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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   47/2013 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   387/2013 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα,  την 19η Νοεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 

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

47η/2013 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ 

αριθμ. πρωτ. 68207/15-11-2013 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) Μπρεδήμας Θεόδωρος, 6) Νιάρχος Αναστάσιος  και 7) 

Φαββατάς Δημήτριος. 

 

Δεν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος  κ. Μπούχαλης Δημήτριος.  

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής 

Επιτροπής κ. Μιχαλόπουλος Σωτήριος, ο οποίος συμμετέχει στη συνεδρίαση αυτή 

αναπληρώνοντας τον κ.  Μπούχαλη Δημήτριο.  

 

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 αποδέχτηκε να συζητηθεί μαζί με τα τακτικά θέματα, λόγω 

του επείγοντος χαρακτήρα του, με τίτλο : 

Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2013. 

Το με αριθμ. πρωτ. 68821/19-11-2013 σχετικό έγγραφο του Γραφείου Δημάρχου προς 
την Οικονομική Επιτροπή, για την ανάγκη λήψης απόφασης επί του θέματος, έχει 
αναλυτικά ως εξής: 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος λέει τα εξής: 
 
Ήρθαν και οι εισηγήσεις από τις Τεχνικές Υπηρεσίες σχετικά με την 
αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Έχουν εγγραφεί, δημιουργηθεί 

τέσσερις νέοι κωδικοί για την αποκατάσταση των ζημιών από τις πλημμύρες και η 
εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας αναφέρει,  ο κωδικός 30.7333.08 με το ποσό των 
15.000,00 €, ο κωδικός 30.7333.09 με το ποσό των 60.000,00 €, ο κωδικός 
30.7333.10 με το ποσό των 35.000,00 €, αφορά τη Δημοτική Ενότητα η πρώτη Άριος, 
η δεύτερη Θουρίας, η τρίτη που ανέφερα με το ποσό των 35.000,00 € τη Δημοτική 
Ενότητα Αρφαρών  και ο κωδικός 30.7333.11 με το ποσό των 60.000,00 € για τη 
Δημοτική Ενότητα Καλαμάτας.  
Τα ποσά αυτά προέρχονται: 50.000,00 € είναι από τη επιχορήγηση από το Υπουργείο 
Εσωτερικών και τα υπόλοιπα 120.000,00 €,  170.000,00 € είναι συνολικά,  είναι από 
δημοτικούς πόρους.   
Αυτή είναι η πρόταση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Η σχετική εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου της Διεύθυνσης Οικονομικών του 
Δήμου για αναμόρφωση του τεχνικού προγράμματος, του προϋπολογισμού και του 
ετήσιου προγράμματος δράσης, οικον. έτους 2013, του Δήμου, σύμφωνα με την 
εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας σχετικά, η οποία αποτυπώθηκε από τον κ. Πρόεδρο, 
έχει αναλυτικά ως εξής: 
 
«ΘΕΜΑ: Εισήγηση 15Η   για αναμόρφωση Δημοτικού Τεχνικού Προγράμματος  - 

Προϋπολογισμού και Ετήσιου Προγράμματος δράσης οικ. έτους  2013  (Δ/νση 
Τεχνικών Υπηρεσιών )  

   
 Α. ΕΣΟΔΑ 
ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 
α) Από νέα έσοδα 

    

Σύνολο  
 
β) Από μείωση προβλεπομένων εξόδων (μείωση δαπανών) 
1. Κ.Α 30.7425.04 Δαπάνες για την άμεση αποκατάσταση 

ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στο δίκτυο 
ύδρευσης  και αποχέτευσης 

5.000,00 

2. Κ.Α 30.7425.05 Δαπάνες για την επείγουσα αποκατάσταση 
βλαβών στο δημοτικό δίκτυο 
ηλεκτροφωτισμού 

1.000,00 

  Δαπάνες Σύνολο  6.000,00 
 
γ)  Από  αύξηση προβλεπόμενων εσόδων 

1.  K.A 0512 Φόρος ζύθου  44.200,00 

2. Κ.Α 0715 Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ΄ του 
άρθρου 15 του Β.Δ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 
Ν. 2880/2001) 

63.420,00 

3. Κ.Α 0129.01 Αποζημίωση χρήσης αναψυκτηρίων Νέδοντα 
Πάρκου ΟΣΕ & χώρου πατινάζ καθώς και 
ισογείων κατ/των κτιρίου ‘’ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ ‘’  

10.643,79 

4. Κ.Α 1214.06 Επιχορήγηση  για Πολιτική – Προστασία 
Θεομηνίες (Άρθρο 16 παρ. 1 του Ν. 
3013/2002)  ΥΠ.ΕΣΩΤ. 

50.000,00 

5. Κ.Α 0451 Τέλος Διαμονής παρεπιδημούντων  3.582,83 

6. Κ.Α 0471.04 Τέλη διέλευσης  6.924,41 

7. Κ.Α 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής 
χρεών  4.909,23 

8. Κ.Α 1629.03 Έσοδα από δαπάνες για αποκατάσταση 
ζημιών περιουσίας του Δήμου από τροχαία 
ατυχήματα 

4.947,46 

9. Κ.Α 2119.02 Τέλη διαφημίσεων  10.147,70 

Σύνολο 198.775,42 
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ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ  ΕΣΟΔΩΝ 

 

Από δημιουργία νέων εσόδων   
Από μείωση προβλεπομένων εξόδων 6.000,00 
Από αύξηση προβλεπόμενων εσόδων 198.775,42 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ   204.775,42 
 
 
Β.  Ε Ξ Ο Δ Α 
ΑΥΞΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 

α) Ενίσχυση υπαρχουσών πιστώσεων     

1. Κ.Α 30.7425.07 Δαπάνες για επείγουσες εργασίες 
καθαρισμού οδών,πλατειών, αλσών και 
κοινόχρηστων γενικά δημοτικών χώρων 

6.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 6.000,00 
 
β)  Δημιουργία νέων  δαπανών 

1 Κ.Α  30.7333.08 Αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες Δ.Ε 
Άριος (10.000,00 από Δ.Π και 5.000,00 από 
ΥΠ. ΕΣ) 

15.000,00 
 

2 Κ.Α  30.7333.09 Αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες Δ.Ε 
Θουρίας (43.000,00 από Δ.Π και 17.000,00 
από ΥΠ. ΕΣ) 

60.000,00 

3. Κ.Α 30.7333.10 Αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες Δ.Ε 
Αρφαρών (25.000,00 από Δ.Π και 
10.000,00 από ΥΠ. ΕΣ) 

35.000,00 

4. Κ.Α 30.7333.11 Αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες Δ.Ε 
Καλαμάτας  (42.000,00 από Δ.Π και 
18.000,00 από ΥΠ. ΕΣ) 

60.000,00 

                             ΣΥΝΟΛΟ 170.000,00 
 
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ  ΕΞΟΔΩΝ 

 

Ενίσχυση υπαρχουσών πιστώσεων 6.000,00 

Δημιουργία νέων δαπανών        170.000,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ  176.000,00 
 
Γ. ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ  
 
ΥΠΑΡΧΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ   

1.718,39 
Αύξηση αποθεματικού  204.775,42 
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α) Από δημιουργία νέων εσόδων   
β) Από μείωση προβλεπομένων εξόδων 6.000,00  

γ) Από αύξηση προβλεπόμενων εσόδων  198.775,42  

ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 
 

206.493,81 
 
Μείωση αποθεματικού 

 176.000,00 

α) Από ενίσχυση υπαρχουσών 
πιστώσεων 6.000,00  

β) Από δημιουργία νέων δαπανών 170.000,00  
         
  ΑΠΟΜΕΝΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

  
30.493,81 

                                                                            
                                                     

        O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
                                                                  «Με εντολή» 
                                              Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
        

                                              ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ» 
 
 

Επί του θέματος εξελίσσεται διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
Κύριε Πρόεδρε το θέμα αυτό παρά το γεγονός ότι έρχεται έκτακτο, 
ασφαλώς θα μου πείτε διότι έκτακτα ήσαν τα γεγονότα, αλλά σε ότι 

αφορά τον έλεγχο αυτό δεν μπορούμε εμείς σήμερα να τον κάνουμε, πώς και τί 
κάνετε, γι αυτό θα ψηφίσουμε λευκό. Όμως, έχουμε να πούμε ότι οι ευθύνες σας είναι 
βαρύτατες για τα Δημοτικά Διαμερίσματα, περιοριστήκατε στο να κάνετε έργα στην 
Καλαμάτα, αφήσατε έκθετη και την πόλη, ανοχύρωτη, και τα Δημοτικά Διαμερίσματα. 
Επομένως έχετε βαρύτατες ευθύνες τις οποίες σας καταλογίζουμε αύριο κατά τη 
συνεδρίαση την έκτακτη, που έχετε κανονίσει, του Δημοτικού Συμβουλίου.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Νιάρχος. 

 
Μια ερώτηση θέλω να σας κάνω. Και τα Τοπικά Συμβόλαια στις Δημοτικές 
Ενότητες Αρφαρά, Άριος, Θουρίας και Καλαμάτας έχουν υποβάλλει 

πρόταση για το ποιές είναι οι ζημιές κλπ;  
 
Θα σας απαντήσει ο κ. Ηλιόπουλος για τη σύσκεψη που έγινε, 
λεπτομερώς. 

Κύριε Ηλιόπουλε. 
 
Χτες το βράδυ έγινε μια σύσκεψη στο Δημαρχείο. Στο Δημαρχείο 
είχαν κληθεί και ήταν παρόντες οι περισσότεροι Πρόεδροι από 

αυτούς που είχαμε τις ζημιές. Η σύσκεψη έγινε αμέσως μετά τη κάθοδο του Δημάρχου 
από την Αθήνα που είχε επισκεφθεί κάποια αρμόδια Υπουργεία, κυρίως το Υπουργείο 
Εσωτερικών όπου συναντήθηκε με τον κύριο Μιχελάκη, και με τον Υπουργό Ανάπτυξης 
και στη συνέχεια με τον κύριο Τατούλη  για το θέμα των θεομηνιών.  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  

ΝΙΑΡΧΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  
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Δυστυχώς η οικονομική αδυναμία του κράτους είναι παρά πολύ μεγάλη, προς το παρόν 
το ποσό το οποίο έχει διασφαλιστεί είναι το ποσό των 50.000,00 € από το Υπουργείο 
Εσωτερικών. Από εκεί και πέρα μόνο ο Δήμος υπάρχει και μάλλον  μόνο ο Δήμος θα 
υπάρχει, διότι όπως καταλαβαίνετε τα υπόλοιπα 120.000,00 € τα βάζει ο Δήμος 
Καλαμάτας.  
Έχει γίνει πλήρης καταγραφή των ζημιών σχεδόν στο σύνολο των Δημοτικών και 
Τοπικών Κοινοτήτων που επλήγησαν, έχουμε πλήρη στοιχεία, με φωτογραφικό υλικό, 
το οποίο δόθηκε και στα Υπουργεία και στον Περιφερειάρχη. Οι Πρόεδροι μας έχουν 
αναφέρει τις ζημιές και κυρίως οι ζημιές έχουν να κάνουν σχέση με το αγροτικό δίκτυο, 
έχουν να κάνουν σχέση με διάφορα μικροτεχνικά έργα που πρέπει να γίνουν, με 
τσιμεντοστρώσεις.  
Να πω για να μη γίνει παρεξήγηση, ότι μιλάμε μόνο για το κομμάτι των υποδομών, δεν 
μιλάμε για το κομμάτι της πρόνοιας όπου αν έχει κάποιος πρόσθετες ζημιές στην 
οικιακή του οικοσκευή θα πρέπει να απευθυνθεί στην Πρόνοια, ή για το κομμάτι της 
φυτικής και ζωικής παραγωγής όπου εδώ απευθύνεται στη Διεύθυνση Γεωτεχνικών 
Υπηρεσιών, για τις διαδικασίες του ΕΛΓΑ κλπ.  
Μιλάμε λοιπόν για το κομμάτι των υποδομών. Αυτή θα είναι μία πρώτη ουσιαστική 
παρέμβαση που θα γίνει από το Δήμο Καλαμάτας με αυτά τα χρήματα, επιδιώκοντας 
ειδικά για το οδικό δίκτυο, το τονίζω, να αποδοθεί στην προτέρα κατάσταση ώστε να 
μπορούν αφενός οι ελαιοπαραγωγοί να πάνε να μαζέψουν τις ελιές τους, αφετέρου οι 
κτηνοτρόφοι να κάνουν τις ενέργειες εκείνες που είναι απαραίτητες για τη βοσκή των 
ζωντανών τους. Είναι πολύ σημαντικό γιατί ξέρετε ότι οι περιοχές αυτές κυρίως είναι 
περιοχές αγροτικές και κτηνοτροφικές.  
Επικαλούμενοι λοιπόν τις διατάξεις του νόμου που προβλέπουν τη διαδικασία της 
απευθείας ανάθεσης όταν έχουν περιστατικά θεομηνίας, πλημμυρών κλπ, ζητάμε 
σήμερα από την Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την τροποποίηση του 
προϋπολογισμού και αύριο στο Δημοτικό Συμβούλιο θα πούμε περισσότερα πράγματα 
όπου θα γίνει και η ανάλογη τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος.  
Δεν ξέρω αν σας κάλυψα. Αν υπάρχει κάποια ερώτηση, πολύ ευχαρίστως. 

 
Κύριε Πρόεδρε είναι απαράδεκτο το ποσό αυτό των 50.000, μόνο, για 
τις υποδομές σε καταστροφές ανάλογες με αυτές.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ……. (δεν ακούγεται) 
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Είπατε 50.000 … 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι και 120.000 … 
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι και 120.000 που βάζει ο Δήμος.  

 
Άλλο ο Δήμος, μιλάω για το Υπουργείο.  Το Υπουργείο το ποσό το 
οποίο έδωσε ο κ. Μιχελάκης είναι απαράδεκτο. Και θα έπρεπε να 

υπάρξει έντονη αντίδραση του Δημάρχου, διότι δεν είναι δυνατόν…, δεν έπρεπε να 
δεχθεί αυτές τις 50.000 διότι είναι μόνο ως επαιτεία της πόλης από το Υπουργείο 
Εσωτερικών, μόνο να δώσουν 50.000 € για μια τέτοιας μορφής πρωτοφανή 
καταστροφή, η οποία έχει συμβεί τόσο στην πόλη όσο και στα Δημοτικά Διαμερίσματα 
της Θουρίας, του Άριος και των Αρφαρών.  
Για το λόγο αυτό εμείς κρίνουμε απαράδεκτο το ποσό αυτό. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Νιάρχος θέλει να προσθέσει κάτι;  
 

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ :  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:   
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Στην ερώτηση που κάναμε νομίζω ότι μια γενική απάντηση υπήρχε. 
Συγκεκριμένα δεν ακούσαμε  κάθε Συμβούλιο αν συνεδρίασε, αν είδε 

πόσο, ποιές ζημιές έχουν γίνει, πόσα χρήματα χρειάζεσαι για να  … 
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Τα χρήματα είναι αυτά, αυτά εδώ.   
 
ΝΙΑΡΧΟΣ: Εντάξει, ναι το ξέρω, εντάξει, τα χρήματα, είναι αυτά. Εγώ δεν ρώτησα … 

 
Να σας διευκολύνω, μισό λεπτό.  
Για τα χρήματα υπάρχει συνεννόηση, υπήρξε επικοινωνία χτες, 

ήταν Πρόεδροι εδώ και για την κατανομή δεν έγινε απευθείας μόνο από εμάς πήραμε 
μια απόφαση και είπαμε τόσα, τόσα, τόσα, σε συνεννόηση με τους Προέδρους. 
Εντάξει;  

 
Εγώ το κατάλαβα, η ερώτηση ήταν άλλη. Αλλά να το κάνω συγκεκριμένο 
το ζήτημα: ¨το Τοπικό Συμβούλιο των Αρφαρών συνεδρίασε και είπε ότι 

εκεί  έχει γίνει ζημιά, χρειαζόμαστε τόσα, εκεί τόσο, εκεί τόσο, εκεί τόσο, θέλουμε 10, 
20, 50, 100¨. 
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Τα έχουνε δώσει τα στοιχεία με τις ζημιές. Εντάξει;  
 
ΝΙΑΡΧΟΣ: Εντάξει, θα τα δούμε.  

 
Να ολοκληρώσω.  
Να πω κάτι σε αυτά που είπε ο κ. Μπρεδήμας για την κατάσταση 

του Υπουργείου.  
Η κατάσταση του Υπουργείου είναι αυτή που είναι.  Εγώ απλά κ. Μπρεδήμα θα σας πω 
ότι υπάρχουν θεομηνίες οι οποίες έχουν λάβει χώρα και για τις οποίες ενώ έχουν 
εγκριθεί κονδύλια, ή μπορεί και να μην έχουν εγκριθεί και καθόλου, δεν έχει δοθεί 
φράγκο, προς το παρόν. Αυτή είναι δυστυχώς η κατάσταση στη χώρα μας και αυτή 
αντανακλάται στο Υπουργείο Εσωτερικών.  
Τώρα όσον αφορά για τα έργα βιτρίνας τα οποία λέτε, νομίζω ότι αυτή η καραμέλα 
πρέπει να τελειώσει, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι στο ΕΣΠΑ δεν υπάρχουν κωδικοί για 
αντιπλημμυρικά έργα, το  ξέρουμε όλοι αυτό και επομένως, τουλάχιστον η 
συγκεκριμένη καραμέλα το ότι γίνονται έργα βιτρίνας πρέπει να τελειώσει. Στο ΕΣΠΑ 
υπήρχαν πάρα μα πάρα πολλοί κωδικοί αστικών αναπλάσεων και αυτούς 
εκμεταλλεύτηκε ο Δήμος Καλαμάτας.  

 
Τα χρήματα αυτά τα οποία δώσατε για την πλατεία της Καλαμάτας 
προορίζονταν για υποβαθμισμένες περιοχές της πόλης, εκεί 

μπορούσατε να κάνετε τα έργα αυτά τα οποία δεν κάνατε. Ακριβώς  μπορούσαν να 
γίνουν ορισμένα από τα έργα αυτά. Πρώτον.  
Δεύτερον. Κύριε Πρόεδρε έχουμε να παρατηρήσουμε ότι σε ότι αφορά, λόγω του 
εκτάκτου,  στις  αναθέσεις  τις οποίες θα κάνετε, προς Θεού να μην αναθέσετε σε έναν 
να κάνει όλα αυτά τα πράγματα διότι τότε θα τελειώσετε τον Ιούνιο. Πρέπει να 
καταμερίσετε, αν είναι έκτακτα όπως είναι … 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό θα γίνει. 

 
… να είναι πολλοί, να είναι εν πάση περιπτώσει ανάλογοι με τα έργα, 
για να τελειώσουν ….  

 

ΝΙΑΡΧΟΣ:  

ΗΛΙΟΥΠΟΥΛΟΣ:  

ΝΙΑΡΧΟΣ:   

ΗΛΙΟΥΠΟΥΛΟΣ:  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:   

ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ:   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να επιμεριστεί.  
 
… διότι αν τα πάρει ένας ή δύο ή τρεις, οι ελιές θα μαζευτούν τον 
Αύγουστο. 

 
Ναι.  
Λοιπόν ψηφοφορία … 

 
Θα λάβουμε υπόψη αυτά που είπε ο κ. Μπρεδήμας,  απλά κ.Πρόεδρε 
επιμένω και πάλι για τα αντιπλημμυρικά, διότι διαχέεται λανθασμένη 

εικόνα στον κόσμο, και λέω το εξής, στο ΕΣΠΑ για τις υποβαθμισμένες γειτονιές, που 
λέει ο κ. Μπρεδήμας ,για αντιπλημμυρικά, κωδικοί δεν υπήρχαν. Υπήρχαν για αστικές 
αναπλάσεις 
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Τα έχετε βαφτίσει και άλλες ……. (δεν ακούγεται)  

 
Κύριε Μπρεδήμα εντάξει, ξέρουμε την άποψή σας, το έχετε επαναλάβει. 
Το ξέρουμε. 

 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Μπορούσατε να το κάνετε ……. αλλά δεν είχατε …….. (δεν ακούγεται) 

 
Έχει γίνει γνωστό σε όλη την κοινωνία ότι τα πράγματα δεν είναι όπως 
τα λέτε. Τα χρήματα μπορούσαν να διατεθούν για συγκεκριμένο σκοπό. 

 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Άλλη κοινωνία είστε εσείς άλλη …… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εκφράζουμε πολύ περισσότερους από τον εαυτό μας, να ξέρετε. 

 
Κύριε Πρόεδρε. Πενήντα χιλιάδες έκτακτη χρηματοδότηση, μήπως είναι 
κι αυτή όπως ήταν οι τετρακόσιες για τα σκουπίδια για να 

παρακρατηθούν από τους ΚΑΠ; Ένα το κρατούμενο.  
Δεύτερον. Οι ζημιές που προφανώς…, δεν ξέρω, γιατί εγώ πήγα στις περιοχές εκεί, οι 
ζημιές είναι πάρα πολύ μεγάλες, τα ποσά που έχετε προβλέψει δεν πρόκειται να 
κάνουν απολύτως τίποτα, η αγροτική οδοποιία έχει διαλυθεί γιατί η Δημοτική Αρχή τα 
τελευταία χρόνια έχει εγκαταλείψει τις περιοχές αυτές και οι ζημιές αυξήθηκαν … 

 
 Τα ίδια λέτε τώρα, αν έχετε κάτι καινούριο να προσθέσετε  …. 
 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Θέλετε να μου γράψετε σε ένα χαρτί τί είναι να πω;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι αλλά εντάξει … 
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Αν θέλετε γράψτε μου  σε ένα...  

 
 Αν έχετε κάτι καινούριο να μας το πείτε. Τα είπε ο κ. Μπρεδήμας, εκτός 
αν πρέπει να τα ακούμε στέρεο.  

 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Αν θέλετε γράψτε μου σε ένα χαρτάκι... 
  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Όχι αλλά για την οικονομία του χρόνου ξέρετε  … 
 

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ναι εντάξει, υπάρχει η οικονομία,  εγώ μόνο μία φορά μίλησα σήμερα 
στη συνεδρίαση, σε εμένα οικονομία;  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να μιλάτε, να μιλάτε αλλά να λέτε κάτι καινούριο όχι τα ίδια. 

 
 Επαναλαμβάνω, κεντρικοί δρόμοι που μπορούν να αποκλειστούν χωριά  
όπως είναι στο Γαρδίκι και στις άλλες περιοχές, αγροτική οδοποιία έχει 

πλήρως διαλυθεί, οι ζημιές είναι τεράστιες στα Τοπικά Διαμερίσματα. Δεν ξέρω με 
ποιους Προέδρους μιλήσατε ή πώς βγάλατε αυτά τα ποσά, δεν ξέρω τί εικόνα έχετε 
εσείς ,σας λέω όμως ότι το ποσό είναι ασήμαντο για να καλύψει αυτές τις ζημιές που 
γίνανε διότι υπάρχει το πρόβλημα ότι η Δημοτική Αρχή τα τελευταία χρόνια έχει 
εγκαταλείψει τις περιοχές και οι ζημιές αυξήθηκαν με τη βροχή που έπεσε.  
Ευχαριστώ.  
 
ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Δηλαδή 60.000 για το Δήμο Θουρίας είναι λίγα τα λεφτά; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είναι ικανοποιημένος θέλει περισσότερα. 

 
 Όταν ήσασταν στο Δήμο Θουρίας …, γιατί και εμείς έχουμε κάνει σε 
επαρχία στο Δήμο, είχατε ποτέ 60.000 … 

 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Αυτό το βιολί ….. (δεν ακούγεται) 
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Πρόεδρε, αυτό δεν σε τιμά. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιατί κύριε Φαββατά;  
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Δεν σε τιμά. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιατί δεν με τιμά; 
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Να ζητήσει το λόγο ο κ. Μπασακίδης και να του δώσετε … 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πρώτη φορά μίλησε και αυτός σε όλη τη συνεδρίαση.  

 
Ναι αλλά να ζητήσει το λόγο. Το να πετάγεται ο κ. Μπασακίδης και ο κ. 
Ηλιόπουλος … 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν πετάχτηκε, τελείωσες, δεν σε διάκοψε.   Αν σε διέκοπτε … 
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Πρόεδρε το λόγο, το λόγο …  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, όχι, έληξε η συνεδρίαση. 
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Στη Θουρία έχουμε και τα σκουπίδια να καλύψουμε.  

 
Η πλειοψηφία υπέρ.  
Κύριε Μπρεδήμα; Λευκό. 

Κύριε Νιάρχο; 
 
Πρόεδρε… Πρόεδρε…   
Δεν μας αφήνει να μιλήσουμε.  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ:  
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ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Ζητάμε το λόγο Πρόεδρε. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, έληξε η συνεδρίαση. 
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Έχουμε και τα σκουπίδια στη Θουρία να καλύψουμε.  
 
ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: ……. (δεν ακούγεται) να δούμε πότε είχανε προϋπολογισμό ….. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Κύριε Νιάρχο; Κύριε Νιάρχο;  Ψηφοφορία. 
 
ΝΙΑΡΧΟΣ: Προσπάθησα να πω δύο κουβέντες αλλά με διακόψατε, δεν πρόλαβα.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο;  

 
Τα προβλήματα, ειδικά στους αγροτικούς  δρόμους, είναι μεγάλα. Είναι 
μεγάλα. Καταρχήν έχουμε την αίσθηση…,γιατί το φέρνετε εδώ πέρα, 

εντάξει, δεν μπορούμε να τοποθετηθούμε, έχουμε την αίσθηση ότι είναι ανεπαρκή τα 
μέτρα και τα κονδύλια, θα τοποθετηθούμε αύριο στο Δημοτικό Συμβούλιο, τώρα θα 
ψηφίσουμε λευκό.  

 
Πάντως πρέπει να ξέρετε ότι την ίδια άποψη έχουμε κι εμείς. Αυτά τα 
χρήματα εξασφαλίσαμε, με αυτά θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. 

Μακάρι να είχαμε περισσότερα, συμφωνούμε.  
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ρώτησα κάτι και δεν μου απαντήσατε.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ. 
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Είναι έκτακτη όπως είναι τα 400.000 που θα κρατηθούνε από … 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Από πληροφορίες που έχω είναι επιχορήγηση, δεν θα παρακρατηθούν.  
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Να απαντήσω;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι. Το γνωρίζετε;  

 
Είναι από την πολιτική προστασία κι αν μπείτε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ θα δείτε 
κατά καιρούς δίδονται διάφορα χρήματα για θεομηνίες.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άρα λοιπόν δεν θα κρατηθούν.  

 
Και για να βοηθήσω τον κ. Νιάρχο για τα χρήματα της Θουρίας, 
έχουμε τα σκουπίδια  ……… (δεν ακούγεται). Έχουμε και αυτό 

επιπλέον. 
 

 

Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη τα προαναφερόμενα, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 
3852/2010,  μειοψηφούντων των κ.κ. Μπρεδήμα, Φαββατά και Νιάρχου οι οποίοι 
δηλώνουν ΛΕΥΚΗ ψήφο, κατά πλειοψηφία,  

ΝΙΑΡΧΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:   

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  



Συνεδρίαση :  47/2013 Τρίτη 19 / 11 / 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ   387/2013 

Πρακτικά Οικονομικής Επιτροπής   11

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας την αναμόρφωση του 
προϋπολογισμού, οικον. έτους 2013, του Δήμου Καλαμάτας σύμφωνα με την 
από 19/11/2013 εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου της Διεύθυνσης 
Οικονομικών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία καταχωρείται αναλυτικά στο 
ιστορικό της απόφασης αυτού.  

 
 
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. Μιχαλόπουλος Σωτήριος   

  5. Μπασακίδης Νικόλαος  

  6. Μπρεδήμας Θεόδωρος  

  7. Νιάρχος Αναστάσιος 

  8. Φαββατάς Δημήτριος  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 21 Νοεμβρίου 2013 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 

 
 


