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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   16/2017 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   122/2017 

 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα,  την 24η  Μαρτίου 2017, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 13:00, 

στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99, συνέρχεται στην 16η/2017 συνεδρίαση η 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 12085/20-3-2017 

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) Μπασακίδης Νικόλαος, 3) Μπουζιάνης Παύλος, 4) Νιάρχος Αναστάσιος,  5) 

Φάβας Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 126 απόφαση) και  6) Φαββατάς Δημήτριος. 

 

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

και 2) Μπούχαλης Δημήτριος. 

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 

κ.κ.: Γυφτέας Ηλίας και Αντωνόπουλος Μιχαήλ, οι οποίοι  συμμετέχουν στη συνεδρίαση αυτή 

αναπληρώνοντας τους κ.κ. Μπούχαλη Δημήτριο και Μπεχράκη Σταμάτη αντίστοιχα.  

 

 

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, 
των Διευθύνσεων: 
 

� Οικονομικών, με αριθμ. 130/2017 (αριθμ. πρωτ. 12598/23-03-2017), 131/2017 
(αριθμ. πρωτ. 12600/23-03-2017), 132/2017 (αριθμ. πρωτ. 12624/23-03-2017), 
133/2017 (αριθμ. πρωτ. 12626/23-03-2017), 134/2017 (αριθμ. πρωτ. 12627/23-03-
2017), 135/2017 (αριθμ. πρωτ. 12629/23-03-2017), 136/2017 (αριθμ. πρωτ. 
12631/23-03-2017), 137/2017 (αριθμ. πρωτ. 12665/23-03-2017),  138/2017 (αριθμ. 
πρωτ. 12666/23-03-2017), 139/2017 (αριθμ. πρωτ. 12668/23-03-2017), 140/2017 
(αριθμ. πρωτ. 12670/23-03-2017), 141/2017 (αριθμ. πρωτ. 12671/23-03-2017), 
142/2017 (αριθμ. πρωτ. 12674/23-03-2017), 143/2017 (αριθμ. πρωτ. 12680/23-03-
2017), 144/2017 (αριθμ. πρωτ. 12682/23-03-2017), 145/2017 (αριθμ. πρωτ. 
12688/23-03-2017), 146/2017 (αριθμ. πρωτ. 12693/23-03-2017), 147/2017 (αριθμ. 
πρωτ. 12695/23-03-2017), 148/2017 (αριθμ. πρωτ. 12697/23-03-2017), 149/2017 
(αριθμ. πρωτ. 12698/23-03-2017), 150/2017 (αριθμ. πρωτ. 12702/23-03-2017), 
152/2017 (αριθμ. πρωτ. 12732/23-03-2017), 153/2017 (αριθμ. πρωτ. 12737/23-03-
2017), 154/2017 (αριθμ. πρωτ. 12738/23-03-2017), 163/2017 (αριθμ. πρωτ. 
12791/24-03-2017),  164/2017 (αριθμ. πρωτ. 12793/24-03-2017), 165/2017 (αριθμ. 
πρωτ. 12794/24-03-2017), 166/2017 (αριθμ. πρωτ. 12796/24-03-2017), 167/2017 
(αριθμ. πρωτ. 12797/24-03-2017), 168/2017 (αριθμ. πρωτ. 12798/24-03-2017), 
169/2017 (αριθμ. πρωτ. 12806/24-03-2017), 170/2017 (αριθμ. πρωτ. 12808/24-03-
2017), 171/2017 (αριθμ. πρωτ. 12815/24-03-2017), 172/2017 (αριθμ. πρωτ. 
12821/24-03-2017), 173/2017 (αριθμ. πρωτ. 12874/24-03-2017), 174/2017 (αριθμ. 
πρωτ. 12827/24-03-2017), 175/2017 (αριθμ. πρωτ. 12831/24-03-2017) και 177/2017 
(αριθμ. πρωτ. 13130/24-03-2017), 

� Τεχνικών Υπηρεσιών, με αριθμ. 127/2017 (αριθμ. πρωτ. 11842/17-03-2017), 
151/2017 (αριθμ. πρωτ. 12728/23-03-2017),  

� Δημοτικής Αστυνομίας, με αριθμ. 128/2017 (αριθμ. πρωτ. 11990/20-03-2017) 

 

Στη συνέχεια ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 

Ερωτήσεις;  
Τοποθετήσεις; 

Ψηφοφορία. 
Ο κ. Νιάρχος 
 
ΝΙΑΡΧΟΣ: ….(δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου). 

 
Πάω με το κ. Γραμματέα τώρα.  
Εντάξει ο κ. Φαββατάς. 

 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Κατά συνδυασμό θα ρωτάς, κατά συνδυασμό. Εντάξει δεν έχω πρόβλημα εγώ….. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κοιτάξτε εγώ, να σας πω κάτι; Δεν έχω πρόβλημα να ρωτάω όπως να ‘ναι, αλλά 
μέχρι τώρα έχουν διατυπωθεί τρεις απόψεις. 

 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Δεν υπάρχει νόμος….  
 
ΦΩΝΕΣ: ……(δεν ακούγονται - εκτός μικροφώνου). 
 
ΦΑΒΑΤΑΣ: Υπάρχει νόμος; 
 
ΦΩΝΕΣ: ……(δεν ακούγονται - εκτός μικροφώνου). 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δημήτρη; Δημήτρη; 
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Ότι έχουμε ψηφίσει στον προϋπολογισμό. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ότι έχετε ψηφίσει στον προϋπολογισμό. Κύριε Αντωνόπουλε; 
 
ΦΩΝΕΣ: ……(δεν ακούγονται - εκτός μικροφώνου). 
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ:…… πρόβλημά του …… 

 
Για το θέμα αυτό….., μου δίνετε το λόγο, πρέπει να πω το εξής, το είχα 
πει και την προηγούμενη φορά. Εμείς εδώ βρισκόμαστε…. 

 
Να σας πω όμως κάτι; Να βοηθήσετε, γιατί λέω ερωτήσεις, τοποθετήσεις και 
δεν μιλάτε και μετά την ώρα της ψηφοφορίας, αρχίζετε είτε ερωτήσεις, είτε 

τοποθετήσεις, δεν βοηθάτε.  Είσαστε ο μόνος που το κάνετε. 
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Και λοιπόν τι έγινε;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι, τι έγινε; 
 
ΦΩΝΗ: Άρα είστε λάθος. 

 
Δεν το καταλαβαίνετε ότι είστε λάθος, οι υπόλοιποι σέβονται τη διαδικασία και 
εσείς από μόνος σας κάνετε ότι θέλετε… 

 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: ……(δεν ακούγεται - εκτός μικροφώνου). 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, όχι δεν υπάρχει ίσα, ίσα. Λοιπόν τι ψηφίζετε; Τι ψηφίζετε; 
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Σας μιλάω…..  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι ψηφίζετε;  
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Αφήστε μας να μιλήσουμε…. 
 
ΝΙΑΡΧΟΣ: Ας τον να δικαιολογήσει….. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ρωτάω τι ψηφίζει.  
 
ΝΙΑΡΧΟΣ: ……(δεν ακούγεται - εκτός μικροφώνου). 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν χρειάζεται δικηγόρο, εντάξει; 
 
ΝΙΑΡΧΟΣ: Όχι για να τελειώνουμε…… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ακούμε, σας ακούμε ……(δεν ακούγεται - εκτός μικροφώνου). 

 
Προσέξτε όταν έχουμε το λόγο δεν θα μας  προσδιορίζετε εσείς  τι θα 
λέμε και πως θα το λέμε.  

 
ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Ψηφοφορία. 

 
Λοιπόν ακούστε, έχουμε λοιπόν το λόγο και πρέπει να πούμε αυτό το 
οποίο εμείς νομίζουμε ότι πρέπει να πούμε. Τέθηκε ένα θέμα από την 

αρχή για τη σειρά της διαδικασίας, για το πώς πρέπει να εκφωνείτε τα ονόματα, λοιπόν και 
σας λέμε εμείς όταν εμείς αναπληρώνουμε, έχει σημασία αυτό και για τα πρακτικά και για την 
υπόθεση αυτή, δεν είναι μισό λεπτό είναι, εμείς εδώ αναπληρώνουμε τον κ. Μπεχράκη όχι 
σαν φυσικά πρόσωπα, αλλά ο συνδυασμός μας, η ¨Ανεξάρτητη Συμμαχία Πολιτών¨ βρίσκεται 
εδώ ως εκ τούτου λοιπόν η ¨Ανεξάρτητη Συμμαχία Πολιτών¨ είναι στη σειρά μετά τη ¨Λαϊκή 
Συσπείρωση¨ έτσι και το συνδυασμό το δικό σας έτσι; Λοιπόν του κ. Φαββατά, θα πρέπει να 
μιλάει τελευταία. Για να μην μπερδευόμαστε έτσι; Δεν χρειάζεται να βάλουμε κανένα άλλο 
θέμα. Εμείς εκπροσωπούμε τον συνδυασμό μας και σε σειρά ο συνδυασμός βρίσκεται, είναι η 
ελάσσονα μειοψηφία…(δεν ακούγεται).  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει κ. Αντωνόπουλε, τι ψηφίζετε;  
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό το θέμα πρέπει να το λύσουμε. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι ψηφίζετε; 
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ψηφίζουμε, Λευκό. 

 
 Κύριε Νιάρχο; 
 Όπως στον προϋπολογισμό. 

 Η πλειοψηφία «Ναι».  
Κατά πλειοψηφία. 
 
 
 
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 Φαββατά και Νιάρχο οι οποίοι τάσσονται ΚΑΤΑ,  και 
του κ. Αντωνόπουλου ο οποίος δηλώνει 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 Διευθύνσεων 
Οικονομικών, Τεχνικών Υπηρεσιών και Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου, τα οποία 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής. 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αθανάσιος Ηλιόπουλος       1. Αντωνόπουλος Μιχαήλ  

  2. Γυφτέας Ηλίας  

  3. Δημόπουλος Δημήτριος   

  4. Μπασακίδης Νικόλαος 

  5. Μπουζιάνης Παύλος  

  6. Νιάρχος Αναστάσιος 

  7. Φάβας Γεώργιος  

  8. Φαββατάς  Δημήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 3 Απριλίου 2017 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 

 




















































































