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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   10/2018 

 

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   77/2018 

 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα,  την 1η  Μαρτίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:45, στο 

Δημοτικό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99, συνέρχεται στην 10η/2018, κατεπείγουσα 

συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 

9123/01-03-2018 πρόσκληση  του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Ηλιόπουλος  Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος 

Καλαμάτας,  Πρόεδρος  της  Οικονομικής   Επιτροπής  και  από  τα  τακτικά  μέλη οι  κ.κ.:   

1) Μπασακίδης Νικόλαος, 2) Μπουζιάνης Παύλος, 3) Φάβας Γεώργιος και 4) Φαββατάς 

Δημήτριος   

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη  κ.κ. 1)  Δημόπουλος 

Δημήτριος, 2) Μπεχράκης Σταμάτης, 3) Μπούχαλης Δημήτριος και 4) Νιάρχος Αναστάσιος.  

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 

κα Ντίντα Παναγιώτα η οποία συμμετέχει στη συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας τον  κ. 

Δημόπουλο Δημήτριο. 

 

Επίσης παραβρίσκεται στη συνεδρίαση ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ΑΝΟΙΧΤΟΣ 

ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ»  κ. Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος. 

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. 
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Ο κατεπείγων χαρακτήρας της συνεδρίασης, όπως αναγράφεται στην πρόσκληση καθώς και 
για τους λόγους που ανέφερε στην αρχή της συνεδρίασης ο Πρόεδρος της Οικονομικής 
Επιτροπής,  έχει ως εξής :   

 
Το κατεπείγον έγκειται ότι πρέπει να γίνει αναμόρφωση του δημοτικού 
προϋπολογισμού σε διάφορους κωδικούς -παρούσα είναι και η κα Λαμπρινάτου, 

η Προϊσταμένη του Λογιστηρίου- προκειμένου να λειτουργήσει ο προϋπολογισμός του 
Δήμου, τους κωδικούς τους έχετε στην εισήγησή σας, το βράδυ έχουμε και Δημοτικό 
Συμβούλιο που θα ακολουθήσει η λήψη της σχετικής απόφασης. Και να διευκρινίσουμε ότι 
δεν αφορά η αναμόρφωση του προϋπολογισμού μόνο το ΣΥΝΚΟΙΝΩΝΙΑ. 
 
 

Για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης, το Σώμα, κατά πλειοψηφία, αποφαίνεται 
υπέρ του κατεπείγοντος του θέματος της ημερήσιας διάταξης, με την υπ’ αριθμ. 76/2018 
απόφασή του, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010. 

 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .  

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

με τίτλο : 

Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2018. 

 
Η από 01/03/2018 σχετική εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου & Μισθοδοσίας της 
Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Καλαμάτας, αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
 

ΘΕΜΑ: Εισήγηση 4η/ 2018 για αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος, Δημοτικού Προϋπολογισμού 

οικ. έτους  2018  και Επιχειρησιακού Προγράμματος  από Δ/νση Διοικητικών, Δ/νση 

Προγραμματισμού Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών θεμάτων και Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών. 

 

Α. ΕΣΟΔΑ 

ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 

α) Από νέα έσοδα     

1       

ΣΥΝΟΛΟ (α) 0,00 € 

β) Από μείωση προβλεπομένων εξόδων (μείωση δαπανών) 

1 00.6737.001 

Προγραμματική  Σύμβαση με Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. 

Μεσσηνίας για την παροχή συγκοινωνιακού έργου έτους 

2018- Δ.Π 60.000,00 

2 30.7323.73 Συντήρηση αγροτικής οδοποϊας  Δ.Ε. Αρφαρών 2017.- Δ.Π 12.000,00 

3 30.7323.72 Συντήρηση αγροτικής οδοποιϊας Δ.Ε. Θουρίας 2017.- Δ.Π 3.000,00 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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4 15.6041 Τακτικές Αποδοχές Δ.Π 10.000,00 

5 35.6041 Τακτικές Αποδοχές Δ.Π 12.000,00 

        

                                                ΣΥΝΟΛΟ (β) 97.000,00 € 

γ) Από μείωση προβλεπόμενων εσόδων  

        

ΣΥΝΟΛΟ (γ) 0,00 € 

      

δ)  Από  αύξηση προβλεπόμενων εσόδων 

1       

  0,00 € 

    

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ  ΕΣΟΔΩΝ  

Από δημιουργία νέων εσόδων               (α) 0,00 € 

Από μείωση προβλεπομένων εξόδων (β) 97.000,00 € 

Από μείωση προβλεπόμενων εσόδων (γ) 0,00 € 

Από αύξηση προβλεπόμενων εσόδων (δ) 0,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ   (Α) 97.000,00 € 

Β.  Ε Ξ Ο Δ Α 

ΑΥΞΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 

α) Ενίσχυση υπαρχουσών πιστώσεων     

1 35.7425.02 Διαχείρηση κωνοπωειδών (2018) Δ.Π 12.500,00 

        

ΣΥΝΟΛΟ α) 12.500,00 € 

β)  Δημιουργία νέων  δαπανών 

1 00.6414.01 Παροχή συγκοινωνιακού έργου 2018 Δ.Π 60.000,00 

2 35.7135.10 Προμήθεια παγίδων σύλληψης σκυλιών Δ.Π 2.500,00 

3 00.6117.04 Αποδοχές Φαρμακοποιού 8.000,00 

4 00.6117.05 Αποδοχές Κτηνιάτρου 12.000,00 

5 00.6117.06 Αποδοχές Ιατρού 2.000,00 

6       

    ΣΥΝΟΛΟ β) 84.500,00 € 
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ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ  ΕΞΟΔΩΝ 

Ενίσχυση υπαρχουσών πιστώσεων (α) 12.500,00 € 

Δημιουργία νέων δαπανών                (β)  84.500,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ  97.000,00 € 

 

  Γ. ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ    

        

  ΥΠΑΡΧΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 293.054,89 € 

  Αύξηση αποθεματικού   97.000,00 € 

  α) Από δημιουργία νέων εσόδων 0,00 €   

  β) Από μείωση προβλεπομένων εξόδων 97.000,00 €   

  γ) Από μείωση εσόδων  0,00 €   

  δ) Από αύξηση προβλεπόμενων εσόδων  0,00 €   

  ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ   390.054,89 € 

   Μείωση αποθεματικού   97.000,00 € 

  α) Από ενίσχυση υπαρχουσών πιστώσεων 12.500,00 €   

  β) Από δημιουργία νέων δαπανών 84.500,00 €   

  ΑΠΟΜΕΝΕΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ  293.054,89 € 

 

Ο προϊστάμενος  

του Λογιστηρίου & Μισθοδοσίας Η Διευθύντρια Οικονομικών 

  

Λαμπρινατου Αικατερίνη Ηλιοπούλου Γεωργία 

 

Επί του θέματος αυτού διεξάγεται διαλογική συζήτηση η οποία έχει ως εξής: 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί της ουσίας τι έχετε να πείτε;  

 
Επί της ουσίας. Καταρχήν το θέμα αυτό όσον αφορά για τις συγκοινωνίες, 
έχουμε πει πολλές φορές να έρθουνε εδώ στην Επιτροπή, στο Δημοτικό 

Συμβούλιο, τα στοιχεία. Πόσα εισιτήρια κόβονται, πότε γίνονται τα δρομολόγια, τι ώρες και 
δεν μας τα δίνει κανείς τα στοιχεία αυτά. Τα ζητήσαμε και την προηγούμενη φορά, τα 
ζητήσαμε και την προηγούμενη φορά από την κα Αντιδήμαρχο, την κα Ντίντα, στο Δημοτικό 
Συμβούλιο. Δεν γνωρίζουμε πόσους μεταφέρουμε. Δίνουμε 60.000 περίπου, ο 
προϋπολογισμός…  
 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  
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ΝΤΙΝΤΑ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Δώσαμε 40…  

 
Παναγιώτα, θα τοποθετηθείς στο τέλος. 
Σε παρακαλώ, ολοκληρώστε, κ. Φαββατά.  
 
Το 2017 δώσαμε 41.000. Έτσι δεν είναι, κα Αντιδήμαρχε; Λοιπόν, δώσαμε 
41.000. Κοιτάξτε τα τιμολόγια και θα το δείτε. Κοιτάξτε τα τιμολόγια και θα το 

δείτε.  
 
ΝΤΙΝΤΑ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 

 
Λοιπόν, από κει και μετά, να έχουμε ακριβή στοιχεία. Παίρνουμε μια απόφαση. 
Δίνουμε μια ανάθεση στο ΚΤΕΛ. Να ξέρουμε πόσους μεταφέρουμε. Πόσα άτομα 

είναι; Κανείς δεν θα μας πει ποτέ;  
Αυτή η διαδικασία είναι τώρα τα τελευταία 4-5 χρόνια, πόσο είναι αυτή η διαδικασία. Δεν 
έχουμε ποτέ τα στοιχεία.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τα είπατε και στο Δημοτικό Συμβούλιο και τα θυμόμαστε. Πάμε παρακάτω.  
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Επειδή τα είπαμε και τα θυμόσαστε, να μας δώσετε τα στοιχεία αυτά.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα. Άλλο; Θέλετε κάτι άλλο;  
 
ΦΑΒΑΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 

 
Κύριε Φάβα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Να τελειώνει ένας-ένας.  
Θέλετε κάτι άλλο, κ. Φαββατά;  

 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Όχι.  
 
ΦΑΒΑΣ: Εγώ θέλω να κάνω ένα σχόλιο.  
 
ΜΑΚΑΡΗΣ: Να παρέμβω… 
 
ΦΑΒΑΣ: Μανώλη μου, ο Πρόεδρος ό,τι πει, δεν είμαι εγώ. Ο Πρόεδρος.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε, έχετε το λόγο.  

 
Λοιπόν, καταρχήν θα θέσω ένα θέμα για τις αποδοχές του φαρμακοποιού. Λέτε 
8.000 ευρώ. Κοιτάχτε να δείτε, το είχαμε πει και στο Δημοτικό Συμβούλιο και 

επειδή είμαι και γιατρός και το γνωρίζω, πλέον οι ανασφάλιστοι παίρνουν δωρεάν τα 
φάρμακα. Νομίζω ότι και στο πλαίσιο εξοικονόμησης των δαπανών και των εξόδων, πρέπει να 
καταργηθεί αυτή η θέση.  
Τα συγκεκριμένα φάρμακα να πάνε ή στο Νοσοκομείο ή σε Κέντρα Υγείας που μπορεί να τα 
χρειάζονται, έτσι ώστε να έχουμε μία εξοικονόμηση σημαντική. Τώρα σας το λέω ξεκάθαρα, 
όσοι έχουνε με το ΑΜΚΑ τους, μπορούν να πάρουνε φάρμακα και όσοι είναι ανασφάλιστοι θα 
πάρουνε μηδέν τοις εκατό, δηλαδή δεν θα πληρώσουνε. Είναι δικαιούχοι του συγκεκριμένου 
νόμου και δεν πληρώνουν. Οπότε είναι σημαντικό να το δείτε, έχει αλλάξει η κατάσταση, δεν 
ήταν όπως παλιά που και οι ανασφάλιστοι έπρεπε να πληρώνουν απ’ την τσέπη τους τα 
φάρμακα. Αυτό εφόσον εξελίχθηκε η κατάσταση, το έχει παραδεχθεί και ο Δήμαρχος και για 
το Κοινωνικό Ιατρείο και Φαρμακείο, είχε πει ότι πλέον ευτυχώς δεν υπάρχουνε ανασφάλιστοι 
και όλοι έχουνε πρόσβαση στην υγεία και στο φάρμακο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΑΚΑΡΗΣ:  
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Τώρα ειδικά για το φαρμακοποιό, σας λέω ότι αυτή είναι η άποψή μου. Συν το γεγονός ότι 
όλα αυτά τα φάρμακα είναι από δωρεές και σαφώς πρέπει να πάνε εκεί πέρα που πραγματικά 
υπάρχει ανάγκη, να πάνε στα Νοσοκομεία, να πάνε στα Κέντρα Υγείας, εκεί πέρα που 
πραγματικά τα χρειάζονται, γιατί σας το ξαναλέω ότι όλοι οι ανασφάλιστοι μπορούν με την 
ηλεκτρονική συνταγογράφηση, η οποία είναι μια ξεκάθαρη διαδικασία, να προμηθεύονται τα 
φάρμακά τους.  
Αυτό είναι για το θέμα αυτό, τις αποδοχές του φαρμακοποιού. 

Αποδοχές ιατρού, συμφωνούμε, με την έννοια ότι μέχρις ότου να λειτουργήσει πλήρως τα 
ΤΟΜΥ, δηλαδή η Πρωτοβάθμια Περίθαλψη, καλό είναι να υπάρχει και μια Δημοτική 
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας από γιατρό.  

Τώρα όσον αφορά το άλλο, τις συμβάσεις σε σχέση με το πρόγραμμα, το πρώην Πρόγραμμα 
«Συγκοινωνία» και με το Υπεραστικό ΚΤΕΛ κλπ., ειδικά για τη Βέργα οι ίδιοι οι κάτοικοι, ας 
πούμε, μας είχανε πει και απόφαση συγκεκριμένη από το Τοπικό Συμβούλιο, ότι «θέλουμε 
την επέκταση της αστικής συγκοινωνίας και ότι πολύ περισσότερο θα μας βόλευε -έτσι μας το 
έχουνε πει- να υπάρχει αστική συγκοινωνία στη Βέργα». Και να κάνουμε όλες τις προσπάθειες 
έτσι ώστε να απαιτηθεί αυτή η αστική συγκοινωνία.  
Και μάλιστα επικοινωνήσαμε και με το Αστικό ΚΤΕΛ και μας είπε ότι όλη αυτή η αστική 
συγκοινωνία μπορεί να γίνει χωρίς κόστος για το Δήμο. Δηλαδή, χωρίς να πληρώνει επιπλέον 
χρήματα ο Δήμος. Σας λέω συγκεκριμένα για τη Βέργα. Για τις υπόλοιπες περιοχές, τις οποίες 
έχω ρωτήσει ας πούμε κλπ. μπορούμε να πούμε ότι χρειάζεται να πηγαίνει εκεί το υπεραστικό 
ΚΤΕΛ, αλλά όπως είπε και ο συνάδελφος, ο κ. Φαββατάς, όλα πρέπει να τα δούμε, με την 
έννοια: όλα πρέπει να έχουμε στοιχεία. Χωρίς στοιχεία δεν είναι σωστό να γίνεται 
οποιαδήποτε δαπάνη στο Δήμο.  
Αυτά.  

 
Ευχαριστούμε.  
Ορίστε, η κα Ντίντα για το θέμα της συγκοινωνίας. 

 
Σε ό,τι αφορά το θέμα το «Συγκοινωνία» η σύμβαση η οποία προτείνουμε να γίνει 
για το έτος 2018 έχει προϋπολογισμό λίγο κάτω από 20.000 ευρώ, δεν θυμάμαι το 

ακριβές ποσό, είναι 19 και κάτι, και θα αφορά τη συγκοινωνιακή σύνδεση των χωριών της 
πάνω Βέργας και όχι της παραλιακής ζώνης της Βέργας στην οποία προφανώς αναφέρεται ο 
κ. Μάκαρης. Είναι μία περιοχή η οποία δεν έχει ικανό φόρτο έτσι ώστε να μπορεί να 
συντηρήσει γραμμή, και γι’ αυτό το λόγο δεν υπάρχει και η συγκοινωνιακή σύνδεση μέσω 
του Υπεραστικού ΚΤΕΛ, που έχει και από το Νόμο την αρμοδιότητα να εκτελεί συγκοινωνιακό 
έργο στο συγκεκριμένο χωριό.  
Επίσης, αφορά τη σύνδεση του Ελαιοχωρίου και επίσης αφορά και τη σύνδεση των ορεινών 
Τοπικών Διαμερισμάτων του παλιού Καποδιστριακού Δήμου, τα Αρφαρά.  
Σε ό,τι αφορά τα στοιχεία, ο Δήμος Καλαμάτας και η Δημοτική Αρχή δεν έχει ποτέ αρνηθεί να 
δώσει στοιχεία, όποιος θέλει κάποια επιπλέον στοιχεία για τη συγκεκριμένη, μπορεί να έρθει 
με μία αίτηση στην αρμόδια Υπηρεσία και να πάρει όποια στοιχεία ζητά.   

 
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.  
Ο κ. Φάβας.  

 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 
 
ΦΑΒΑΣ: Κάτσε βρε Δημήτρη δεν θα μιλήσει και κανένας άλλος; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν γίνεται να μιλάτε εσείς, εμείς και πάλι εσείς. Θα μιλήσουμε και εμείς.  
 
ΜΑΚΑΡΗΣ: Μόνο εσείς, εντάξει, μόνο εσείς. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μάκαρη, τα σχόλια στο Συνδυασμό σας. Έχετε πάρει το λόγο…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΝΤΙΝΤΑ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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ΜΑΚΑΡΗΣ: …(εκτός μικροφώνου - δεν ακούγεται) 

 
Όχι, όχι, θα μάθετε λιγάκι μια σειρά των πραγμάτων. Έχετε πάρει το λόγο, 
έχετε κάνει τοποθέτηση και ζητάνε οι συνάδελφοι της πλειοψηφίας να κάνουν 

τη δική τους τοποθέτηση. Θα ξαναπάρετε το λόγο εσείς;  
 
ΜΑΚΑΡΗΣ: …(εκτός μικροφώνου - δεν ακούγεται) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στη δευτερολογία, κ. Μάκαρη, στη δευτερολογία σας.  
 
ΦΑΒΑΣ: Μανώλη δεν είσαι μέλος της Επιτροπής, στο κάτω – κάτω δεν έχουμε μιλήσει όλοι. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιώργο, σε παρακαλώ.  
 
ΦΑΒΑΣ: Όχι οι δικές μου, αυτός είναι ο κανονισμός. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιώργο, σε παρακαλώ. 
 
ΦΑΒΑΣ: Κατ’ εξαίρεση σε άφησε ο Πρόεδρος. Κατ’ εξαίρεση.  
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.  
 
ΦΑΒΑΣ: Και πρέπει να τον ευχαριστείτε. Είναι πολύ ελαστικός. 

 
Κύριε Φαββατά, δυστυχώς δεν είναι τρόπος αυτός δημοτικού συμβούλου. 
Δυστυχώς, απ’ την πλευρά σας.  
 
Με συγχωρείτε κ. Πρόεδρε, δεν θα το ξανακάνουμε. 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Φάβα, έχετε το λόγο για το σχόλιο το οποίο ζητήσατε να κάνετε.  
 
Λοιπόν, ένα σχόλιο θέλω να κάνω. Ότι το συγκεκριμένο Πρόγραμμα, όπως 
ακούσατε, εξυπηρετεί περιοχές κυρίως ημιορεινές ή ορεινές. Και ένας κάτοικος να 

είναι, κύριε συνάδελφε, εκεί πάνω και να θέλει να κατέβει προς τα κάτω, είμαστε 
υποχρεωμένοι να τον εξυπηρετήσουμε με την επιδότηση γραμμής.  
Τα όποια στοιχεία θα σας φέρουμε, θέλουμε να μας πείτε εσείς ποια αξιοποίηση θα έχουν. 
Δηλαδή, ότι θα ξέρετε ότι μετακινούνται 5 ή 7 ή 8 ή 10 άνθρωποι την ημέρα; Πώς θα τα 
αξιοποιήσετε; Ή έχετε σκοπό να κάνετε κάποια μελέτη; Γιατί αν θέλετε να κάνετε κάποια 
μελέτη, το ΚΤΕΛ εκεί πέρα είναι. Μπορείτε, λοιπόν, να πάρετε τα οποιαδήποτε στοιχεία 
θέλετε, όχι να σας τα δώσει η Δημοτική Αρχή, γιατί και η Δημοτική Αρχή από εκεί θα τα 
πάρει.  
Άρα λοιπόν, μην βρίσκετε προσκόμματα σε τυπικά κυρίως στοιχεία για να διατυπώσετε τις 
αντιθέσεις σας, γιατί είναι χωρίς επιχειρήματα. Και δυστυχώς εδώ πέρα αυτό έχουμε 
διαπιστώσει. Ειδικά σήμερα. Διατυπώνετε θέσεις χωρίς επιχειρήματα προκειμένου να 
δημιουργήσετε εντυπώσεις και λυπάμαι πάρα πολύ γι’ αυτό.  

 
Πριν δώσω το λόγο στον Παύλο τον Μπουζιάνη, συμπληρώνοντας σε αυτό που 
είπε ο Γιώργος ο Φάβας να πω ότι δεν είναι άγνωστη η έννοια της άγονης 

γραμμής πλοίου, λεωφορείου και ενδεχομένως και αεροπλάνου στη χώρα μας, υπάρχουν 
επιδοτούμενες άγονες γραμμές σε νησάκια και σε απομακρυσμένες περιοχές, όπου πάνε τα 
μέσα συγκοινωνίας για να εξυπηρετήσουν τους κατοίκους τους. Αυτό κάνουμε και εμείς, 
τίποτα περισσότερο – τίποτα λιγότερο.  
Ο κ. Μπουζιάνης για το θέμα του φαρμακοποιού, του Δημοτικού Φαρμακείου.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΦΑΒΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Να συμπληρώσω, να απαντήσω στο συνάδελφο τον κ. Μάκαρη, σχετικά με 
το φαρμακοποιό. Είναι γεγονός ότι με τους ανασφαλίστους το πρόβλημα έχει 

λυθεί. Δίνεται πλέον…, οι ανασφάλιστοι έχουν τη δυνατότητα με το ΑΜΚΑ τους να 
συνταγογραφούν φάρμακα χωρίς συμμετοχή. Το πρόβλημα, κ. Μάκαρη, εστιάζεται κυρίως 
στους δημότες οι οποίοι δεν είναι άποροι, δηλαδή δεν υπάγονται στην Πρόνοια, αλλά είναι 
ασφαλισμένοι άνθρωποι, παίρνουν συντάξεις 200 – 300 – 400 ευρώ, γράφουν τα φάρμακά 
τους και προκύπτει μια συμμετοχή.  
Επειδή δυστυχώς πλέον η συμμετοχή, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, γιατί και εσείς σαν 
γιατρός που συνταγογραφείτε, δεν έχει καμία απολύτως σχέση το ποσοστό το οποίο 
αναγράφεται πάνω στη συνταγή, είναι μια κοροϊδία η οποία δεν είναι τωρινή, είναι εδώ και 
χρόνια, είναι μια κοροϊδία στον ασφαλισμένο να του γράφει 0% και να βγάζει η συμμετοχή 
30 – 40 και 50 ευρώ.  
Άνθρωποι που παίρνουν σύνταξη 400 ευρώ το μήνα να πρέπει να πληρώνουνε πολλές φορές 
συμμετοχές υπέρογκες. Αυτοί, λοιπόν, οι άνθρωποι είναι αυτή η κατηγορία που έχει ανάγκη 
το Κοινωνικό Δημοτικό Φαρμακείο. Πραγματικά αυτή τη στιγμή αυτή η κατηγορία των 
δημοτών μας έρχεται και παρακαλά εάν έχουμε φάρμακα και βρίσκουν ευτυχώς αρκετοί και 
αυτά τα φάρμακα δίνουμε σε αυτούς τους ασφαλισμένους.  
Άρα λοιπόν, ο φαρμακοποιός χρειάζεται. Μακάρι θα έλεγα -και κλείνοντας- να βρεθεί, γιατί 
δυστυχώς δεν βρίσκεις εύκολα φαρμακοποιό αδειούχο, ο οποίος θα έρθει και να εργαστεί για 
το Δήμο, για τα 8 χιλιάρικα.  

 
Και να πω ότι το ίδιο πρόβλημα έχουμε και με τον κτηνίατρο όπου έγινε η 
προκήρυξη και δυστυχώς δεν βρέθηκε κανένας.  

Ήσασταν κατατοπιστικός, κ. Μπουζιάνη. 
Ορίστε, δευτερολογία, κ. Φαββατά, σας ακούμε.  

 
Κύριε Πρόεδρε, μας είπε η κα Αντιδήμαρχος ότι είναι 20.000. Έτσι δεν μας 
είπατε;  

 
ΝΤΙΝΤΑ: Χωρίς ΦΠΑ.  

 
Ναι, ναι. Εδώ λέει η εισήγηση Πρόγραμμα με Υπεραστικό ΚΤΕΛ Νομού 
Μεσσηνίας για την παροχή συγκοινωνιακού έργου του 2018 με 60.000.  

 
Τροποποίηση είναι Δημήτρη μου. Λοιπόν, από την τροποποίηση… Να σου εξηγήσω 
τι γίνεται; Λοιπόν, είχε περάσει, επειδή άλλαξε η νομοθεσία σε ό,τι αφορά τις 

διαδικασίες αυτές, αρχικά ο προγραμματισμός του Δήμου Καλαμάτας ήταν να γίνει το 
συγκεκριμένο έργο μέσω προγραμματικής σύμβασης. Η τροποποίηση που γίνεται είναι: αντί 
για προγραμματική σύμβαση να γίνει παροχή συγκοινωνιακού έργου.  

Είχε δεσμευθεί το ποσό αυτό αρχικά σε 60.000 ευρώ και για να μπορέσουν να 
προχωρήσουν… -σου λέω εγώ τα πραγματικά δεδομένα, έτσι; Αυτό είναι το τυπικό μέρος του 
πράγματος- γίνεται η αλλαγή στον τίτλο από προγραμματική σε παροχή συγκοινωνιακού 
έργου, αυτή είναι η τροποποίηση τώρα και θα έρθει αργότερα η τροποποίηση στο ποσό που 
σου είπα. Το ποσό είναι αυτό. Κάτω από 20.000 ευρώ και ο κωδικός αλλάζει και θα μειωθούν 
και τα χρήματα. Εντάξει; Σε δεύτερο χρόνο.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μάκαρη, θέλετε κάτι; Ορίστε.   

 
Κοιτάχτε να δείτε, όσον αφορά αυτό που είπε ο κ. Μπουζιάνης, ότι οι 
συνταξιούχοι, οι χαμηλοσυνταξιούχοι πληρώνουνε τη συμμετοχή τους, οι 

συνταξιούχοι που παίρνουνε μέχρι 700 ευρώ το μήνα δεν θα πληρώνουν καμία συμμετοχή 
για τα φάρμακά τους. Αυτό είναι από τον Απρίλιο του 2017. Και δεν πληρώνουνε, αυτή η 
κατηγορία, ειδικά αυτοί που έχουν χάσει το ΕΚΑΣ δεν πληρώνουνε, μας το βγάζει στην 
ηλεκτρονική συνταγογράφηση 0%. Μηδέν. Το 0% σημαίνει μηδέν.  

ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΝΤΙΝΤΑ:  

ΜΑΚΑΡΗΣ:  



Συνεδρίαση :  10/2018 Πέμπτη  01 / 03 / 2018 ΑΠΟΦΑΣΗ   77/2018 

Πρακτικά Οικονομικής Επιτροπής   9

Εσείς λέτε ότι δεν μπορεί να πάρει τα πρωτότυπα φάρμακα και έρχεται και παίρνει τα 
πρωτότυπα φάρμακα και δεν παίρνει τα γενόσημα; Αυτό λέτε; Εάν θέλετε διευκρινίστε το.   
 
ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ: Ναι, ναι, βέβαια.  

 
Εντάξει, όπως ξέρετε τα γενόσημα φάρμακα είναι ίδια με τα πρωτότυπα, δεν 
υπάρχει καμία διαφορά. Από κει και ύστερα, το να μας λέτε ότι κάποιοι, ας 

πούμε, που έχουν οικονομικό πρόβλημα τους δίνετε…, το Κοινωνικό Φαρμακείο, το Δημοτικό 
Φαρμακείο δίνει τα φάρμακα έτσι, νομίζω ότι είναι…, εκεί είναι αθέμιτος ανταγωνισμός σε 
σχέση και με τα φαρμακεία. Δηλαδή, ποιοι μπορούν…  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να τελειώσουμε; Γιατί το ωράριο του υπαλλήλου έχει ολοκληρωθεί.  

 
…και για ποιο λόγο απευθύνονται…  
Εγώ σας το λέω επειδή είστε φαρμακοποιός, γνωρίζετε ας πούμε αυτό το θέμα…  

 
ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ: Μου δίνετε την ευκαιρία να απαντήσω.  

 
Να ολοκληρώσει ο κ. Μάκαρης, να μην επανέλθουμε. Δεν θα κάνουμε 
τριτολογία, ολοκληρώστε.  

 
Να πω και για τη γραμμή στη Βέργα. Εντάξει, είναι απόφαση της Δημοτικής 
Κοινότητας Βέργας, ότι θέλουν να εξυπηρετηθούνε, όλη η Βέργα, και η πάνω 

Βέργα με την αστική συγκοινωνία και το οποίο πρέπει να το δείτε ως Δημοτική Αρχή…  
 
ΝΤΙΝΤΑ: Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. 

 
Σε αυτό αναφέρθηκα, ότι η αστική συγκοινωνία χωρίς χρήματα μπορεί να 
εξυπηρετεί, γιατί συνεχίζουμε και επιμένουμε στην υπεραστική συγκοινωνία με 

χρήματα; Εντάξει, αυτό ήτανε η εντελώς… Και έχουμε σας λέω και απόφαση της Δημοτικής 
Κοινότητας Βέργας την οποία πρέπει να την αναζητήσετε. Άμα δεν την έχετε να σας την 
δώσω, που θέλουνε την αστική συγκοινωνία. Αυτό.  

 
Αυτά τα έχουμε πει 10 φορές. Και στο Δημοτικό Συμβούλιο και εδώ.  
Κύριε Μπουζιάνη, κλείστε για να ψηφίσουμε.  

 
Συγνώμη, κατάχρηση κάνω και εγώ, αλλά απλά οι παρατηρήσεις που έβαλε ο 
συνάδελφος και προς ενημέρωσή του, γιατί είναι σωστές οι παρατηρήσεις, 

και επειδή αναφέρθηκε σε αθέμιτο ανταγωνισμό όσον αφορά τα φαρμακεία, ακριβώς τα ίδια 
κριτήρια αφορούν τη λειτουργία του Δημοτικού Ιατρείου. Τι σημαίνει Δημοτικό Ιατρείο; Ποιοι 
πάνε, λοιπόν, στο Δημοτικό Ιατρείο; Πάνε οι συμπολίτες μας, οι δημότες μας που έχουν 
χαμηλό εισόδημα, κάτω από 7 ή 8.000, δεν θυμάμαι, το χρόνο. Άρα, λοιπόν, το ίδιο ισχύει 
και με τον γιατρό. Αθέμιτο ανταγωνισμό με το ίδιο σκεπτικό, ας πούμε, θα μπορούσαμε να 
πούμε ότι κάνει και ο γιατρός.  
Άρα, εμείς έχουμε βάλει, λοιπόν, κάποια κριτήρια. Υπάρχει μια ομάδα συνδημοτών μας, μια 
κατηγορία συνδημοτών μας, οι οποίοι πραγματικά αυτοί που έρχονται και ζητούν βοήθεια και 
χτυπούν την πόρτα και παρακαλούν είναι άνθρωποι που έχουν πραγματικά ανάγκη. Και αυτοί 
οι άνθρωποι που έχουν ένα χαμηλό εισόδημα κάτω από 7.000, που δέχονται τις υπηρεσίες 
που τους παρέχουμε, το γιατρό, σε αυτούς τους ανθρώπους όταν υπάρχει η δυνατότητα και 
υπάρχουν τα φάρμακα, τους δίνουμε και τα φάρμακα.  

 
Να πω και κάτι άλλο, κ. Μπουζιάνη; Και ψηφίζουμε και φεύγουμε. Θέλω να 
πείτε και να ενημερώσετε το Σώμα και την κατανάλωση -να το πω έτσι εντός 

εισαγωγικών- η οποία γίνεται στο φαρμακείο. Δηλαδή σε τι… Γίνεται κατανάλωση μεγάλη; 
Γενικά, γενικά, γενικά. Αν υπάρχει ζήτηση. Για το δικό μας λέμε.  

ΜΑΚΑΡΗΣ:  

ΜΑΚΑΡΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΑΚΑΡΗΣ:  

ΜΑΚΑΡΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Στο Δημοτικό Φαρμακείο αυτή τη στιγμή οι συνταγές κατά μέσο όρο πρέπει 
να είναι 3-4 την ημέρα, αλλά συνήθως είναι μαζεμένες και έρχονται και τα 

παίρνουνε…  
 
Άρα, ¨Κατά¨ ο κ. Φαββατάς, η πλειοψηφία ¨Υπέρ¨. 
Κατά πλειοψηφία εγκρίνεται το συγκεκριμένο θέμα.  

 
 
Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της την παραπάνω υπηρεσιακή εισήγηση, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 
72 του Ν. 3852/2010, μειοψηφούντος του κ. Φαββατά ο οποίος τάσσονται ΚΑΤΑ, κατά 
πλειοψηφία,  
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι    
 

Υιοθετεί την καταχωρούμενη αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης αυτής 
εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου 
Καλαμάτας και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, την αναμόρφωση 
του δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2018  σύμφωνα με τα προτεινόμενα 
στην εν λόγω εισήγηση.  
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο  υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αθανάσιος Ηλιόπουλος        1. Μπασακίδης Νικόλαος  

  2. Μπουζιάνης Παύλος 

  3. Ντίντα Παναγιώτα  

  4. Φάβας Γεώργιος  

  5. Φαββατάς Δημήτριος  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 5 Μαρτίου 2018 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 

 

ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  


