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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ   37/2013 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   287/2013 

 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 5η  Σεπτεµβρίου 2013, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 

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

37η/2013 συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την υπ’ 

αριθµ. πρωτ. 52302/30-8-2013 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) Μπασακίδης 

Νικόλαος, 5) Μπούχαλης ∆ηµήτριος, 6) Μπρεδήµας Θεόδωρος και 7) Φαββατάς 

∆ηµήτριος. 

 

∆εν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόµιµα το τακτικό µέλος κ. 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 1ο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης µε τίτλο : 

Κατάρτιση σχεδίου Προϋπολογισµού, οικον. έτους  2014, ∆ήµου Καλαµάτας. 

Κατά τη συζήτηση του θέµατος παραβρίσκεται η ∆ιευθύντρια Οικονοµικών κα 
Ηλιοπούλου Γεωργία. 

 
Η εισήγηση του κ. Προέδρου καθώς και η διαλογική συζήτηση που διεξάγεται επί του 
θέµατος, έχουν ως εξής: 

 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 στην οποία 
η αρµοδιότητα της σύνταξης του προϋπολογισµού ανήκει στην 

Οικονοµική Επιτροπή και την κοινή Υπουργική Απόφαση 30842/1-8-2013 των 
Υπουργείων Οικονοµικών & Εσωτερικών µε θέµα την παροχή οδηγιών για την 
κατάρτιση του προϋπολογισµού των ∆ήµων οικονοµικού έτους 2014, συντάχθηκε ο 
προϋπολογισµός. Ο προϋπολογισµός έχει συνταχθεί µε τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που ορίζουν ο νόµος και οι διατάξεις του ΥΠ.ΕΣ. και του Υπουργείου 
Οικονοµικών.  

Όπως ανέφερα, η εγκύκλιος αυτή ήρθε την 1η/8 και όριζε ότι µέχρι τις 5 Σεπτεµβρίου ο 
προϋπολογισµός θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η σύνταξή του, να έχει συζητηθεί 
στην Οικονοµική Επιτροπή και να αναρτηθεί στο διαδίκτυο. Αυτό όπως καταλαβαίνετε 
δηµιούργησε όλα αυτά τα προβλήµατα, που σας έχω πει κε Φαββατά, µε αποτέλεσµα η 
Υπηρεσία το καλοκαίρι να εργασθεί πυρετωδώς γιατί δεν ήταν προετοιµασµένη. 
Συνήθως ο προϋπολογισµός συντασσόταν και ολοκληρωνόταν Σεπτέµβρη, Οκτώβρη 
και Νοέµβρη. Έτσι λοιπόν µέσα στο καλοκαίρι στην υπηρεσία οι περισσότεροι 
υπάλληλοι δεν πήραν άδειες και όσοι είχαν άδειες από τις τεχνικές υπηρεσίες, 
αναγκάστηκαν να επιστρέψουν για να µπορέσουν να ολοκληρώσουν τη σύνταξη του 
προϋπολογισµού. Είναι λοιπόν µέσα στον ίδιο χρόνο, µέσα σε πέντε µήνες ψηφίζουµε 
τον προϋπολογισµό του 2014.  

Ο προϋπολογισµός είναι πραγµατικά ρεαλιστικός γιατί έχουν γίνει πραγµατικές 
εγγραφές χωρίς να υπολογίζονται οφειλές παρελθόντων οικονοµικών ετών όπως και 
στον προϋπολογισµό του 2013, αυτά τα οποία προβλέπονται να εισπραχθούν, τα 
15.000.000 ευρώ, έπρεπε να υπολογίσουν στις εγγραφές το 10%. Φέτος µε την 
καινούργια οδηγία υπολογίζονται µε βάση τις εισπράξεις που πραγµατικά γίναν το 
2013, οπότε είναι ακόµα λιγότερο και το υπόλοιπο ποσό γράφεται στα έξοδα.  

Ο προϋπολογισµός όπως γνωρίζετε δεν σηµαίνει ότι εκτελείται στο σύνολό του, πρέπει 
να προσεγγίζει την πραγµατικότητα. Είναι όµως πολύ σηµαντικό τα έξοδα να µην είναι 
περισσότερα από τα έσοδα, δηλαδή να δηµιουργούνται ελλείµµατα και έτσι να έχουµε 
συσσωρευµένα χρέη τα οποία ευτυχώς για το ∆ήµο Καλαµάτας δεν έχουµε τέτοια 
προβλήµατα, γίνεται µια πολύ καλή διαχείριση, γίνεται ένας αγώνας για να 
συγκεντρώνονται τα έξοδα παρ’ ότι πολλές φορές γινόµαστε δυσάρεστοι στην 
κοινωνία, όµως είναι υποχρέωσή µας να εισπράττουµε τα χρήµατα τα οποία πρέπει να 
εισπράξουµε για να µπορεί να λειτουργεί ο ∆ήµος χωρίς προβλήµατα. Γνωρίζετε 
εξάλλου ότι τα στοιχεία πλέον τα παρακολουθεί και το Υπουργείο Οικονοµικών και το 
Εσωτερικών στο ¨Παρατηρητήριο¨ όλων των δήµων και του ∆ήµου µας και έτσι τα 
πράγµατα ουσιαστικά όπως λέει και ο ∆ήµαρχος, ο προϋπολογισµός είναι ένα εργαλείο 
το οποίο ακολουθεί συγκεκριµένες οδηγίες και κανόνες, οπότε δεν υπάρχουν περιθώρια 
να γίνουν οποιεσδήποτε ίσως παρατυπίες και οτιδήποτε άλλο µπορεί κάποιος να 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 
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υποστηρίξει ότι µπορεί να κάνει µια δηµοτική αρχή. Εµείς ακόµα περισσότερο που η 
φιλοσοφία µας είναι να είµαστε όσο το δυνατόν πιο σωστοί, να κάνουµε τη πιο σωστή 
διαχείριση και µε τη µεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια.  

Αυτά ήθελα να πω σαν εισαγωγικά. ∆εν ξέρω, θέλετε να πείτε κάτι κε Μπρεδήµα; 

 
Θέλουµε πρώτα πρώτα να παρατηρήσουµε το εξής, ότι δεν υπάρχει… 
Καλούµεθα σήµερα για τον προϋπολογισµό του… 

 
Να σας διακόψω, συγνώµη, χίλια συγνώµη. 

Υπάρχει µία τροποποίηση η οποία έγινε µετά την ολοκλήρωση του 
προϋπολογισµού, ήρθαν οδηγίες προχθές από το Υπουργείο, όπου στον 
προϋπολογισµό του 2014 είχε προϋπολογισθεί ότι ένα ποσό από τα 4.000.000 που 
είχαµε πάρει για τα ληξιπρόθεσµα, θα πληρωνόταν µέσα στο 2014. Αυτό το ποσό θα 
πρέπει να πληρωθεί µέσα στο 2013. Έτσι λοιπόν αφαιρέθηκε και είναι 1.343.076,17. 
Είναι υποχρέωση λοιπόν το ποσό να εκταµιευτεί στο σύνολό του µέχρι το τέλος του 
2013 σύµφωνα µε την τελευταία οδηγία του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Και σε ένα κωδικό που αφορά την επιχορήγηση για τις σχολικές επιτροπές, το ποσό το 
οποίο είχε εγγραφεί αρχικά ήταν 595.772,08 µε την οδηγία πάλι του Υπουργείου 
αυξήθηκε και έγινε 613.089,60.  

Συνεπώς ο προϋπολογισµός που αρχικά ήταν 69.244.079,54, µετά τις τροποποιήσεις 
αυτές διαµορφώνεται στα 67.919.220,89. 

 
Ορισµένες ερωτήσεις. 

Πρώτον να παρατηρήσω ότι η συζήτηση δεν είναι δυνατόν να 
διεξαχθεί όπως πρέπει και εµείς να ασκήσουµε το δικαίωµα του ελέγχου το οποίο 
έχουµε, διότι δεν υπάρχει µία εισήγηση µέσα της αρµοδίας επιτροπής, απλά µας 
δώσατε και µας παραδώσατε τον προϋπολογισµό αυτόν, ένα κακέκτυπο µπορώ να το 
πω διότι παρά την προσπάθειά µου να βρω τρόπο για να µπορέσω να εντρυφήσω στα 
κονδύλια κτλ, κατέστη αδύνατον από τα στοιχεία τα οποία είχαµε. Πέρυσι οι υπηρεσίες 
και έχει µια διαφορά ο περσινός προϋπολογισµός µε τον φετινό. Πρώτον λοιπόν η 
εισήγηση. 

∆εύτερον. Ενώ ο περσινός ήταν αυτός µε τον οποίο µπορούσαµε και εµείς να κάνουµε 
τη δουλειά µας και να ασκήσουµε τον έλεγχο, φέτος ο προϋπολογισµός τον οποίο µας 
δώσατε, δεν ξέρω αν και πως και γιατί, µε τα στοιχεία τα οποία είναι, είναι τα πλέον 
µικρότερα τα οποία δεν χρησιµοποιούνται ούτε ακόµα και από τις υπηρεσίες του 
Υπουργείου Οικονοµικών που δίνει για δηµοσιεύµατα. Συνεπώς δεν είναι ευχερές, 
µάλλον είναι δυσχερές το έργο µας.  

Γι’ αυτό λοιπόν θα θέλαµε σε ότι αφορά την καθαριότητα, τα τέλη για την 
καθαριότητα, να µας πείτε ποία είναι τα έσοδα τα οποία έχετε προϋπολογίσει σε 
συνδυασµό µε πέρυσι γιατί είναι ένα θέµα που καίει. Να µας πείτε λοιπόν αυτό, 
πρώτον. Και δεύτερον να µπορέσουµε και εµείς να πούµε δύο λόγια παρά το γεγονός 
όπως είπα ότι η κατάσταση είναι απαράδεκτη διότι είναι ένα κακέκτυπο από το οποίο 
δεν µπορούµε να αντλήσουµε στοιχεία ενώ πέρυσι και έχω και τα δύο για να τα δείτε 
ποια είναι η εικόνα του ενός και ποια είναι η εικόνα του άλλου. 

 
Το γνωρίζουµε, η εισηγητική έκθεση θα έρθει µε τον προϋπολογισµό 
που θα συζητηθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.  

ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 
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Όσον αφορά στο κακέκτυπο, έχετε δίκιο, αυτό µπορεί να τυπώσει το µηχάνηµα, όµως 
εγώ φρόντισα στην ανακεφαλαίωση να σας δώσω ένα σε Α4 να σας βοηθήσω γιατί 
πραγµατικά κάθε φορά το θέτετε. Από κει µπορείτε να αντλήσετε πολλά στοιχεία αλλά 
δεν θέλετε προφανώς, θέλετε να αναφέρεστε συνέχεια… 

 
Όχι δεν θέλω, δεν είναι τα στοιχεία εκείνα τα οποία εγώ ζητάω στον 
ανακεφαλαιωτικό πίνακα. 

 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα µπορείτε να δείτε… 

 
Κοιτάξτε κε Πρόεδρε, εδώ τη λογιστική υπηρεσία την έχετε εσείς ως 
πλειοψηφία, εµείς δεν διαθέτουµε αντίστοιχη υπηρεσία. Για το λόγο 

λοιπόν αυτό πρέπει να µας συνδράµετε εις το έργο του ελέγχου.  

Την προηγουµένη φορά πήγα επί δύο µέρες και παρόλα αυτά όπως ενθυµίστε, 
νούµερα µέχρι και την τελευταία στιγµή, την ώρα της συζήτησης στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο που εξελίσσετο το όλο θέµα, γινόνταν ορισµένες διορθώσεις. Ενόψει λοιπόν 
όλων αυτών, µίλησα και ζήτησα τώρα να µου δώσετε, να µου πείτε εσείς τα στοιχεία. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Το ακούσαµε το ερώτηµα. Έχετε άλλο ερώτηµα; 
 
ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ: Με βάση αυτό τώρα εκ του παρόντος. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κα ∆ιευθύντρια µπορείτε να …(δεν ακούγεται) 

 
Και εάν µπορεί η ∆ιευθύντρια να µας δώσει µια εικόνα από 
υπηρεσιακής πλευράς πολύ συνοπτική, του προϋπολογισµού να 

έχουµε. Το ύψος του, τις δαπάνες κλπ, να µας κάνετε µια εισήγηση. 

 
(∆ιευθύντρια Οικονοµικών): 

Καταρχήν να πω για τους κωδικούς της καθαριότητας. Στο 0311 που 
είναι τα τρέχοντα που εισπράττουµε, άµα δείτε… Κατά πρώτον να πω ότι οι δύο 
πρώτες στήλες του προϋπολογισµού αφορούν το 2013. Οπότε άµα πάµε στο 0311 που 
είναι τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού τα τρέχοντα, θα δούµε ότι για το 
2013 είχαµε προβλέψει 5.579.300,00, έχουν βεβαιωθεί µέχρι 31/7 που κλείσαµε, 
2.285.783,73 και στον προϋπολογισµό του 2014 έχει προβλεφθεί 4.773.127,96.  

Ταυτόχρονα στο κωδικό 2111 που είναι τα έσοδα που εισπράττουµε µέσα στη χρήση 
αλλά αφορούν προηγούµενα έτη πάλι για την καθαριότητα, είχε προβλεφθεί στο 2013 
1.135.400,00 και είχε βεβαιωθεί 1.047.845,45, στο φετινό προϋπολογισµό του 2014 
έχει προβλεφθεί το 1.048.588,96. 

Και υπάρχει και ο κωδικός, αυτά που µεταφέρονται σαν ανείσπρακτα, που για το 2013 
είχε προβλεφθεί 444.976,62 € και το ίδιο ποσό έχει βεβαιωθεί, για τον προϋπολογισµό 
του 2014 έχει προβλεφθεί  426.815,11 €.  

Αυτό είναι το κοµµάτι των εσόδων στον προϋπολογισµό του 2014 σε σχέση µε του 
2013. 

 
Πόσο απέχει αυτή η διαφορά; Πόσο είναι σε σχέση µε το 2013 …(δεν 
ακούγεται) 

 

ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ:  

ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ: 

ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 

ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ: 
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∆υο λεπτάκια να κάνω έναν πρόχειρο άθροισµα να σας πω το 
συνολικό. 

Το συνολικό του 2014 είναι 6.248.532,03, του 2013 είναι περίπου στα 7.100.000 εάν 
δεν µου έχει ξεφύγει κάτι στο άθροισµα. 

 
Ένα άλλο, από τα έσοδα από τα κληροδοτήµατα στον προϋπολογισµό 
πόσα ακριβώς είναι σε σχέση …(δεν ακούγεται) 
 
Από κληροδοτήµατα έχουν µπει µόνο 48.000 αν θυµάµαι καλά, να το 
δω όµως να σας πω. Στα κληροδοτήµατα είχε προβλεφθεί το ποσό 

των 44.400 το 2013 και έχουµε προβλέψει 54.000 το 2014. Να πω όµως τι είναι το 
ποσό που αποδίδουν τα κληροδοτήµατα στο ∆ήµο. Τα έσοδα σαν έσοδα επειδή είναι 
αυτοτελή, έχουν δικιά τους οικονοµική υπηρεσία, έτσι; Είναι το ποσό που αποδίδουν 
στο ∆ήµο. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν συµπεριλαµβάνονται οι υποτροφίες του κληροδοτήµατος Σκιά; 
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι, δεν συµπεριλαµβάνεται αυτό. 

 
Κε Πρόεδρε όπως είπα και προηγουµένως, ο προϋπολογισµός είναι κι 
αυτός πλασµατικός όπως και ο προηγούµενος. Βεβαίως σύµφωνα και 

µε τις επιταγές και µε τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν και τα οποία είναι πάντοτε 
µετέωρα διότι δεν είναι δυνατόν, ο προϋπολογισµός είναι, να υπάρχουν επακριβή 
στοιχεία.  

Εκείνο που επιφυλασσόµεθα είναι εµείς πλέον κατά τη συζήτηση η οποία θα γίνει στον 
προϋπολογισµό στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο όταν έρθει, είπατε ότι προβλέπεται η 
διαδικασία από τον ¨Καλλικράτη¨ ότι θα έρθει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο… 

 
Καταρχήν αφού θα αναρτηθεί σήµερα στο διαδίκτυο για περίπου µέχρι 
τέλος Οκτωβρίου όπου θα ελεγχθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών, στη 

συνέχεια µπορούµε να το φέρουµε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

 
Θα παρακαλούσα λοιπόν από τώρα ενόψει… να υπάρχει µία εισήγηση. 
Το πρώτο και το βασικότερο. 

Το δεύτερο που θα θέλαµε να παρατηρήσουµε είναι να πούµε ότι ο προϋπολογισµός 
και εν προκειµένω ο δηµοτικός, αποτελεί µία θεµελιώδη έννοια του οικονοµικού 
προγράµµατος όπως επιτάσσουνε οι σχετικές διατάξεις. Πρέπει όµως να είναι σαφής 
και γι’ αυτό αναφερθήκαµε στην ανάγκη της εισήγησης µε δεδοµένα οικονοµικά 
στοιχεία για κάθε περίοδο. Επιβάλλεται η εκ των προτέρων πρόβλεψη της προέλευσης 
των ειδικών κονδυλίων κατά τρόπον που να εξασφαλίζει τη µεγαλύτερη δυνατή 
προσέγγιση για την ολοκλήρωση των σκοπών που τίθενται.  

Αυτή λοιπόν η εκ των προτέρων κατάταξη των ειδικών στοιχείων εσόδων και εξόδων, 
όπως είναι γνωστόν, ονοµάζεται προϋπολογισµός. Αυτό λοιπόν το οποίο αξιώνει ο 
νόµος, είναι να τίθεται ως προϋπόθεση, δεν έχουν ούτε καν τηρηθεί. Ερχόµαστε 
λοιπόν στον υπό κρίση προϋπολογισµό του 2014 για να τον κρίνουµε από πολιτικής 
σκοπιάς εκτός από τα στοιχεία τα οποία παρατίθενται και σε συνδυασµό µε αυτά, θα 
έχουµε την ευκαιρία στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ: 

ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ: 

ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ: 
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Ωστόσο δεν µπορούµε να προσχωρήσουµε στην άποψή σας και να πούµε ναι. Εκ των 
προτέρων λοιπόν είµαστε επιφυλακτικοί στο προϋπολογισµό τον οποίο συντάξατε, 
προκειµένου να µπορέσουµε να κρίνουµε τα στοιχεία τα οποία είναι και επειδή και τα 
στοιχεία τα οποία προείπα δεν µας εδόθησαν και δεν µπορούµε επαρκώς να έχουµε 
γνώση, γι’ αυτό ψηφίζουµε κατά έτσι ώστε να έχετε τα στοιχεία εκείνα τα οποία πρέπει 
για να το δούµε πάλι κατά τη συζήτηση του προϋπολογισµό στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

 
Κάνω ένα σχόλιο. Καλά, από την αντιπολίτευση ακούσαµε αυτά που 
ακούµε κάθε χρόνο, εντάξει, µας διαβάζουν τα ίδια και τα ίδια. 

Νοµίζω ότι ο προϋπολογισµός ο φετινός θα περάσει στην ιστορία µε αρνητική έννοια 
διότι είναι ο πρώτος προϋπολογισµός που δεν τον φτιάχνουν οι δήµοι. Ότι και να 
έχουµε γράψει ότι και να έχουµε προϋπολογίσει, η τρόικα και τα µνηµόνια µας φέρανε 
τον έλεγχο κατ’ ουσίαν και τον έλεγχο σε πρώτο βαθµό. Εκεί που είχαµε έναν έλεγχο 
από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση, τυπικό και ουσιαστικό όχι όµως ως προς τη 
σκοπιµότητα των δαπανών, φέτος δυστυχώς για πρώτη φορά κατ’ ουσίαν 
καταργούνται οι δήµοι, καταργούνται οι δηµοτικοί προϋπολογισµοί και εύχοµαι για τον 
προϋπολογισµό του ∆ήµου Καλαµάτας να γυρίσει αν όχι µε ανύπαρκτες παρατηρήσεις, 
µε τις µικρότερες δυνατές έτσι ώστε να µην υπάρξουν τροποποιήσεις γιατί αυτό θα 
έχει άµεσο αντίκτυπο στις υπηρεσίες του ∆ήµου και στους δηµότες.  

Πιστεύω ότι έχει γίνει καλή δουλειά από την υπηρεσία, θα φανεί αυτό αλλά επειδή οι 
καιροί είναι πολύ κρίσιµοι, εύχοµαι να µην υπάρξουν άλλες περικοπές στην 
αυτοδιοίκηση.  

 
Ένα σχόλιο κι εγώ. Χαιρόµεθα γιατί µας εξέθεσε και την πολιτική του 
άποψη και την πολιτική του ταυτότητα σε σχέση µε το µνηµόνιο, ότι 

είναι αντιµνηµονιακός και εν προκειµένω οπωσδήποτε και αντισαµαρικός. Περιµένουµε 
λοιπόν, έπρεπε να ο συνάδελφος εδώ ο κ. Μπεχράκης για να σας κατατάξει, να πάτε 
εις την παράταξή του. Συνεπώς δεν έχετε παρά να ζητήσετε µεταγραφή από τη Ν∆ 
στο ΣΥΡΙΖΑ. 

 
Επί προσωπικού. Εδώ αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός της χώρας, 
αναφέρθηκε η ταυτότητά µου. Η ταυτότητά µου είναι γνωστή και 

δεν την κρύβω. Εντάξει; Να µας πουν του κ. Μπρεδήµα ποια είναι η ταυτότητά τους, 
µετά τις τελευταίες εξελίξεις γιατί κάποιοι κρύβονται. 

 
Η ταυτότητά µας είναι ο ∆ήµος της Καλαµάτας και δεν έχουν σχέση 
µε τα πολιτικά κόµµατα. 

 
∆εν σας διέκοψα. Έχουµε πει πάρα πολλές φορές κε Πρόεδρε και 
κύριοι συνάδελφοι ότι µε τα µνηµόνια η αυτοδιοίκηση καταργήθηκε. 

Και ο ∆ήµαρχος και η ∆ηµοτική Αρχή και οι δηµοτικοί σύµβουλοι πολλές φορές έχουν 
έρθει σε σύγκρουση µε τη µνηµονιακή πολιτική, έχουν εκφράσει την αντίθεση και 
ειδικά γι’ αυτά τα οποία έχουν γίνει στην αυτοδιοίκηση µε πρώτο και κυριότερο το 
αποκορύφωµα και την κορυφή του παγόβουνου κε Μπρεδήµα, τον ¨Καλλικράτη¨ σας. 

 
Τον ¨Καλλικράτη¨ ο οποίος σας έφερε στην Αρχή πρώτον και να 
τελειώσω, χαίροµαι διότι διαψεύδετε το ∆ήµαρχο ο οποίος 

εµφανίζεται ως µνηµονιακός και εσείς ως αντιµνηµονιακός.  
 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ: 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κε Μπρεδήµα, κε Μπρεδήµα, είµαστε εκτός θέµατος. 
 
Ας µας δηλώσει λοιπόν ο κ. ∆ήµαρχος εάν ενστερνίζεται τις απόψεις 
σας αυτές τις αντιµνηµονιακές.  

 
ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: …(δεν ακούγεται) 

 
Ο κ. Μπασακίδης έχει λόγους να είναι αντιµνηµονιακός ή µνηµονιακός 
και το παίζει ανάλογα µε τη συζήτηση του θέµατος, πότε µνηµονιακός 

πότε δε αντιµνηµονιακός. 
 
Κε Μπρεδήµα! Ο προϋπολογισµός κε Μπρεδήµα ολοκληρώθηκε.  
 

ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ: Όταν θα µας έρθουν… 
 
ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: Πιο συγκεκριµένα. 

 
Πιο συγκεκριµένα. Όταν θα µας έρθουν τα αποτελέσµατά σας, θα 
δούµε και τι ράµµατα έχουµε για τη γούνα σου. 

 
ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: Πιο συγκεκριµένα. Πάλι πετάτε στον αέρα για τον ανεµιστήρα. 
 
ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ: Στοιχεία δεν µας δώσατε που ζητήσαµε. ∆εν έχετε διαφάνεια. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Είσαστε εκτός συζήτησης. 
 
ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: …(δεν ακούγεται) 
 
ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ: ∆εν έχετε διαφάνεια. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Είσαστε εκτός θέµατος. 
 
ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ: Περιστοιχίζεστε από αδιαφάνεια. 

 
…(δεν ακούγεται) σαν αυτά που διαβάζετε. Αν θέλετε… (δεν 
ακούγεται) 

 
ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ: Αυτά; Θα δούµε αυτά τα οποία κρύβετε στα γραφεία σας. 

 
Μη φωνάζετε για να επιβληθείτε.  

Ολοκληρώθηκε η συζήτηση. Ο προϋπολογισµός πέρασε από την 
Επιτροπή ∆ιαβούλευσης και από την Εκτελεστική και τώρα από την Οικονοµική. 
 
 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µε την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, αφού λαµβάνει 
υπόψη της τα προαναφερόµενα, την υπ’ αριθµ. 5/2013 απόφαση της Εκτελεστικής 
Επιτροπής του ∆ήµου και τις αναφερόµενες σ΄ αυτή διατάξεις, µειοψηφούντων των 
κ.κ. Μπρεδήµα και Φαββατά οι οποίοι τάσσονται ΚΑΤΑ, κατά πλειοψηφία,  
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 

ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ: 

ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ:  

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 
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Καταρτίζει το σχέδιο του προϋπολογισµού του ∆ήµου Καλαµάτας 
οικονοµικού έτους 2014, που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της απόφασης 
αυτής, σύµφωνα µε το προσχέδιο που εισηγείται η Εκτελεστική Επιτροπή 
του ∆ήµου Καλαµάτας µε την υπ΄ αριθµ. 5/2013 απόφασή της και µε όλες 
τις εγγραφές των εσόδων και εξόδων.  
 

Ο καταρτισθέν προϋπολογισµός ανακεφαλαιωτικά παρουσιάζει την εξής 
εικόνα: 

Α.  ΕΣΟ∆Α 

1.  ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α                                                                 28.681.827,95 € 

2.  ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α                                                                9.706.966,51 € 

3.  ΕΣΟ∆Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΩΝ                                  1.843.510,78 € 

4.  ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ∆ΑΝΕΙΑ Κ΄ ΑΠΑΙΤ. Π.Ο.Ε                    16.582.128,07 € 

5.  ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ Κ΄ ΤΡΙΤΩΝ              5.278.076,98 € 

6.  ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ                      5.826.710,60 € 

 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ            67.919.220,89 € 

B. ΕΞΟ∆Α 

1.  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 31.544.752,70 € 

2.  ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ       13.270.434,84 € 

3.  ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ  
ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ                

22.791.226,57 € 

4.  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 312.806,78 € 

 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ          67.919.220,89 € 

 

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

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παύλος Μπουζιάνης     1. Ηλιόπουλος Αθανάσιος   

  2. Καµβυσίδης Ιωάννης 

  3. Καρβέλης Γεώργιος   
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  4. Μπασακίδης Νικόλαος  

  5. Μπούχαλης ∆ηµήτριος  

  6. Μπρεδήµας Θεόδωρος   

  7. Φαββατάς ∆ηµήτριος  

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα 16 Σεπτεµβρίου 2013 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ 

(ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 

 
 


