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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   8/2014 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   61/2014 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα,  την 18η Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 

12:00 μεσ., στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28, συνέρχεται στην 

8η/2014 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ 

αριθμ. πρωτ. 8387/14-02-2014 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα 

με το νόμο.  

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Μπουζιάνης Παύλος, Αντιδήμαρχος 

Καλαμάτας, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και από τα τακτικά μέλη οι κ.κ.: 1) 

Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 2) Καμβυσίδης Ιωάννης, 3) Καρβέλης Γεώργιος, 4) Μπούχαλης 

Δημήτριος, 5) Μπρεδήμας Θεόδωρος και 6) Φαββατάς Δημήτριος. 

 

Δεν παραβρίσκoνται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ.: 1) Μπασακίδης 

Νικόλαος και 2) Νιάρχος Αναστάσιος. 

   

 

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 εκτός ημερήσιας 

διάταξης θέμα που το Σώμα αποδέχθηκε να συζητηθεί μαζί με τα τακτικά θέματα λόγω 

του κατεπείγοντος χαρακτήρα του,  με τίτλο : 

Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2014. 

Η από 17-2-2014 εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου της Διεύθυνσης Οικονομικών 
του Δήμου Καλαμάτας έχει αναλυτικά ως εξής:  
 
 
ΘΕΜΑ: Εισήγηση 3Η   για αναμόρφωση Δημοτικού  Προϋπολογισμού και 

Ετήσιου Π οικ. έτους  2014  (Δ/νση Οικ/κων,  
   
 Α. ΕΣΟΔΑ 
ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 
α) Από νέα έσοδα 

1.    

ΣΥΝΟΛΟ  
 
β) Από μείωση προβλεπομένων εξόδων (μείωση δαπανών) 

1.    

                                                                             ΣΥΝΟΛΟ  
 
γ)  Από  αύξηση προβλεπόμενων εσόδων 

1. K.A  1215 Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών  243.112,34 
ΣΥΝΟΛΟ 243.112,34 

 
δ) Από μείωση προβλεπόμενων εσόδων   

    

  ΣΥΝΟΛΟ  
 
 
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ  ΕΣΟΔΩΝ  

Από δημιουργία νέων εσόδων  
Από μείωση προβλεπομένων εξόδων  

Από αύξηση προβλεπόμενων εσόδων 243.112,34 
Από μείωση προβλεπόμενων εσόδων   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ   243.112,34 
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Β.  Ε Ξ Ο Δ Α 
ΑΥΞΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 

α) Ενίσχυση υπαρχουσών πιστώσεων     

1. Κ.Α 80.8323 Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων 
Π.Ο.Ε – Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες  176.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 176.000,00 
 
β)  Δημιουργία νέων  δαπανών 

1. Κ.Α  80.8311.01 Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων 
Π.Ο.Ε – Αμοιβές προσωπικού  67.112,34 

ΣΥΝΟΛΟ 67.112,34 
 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ  ΕΞΟΔΩΝ 

 

Ενίσχυση υπαρχουσών πιστώσεων 176.000,00 

Δημιουργία νέων δαπανών        67.112,34 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ  243.112,34 
 
 
Γ. ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ  
ΥΠΑΡΧΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ  41.730,01 
Αύξηση αποθεματικού  243.112,34 
α) Από δημιουργία νέων εσόδων   
β) Από μείωση προβλεπομένων εξόδων   

γ) Από αύξηση προβλεπόμενων εσόδων  243.112,34  
δ)Από μείωση προβλεπόμενων εσόδων    

ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 
 284.842,35 

Μείωση αποθεματικού  243.112,34 
α) Από ενίσχυση υπαρχουσών πιστώσεων 176.000,00  
β) Από δημιουργία νέων δαπανών 67.112,34  

 
         
  ΑΠΟΜΕΝΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ  
 

  
41.730,01 

   
Ο εισηγητής 

ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ 
Ο Τμηματάρχης 

ΛΙΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
Ο Δ/ντής 

(υπογραφή) 
O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

«Με εντολή» 
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 
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Η δικαιολόγηση του κατεπείγοντος καθώς και η διαλογική συζήτηση που διεξάγεται επί 
του θέματος έχουν αναλυτικά ως εξής: 

 
Βγήκε μια δικαστική απόφαση όπου δικαιώνει τους υπαλλήλους αορίστου 
χρόνου για κάποιο επίδομα στο οποίο είχαν προσφύγει, τελεσίδικη 

απόφαση, για το επίδομα των 176 ευρώ.  
 
ΦΩΝΗ: ……………………… (δεν ακούγεται)  

 
Δεν ξέρω. Τελεσίδικη είναι πάντως.  

 
Τελεσίδικη δεν είναι απ’ τον Άρειο Πάγο κ. Ηλιόπουλε;  
 
Αμετάκλητη είναι στον Άρειο Πάγο.  
 

Κύριε Πρόεδρε, επειδή το θέμα αυτό το έχω χειριστεί και το ξέρω, τα 
επιδόματα αυτά έχουν καταργηθεί με απόφαση του Συμβουλίου του 

Αρείου Πάγου. Όσες αποφάσεις δεν είχαν πάρει απόφαση Εφετείου, δεν δίνουν τα 
λεφτά αυτά.  

 
Αυτή είναι απόφαση Εφετείου.  
 

Α! γι’ αυτό ρώτησες αν είναι Εφετείου. Προφανώς.  
 
Ακούστε να σας πω.  
 
Είναι εισήγηση των νομικών.  
 
Επειδή είμαι κι εγώ στην ίδια κατηγορία κι έχω πάρει, έχω πάρει  ……… 
 
Το γνωρίζεις. Άρα λοιπόν …………… 

 
Κάτσε να δούμε τι θα πει.  
 

Επειδή έχω πάρει κι εγώ το ‘04, το ‘05 και το ‘06, μετά για τα υπόλοιπα 
χρόνια, τα 176 €, βγήκε η απόφαση από τον Άρειο Πάγο που λέει 

«καμία απόφαση δικαστηρίου δεν θα γίνεται δεκτή γιατί κλονίζεται ο προϋπολογισμός 
της χώρας».  
Εγώ σας το λέω αυτό, ……….. 

 
Ακούστε, μισό λεπτό. Λέει έτσι ακριβώς η απόφαση; Λέει «ο Άρειος 
Πάγος να μη γίνεται δεκτή καμία απόφαση»; Μπορείτε να μας τη 

φέρετε;  
 
Μπορώ να σας τη φέρω, αλλά να σας πω κάτι κύριε Ηλιόπουλε; 
Μπορείτε να ρωτήσετε τον Περικλή τον Ξηρογιάννη ………… 

 
Όχι, δεν ρωτάω κανέναν.  
 

Ακούστε να σας πω.  
 
…………………. (δεν ακούγεται) 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  
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Πρόεδρε, μια και  είστε υπεύθυνος εσείς στην Επιτροπή κι αυτά … 
 
Εγώ γι’ αυτό θέλω να καταλήξω ……………. 
 
Απευθυνθείτε, απευθυνθείτε  ………………….. 

 
Όχι, όχι, κάτσε, μισό λεπτό, συγνώμη.  
Δεν μπορεί, εμείς δεν είμαστε υπηρέτες ………………  

 
Κύριε Ηλιόπουλε ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Ηλιόπουλε.  
Να το κλείσουμε το θέμα, το καταλάβαμε ……….. 
 
Να πω μια κουβέντα. Δεν έχουμε καμία αντίρρηση, προς Θεού οι 
συνάδελφοι, οι εργαζόμενοι να πάρουν τα 176 ευρώ. 
 
Μα το καταλάβαμε.  
 
Απλώς όμως για να είμαστε καλυμμένοι εμείς, απευθυνθείτε στον κύριο 
Περικλή Ξηρόγιαννη ο οποίος έχει την απόφαση αυτή να σας τη δώσει. 
 
Πολύ ωραία, θα αναλάβω εγώ, τυχαίνει να είναι και κουμπάρος μου. 
Λοιπόν, στην προκειμένη περίπτωση όμως η απόφαση που παίρνουμε 

δεν είναι αυτή τη στιγμή εμείς για να τους πληρώσουμε, η διαδικασία που θα 
πληρωθούν και θα συγκεντρωθούν τα δικαιολογητικά και πιθανών σ’ αυτήν την 
απόφαση στην οποίαν αναφέρεστε είναι μεταγενέστερη, εμείς όμως οφείλουμε 
………………. 

 
Δεχόμεθα υπό τον όρον να τηρηθεί η νομιμότητα.  
 

Εννοείται πάντοτε. Μα δεν μπορούν να πληρωθούν διαφορετικά. 
 
Θέλω το λόγο. 
 

Παρακαλώ κύριε Ηλιόπουλε. 
 
Λοιπόν, ο κύριος Μπρεδήμας που ασχολείται με τη νομική επιστήμη 
από παλιά θα τα ξέρει καλύτερα ίσως από τους υπολοίπους.  

Ξέρετε πάρα πολύ καλά κύριε Μπρεδήμα ότι ένα αρνητικό στοιχείο της Αυτοδιοίκησης 
μεταξύ των άλλων ήταν και το γεγονός ότι δε συμμορφωνόταν με τις αποφάσεις των 
δικαστηρίων. Υπάρχει ειδική διάταξη του νόμου που λέει ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση 
πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις των δικαστηρίων.  

Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε τελεσίδικη δικαστική απόφαση η οποία ξέρετε 
πάρα πολύ καλά και είναι εκτελεστή και μόνον αν πας στον Άρειο Πάγο και σου δώσει 
αναστολή, που για εργατικό δεν θα σου τη δώσει, σας το λέω εγώ εκ των προτέρων 
από τη δική μου εμπειρία, η απόφαση θα εκτελεστεί.  

Εγώ λέω λοιπόν το εξής: Ότι, αν έχετε κάποιο στοιχείο το οποίο ενδεχομένως μπορεί 
να έχει διαφύγει από την προσοχή κάποιου από τη Νομική Υπηρεσία και μπορεί να είναι 
χρήσιμο, προσκομίστε το να το αξιοποιήσουμε. Αλλά, θεωρώ ότι δεν μπορεί να γίνει 
κάτι τέτοιο. Έχουμε υποχρέωση να συμμορφωθούμε στις δικαστικές αποφάσεις.  

 
Κύριε Ηλιόπουλε ευχαριστούμε, ευχαριστούμε, εντάξει, έγινε κατανοητό. 
Νομίζω σ’ αυτήν τη φάση δεν συντρέχει λόγος, εμείς …………. 

 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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……..….. εφόσον είναι τελεσίδικη υπό την προϋπόθεση να τηρηθεί η 
νομιμότητα.  

 
Κάνουμε όλη αυτήν την διαδικασία προκειμένου να αξιοποιήσουμε τα 
χρήματα τα οποία υπάρχουν, να πληρωθούν οι εργαζόμενοι και άμεσα αν 

και εφόσον τηρείται η νομιμότητα. Δεν το συζητάμε.  

Μέσα στην αναμόρφωση είναι και ένα ποσό ακόμη, που αφορά την αγορά αυτήν την 
περίφημη αγορά του ακίνητου που ακόμα προσπαθούμε μήπως το καταφέρουμε, δίπλα 
στο Μέγαρο Χορού, γιατί όπως σας είχα ενημερώσει… 

 
Εκεί το πρόβλημα είναι πολύ ακανθώδες. Έχει βγει η απόφαση του 
Αρείου Πάγου; Τι έχει γίνει;  

 
Όχι, όχι. Στην προκειμένη περίπτωση ………….. 

 
Α! λέτε για την ………. Συγγνώμη, συγνώμη το μπέρδεψα. Λέτε για 
την αγορά. Νόμιζα για το θέμα ……………… 

 
Για την αγορά του ακινήτου ναι.  
Εμείς συζητάμε τώρα καθαρά για το ακίνητο, μόνο για το ακίνητο του 

βουλκανιζατέρ, της Θεοφιλοπούλου.  
 
Το κατάλαβα. Είναι δύο ……………….. 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το συζητάμε ………… 
 
Πρόεδρε μια κουβέντα μόνο. Συζητάμε το ακίνητο με τα ανταλλακτικά. 
Γι’ αυτό δεν υπάρχει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που είχαμε 

πάρει απόφαση, που είχαμε εκτιμήσει ………… 
 
Υπάρχει ναι, πρέπει να βρούμε τα χρήματα. Συμφωνήσαμε λοιπόν για 
την ιστορία να ……………….. 

 
Έχει γίνει το συμβόλαιο;  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό σας εξηγώ.  
 
Είχε συμφωνήσει ο ιδιοκτήτης, είχε πει ο κ. Δήμαρχος τότε …………… 
 
Είχε συμφωνήσει να αγοραστεί στην αντικειμενική αξία. Όταν φτάσαμε 
στην φάση για να υπογράψουν τα συμβόλαια, να συνταχθούν τα 

συμβόλαια ήταν απαραίτητη προϋπόθεση να υπάρξει και έκθεση από τους ορκωτούς 
εκτιμητές.  
Όταν λοιπόν καλέσαμε τους ορκωτούς εκτιμητές, πήραμε απόφαση εδώ στην 
Οικονομική Επιτροπή, και ήρθαν μας έδωσαν την έκθεση, η αξία, η τιμή που δώσαμε, 
το είχαμε ξαναπεί, αν το θυμάστε, είναι πολύ μικρότερη από το ποσό το οποίο 
προβλέπει η αντικειμενική αξία και σ’ αυτήν τη φάση οι ιδιοκτήτες ……….. 

 
Στο Δημοτικό Συμβούλιο ο Δήμαρχος νομίζω, αν δεν κάνω λάθος είχε 
συμφωνήσει στο ποσό των 280.000 …….... 
 
Δεν ήταν 280, ήταν 210 χιλιάρικα περίπου και οι ορκωτοί εκτιμητές το 
εκτίμησαν 177, 178.000.  

 

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Αυτά δεν θα δώσουμε τώρα; 
 

Αυτά θα δώσουμε, γι’ αυτό το ποσό μιλάμε. Δεν μπορούμε να δώσουμε 
παραπάνω απ’ αυτό το οποίο… 

Μα δεν μπορεί να υπογραφεί συμβόλαιο αν δεν υπάρχει η έκθεση των Ορκωτών 
Εκτιμητών.  

 
Η διαφορά ……………. 
 

Αν συμφωνήσουν, αν συμφωνήσουν, δεν μπορούμε να δώσουμε 
παραπάνω από πουθενά. Είμαστε σε επικοινωνία. Οι άνθρωποι έχουν 

απογοητευτεί. Περίμεναν να πάρουν αυτά τα χρήματα. Βλέπουμε ότι υπάρχει φως, θα 
το δούμε, εμείς το παλεύουμε ακόμη.  

Αυτό λοιπόν αφορά την αναμόρφωση. Το συζητήσαμε, τώρα το ψηφίζουμε κιόλας 
αφού το αναλύσαμε ………. 

 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Λευκό, λευκό.  

 
Κατ’ αρχήν συμφωνείτε στο ότι το συζητάμε.  

Λευκό όσον αφορά την ψηφοφορία. Η πλειοψηφία υπέρ.  
 
 
 
Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της τα προαναφερόμενα, μειοψηφούντων των κ.κ. Μπρεδήμα και Φαββατά, οι  
οποίοι δηλώνουν ΛΕΥΚΗ ψήφο, κατά πλειοψηφία, 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την αναμόρφωση του δημοτικού 
προϋπολογισμού οικον. έτους 2014, σύμφωνα με την από 17-2-2014 
εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου της Διεύθυνσης Οικονομικών του 
Δήμου Καλαμάτας η οποία αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της 
απόφασης αυτής.  
 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως 
ακολουθεί : 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παύλος Μπουζιάνης     1. Ηλιόπουλος Αθανάσιος  

  2. Καμβυσίδης Ιωάννης 

  3. Καρβέλης Γεώργιος 

  4. Μπούχαλης Δημήτριος  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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  5. Μπρεδήμας Θεόδωρος  

  6. Φαββατάς Δημήτριος  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 21 Φεβρουαρίου 2014 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 

 
 


