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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   17/2017 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   132/2017 

 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα,  την 29η  Μαρτίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στο 

Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99, συνέρχεται στην 17η/2017 συνεδρίαση η 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 12979/24-3-2017 

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) Μπεχράκης Σταμάτης, 4) Μπούχαλης Δημήτριος και  

5) Φάβας Γεώργιος. 

 

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ.: 1) Μπουζιάνης Παύλος 2) 

Νιάρχος Αναστάσιος και 3) Φαββατάς Δημήτριος. 

 

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 

κ. Γυφτέας Ηλίας, ο οποίος  συμμετέχει στη συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας τον κ. 

Μπουζιάνη Παύλο.  

 

 

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 1ο 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. 178/2017 (αριθμ. πρωτ. 12973/24-03-2017), 179/2017 
(αριθμ. πρωτ. 13068/27-03-2017), 183/2017 (αριθμ. πρωτ. 13208/28-03-2017), και 
186/2017 (αριθμ. πρωτ. 13435/29-03-2017), 

� Παιδείας με αριθμ. 180/2017 (αριθμ. πρωτ. 13104/27-03-2017), 

� Τεχνικών Υπηρεσιών, με αριθμ. 187/2017 (αριθμ. πρωτ. 13527/29-03-2017),  

� Πολεοδομίας, με αριθμ. 185/2017 (αριθμ. πρωτ. 13425/29-03-2017) 

 

Στη συνέχεια ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Έχω ζητήσει από την κα Λαμπρινάτου να είναι εδώ. Τέλος πάντων.  
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Εδώ είναι η τοποθέτηση και συντήρηση χημικών τουαλετών.  

 
Είχα ζητήσει από το λογιστήριο να είναι εδώ γιατί το ήξερα ότι θα έχετε 
ερωτήματα.  

Εντάξει, κατανοητό είναι να υπάρχουν.  
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Εάν ξέρετε εντάξει τώρα μην την κινητοποιείτε.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πείτε μου αν ξέρω να σας πω. 

 
Ε αυτό που λέει για τις χημικές τουαλέτες. Δηλαδή, που τοποθετούμε χημικές 
τουαλέτες και ποιος θα τις επιτηρεί αυτές; Η φύλαξή τους δηλαδή. 

 
Εδώ τώρα κάνουμε την δέσμευση της πίστωσης. Θα έρθει το θέμα για την 
κατάρτιση των όρων. 

 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Που θα έρθει το θέμα; 

 
Δεν θα γίνει διαγωνισμός;  

(Τηλεφωνική επικοινωνία με την Προϊσταμένη του Τμήματος Λογιστηρίου - 
Κυρία Λαμπρινάτου ελάτε στην οικονομική επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ.)  

Έρχεται.  

Οι χημικές τουαλέτες πάνε σε συγκεκριμένες εκδηλώσεις, πχ στη Νέδουσα, πηγαίνουν στο 
πάρκινγκ, υπάρχει εδώ μια που θα φύγει, αυτά τα λέει η μελέτη. Δεν κάνουμε όμως τώρα την 
κατάρτιση των όρων, την δέσμευση κάνουμε.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Η δέσμευση έχει συνάρτηση και αν θα έχεις επιτήρηση. Θέλω να σας 
υπενθυμίσω ότι στην Μαυρομιχάλη ….. 

 
Δηλαδή, κάνοντας την ερώτηση αυτή θα αποφύγουμε τις ερωτήσεις στην 
κατάρτιση των όρων. Θα το έχουμε τακτοποιήσει.  

Λοιπόν, έλα, σε ακούμε. 

 
Απλώς θεωρώ ότι κατηγορείται η αντιπολίτευση, ότι κάνει αντιπολίτευση για 
την αντιπολίτευση. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, όχι. 

 
Σας υπενθυμίζω ότι στην Μαυρομιχάλη έχουμε κλεισμένες τις τουαλέτες, όχι 
γιατί δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις ή δεν εξυπηρετούν, αλλά επειδή η φύλαξή 

τους, η συντήρησή τους είναι πανάκριβη, έτσι λέγαμε τότε σαν δημοτικό συμβούλιο και για 
αυτό δεν τις λειτουργούμε.  

Όταν τοποθετούμε κάπου χημικές τουαλέτες, πρέπει να έχουμε μαζί και το σύστημα 
προστασίας τους. Δηλαδή ποιος τις επιτηρεί, ποιος είναι υπεύθυνος, επιβαρύνεται οικονομικά 
ο Δήμος;  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τον καθαρισμό εννοείς; Ο καθαρισμός από τον ανάδοχο. 
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ : Πάει ο άλλος και ρίχνει μέσα διάφορα πράγματα. 

 
Ε και τι να γίνει; Να είναι κάποιος έξω από τις τουαλέτες; Ο ανάδοχος 
καθαρίζει. Έχει την υποχρέωση και καθαρίζει.  

 
Η κα Λαμπρινάτου είναι η προϊσταμένη του λογιστηρίου, ακούμε τις ερωτήσεις 
σας κ. Μπεχράκη. 
 
Οι ερωτήσεις είναι για τις χημικές τουαλέτες που βάζουμε στο πάρκινγκ, 
στους κοινόχρηστους χώρους …. 

 
ΛΑΜΠΡΙΝΑΤΟΥ: Είναι δική μας εισήγηση αυτή; 
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Ως αίτημα είναι. 
 
ΛΑΜΠΡΙΝΑΤΟΥ: Α, ως αίτημα. Για να δω λοιπόν το ποσό.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχει γίνει και μελέτη, είναι η 8 του 2017. 
 
ΛΑΜΠΡΙΝΑΤΟΥ: Αυτό έχει γίνει από την γεωτεχνική υπηρεσία.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Λαμπρινάτου στο μικρόφωνο.  

 
Αυτό δεν το γνωρίζω. Είναι ένα ηλεκτρονικό αίτημα, το οποίο έχει γίνει από 
27/03, από την Διεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών, Λιοντήρης. Άρα δεν 

έχω γνώση να σας πω.  

Εγώ ως λογιστήριο δέχτηκα το αίτημα, όπως και η γραμματεία και προωθούμε την 
διαδικασία. Δεν ξέρω παραπάνω να σας πω.  

 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Εδώ λέει προμήθεια πινάκων με χρήση μαρκαδόρων.  
 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΛΑΜΠΡΙΝΑΤΟΥ:  
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Αυτό είναι με μελέτη προφανώς. Έχει και τον αριθμό της μελέτης, η 
137/2016 και αυτό βγαίνει από τη Διεύθυνση Παιδείας, από τον κ. 

Γαρατζιώτη. Έχει τον κωδικό πίστωσης, έχει το ύψος της δαπάνης.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα γίνουν διαγωνισμοί. 
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Δεν λέω αυτό. 
 
ΛΑΜΠΡΙΝΑΤΟΥ: Οι αρμόδιοι θα σας πουν.  
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Δηλαδή, γιατί μαρκαδόροι και όχι σφουγγάρια;  

 
Να πω κάτι, να βοηθήσω λίγο.  

Τα αιτήματα γίνονται από όλες τις υπηρεσίες του Δήμου. Για να 
ενημερώσουμε, θα πρέπει να φέρνουμε σε κάθε τέτοια συνεδρίαση όλους τους Διευθυντές. 
Και αυτό που είπα στην αρχή, ουσιαστικά αυτά είναι μέρος της εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού, αυτού που έχουμε ψηφίσει. Δηλαδή, τι κάνουμε τώρα; Κάνουμε το 
πρωτογενές αίτημα. Να προχωρήσει η διαδικασία, να γίνει δέσμευση πίστωσης, ….  

 
Είναι εσωτερική διαδικασία. Το ηλεκτρονικό αίτημα μας επιβάλλεται πλέον 
από το Προεδρικό Διάταγμα …. 

 
Κυρία Λαμπρινάτου μισό λεπτό. 

Εγώ σας κάλεσα για να εξηγήσετε στον κ. Μπεχράκη την διαδικασία. Αυτό που 
λέει εδώ ο Δημήτρης ο Μπούχαλης. Από εκεί και πέρα, το κάθε θέμα έρχεται με κατάρτιση 
όρων βάση της μελέτης, ως ξεχωριστό θέμα στην οικονομική επιτροπή. Θα το δούμε και 
τότε.  

Εγώ σας κάλεσα να εξηγήσετε την διαδικασία στον κύριο συνάδελφο, να κατανοήσει την 
διοικητική η οποία γίνεται από το λογιστήριο, με τις υπηρεσίες. Τίποτα άλλο. 

 
Λοιπόν, βάση του Προεδρικού Διατάγματος 80/2016 πρέπει να γίνονται 
πλέον από όλες τις υπηρεσίες, ηλεκτρονικά αιτήματα, τα δέχεται το 

λογιστήριο και προωθείται μετά, σε επόμενη φάση, η διάθεση της κεντρικής πίστωσης. Η 
δική μας η δουλειά είναι αυτή σε αυτό το στάδιο.  

 
Οι μαρκαδόροι είναι στα λειτουργικά έξοδα που καλύπτουν οι Δήμοι ή είναι 
του Υπουργείου Παιδείας; 

 
Τώρα αυτά εμπεριέχονται μέσα στην μελέτη. Δεν ξέρω και εγώ να σας 
κατατοπίσω. Εδώ ο αρμόδιος είναι ο Διευθυντής να σας απαντήσει. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο εξοπλισμός των σχολείων είναι υποχρέωση του Δήμου. 
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Και οι μαρκαδόροι δικοί μας; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι και οι πίνακες και οι καρέκλες και τα θρανία και όλα.  
 
ΦΩΝΗ: ……. (εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 

 
Μισό λεπτό δεν θα παίρνετε τον λόγο μόνοι σας, κάνει ερωτήσεις αυτή την 
στιγμή.  

Ο κ. Γυφτέας που είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.  

 

ΛΑΜΠΡΙΝΑΤΟΥ:  

ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ:  

ΛΑΜΠΡΙΝΑΤΟΥ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΛΑΜΠΡΙΝΑΤΟΥ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΛΑΜΠΡΙΝΑΤΟΥ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Σχετικά με τους πίνακες είχε γίνει αίτημα στο Δήμο της Καλαμάτας και στην 
Σχολική Επιτροπή από τους Διευθυντές, οι οποίοι είχαν ζητήσει να 

αντικαταστήσουν πίνακες, οι οποίοι είχανε καταστραφεί ή οι οποίοι δεν είχανε λειτουργική 
αξία για τα σχολεία. Και όσοι δεν είχαν. 

Γι’ αυτό ακριβώς τον λόγο, σε μια σύσκεψη που έγινε, μαζί με το Δήμαρχο, σκεφτήκαμε ότι 
μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τα σχολεία αυτά με τους πίνακες, με χρήματα του Δήμου. Και 
ο Δήμαρχος έχει δώσει εντολή στις υπηρεσίες να μπορέσει να προχωρήσει αυτή η διαδικασία 
για να εξυπηρετήσουμε τα σχολεία. Όχι από χρήματα του Υπουργείου ούτε από την Σχολική 
Επιτροπή. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, άλλη ερώτηση κύριε συνάδελφε υπάρχει; 

 
Τα φωτοτυπικά μηχανήματα είναι μέσα σε αυτά τα πλαίσια; Όπως και οι 
πίνακες και οι μαρκαδόροι; 

 
Τα φωτοτυπικά μηχανήματα και τα διάφορα άλλα μηχανήματα, computer κλπ, 
πάλι έχουν ζητήσει με αιτήματα και έχουμε προβεί σε ενέργειες για διαγωνισμό 

για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε τέτοια μηχανήματα, για να μπορέσουμε να 
εξυπηρετήσουμε τα σχολεία.  

 
Ωραία. Άλλη ερώτηση υπάρχει; Όχι. 

Ψηφοφορία.  

Τι ψηφίζετε κ. Μπεχράκη.  

 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Όπως στον προϋπολογισμό. 

 
Η πλειοψηφία ναι. 
Κατά πλειοψηφία 

 
Απλά να συμπληρώσω, ότι όσον αφορά τα αναλώσιμα των φωτοτυπικών, είναι από 
τα χρήματα τα οποία παίρνουν οι Διευθυντές για τα λειτουργικά έξοδα και όσον 

αφορά τη συντήρηση, δηλαδή βλάβες ή ανταλλακτικά, τότε επεμβαίνει ο Δήμος, μετά από 
αίτημα των σχολείων.  
 
 
 
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, μειοψηφούντος του κ. Μπεχράκη ο οποίος τάσσεται ΚΑΤΑ,  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, Παιδείας, Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, τα οποία 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής. 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

ΓΥΦΤΕΑΣ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΓΥΦΤΕΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΑΒΑΣ:  
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Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αθανάσιος Ηλιόπουλος       1. Γυφτέας Ηλίας 

  2. Δημόπουλος Δημήτριος   

  3. Μπασακίδης Νικόλαος 

  4. Μπεχράκης Σταμάτης 

  5. Μπούχαλης Δημητριος  

  6. Φάβας Γεώργιος  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 3 Απριλίου 2017 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 

 
















