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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   22/2017 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   178/2017 

 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα,  την 27η  Απριλίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, στο 

Δημοτικό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99, συνέρχεται στην 22η/2017 συνεδρίαση η 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 17140/21-4-2017 

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) Δημόπουλος 

Δημήτριος, 2) Μπεχράκης Σταμάτης και 3) Φάβας Γεώργιος. 

 

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ.: 1) Μπασακίδης Νικόλαος,  

2) Μπουζιάνης Παύλος,  3) Νιάρχος Αναστάσιος,  4) Φαββατάς Δημήτριος και 5) Μπούχαλης 

Δημήτριος. 

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 

κ.κ.: 1)  Αδαμόπουλος Ιωάννης, 2) Γυφτέας Ηλίας  και 3) Αντωνόπουλος Μιχαήλ, οι οποίοι 

συμμετέχουν στη συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας τους κ.κ.: 1) Μπασακίδη Νικόλαο, 2) 

Μπούχαλη Δημήτριο και 3) Νιάρχο Αναστάσιο, αντίστοιχα.   

 

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

 



Συνεδρίαση :  22/2017 Πέμπτη  27 / 04 / 2017 ΑΠΟΦΑΣΗ   178/2017 

Πρακτικά Οικονομικής Επιτροπής   2

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

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

με τίτλο : 

Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2017.  

 
Οι σχετικές εισηγήσεις του Τμήματος Λογιστηρίου της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου, 
ήτοι η από 25/04/2017 εισήγηση καθώς και η από 26/04/2017 συμπληρωματική αυτής, έχουν 
αναλυτικά ως εξής: 
 
 

ΘΕΜΑ: Εισήγηση 5η/ 2017   για αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος, Δημοτικού 
Προϋπολογισμού οικ. έτους  2017  και Επιχειρησιακού Προγράμματος, Δ/νση 
Τεχνικών Υπηρεσιών, Δ/νση Διαχείρισης Απορριμμάτων & Οχημάτων. 

 

Α. ΕΣΟΔΑ 
  

ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 
  

α) Από νέα έσοδα     

        

        

ΣΥΝΟΛΟ (α) 0,00 € 

    
β) Από μείωση προβλεπομένων εξόδων (μείωση δαπανών) 

        

1 20.7135.03 
Προμήθεια κάδων αποκομιδής μεταλλικών, με 
πλαστικό καπάκι, χωρητικότητας 1000 λίτρων. 

2.300,00 € 

2 20.7335.01 
Επισκευή & συντήρηση Δημοτικού φωτισμού 
(προμήθεια & αντικατάσταση λαμπτήρων , 
φωτιστικών σωμάτων , επισκευή δικτύου κλπ) 2017 

4.000,00 € 

3 20.6277.01 
Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών 
αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω 
δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 61 του Ν. 3979/2011) 

204.400,00 € 

        

                                                ΣΥΝΟΛΟ (β) 210.700,00 € 

 
  

  
γ) Από μείωση προβλεπόμενων εσόδων    

        

ΣΥΝΟΛΟ (γ)  0,00 € 

      
 

δ)  Από  αύξηση προβλεπόμενων εσόδων   

        

ΣΥΝΟΛΟ (δ)  0,00 € 
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ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ  ΕΣΟΔΩΝ 

 

  
Από δημιουργία νέων εσόδων               (α) 0,00 € 

  
Από μείωση προβλεπομένων εξόδων (β) 210.700,00 € 

  
Από μείωση προβλεπόμενων εσόδων (γ) 0,00 € 

  
Από αύξηση προβλεπόμενων εσόδων (δ) 0,00 € 

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ   (Α) 210.700,00 € 

 

 

Β.  Ε Ξ Ο Δ Α 
  

ΑΥΞΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 
  

α) Ενίσχυση υπαρχουσών πιστώσεων       

1 20.7325.04 Συντήρηση Δημοτικού Φωτισμού πλην Καλαμάτας  4.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ α)  4.000,00 € 

    
β)  Δημιουργία νέων  δαπανών   

1 20.7413.01 
Συλλογή γεωλογικών στοιχείων για να 
χρησιμοποιηθούν από την υπηρεσία στην σύνταξη-
τροποποίηση Μ.Π.Ε. Δ.Π. 

2.300,00 

2 20.6277.03 Δαπάνες διάθεσης υπολείμματος Α.Σ.Α. Δ.Π. 204.400,00 

    ΣΥΝΟΛΟ β) 206.700,00 € 

   
  

   

  
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ  ΕΞΟΔΩΝ 

  
Ενίσχυση υπαρχουσών πιστώσεων (α) 4.000,00 € 

  
Δημιουργία νέων δαπανών                (β)  206.700,00 € 

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ  210.700,00 € 

    
 

  Γ. ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ     

        

  ΥΠΑΡΧΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ   38.182,67 € 

  Αύξηση αποθεματικού   210.700,00 € 

  α) Από δημιουργία νέων εσόδων 0,00 €   

  β) Από μείωση προβλεπομένων εξόδων 210.700,00 €   

  γ) Από μείωση εσόδων  0,00 €   
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  δ) Από αύξηση προβλεπόμενων εσόδων  0,00 €   

  ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ   248.882,67 € 

   Μείωση αποθεματικού   210.700,00 € 

  α) Από ενίσχυση υπαρχουσών πιστώσεων 4.000,00 €   

  β) Από δημιουργία νέων δαπανών 206.700,00 €   

   ΑΠΟΜΕΝΕΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 
 

38.182,67 € 

 

Ο προϊστάμενος του Λογιστηρίου Η Διευθύντρια Οικονομικών 

Λαμπρινάτου Αικατερίνη Ηλιοπούλου Γεωργία 

 
 

ΘΕΜΑ: Εισήγηση 5η/ 2017 Συμπληρωματική  για αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος, 
Δημοτικού Προϋπολογισμού οικ. έτους  2017  και Επιχειρησιακού Προγράμματος, 
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

 

Α. ΕΣΟΔΑ 
  

ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 
  

α) Από μείωση προβλεπομένων εξόδων (μείωση δαπανών) 

        

1 30.7336.39 
Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινων κατασκευών 
2017 

-1.360,00 € 

2 30.7336.42 
Επισκευές υδραυλικών εγκαταστάσεων ύδρευσης , 
αποχέτευσης , θέρμανσης κλπ δημοτικών κτιρίων 
και κοιν. Χώρων 2017 

-5.000,00 € 

3 30.7336.54 
Προμήθεια ειδών μορφοσιδήρου για τις ανάγκες σε 
υλικά των συνεργείων του Δήμου 

-6.400,00 € 

4 30.7336.55 
Προμήθεια ξυλείας για τις ανάγκες σε υλικά των 
συνεργείων του Δήμου Δ.Π. 

-1.745,00 € 

5 30.7331.13 
Συντήρηση και επισκευή κτιρίων δημοτικών 
παιδικών σταθμών  

-2.000,00 € 

6 30.7131.16 
Προμήθεια ειδικού ασφαλτομίγματος επούλωσης 
λάκκων σε σάκκους(2017) Δ.Π. 

-3.450,00 € 

7      30.7135.18 
Προμήθεια και τοποθέτηση πίνακα inverter 
φωτοβολταικού συστήματος Μουσικού Σχολείου 

-400,00 € 

8      30.7331.31 
Προμήθεια μονωτικών και επισκευαστικών υλικών 
για τις ανάγκες επισκευών κτιρίων και σχολείων 
Δ.Π. 

-3.645,00 € 

    
 

  

                                                  ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ -24.000,00 € 
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Β ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 
 

    

1 30.7336.58 
Προμήθεια ειδών μορφοσιδήρου των Δ.Ε. Θουρίας, 
Άριος, και Αρφαρών 

24.000,00 € 

    

  
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 24.000,00 € 

 
 

Ο προϊστάμενος του Λογιστηρίου Η Διευθύντρια Οικονομικών 

Λαμπρινάτου Αικατερίνη Ηλιοπούλου Γεωργία 

 
 

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

 
Έχετε ερωτήσεις;  
Υπάρχουν εισηγήσεις υπογεγραμμένες από τους αρμοδίους, από την κυρία 

Λαμπρινάτου και την κυρία Ηλιοπούλου.  
Είναι κάποιες τροποποιήσεις κωδικών, η γνωστή διαδικασία, η ενίσχυση κωδικών που 
χρειάζονται ενίσχυση και αφαίρεση από μείωση από αυτούς που δεν κινούνται.  
 
ΦΩΝΗ: ………  (δεν ακούγεται - εκτός μικροφώνου)  

 
Αυτά είναι από την Τεχνική Υπηρεσία από ότι βλέπω.  
 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Να κάνω μία ερώτηση;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε ο κύριος Μπεχράκης. 

 
Λοιπόν, στη μείωση προβλεπόμενων εξόδων, στη μείωση δαπανών, 
προβλέπεται για τις «Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων 

και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημοσίων συμβάσεων» 204.400 ευρώ, 204.000.  
Αυτό το ποσό επειδή είναι μεγάλο πως είναι δυνατόν από ότι αντιλαμβάνομαι να περισσεύει, 
δηλαδή η συλλογή μεταφοράς στερεών είναι στάνταρ πράγματα. Γίνεται μία πάγια διαδικασία 
η οποία είναι περιοδική, είναι δύσκολο να πέσεις έξω. Δηλαδή πως έχουμε βάλει παραπάνω 
204 και τώρα το ελευθερώνουμε.  
 
ΦΩΝΗ: ………. (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου)  

 
Ναι μείωση προβλεπόμενων εξόδων.  
Μία ερώτηση είναι αυτή που θέλω την απάντηση για να καταλάβουμε τι 

γίνεται.   
Θέλεις να απαντήσεις γιατί οι άλλες είναι ……. 

 
Να σας πω ακριβώς δεν το ξέρω, εντάξει, απλά βλέπω ότι υπάρχει μέσα νέος 
κωδικός που λέει «Δαπάνες διάθεσης υπολείμματος ΑΣΑ», εκεί πάει το ποσό 

ουσιαστικά.  
 
ΦΩΝΗ: Μια μεταβολή κωδικού ……… 

 
Αυτό είναι, άμα δείτε μέσα και εγώ έτσι πιστεύω, αλλά εντάξει …..  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΡΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Αλλάζει κωδικός δηλαδή; Από αλλού πάει αλλού; 
 

Αν δείτε στη 2η σελίδα, στη 2η σελίδα λέει «Δημιουργία νέων δαπανών», είναι 
ο κωδικός 20.6277.03, «Δαπάνες διάθεσης υπολείμματος ΑΣΑ».  

 
Με το ίδιο ποσό;  
 

Λέει 204.400. 
 
Αυτή ήταν η 2η ερώτηση, αυτό είναι διαφορετικό αντικείμενο όμως. Είναι 
δαπάνες διάθεσης υπολείμματος, με συγχωρείτε λιγάκι, περιμένετε.  

Το ένα είναι ποσό το οποίο μειώνεται από τη συλλογή των απορριμμάτων, δηλαδή βγάζουμε 
τα απορριμματοφόρα στην πόλη, πετρέλαια όλα αυτά, κάδοι, πλυσίματα και λοιπά, ενώ το 
άλλο 204 είναι για τις «Δαπάνες διάθεση υπολείμματος ΑΣΑ», δηλαδή αυτό που μένει  …….  

 
Θα σας τις λύσει τις απορίες ο Διευθυντής, εγώ νομίζω όμως ότι δεν πρέπει να 
υπάρχει κάποιο …….. 

 
Αλλάζει αντικείμενο ο κωδικός φαντάζεσαι να έχει αντικείμενο διαφορετικό; 
Το ένα είναι 204 από τις δαπάνες συλλογής και το άλλο είναι 204.000 για 

δαπάνες διάθεσης υπολείμματος. Άλλο το ένα άλλο το άλλο. Και τα δύο έπρεπε να είναι 
προϋπολογισμένα στην θέση τους και οι δαπάνες διάθεσης και οι δαπάνες συλλογής.  
Δεν είναι 5.000 και 10 και μετά στην κίνηση του αποθεματικού ……. 

 
Να σου πω όμως και κάτι;  
Αν διαβάσεις τον τίτλο, «Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών 

αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών», δεν εννοεί μόνο ανακύκλωση, εντάξει;  
Εγώ θεωρώ το ίδιο πράγμα είναι, αλλάζει ονομασία, ουσιαστικά εξειδικεύεται ας το πούμε, 
ναι.  
Διάβασε λίγο προσεκτικά εγώ τώρα το πρόσεξα. «Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών 
αποβλήτων και ανακυκλώσιμων και ανακυκλώσιμων». Εντάξει; «Δαπάνες συλλογής και 
μεταφοράς».  

 
Δαπάνες διάθεσης υπολείμματος ΑΣΑ, υπολείμματος ΑΣΑ, δεν είναι τα 
ανακυκλώσιμα, υπολείμματα ΑΣΑ. 

 
Μα δεν είναι ο κωδικός που καταργείται μόνο ανακυκλώσιμα. Εντάξει; 

 
Άμα δίνεται αυτή την απάντηση είναι μια προσέγγιση, έτσι;  
 

Στο σημείο αυτό προσέρχεται στη συζήτηση του θέματος αυτού ο Διευθυντής Διαχείρισης 
Απορριμμάτων & Οχημάτων Δήμου Καλαμάτας κ. Παπαδόπουλος και η διαλογική συζήτηση 
συνεχίζεται ως εξής:  

 
Να, περίμενε να μας τα πει ο Διευθυντής. Κύριε Διευθυντά, υπάρχει μία 
ερώτηση την οποία προσπαθήσαμε να την απαντήσουμε, είναι λίγο ειδική.  

Γιατί καταργείται ο κωδικός των 204.400 ευρώ, «Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών 
αποβλήτων και ανακυκλωσίμων υλικών μέσω δημοσίων συμβάσεων»,  όχι καταργείται, 
αφαιρούνται τα λεφτά και πάνε «Δαπάνες διάθεσης υπολείμματος ΑΣΑ». Να το εξηγήσετε; 

 
Είναι στην προσπάθεια που κάνουμε να δώσουμε μία λύση στο 
υπόλειμμα. Κάνουμε την ανάθεση που θα κάνουμε τη μεγάλη για το 

Ελεγκτικό Συνέδριο την περικόψαμε για να βρούμε τα χρήματα, μετά από τον διεθνή 

ΜΠΡΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΡΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΡΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΡΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΡΕΧΡΑΚΗΣ:   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ:  
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διαγωνισμό. Δηλαδή την συνέχιση στην eco way μέχρι να γίνει ο διαγωνισμός μας,. 
περικόπτουμε αυτό το ποσό, προκειμένου να τρέξουμε άμεσα στην αναζήτηση που κάνουμε 
στην αγορά, να κάνουμε ανάθεση ή διαγωνισμό αν χρειάζεται για να μεταφέρουμε το 
υπόλειμμα. Έχουμε βρει λύση, δεν ξέρω πόσο θα είναι μακροχρόνια ή πόσο θα είναι 
αξιόπιστη για τη μεταφορά του υπολείμματος με νόμιμο τρόπο  και πάμε να 
εξοικονομήσουμε, έχουμε τον κωδικό για να προχωρήσουμε  στην διαδικασία, γιατί χωρίς 
κωδικό και χρήματα δεν μπορούμε να το κάνουμε. Έτσι;  
Είναι μια διέξοδος στο μεγάλο πρόβλημα που έχουμε. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να μιλήσει ο κύριος Μπεχράκης που ξεκίνησε πρώτος. 

 
Με βάση τη συζήτηση που έχουμε κάνει πριν έρθετε, ο κωδικός τον οποίο 
μειώνουμε είναι «Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και 

ανακυκλώσιμων υλικών» και παίρνουμε από εκεί τα λεφτά και τα βάζουμε σε ένα νέο κωδικό 
που έχει τίτλο «Δαπάνες διάθεσης υπολείμματος ΑΣΑ». 
Γιατί το κάνουμε αυτό; 

 
Γιατί είναι υποχρεωτικό από το νόμο για να προχωρήσουμε σε 
οποιαδήποτε ανάθεση χρειάζεται να έχουμε εξειδικευμένο κωδικό αριθμό. 

Ναι, ναι πρέπει να έχουμε εξειδικευμένο γι' αυτό το κάνουμε και μάλιστα μας καθυστερεί 
αυτό να πάμε στη διαδικασία.  

 
Αυτό που λέει κίνηση αποθεματικού στη συνέχεια, τελευταία ερώτηση, από 
μείωση προβλεπόμενων εξόδων 210.000 και μετά, 210.000 και μετά μειώνεις 

το αποθεματικό κατά 206.000, γιατί αυτό, πως, τι ακριβώς γίνεται εδώ πέρα; 
 
ΦΩΝΗ: Μπορώ να απαντήσω εγώ;  

 
Πες το, αλλά νομίζω αυτό που καταργείς στην εισήγηση του αποθεματικού και 
μετά το ξαναπαίρνεις και το  ρίχνεις εκεί. 
 
Τα 206.000 δεν λέει που έχουν πάει. 
 

Τα 204, τα 204 είναι στην καθαριότητα. 
 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Τα 204 είναι της καθαριότητας; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προφανώς.  

 
Αν μου επιτρέπετε, αν μου επιτρέπετε και ένα μικρό ποσό, και ένα μικρό 
ποσό που κάνουμε μεταφορά το κάνουμε για να βοηθηθούμε στη μελέτη 

για την τροποποίηση της ΑΕΠΟ, για να καλύψουμε …….  
Δηλαδή αυτά τα δύο νουμεράκια εμείς κόβουμε για να ……. 

 
Σταμάτη, απομειώνεται ο κωδικός, ενισχύεται το αποθεματικό για ένα λεπτό και 
μετά πάλι μειώνεται το αποθεματικό, γιατί φεύγουν τα λεφτά και πάνε στον 

κωδικό τον καινούργιο. 
 
Κατανοητό, αλλά εμείς ρωτάμε.  
 

Συγνώμη μπορώ να πω;  
Τα 210.000 από τη μείωση των εξόδων είναι από την προμήθεια κάδων αποκομιδής 

και τα λοιπά 2.300, τα 4 χιλιάρικα από την επισκευή και τη συντήρηση του δημοτικού 
φωτισμού και τα 204 από τις δαπάνες συλλογής που κάναμε αναφορά προηγουμένως.  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΦΑΒΑΣ:  
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Άρα σύνολο 210.700. Από εκεί και πέρα γίνεται ενίσχυση υπαρχουσών πιστώσεων 4.000 για 
τη συντήρηση του δημοτικού φωτισμού και για τις 2.300 στη συλλογή γεωλογικών στοιχείων 
για να χρησιμοποιηθούν από την Υπηρεσία σύνταξης τροποποίησης ΜΠΕΔΠ και τις δαπάνες 
υπολείμματος.  206.700 συν την ενίσχυση των υπαρχουσών πιστώσεων 210 και έτσι 
ισοσκελίζεται το αποθεματικό.  

 
Άλλη μία ερώτηση στον Διευθυντή.  
Όταν εμείς είχαμε κάνει την σύμβαση με την eco way, πως την λέμε eco way, 

δεν είχαμε βάλει μέσα και τις δαπάνες απομάκρυνσης, δεν ήταν φιξ όλα; Και επεξεργασία και 
απομάκρυνση;  

 
Είχαμε πάει με το παλιό σύστημα που είχαμε τις εναλλακτικές τιμές που 
λέγαμε αν τα απομακρύνει 57 κόμμα τόσο, εάν δεν τα απομακρύνει 48,7. 

Εάν δεν κάνει ούτε κομποστοποίηση αυτή την περίοδο 43 κόμμα τόσο.  
 
Στη δικιά του ευχέρεια αν μπορεί να το κάνει.  

 
Αν μπορεί να το κάνει και μάλιστα στο 3ο, στο 3ο  εμείς το βάλαμε μέσα 
για να το δεσμεύσουμε, γιατί ευθύνεται ο Δήμος που δεν έχουμε το 

χώρο επάνω και τον είχαμε βάλει μέσα για να μην μας πει, ξέρετε δεν είναι δικιά μου ευθύνη 
και δεν πληρώνω.  

 
Και πρέπει να πληρωθώ.  

 
Και πρέπει να πληρωθώ.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κύριε Αντωνόπουλε. 
 
Αυτό που λέει «Γεωλογικών στοιχείων για την τροποποίηση της ΜΠΕΔΠ. 
Τι στοιχεία είναι αυτά που χρειαζόμαστε; Θα γίνει μελέτη δηλαδή τα 

χαρτιά αυτά, τα στοιχεία αυτά χρεώνονται, πληρώνονται και ποιός θα τα κάνει και 2ον που 
μας χρειάζονται για την τροποποίηση της ΜΠΕΔΠ, τα γεωλογικά στοιχεία και δεν τα είχαμε, 
γιατί αυτός ο χώρος, μιλάμε για την Μαραθόλακκα έτσι;  
 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, ναι.  

 
Έχουν αλλάξει τα γεωλογικά στοιχεία της Μαραθόλακκα όλα αυτά τα 
χρόνια που έχουν γίνει οι μελέτες οι στατικές, τα γεωλογικά στοιχεία; 
 
Έχουμε αυτήν τη στιγμή μία συνεργασία με την ………, δεν θυμάμαι 
τώρα το όνομα της εταιρείας, με τον Κυριαζόπουλο τον Θανάση. 

 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, ναι, ναι ξέρω. 

 
Και έχουμε μια διαφορά τώρα δεν ξέρω αν αυτό ……..  
 
Α! εντάξει, εντάξει, ναι, ναι.  
 
Είναι μία διαφορά την οποία θα μας την κάνουν και εμείς θα βγάλουμε 
την μελέτη, θα μας βοηθήσουν να κάνουμε την μελέτη και είναι ένα 

υπόλοιπο που πρέπει να πληρώσουμε.  
 
Ναι δεν έχει σχέση δηλαδή με πραγματικά στοιχεία δηλαδή, έχει σχέση 
με ……  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ:   

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  
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Θα μας βοηθήσουν να φτιάξουμε την ΑΕΠΟ. 
 
Την ΑΕΠΟ, την ΑΕΠΟ και πότε λες αυτό, για την ΑΕΠΟ δηλαδή.  
 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Για την ΑΕΠΟ.  
 
Εντάξει, εντάξει δεν τίθεται θέμα κάποιας μελέτης είναι θέμα στοιχείων 
της ΑΕΠΟ.  
 
Στοιχεία θα μας δώσουν για να βγάλουμε ……… 
 
Για την ΑΕΠΟ εντάξει, ωραία. Την ΑΕΠΟ την κάνουμε μόνοι μας. 
 
Την κάνουμε εμείς, με την βοήθεια, γιατί δεν προλαβαίνουμε.  
 
Εντάξει, δεν είναι κακό αυτό, εντάξει.  
Να ρωτήσω κάτι; Τέλος πάντων, κοιτάξτε, εγώ, βέβαια αυτό δεν είναι 

του αντικειμένου, το  εάν γίνονται σωστά οι μελέτες και πως πρέπει να γίνουν για να …... 
 
Όχι μην το ανοίξουμε, μην το ανοίξουμε. 

 
Είναι οικονομικό το θέμα σήμερα. Όχι, όχι το ξέρω δεν το ανοίγουμε 
αυτό.  

Αυτό είναι ….. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λυπήσου μας.  

 
Όχι, όχι δεν είναι, το αντιλαμβάνομαι αυτό, δεν θέλω να το κάνω, μα δεν 
έχει σχέση με την υπόθεση αυτό.  

Λοιπόν, εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής: Τα τέλη είναι ανταποδοτικά έτσι δεν είναι; Αφού είναι 
ανταποδοτικά τα τέλη και εμείς προϋπολογίζουμε ένα ποσό συν τις 200.000 που μεταφέραμε 
για συλλογή και μεταφορά που είναι να πληρώσουν οι δημότες, δεν είναι προϋπολογισμένα 
αυτά και τώρα τα μειώνουμε, αυτό δεν σημαίνει αντίστοιχη μείωση των τελών; Δηλαδή 
μπορεί να είναι για την καθαριότητα ή για την δουλειά αυτή, το υπόλειμμα όμως δεν είναι ότι 
σήμερα υπάρχει υπόλειμμα, πάντα υπήρχε υπόλειμμα.  
Αν μειώνεται το υπόλειμμα που λογικά σε τόσα χρόνια που κάναμε διαχείριση εμείς πρέπει να 
μειώνεται το υπόλειμμα, γιατί ξέρουμε ότι αυξάνεται η ανακύκλωση, έτσι δεν είναι;  
Άρα το ένα μειώνει το άλλο, θα έπρεπε να προκύπτει διαφορά όσον αφορά τα ποσά αυτά, 
όταν εμείς τα αναθεωρούμε έστω 5 και 10% λέω, έστω και 3%, το οποίο θα πρέπει να 
μειώνεται στον προϋπολογισμό.  
Που προκύπτει αυτό μέχρι τώρα;  

 
Μισό λεπτό, δηλαδή αυτό το οποίο μας λες είναι ότι τα εισπραττόμενα δημοτικά 
τέλη από τα ανταποδοτικά καλύπτουν τις ανάγκες του Δήμου.  

 
Όχι δεν λέω αυτό, λέω ότι πρέπει να είναι μειούμενα.  
 

Πως να είναι μειούμενα, αφού δεν φτάνουν πάλι. 
 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Να σας εξηγήσω. 
 
Μισό λεπτό, θα ξεκινήσεις από εκεί, ότι τα εισπραττόμενα δημοτικά τέλη δεν 
επαρκούν, για να καλύψουν τις ανάγκες του Δήμου. 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό που λέτε εσείς. Εγώ θα …… 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τότε τι να μιλήσουμε; 
 
Θα σας πω, θα σας πω.  
Εμείς έχουμε προϋπολογίσει ένα ποσό έτσι; Το οποίο το έχουμε και με 

αυτό κάνουμε την δουλειά μας. 
 
Δεν φτάνει, τα ανταποδοτικά τέλη δεν φτάνουνε. 

 
Δεν φτάνουν, τότε, και από που παίρνουμε λεφτά. 
 

Βάζουμε από δημοτικούς πόρους, για να καλύψουμε τις ανάγκες.  
 
Δεν μπορούσαμε αλλά φέτος έχει ανοίξει μία διαδικασία ίσως μας 
βοηθήσει, ίσως μας βοηθήσει. Έτσι; Αλλά αν θέλετε και σε αυτό που 

ρωτάει ο κύριος Αντωνόπουλος να πω το εξής: Όταν κάναμε τον διαγωνισμό πριν από το '13, 
το '14 που πρωτοξεκινήσαμε ο προϋπολογισμός ήταν 57 συν ΦΠΑ για να τα κάνει όλα, με τα 
δεδομένα της εποχής εκείνης όπως μας διαβεβαίωνε η εταιρεία. Όπως έχουν πάει τα 
πράγματα τώρα δεν είναι έτσι. Εμείς ψάχνουμε αγωνιωδώς να βρούμε κάτι να μεταφέρουμε, 
η κατάσταση είναι τόσο ρευστή και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι και εγώ που ήμουνα με την 
Αποκεντρωμένη Διαχείριση ακόμα για το οικονομικό κόστος, δεν είναι τόσο φθηνή. Δηλαδή 
αν θέλουμε να πούμε ότι θα κάνουμε τα πράγματα σωστά είναι ακριβή, δεν έχει μεγάλη 
διαφορά από αυτό της Περιφέρειας, σας το λέω με αυτά που έχω δει μέχρι τώρα.  

Δεν μπορούμε να μιλάμε ότι εμείς σκεφτόμασταν πριν από τρία χρόνια, αυτήν τη στιγμή 
ψάχνουμε στην αγορά να δούμε τι  μπορούμε να κάνουμε.  

Δυστυχώς τα κόστη είναι παραπάνω και έχουμε εξειδικεύσει ένα κόστος για το διεθνή 
διαγωνισμό, ένα κόστος για το διάστημα που θα κάνουμε τον προσυμβατικό έλεγχο και 
πρέπει να έχουμε και ένα κόστος για να κάνουμε την μεταφορά του υπολείμματος. Θα το 
δούμε στην πράξη αν μας συμφέρει.  

 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: ………… (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου)  

 
Ε!, βέβαια γιατί πρέπει να υπάρχει από το νόμο.  
Όσον αφορά τα τέλη εγώ σας λέω κάθε φορά οριακά είναι αν θα 

φτάσουμε και αν δεν βοηθηθούμε φοβάμαι ότι δεν θα μπορέσουμε να τα καταφέρουμε να 
πληρώσουμε, έτσι; 

 
Εντάξει ευχαριστώ πάρα πολύ.  

Απλώς να πω κάτι.  

Με επ' ευκαιρία, ο διεθνής διαγωνισμός πότε είναι; Έχετε κανένα νέο να μας πείτε μια και 
ήρθατε εδώ;  

 
Έχω πάρει τις εταιρείες, τους έχω εξηγήσει τις δυσκολίες που έχουμε και 
τις δυσκολίες του χώρου, το ξέρουν, μου έχουν υποσχεθεί θα δουν με 

ιδιαίτερη προσοχή τη διαδικασία και θα προσπαθήσουν να λάβουν μέρος, έτσι; 
 
Λοιπόν, τοποθέτηση;  

Ψηφοφορία;  

Κύριε Αντωνόπουλε; 

 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Εμείς κύριε Πρόεδρε, όσον αφορά τα στοιχεία δεν αμφισβητούμε όχι στο 
σύνολό τους, είχα κάποιες απορίες υπάρχουν κάποια τυπικά που γίνονται 

εδώ, εμείς, όχι δεν σας αφορά αυτό, εντάξει, γενικά, ναι, ναι.  
Λοιπόν, εμείς δεν είμαστε υπέρ της τυπικής διαδικασίας που και αυτήν την αμφισβητούμε εάν 
γίνεται σωστά, δεν θέλω να μπω σε ιδιαιτερότητες και να προκύψουνε ζητήματα γιατί αυτά 
καταγράφονται ……. 

 
Όχι δεν φοβόμαστε, δεν φοβόμαστε τίποτα. 

 
Δεν φοβόσαστε εσείς, αλλά εμείς ……. 
 

Αν έχετε κάτι να το πείτε, πηγαίνετε στον εισαγγελέα. 
 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, όχι, κοιτάξτε κάτι, κοιτάξτε κάτι.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εσείς κοιτάξτε.  

 
Ξέρετε πολύ καλά ότι εμείς δεν λειτουργούμε έτσι.  
 

Μα εσείς το ξεκινήσατε.  
 
Και να μας προκαλέσετε δεν πρόκειται να κάνουμε αυτό ……. 
 

Δεν προκαλούμε, εσείς προκαλείτε. 
 
Μας προκαλείτε. 
 

Εσείς προκαλείτε. Μας πιάσατε τώρα εδώ πέρα και μας λέτε ιστορίες για 
αγρίους.  

 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν το λέω εγώ. 

 
Αν έχετε κάτι στον εισαγγελέα, υπάρχει δρόμος εντάξει; Εδώ να είμαστε 
ξεκάθαροι. Δεν δεχόμαστε, σαν Δημοτική Αρχή, δεν δεχόμαστε και ξέρετε και 

θα κάνουμε και έτσι και αλλιώς. Τραβάτε, ο δρόμος είναι ανοιχτός και τα σκυλιά δεμένα. 
Λοιπόν τοποθέτηση επί της ουσίας.  

 
Κοιτάξτε καταρχήν να ξέρετε και θα πρέπει να ανακαλέσετε, δεν λέμε 
ιστορίες για αγρίους. Εντάξει;  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, ολοκληρώστε. 
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Σε αυτό να συμφωνήσουμε. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε. 
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Σε αυτό να συμφωνήσουμε. 

 
Ολοκληρώστε.  
Όχι δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε, άμα συμφωνούσαμε θα ήμασταν μαζί, 

θα συμπορευόμασταν. 
 
Μισό λεπτό. Δηλαδή εσείς λέτε ότι λέμε ιστορίες για αγρίους; 
 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  
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Μα όταν έρχεστε εδώ πέρα και μας λέτε ότι δεν γίνεται ούτε η δουλειά σωστά, 
τυπικά και αφήνετε υπονοούμενα;  

 
Προσωπικά; Σας πρόσβαλα; 
 

Βεβαίως, βεβαίως πρόσβαλες την Υπηρεσία, τους υπαλλήλους πρώτα από όλα. 
Έλεος δηλαδή, έλεος.  

 
Ανακάλεσε εσύ, προσβάλεις την Υπηρεσία.  

 
Πες ονόματα και στοιχεία, τώρα αυτή την στιγμή, σε προκαλώ αλλιώς είσαι, 
ξέρεις τι είσαι, πως τους λένε αυτούς.  

 
Ωραία, να σου πω; Πολύ ευχαρίστως. 
 

Λέγε εδώ να γράφονται. Πες μας, σε ακούω.  
 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Μισό λεπτό μην βιάζεσαι.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα, τώρα.  
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Θα τα πω τώρα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για πες τα.  
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ηρέμησε λίγο. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ ήρεμος είμαι, πολύ ήρεμος.  

 
Περίμενε λίγο.  

Καταρχήν εδώ είπα και στον συνάδερφο εδώ πέρα που πέρασε, γράφει 
εδώ πέρα, λέει «Χρήση γεωλογικών στοιχείων». Το είπα, το εξέθεσα προηγουμένως. Εντάξει; 
Τι άλλο να πω;  

Τι πάει να πει χρήση γεωλογικών στοιχείων;  

Είναι ένα κείμενο που το γνωρίζω, εντάξει; Ο χώρος εκεί πέρα είναι καταγεγραμμένος, δεν 
έχουν αλλάξει κάτι καινούργια τα γεωλογικά στοιχεία, είναι πληρωμένα από τον Δήμο πέντε 
φορές.  

 
Εντάξει, αν έχεις αντίρρηση, αν έχεις αντίρρηση για τη δαπάνη, ξέρεις που θα 
πας. 

 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Το λέω ευθέως.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι εγώ δεν καταλαβαίνω τι λες. 

 
Ακούστε κύριε Ηλιόπουλε. Εγώ συμμετέχω σε μία Επιτροπή και κάνω 
αυτά που έχουν σχέση με την επιτροπή. 

 
Καλά κάνετε, εντάξει. Οι μελέτες για την Μαραθόλακκα, δικές σας είναι οι 
μελέτες, εντάξει; 

 
Γι' αυτό σας το λέω. 
 

Ωραία, μπράβο. Αυτό σημαίνει αξιοπιστία.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΑΒΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Λοιπόν, εμείς όπως γνωρίζετε κάναμε μία περιβαλλοντική μελέτη στην 
Μαραθόλακκα και είχαν γίνει και γεωλογικές μελέτες.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία.  
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  Εντάξει λοιπόν; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το ξέρω. 

 
Και ο μελέτες αυτές οι συγκεκριμένες …...  
 

Ήμουνα τότε.  
 
…… για συγκεκριμένα πράγματα.  
Άρα λοιπόν δεν υπάρχει κανένα θέμα επί του ζητήματος αυτού.  

Λέω λοιπόν ότι αυτά τα στοιχεία, να μην το ξαναπούμε. Εντάξει; Αυτή είναι μια απάντηση 
τώρα, προσέξτε κάτι. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ δεν κατάλαβα τίποτα.  
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Στα υπόλοιπα ζητήματα ……. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν κατάλαβα.  
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό που καταλάβατε, δεν χρειάζεται να καταλάβετε.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα δεν κατάλαβα.  
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Μα δεν το λέω για να καταλάβετε εσείς.  

 
Εντάξει δεν πειράζει.  
Άρα λοιπόν δεν έχετε στοιχεία. Συκοφαντείτε.  

Πάμε παρακάτω, πάμε παρακάτω. 
 
Γιατί λέτε πράγματα που δεν πρέπει;  
 

Σας είπα, πείτε τι. 
 
Σας είπα συγκεκριμένα για τα γεωλογικά στοιχεία. 
Προκύπτει κάποια μελέτη; Προκύπτει κάτι;  

 
Θα 'ρθει.  
Η διαδικασία την ψηφίζουμε, από εκεί και πέρα υπάρχει Λογιστήριο, υπάρχει 

έλεγχος. Εντάξει; Δεν κάνουμε του κεφαλιού μας εδώ πέρα. 
 
Προσέξτε λίγο.  
Εσείς θέλετε να βρείτε κάποιους πόρους, κάποια χρήματα για να 

δικαιολογήσετε κάποια πράγματα που πληρώνετε. Εντάξει, αυτά. Αυτό δεν είναι;  
 
ΦΩΝΕΣ: ……….. (δεν ακούγονται – εκτός μικροφώνου)  

 
Αν θέλετε να το κλείσουμε το θέμα …...  
 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, γρήγορα.  
 
Ακούστε κάτι. Σας καλώ να είστε προσεκτικός σε αυτά που λέτε.  
 

Εγώ είμαι πάρα πολύ προσεκτικός, εσείς δεν είστε προσεκτικός.  
 
Έχω δικαίωμα να τοποθετηθώ. 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως τοποθετηθείτε.  
 
Αυτά περί αγρίων πρέπει να τα κόψετε. Αν θέλετε να τα πάμε καλά σαν 
Οικονομική Επιτροπή.  

 
Ακούστε, ακούστε. Θα μιλάω, σε μία χώρα δημοκρατική, θα μιλάω σε μία χώρα 
δημοκρατική όπως θεωρώ ότι μπορώ να εκφράζομαι, εντάξει;  

Αυτά τα οποία λέτε εσείς, αυτά τα οποία λέτε εσείς, όταν γίνετε Αντιδήμαρχος να εκφράζεστε 
με τον δικό σας τρόπο.  

 
Είστε Αντιδήμαρχος και εκφράζεστε έτσι, θα έπρεπε να ντρέπεστε, θα 
έπρεπε να ντρέπεστε. Εμείς δεν προσβάλουμε κανέναν.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ούτε και εγώ προσβάλω.  

 
Θα μας πεις τώρα εσύ, λέμε ιστορίες για αγρίους. 
 

Πάμε τώρα πάλι. Ολοκλήρωσε λοιπόν, είσαι μία ώρα εδώ πέρα τώρα, είσαι μία 
ώρα εδώ πέρα και δεν λες τίποτα επί της ουσίας. Εντάξει; 

 
ΦΩΝΗ: ………. (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου)  

 
Εγώ απλώς λέω στον συνάδερφο το εξής: Σου είπε εσένα, για να 
καταλάβει, σου είπε εσένα ότι λες ιστορίες για αγρίους; Στο είπε εσένα 

αυτό το πράγμα;  
 
ΦΩΝΗ: Ρε Μιχάλη, ολοκλήρωσε αυτό που λες να τελειώνουμε.  
 
ΦΩΝΕΣ: ………… (δεν ακούγονται – εκτός μικροφώνου)  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είμαι εριστικός ρε Σταμάτη, αλλά δεν μπορεί να ……..  

 
Λοιπόν κοίταξε να δεις. Εγώ δεν το προσπερνάω αυτό, δεν το 
προσπερνάω αυτό. Απλώς σας λέω, γιατί θα έχω την ευκαιρία να το 

ξαναπώ αυτό το πράγμα να είστε λίγο προσεκτικός, όταν απευθύνεστε σε κάποιους. Εμείς 
κάνουμε την ανάλυση που κάνουμε, τελεία και παύλα.  

Πάμε παρακάτω.  

Εδώ λοιπόν ……. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και εσείς να είστε προσεκτικός.  

 
Εδώ λοιπόν. Εντάξει, κέρδισες ένα, μηδέν. Εντάξει; Ένα, μηδέν κέρδισες. 
 

Δεν παίζω, δεν κάνω κανέναν αγώνα. 
 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ένα, μηδέν κέρδισες.  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προχώρα, ολοκλήρωσε, ολοκλήρωσε. 
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ένα, μηδέν. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκλήρωσε, ολοκλήρωσε, ολοκλήρωσε.  

 
Άκουσε λοιπόν τώρα να δεις.  

Εδώ έχουμε κάποιους προϋπολογισμούς και σπάμε κάποιους κωδικούς, 
λοιπόν έτσι; Λέμε λοιπόν όπως είπαμε και προηγουμένως, αυτό είναι τοποθέτηση, ότι αφού 
εσείς η Δημοτική Αρχή, έτσι, επικαλείται και λέει, ότι αυξάνουμε την ανακύκλωση, έτσι; 
Προχωράμε με ποιό σημαντικούς ρυθμούς, φτιάχνουμε πράσινα σημεία, και όλα αυτά, 
ξαφνικά μας προκύπτει εδώ ένα υπόλειμμα το οποίο δεν είχε προκύψει στο παρελθόν από ότι 
φαίνεται. Άσχετα αν είναι ανάγκη των κωδικών αυτό το πράγμα για να πληρωθεί κι αυτό. 
Έτσι; 203.000 ευρώ υπόλειμμα δεν είναι παίξε, γέλασε στο σύνολο των απορριμμάτων. Έτσι; 
Ένα το κρατούμενο λοιπόν και επίσης αυτό θα έπρεπε όλα αυτά τα χρόνια που  εμείς 
κάνουμε αυτή την δουλειά στην Μαραθόλακκα και πως την κάνουμε και τα λοιπά και με το 
ΚΔΑΥ, αυτό να είναι μειούμενο και προφανώς μπορεί να έχει και μία μείωση στα τέλη, αλλά 
αφού σήμερα τα πράγματα αυξάνονται και οι ανάγκες του Δήμου και τα λοιπά, ας πούμε τα 
τέλη δεν πρέπει να μειωθούν. Όμως δεν μπορεί εμείς να έχουμε υπόλειμμα σε τόσο μεγάλο 
ποσοστό, αυτό είναι ξεκάθαρο.  

Λοιπόν, πως τα έχετε καταφέρει λοιπόν εσείς, την επόμενη φορά λοιπόν που η Δημοτική 
Αρχή θα πανηγυρίσει ότι έχει κάνει ανακύκλωση και έχει πάει καλά και είναι πρωταθλήτρια, 
να μας το εξηγήσει καλύτερα αυτό το πράγμα.  

Αυτά είχα να πω και εμείς το θέμα αυτό δεν το ψηφίζουμε, γιατί υπάρχουν και το άλλο αυτό 
το πράγμα για να μην παρεξηγηθούμε, βασικές ασάφειες στους κωδικούς και σε αυτά τα 
οποία γίνονται.  

Έχουμε αμφιβολίες ότι αυτά ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα όσων γράφονται. Εντάξει 
και είναι ξεκάθαρο αυτό και ότι σημαίνει.  

Ευχαριστώ.  

 
ΦΩΝΗ: ………… (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου)  

 
Επειδή προφανώς κάποιοι εδώ πέρα έχουν παρεξηγήσει τον ρόλο τους και εμείς 
ενδεχομένως έχουμε παρεξηγήσει κάποια πράγματα συνολικά.  

Η Δημοτική Αρχή χαράσσει πολιτική, η Δημοτική Αρχή χαράσσει, αν θέλετε και την 
οικονομική πολιτική του Δήμου. Δεν ανακατεύεται πως θα γίνει η λογιστική τακτοποίηση των 
δαπανών ή των εσόδων αν θέλετε, τα οποία προκύπτουν μέσα από την πολιτική που 
χαράσσει η Δημοτική Αρχή. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε.  

Εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε όταν φέρνουμε αναμορφώσεις τέτοιου είδους, έχουμε να 
κάνουμε με λογιστική τακτοποίηση, όχι με την ουσία του πράγματος και κακώς  που 
μπερδεύουμε αυτό το πράγμα εδώ πέρα και αρχίζουμε και λέμε και γιατί γίνεται έτσι και δεν 
γίνεται αλλιώς και γιατί είναι έτσι και γιατί δεν γίνεται αλλιώς.  

Αυτό το οποίο λοιπόν πρέπει να προσέξουμε είναι: Η Δημοτική Αρχή τι κατεύθυνση έδωσε; 
Αυτή, να γίνει αυτό το πράγμα.  Το πως θα γίνει από κάτω από τις Υπηρεσίες και γι' αυτό εγώ 
ενοχλήθηκα προηγουμένως από την τοποθέτηση του κυρίου Αντωνόπουλου, ότι προσβάλλει 
τις Υπηρεσίες όταν λέει ότι δεν ακολουθεί την τυπικότητα.  

Οι Υπηρεσίες τι κάνουν; Εκτελούν αυτό το οποίο λέει η Δημοτική  Αρχή. Και που το 
εφαρμόζουν; Επάνω στη λογιστική τακτοποίηση.  

Ποιός είναι αρμόδιος για την λογιστική τακτοποίηση; Η Υπηρεσία.  

Άρα δεν μπορούμε να την αμφισβητούμε  ότι δεν κάνει σωστά τη δουλειά της.  

 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΦΑΒΑΣ:  
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Ευχαριστώ.  

Ορίστε κύριε Μπεχράκη. 

 
Και μετά την παρέμβαση του κυρίου Φάβα, είναι φανερό ότι όλα τα θέματα 
που συζητάμε στην Οικονομική Επιτροπή έχουν δύο πλευρές πάντα. Η μία 

είναι η πολιτική κατεύθυνση, εγώ πολιτική την λέω, το ποιοτικό στοιχείο όπως  λέτε εσείς της 
Δημοτικής Αρχής, της πλειοψηφίας της Δημοτικής Αρχής και μετά είναι ο τρόπος υλοποίησης 
από τις Υπηρεσίες.  

Εδώ όπως καταλαβαίνετε έχουμε το εξής συγκεκριμένο θέμα: Η παραγωγή του υπολείμματος  
εάν αυξάνει και είναι περισσότερη από την κανονική, πάει να πει ότι η κατεύθυνση που έδινε 
η Δημοτική Αρχή, η πλειοψηφία της Δημοτικής Αρχής, η Δημοτική Αρχή δεν ήταν επαρκής.  

Δηλαδή  να το δώσω να το καταλάβουμε. Εάν ο εργολάβος πηγαίνει βάζει τα απορρίμματα 
μέσα στον διαχωριστήρα και τον βάζει με μεγάλη ταχύτητα, τα περισσότερα οργανικά 
παραμένουν και βγαίνουν σαν απόβλητα.  

Παίρνει λοιπόν χρήματα για την επεξεργασία και επεξεργάστηκαν 20.000 τόνους. Τα 
υπολείμματα με αυτήν τη μέθοδο είναι πολύ περισσότερα.  

Δεν μπαίνουμε στα λογιστικά όπως καταλαβαίνετε, μπαίνουμε στα ποιοτικά στοιχεία. Αυτό 
είπε και ο συνάδερφος δίπλα. Ότι δηλαδή ο αριθμός των υπολειμμάτων είναι μεγάλος, πολύ 
μεγάλος  και για αυτό και εσείς μιλάτε δηλαδή για ατελή λειτουργία και ατελή διαχείριση έτσι, 
αλλά όμως υπάρχει και μια ευθύνη.  

Δεν μπορεί δηλαδή στο όνομα της ατελούς διαχείρισης, φέρτε όσο υπόλειμμα θέλετε, γιατί 
καταλαβαίνετε ότι ο άλλος παίρνει χρήματα δωρεάν, τσάμπα, να το πούμε δωρεάν, τσάμπα, 
χωρίς να κάνει την απαραίτητη εργασία. Με αυτήν την έννοια έχουμε μία σοβαρή ένσταση.  

Θέλω να σας υπενθυμίσω και στο παρελθόν και να τελειώνουμε με αυτό.  

Επειδή σε λίγες μέρες γίνεται και στο Τριμελές Εφετείο της Πάτρας η δίκη για τον 
σκουπιδοεργολάβο. Πάλι εκεί είχαμε βάλει εμείς στην Οικονομική Επιτροπή τα ποιοτικά, τον 
Καράμπελα, είχαμε βάλει τα ποιοτικά στοιχεία, ότι δεν μπορείτε εσείς να πληρώνετε τον 
εργολάβο, χωρίς να τον υποχρεώνετε να φέρνει το παραστατικό παράδοσης σε νόμιμο χώρο, 
που διαθέτει τα απόβλητα και σκοτωνόμαστε στην Οικονομική Επιτροπή τι είναι αυτά και 
αυτά οι Υπηρεσίες και λοιπά.  

Η ουσία είναι όμως ότι ήταν ένα ποιοτικό στοιχείο, το οποίο καθόριζε την δράση της 
πολιτικής της Δημοτικής Αρχής. 

Άρα λοιπόν πολλές φορές τα θέματα εντοπίζονται με ακριβώς αυτόν τρόπο.  

Δεν υπονοούμε ότι οι Υπηρεσίες είναι αυτές οι οποίες ευθύνονται. Γι' αυτό τον λόγο λοιπόν 
για να μην σας τρώω και τον χρόνο άλλο, ψηφίζουμε κατά. Όχι μόνο για τον προϋπολογισμό 
αλλά και για την αντιμετώπισή σας σε θέμα της διαχείρισης των σκουπιδιών.  

 
Τώρα άνοιξες το θέμα του Καράμπελα και του δικαστηρίου, ας το, δεν θα 
μιλήσω. Σε άλλη φορά.  

Λοιπόν, τι ψηφίζετε κύριε Μπεχράκη; Κατά.  

Ο κύριος Αντωνόπουλος κατά. 

Η πλειοψηφία υπέρ. 

Κατά πλειοψηφία. 

 
 
Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής  συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της τις παραπάνω υπηρεσιακές εισηγήσεις , καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 
72 του Ν. 3852/2010, μειοψηφούντων των κ.κ. Μπεχράκη και Αντωνόπουλου οι οποίοι 
τάσσονται ΚΑΤΑ, κατά πλειοψηφία,  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι    
 

Υιοθετεί τις καταχωρούμενες αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης αυτής 
εισηγήσεις του Τμήματος Λογιστηρίου της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου 
Καλαμάτας και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας την αναμόρφωση 
του δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2017  σύμφωνα με τα προτεινόμενα 
στις εν λόγω εισηγήσεις.  
 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αθανάσιος Ηλιόπουλος       1. Αδαμόπουλος Ιωάννης 

  2. Αντωνόπουλος Μιχαήλ 

  3. Γυφτέας Ηλίας 

  4. Δημόπουλος Δημήτριος 

  5. Μπεχράκης Σταμάτης 

  6. Φάβας Γεώργιος  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 4 Μαΐου 2017 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 

 


