
Συνεδρίαση :  19/2017 Μ. Τρίτη 11 / 04 / 2017 ΑΠΟΦΑΣΗ   157/2017 

Πρακτικά Οικονομικής Επιτροπής   1

 

 

 

 

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   19/2017 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   157/2017 

 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα,  την 11η  Απριλίου 2017, ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα 12:30 μ.μ., 

στο Δημοτικό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28, συνέρχεται στην 19η/2017 συνεδρίαση 

η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 15423/7-4-2017 

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) Μπεχράκης Σταμάτης, 3) Μπουζιάνης Παύλος (προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 159 

απόφαση) και 4) Φάβας Γεώργιος (προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 157 απόφαση).   

 

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

Δημήτριος, 2) Μπούχαλης Δημήτριος, 3) Νιάρχος Αναστάσιος και 4) Φαββατάς Δημήτριος. 

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 

κ.κ.: 1) Γυφτέας Ηλίας και 2) Αντωνόπουλος Μιχαήλ (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ.  163 

απόφαση) οι οποίοι συμμετέχουν στη συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας τους κ.κ.: 1) 

Δημόπουλο Δημήτριο και Νιάρχο Αναστάσιο αντίστοιχα.  

 

Επίσης παραβρίσκεται στη συνεδρίαση ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ 

ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»  κ. Μπρεδήμας Θεόδωρος (προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 157 

απόφαση). 

 

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. 
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

με τίτλο : 

Αιτήματα για έκδοση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης δαπανών οικον. έτους 
2017. 

Εισηγούμενος το θέμα ο  κ. Πρόεδρος αναφέρεται στα σχετικά αιτήματα ανάληψης δαπάνης: 

� της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, με αριθμ. 210/2017 (αριθμ. πρωτ. 15583/10-04-
2017),  

� της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών, με αριθμ. 200/2017 (αριθμ. πρωτ. 15123/06-
04-2017),  

� της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Οχημάτων, με αριθμ. 201/2017 (αριθμ. 
πρωτ. 15361/07-04-2017),  

 

Επί του θέματος ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερωτήσεις;  
 
ΦΩΝΗ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται). 

 
Αίτημα για την ανάθεση συντήρησης του συστήματος διαχείρισης και εποπτείας 
στόλου οχημάτων, 3.100 ευρώ, ηλεκτρονικό αίτημα από τη Διεύθυνση 

Καθαριότητας.  
Αίτημα από την Διεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών, 9.920 ευρώ για την δημιουργία χώρου 
διαχείρισης κλαδευμάτων.  
Αίτημα από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών για την συντήρηση του Δημοτικού Φωτισμού 
πλην Καλαμάτας για το 2017, 50.000 ευρώ.  
Αυτά είναι. Ορίστε. 

 
Τώρα αυτά τα αιτήματα των 50.000 ευρώ, ας πούμε, είναι ικανά για να 
καλύψουν τις ανάγκες στο φωτισμό, στη συντήρηση του Δημοτικού 

φωτισμού εκτός Καλαμάτας για ένα χρόνο; 
 
 Όχι, μπορεί να υπάρχει κωδικός στο Τεχνικό πρόγραμμα με ένα ποσό π.χ. 
20.000 ευρώ και να χρειάζεται να συμπληρωθεί με άλλα 50 και να γίνει 70. 

Αυτό τώρα δεν μπορώ να το δω εγώ εδώ από εδώ πέρα, δεν μπορώ να το ξέρω. Εδώ έχουμε 
το ηλεκτρονικό αίτημα το οποίο έχει γίνει από την υπηρεσία για να γίνει η ανάληψη της 
συγκεκριμένης δαπάνης, μπορεί να είναι και συμπλήρωση.  
 
ΑΓΝΩΣΤΟΣ: Σε ένα χρόνο να ξαναγίνει συμπλήρωση δηλαδή; 

 
 Όχι, όχι δεν λέω αυτό, λέω ο κωδικός στο τεχνικό πρόγραμμα μπορεί να είχε 
ένα εναυσματικό ποσό, της τάξης των 30.000 ευρώ. Η υπηρεσία μάζεψε τα 

αιτήματα έκανε τη μελέτη και διαπίστωσε ότι δεν φτάνουν τα 30 και θέλει άλλα 50 σύνολο 
80 και να γίνετε τώρα ηλεκτρονικό αίτημα για ανάληψη δαπάνης ποσού 50.000 ευρώ. Δεν το 
ξέρουμε το ποσό το οποίο…. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Το συνολικό. 

 
Το συνολικό αυτή την στιγμή, δεν έχω εικόνα, δεν μπορώ να σας το πω και 
ούτε το ξέρω προφανώς από έξω. Αν ήταν ο κύριος Δημόπουλος εδώ με τον 

κύριο Αδαμόπουλο, ίσως θα μπορούσαν. 
Προσήλθε ο κύριος Μπρεδήμας Θεόδωρος.  
Θα μπορούσαν να μας διαφωτίσουν.  Αλλά θα το δούμε, θα το δούμε συνάδερφε όταν έρθει 
η ώρα του διαγωνισμού, εκεί θα κάνετε τα σχόλια σας και την κριτική σας.  
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Εντάξει. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, ορίστε κύριε Αντωνόπουλε. 

 
Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Είπατε 9.000 για προετοιμασία χώρου 
πράσινου σημείου; 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για τα κλαδέματα. 
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Για πράσινο σημείο όμως. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι. Δημιουργία χώρου διαχείρισης κλαδευμάτων.  

  
Ναι, επομένως έχει σχέση με τα πράσινα σημεία, 9.000 ευρώ.  
Αυτό το ποσό δεν είναι; Της δαπάνης.  

 
Αυτό το ποσό ζητάει η υπηρεσία να δεσμευτεί. Τώρα αν είναι και κάτι 
παραπάνω δεν μπορώ να το ξέρω. 

 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, όχι, όχι, απλώς λέει…. 
 
ΦΩΝΗ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται). 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Α ναι, μπορεί να μην φτάσει. 
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ: Απλώς λέει για πράσινο σημείο, όχι για…..  

 
Όχι, όχι σας το διαβάζω. Σας το διαβάζω, μισό λεπτό, αν και το έχετε μπροστά 
σας, αλλά ταλαιπωρούμαστε τώρα χωρίς να υπάρχει λόγος.  

Δημιουργία χώρου διαχείρισης κλαδευμάτων.  
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Άρα ένας είναι ο χώρος.  
 
ΦΑΒΑΣ: Ε, μπορώ να πω…. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άμα το ξέρεις πες το. 
 
ΦΑΒΑΣ: Οι χώροι είναι έξι.  
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι αυτό αφορά τους έξι ή τον έναν; 
 
ΦΑΒΑΣ: Και δημιουργούνε χώρο κλαδευμάτων. Χώρου κλαδευμάτων.  
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Χώρου ή χώρων. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Χώρου κλαδευμάτων. Όπως ακριβώς το διάβασε ο κύριος Ηλιόπουλος. Οι χώροι 
είναι έξι, που θα γίνουν ως πράσινα σημεία, από εκεί και πέρα σε όποιους χώρους 

χρειαστεί και προφανώς έχει χρειαστεί τα γνωρίζει αυτά η αρμόδια υπηρεσία, θα γίνουν 
παρεμβάσεις και έχει γίνει μία προεκτίμηση της δαπάνης.  
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Δηλαδή λέτε στα 9.000 από ότι θέλετε να πείτε ……. 

 
Στα 9.000 λοιπόν είναι τα πάντα όλα όσον αναφορά την προετοιμασία των χώρων.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν μπορούμε να κάνουμε για έναν χώρο και μετά για άλλο χώρο. 
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι μήπως υπάρχει ένας χώρος που….. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έξι είναι οι χώροι. 
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: … που εξυπηρετεί. Προσέξτε, που εξυπηρετεί και τους έξι.  
 
ΦΩΝΗ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται). 

 
Αυτό; Ωραία κοιτάξτε.  
Εμείς σε αυτό το θέμα, επειδή με τα πράσινα σημεία γίνεται μία 

διαχείριση των χρημάτων, το τι θα φτιάξουμε το έχουμε πει, έτσι; Όσον αναφορά τα 
χρήματα έρχονται αποσπασματικά για κάποιο λόγο, και δεύτερο, κάνω και μια τοποθέτηση 
για να τελειώνουμε, και δεύτερον δεν νομίζω ότι αυτό, η δημιουργία των χώρων και ότι 
χρειάζεται από τεχνική άποψη είναι θέμα της Γεωτεχνικής Υπηρεσίας. Είναι θέμα της Τεχνικής 
Υπηρεσίας θεωρώ και προφανώς χρειάζεται κάποια μελέτη ή κάποια έργα τα οποία θα γίνουν, 
για να μπορέσει να διαχειριστεί ο χώρος. Διαφορετικά δεν μπορώ να αντιληφθώ, γιατί 
χρειάζονται 9.000 ευρώ όταν δεν γίνεται κάποιο έργο συγκεκριμένο. Δηλαδή τι; Μεγάλο δεν 
είναι το ποσό; Εκτός και  υπάρχουν τεχνικά ζητήματα που πρέπει να διευθετηθούν,….  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Αντωνόπουλε; 

 
……κάποιες κατασκευές ή οτιδήποτε άλλο, και τελειώνω, τα οποία είναι 
θέμα τεχνικής υπηρεσίας. Δηλαδή δεν το αντιλαμβανόμαστε γιατί να 

προκύπτει αυτό το ποσό, ούτε είχαμε δώσει κοστολόγιο και συγκεκριμένο για όλα αυτά τα 
έργα. 
Εμείς σε αυτό το θέμα, στο συγκεκριμένο θέμα έχουμε επιφυλάξεις δεν το ψηφίζουμε….. 

 
Λοιπόν κύριε Αντωνόπουλε για να σας βοηθήσω. Η διαδικασία που ακολουθείτε 
για να κάνετε την αντιπολιτευτική σας, να αναπτύξετε τις αντιπολιτευτικές σας 

σκέψεις είναι λάθος. Να σας πω γιατί. Αυτήν τη στιγμή έχουμε τα αιτήματα των υπηρεσιών, 
τα οποία έχουν να κάνουν σχέση με τις μελέτες τις οποίες γίνονται. Μπορεί να είναι προς 
συμπλήρωση, μπορεί να είναι προς τροποποίηση, μπορεί, μπορεί. Ότι θέλετε να το πείτε, θα 
σας έλεγα  όταν έρθει το θέμα κατ' ιδίαν, είτε με μία μορφή ανάθεσης, είτε με την μορφή 
διαγωνισμού, όπου θα έχετε εκεί πέρα το σύνολο της μελέτης, το σύνολο των παρεμβάσεων, 
το συνολικό κοστολόγιο, να τα αναπτύξετε εκεί, τώρα εδώ πέρα έχει κάνει αίτημα ο 
Διευθυντής Γεωτεχνικών Υπηρεσιών και λέει θέλω 9.000. 
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, να σε ρωτήσω κάτι; Εμείς …….. 

 
Δεν μπορούμε να το αναλύσουμε περισσότερο, το αίτημα ψηφίζουμε. Το 
ψηφίζετε ή δεν το ψηφίζετε. 

 

ΦΑΒΑΣ: 

ΦΑΒΑΣ: 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ωραία να σας πω. Αυτό που λέτε ισχύει για όλα, προσέξτε όμως κάτι. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προφανώς. 

 
Προσέξτε κάτι. Με τον τρόπο που μας καλείτε εμείς να ψηφίσουμε, με 
την λογική κατά την οποία αναπτύσσετε….. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για το αίτημα ψηφίζουμε. 

 
Για το αίτημα, για το αίτημα. Με την λογική λοιπόν εσείς που 
αναπτύσσετε πρέπει σε όλα τα αιτήματα να λέμε ναι.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, όπως έχετε ψηφίσει στον προϋπολογισμό.  
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Γιατί; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εκτέλεση του προϋπολογισμού είναι κύριε Αντωνόπουλε αυτό. 
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι αλλά προσέξτε όμως. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τον ψηφίζετε τον προϋπολογισμό; 
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ακούστε λίγο.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τον ψηφίζετε; 
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τότε; 
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Προσέξτε όμως λίγο.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα ψηφίσετε τα αιτήματα;  

 
Προσέξτε λίγο. Υπάρχουν αιτήματα τα οποία είναι στον προϋπολογισμό 
και τα οποία για εμάς μπορεί να είναι αποδεκτά ή να είναι ακριβώς 

δικαιολογημένα.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφού καταψηφίζετε τον προϋπολογισμό. 
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχει σχέση. 
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, η σχέση τους δεν είναι…..  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ε τότε είστε αντιφατικός, δεν μπορεί να καταψηφίζετε τον προϋπολογισμό. 
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Τότε να σας κάνω μία ερώτηση. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι καμία ερώτηση να μη μου κάνετε. 
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, όχι…. 
 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, τελειώσαμε.  
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ωραία τελειώσαμε, να σας πω κάτι; 

 
Ψηφοφορία, η πλειοψηφία «Ναι». 
Ο κύριος Μπεχράκης; 

 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Μισό λεπτό να με αφήσεις  να τελειώσω.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Αντωνόπουλε για τα αιτήματα θα φάμε τώρα ώρες; 
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ακούστε κάτι, αναπτύσσετε μία λογική. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εσείς αναπτύσσετε. 

 
Αναπτύσσετε μία λογική και δεν αφήνετε την δευτερολογία.  
Λοιπόν, εγώ θα σας πω ένα πράγμα. Αυτό το πράγμα που λέτε εσείς, 

όλες εδώ πέρα οι Αντιπολιτεύσεις και όλοι μας δεν έχουμε ψηφίσει μείωση στον 
προϋπολογισμό  στα οποία έχουμε πει όχι; Δεν έχει λογική αυτό που λέτε. Μην τα 
μπερδεύετε τα πράγματα. Μην τα ισοπεδώνετε. 

 
Ωραία, εντάξει, εντάξει. Ο κύριος Μπεχράκης να μας πει τι θα ψηφίσει και έχει 
τον λόγο βέβαια. 
 
Εντάξει, εμείς θα ψηφίσουμε λευκό, αλλά και από την ερώτηση που κάναμε 
έχει διαφανεί ότι χρειαζόμαστε κάποιες πληροφορίες όταν έρχονται τέτοια 

αιτήματα, που να μας δίνετε και πληροφορίες για το συνολικότερο έργο, για να εκτιμούμε….  
 
ΦΩΝΗ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται). 

 
Και στο αίτημα. 
 Δηλαδή, άμα πούμε ότι πρέπει να εγκρίνουμε τα αιτήματα ανάληψης, πρέπει 

να έχουμε και κάποια κριτήρια αποδοχής ή όχι, αλλιώς δεν έχει νόημα.  
Επομένως λοιπόν χρειαζόμαστε μαζί με το αίτημα ανάληψης να έρχονται και κάποιες 
πληροφορίες για το έργο, το συνολικό έργο και πότε αυτό θα υλοποιηθεί και πόσα είναι τα 
χρήματα. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν αυτή η απάντηση ότι κάνουμε μία ανάληψη δαπάνης, για 
δημιουργία χώρου διαχείρισης κλαδευμάτων, 9.000 για έξι χώρους, αλλά μπορεί να έχει και 
άλλα λεφτά. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σταμάτη, δέσμευση του ποσού είναι, ούτε καν διάθεση είναι. Δηλαδή……. 

 
Εμείς πρέπει να εγκρίνουμε αν είναι αναγκαίο, αν είναι παραπάνω, αν είναι 
λιγότερο. Πως θα το εκτιμήσουμε. 

 
Τα έχουμε πει και στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό, εκτέλεση 
είναι. 

 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Με αυτή την έννοια…. 

 
Το πρόβλημα με τα πράσινα σημεία δεν υπήρχε στον προϋπολογισμό, 
τώρα το φέρανε.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάνουμε και τροποποίηση στον προϋπολογισμό.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  
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ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: ……(εκτός μικροφώνου - δεν ακούγεται). 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάνουμε και τροποποιήσεις στον προϋπολογισμό. 
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Έτσι μπράβο γι’ αυτό πρέπει να τα κουβεντιάζουμε.  

 
Και η κυβέρνηση τροποποιήσεις κάνει στον προϋπολογισμό.  
Απαγορεύεται; 

 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: ……(εκτός μικροφώνου - δεν ακούγεται). 

 
Να προσπαθήσουμε να βρούμε έναν τρόπο λειτουργίας της Οικονομικής 
Επιτροπής. Ούτε εμείς μπορούμε να σηκώνουμε χεράκια να κατεβάζουμε 

χεράκια. 
 
Δεν σας ζητήσαμε αυτό. Επειδή είναι εκτέλεση του προϋπολογισμού…. 
 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: ……(εκτός μικροφώνου - δεν ακούγεται). 
 
Εγώ σας είπα και πάλι, την κουβέντα να την κάνουμε διεξοδική και αναλυτική 
όταν έρθει, δηλαδή παράδειγμα. Παρακάτω υπάρχει κατάρτιση όρων 

διακήρυξης για ασφαλτοστρώσεις στην Καλαμάτα. Εκεί να κουβεντιάσουμε. Έχει γίνει όμως η 
δέσμευση του ποσού εδώ πέρα, σε προηγούμενη συνεδρίαση.  
 
ΦΑΒΑΣ: ……(εκτός μικροφώνου - δεν ακούγεται). 

 
Μισό λεπτό, ο κύριος Μπεχράκης είπε λευκό, ο κύριος Αντωνόπουλος είπε κατά, 
η πλειοψηφία υπέρ. 

Περνάει κατά πλειοψηφία. 
Ορίστε. 
 
ΦΑΒΑΣ: Απλά για 10 δευτερόλεπτα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι ψηφίζετε; 
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Λευκό. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λευκό. Λευκό. 

 
Απλά για 10 δευτερόλεπτα, για να λύσω κάποια απορία προφανώς του συναδέλφου 
του κυρίου Αντωνόπουλου, είναι ότι όσον αναφορά την δέσμευση ποσού έχει πριν 

γίνει τροποποίηση του προϋπολογισμού και μετά γίνεται η δέσμευση του ποσού. Δεν μπορεί 
άμα δεν υπάρχει ποσό στον προϋπολογισμό να γίνει δέσμευση.  
Αυτό ως παρατήρηση.  

 
 ….( εκτός μικροφώνου - δεν ακούγεται), ότι υπάρχει κάτι το οποίο εμείς 
δεν κάνουμε καλά. Λοιπόν ακούστε κάτι.  

Όταν ήρθε το θέμα για τα πράσινα σημεία δώσατε εσείς προϋπολογισμό; Όταν περάσαμε 
από το Δημοτικό Συμβούλιο για την δημιουργία πράσινων σημείων με όλα αυτά ακριβώς που 
θα γίνουνε και πως θα γίνουνε, δόθηκε προϋπολογισμός εκείνη την ώρα; Όχι.  
Τώρα αρχίζουμε και λοιπόν, προσέξτε…... 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι λέτε εσείς.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΦΑΒΑΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: 
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ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι σας λέω εγώ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι λέτε εσείς. 
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, δεν δόθηκε ποσό. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφού υπάρχει κωδικός.  
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι. Δόθηκε ποσό; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προφανώς. 
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ποιό είναι το ποσό; 

 
Αυτό 9.920. 9.920, μπορεί να δόθηκε και 10 και 15. Τώρα η υπηρεσία λέει 
θέλω 9.920, κωδικός είναι ο 35.7322.02.  

Κύριε Αντωνόπουλε, δηλαδή πραγματικά, είναι πολιτική κουβέντα αυτή; Πηγαίνετε στην 
υπηρεσία να τα δείτε.  
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Μισό λεπτό, λέτε για μια…. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι η 11 του '17 μελέτη, σας την γράφω μέσα, πηγαίνετε πάρτε την δείτε την. 

 
Έχει δώσει δαπάνες. Έχετε δώσει δαπάνες, ξέρετε εσείς αυτή την στιγμή 
πιο είναι ποσό, δεν το ξέρετε; 

  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μιχάλη μου η κουβέντα…….  
 
ΦΩΝΗ: …..(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται). 

 
Σε παρακαλώ Γιώργο σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ δηλαδή. Σε παρακαλώ, έλα 
τώρα, πάρτον και πηγαίνετε στην υπηρεσία.  

 
ΦΩΝΗ: …..(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται). 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάνουμε μαθήματα εδώ πέρα νηπιαγωγείου; 
 
 
 
Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της τις 
παραπάνω αναφερόμενες εισηγήσεις, τις διατάξεις  του  Π.Δ. 80/2016  και του άρθρου 72 
του Ν. 3852/2010, μειοψηφούντων των κ.κ. Μπεχράκη και Αντωνόπουλου οι οποίοι 
δηλώνουν Λευκή ψήφο,  κατά πλειοψηφία, 
  

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 

Υποβάλλει στη Διεύθυνση Οικονομικών του Δήμου Καλαμάτας αίτημα για την 
έκδοση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης δαπανών, το είδος και το ύψος των 
οποίων, καθώς και οι αντίστοιχοι Κ.Α.Ε. του δημοτικού προϋπολογισμού οικον. 
έτους 2017, αναφέρονται αναλυτικά στα σχετικά αιτήματα των Τεχνικών 
Υπηρεσιών, Γεωτεχνικών Υπηρεσιών και Διαχείρισης Απορριμμάτων & Οχημάτων 
τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής. 
 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αθανάσιος Ηλιόπουλος       1. Αντωνόπουλος Μιχαήλ  

  2. Γυφτέας Ηλίας 

  3. Μπασακίδης Νικόλαος 

  4. Μπεχράκης Σταμάτης 

  5. Φάβας Γεώργιος  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 20 Απριλίου 2017 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 

 








