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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   04/2012 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   11/2012 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 23η  Ιανουαρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 

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

4η/2012 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ 

αριθμ. πρωτ. 3074/18-1-2012 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα 

με το νόμο.  

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Δημήτριος Μπούχαλης, Αντιδήμαρχος 

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

Βασιλόπουλος Αθανάσιος, 2) Κουδούνης Αργύριος, 3) Μπρεδήμας Θεόδωρος 

(αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 11 απόφαση), 4) Πολίτης Δημήτριος, 5) Στασινόπουλος 

Στυλιανός, 6) Φαββατάς Δημήτριος και 7) Φωτέας Νικόλαος. 

  

Δεν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος κ.  Μπουζιάνης Παύλος.  

 

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής 

Επιτροπής κ. Μπεχράκης Σταμάτης.  

 

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 : 

Σύνταξη προϋπολογισμού, οικον. έτους 2012, Δήμου Καλαμάτας. 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται η Διευθύντρια Οικονομικών του Δήμου, Ηλιοπούλου 
Γεωργία, και ο Διευθυντής Καθαριότητας και Αμαξοστασίου του Δήμου, Παπαδόπουλος 
Ιωάννης, προκειμένου αν ζητηθεί να δώσουν διευκρινίσεις  επί του θέματος. 
   
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος λέει τα εξής: 

 
Ο προϋπολογισμός του Δήμου Καλαμάτας έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο 
από την προηγούμενη Παρασκευή, πριν από 11 ημέρες, την Τετάρτη 

αναρτήθηκε και η αναλυτική εισηγητική έκθεση, εισηγητική έκθεση προς τα έσοδα και 
προς τα έξοδα. Οφείλω να πω ότι ήταν μια πάρα πολύ αναλυτική καταγραφή δηλαδή 
ειδικά η εισηγητική άμα δείτε κατά κωδικό, πιστεύω ότι είναι όσο πιο αναλυτική 
γίνεται, ήταν δηλαδή πολύ κατανοητή δεν νομίζω να έχετε κανένα θέμα σ΄ αυτήν την 
περίπτωση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Οικονομική Υπηρεσία, τη Διευθύντρια και 
τη διεύθυνση Λογιστηρίου που μόχθησε πραγματικά για να είμαστε μέσα στις 
προθεσμίες και να έχουμε γρήγορα τον προϋπολογισμό. 
Είναι ένας ρεαλιστικός προϋπολογισμός. Αναγκαστικά και μέσω της τελευταίας 
εγκυκλίου  που έχει στείλει το Υπουργείο Εσωτερικών προς όλους τους Δήμους της 
χώρας, να σας ενημερώσω ότι δεν μπήκανε μέσα καθόλου  δαπάνες, και ειδικά μιλάμε 
για τεχνικό πρόγραμμα, εφόσον δεν υπήρχαν εξασφαλισμένες οι πιστώσεις, ήταν 
αυστηροί η εντολή, γι΄ αυτό έχουνε μπει μόνο προγράμματα για τα οποία ήταν 
εξασφαλισμένες οι χρηματοδοτήσεις. 
Είχαμε δυσκολίες να συνταχθεί ο προϋπολογισμός νωρίτερα, γιατί βασικά με το νόμο ο 
προϋπολογισμός έπρεπε να έχει συνταχθεί μέσα στο 2011, το προηγούμενο έτος, αλλά 
καταλαβαίνετε ότι ακόμα και τέλος 12ου ήρθε η εγκύκλιος του προϋπολογισμού.  Και 
πως θα μπορούσαμε άλλωστε  συντάξουμε νωρίτερα προϋπολογισμό όταν στις 30/12 
πήραμε την ενημέρωση για τα χρήματα από την 3η δόση της ΣΑΤΑ, η οποία 
ανακλήθηκε στις 31/12 και την ίδια μέρα ξαναεπανήλθε. Τραγελαφικές καταστάσεις , 
είμαστε σε σύσκεψη με τους Διευθυντές για να κλείσουμε τον προϋπολογισμό 30/12 
και μας έφερε τα νέα ο Αντιδήμαρχος ο Θανάσης ο Ηλιόπουλος ότι ανακλήθηκε η ΣΑΤΑ 
και διαλύσαμε, εδώ ήτανε και η κα Ηλιοπούλου και ο κ. Παπαδόπουλος, και διαλύθηκε 
η συγκεκριμένη σύσκεψη. 
Μέσα στο 2012 πήγαμε γρήγορα, παρόλα αυτά φέτος σε σχέση με πέρυσι  πήγαμε 
πάρα πολύ καλλίτερα, αν ενθυμήστε πέρυσι σε μία είχαμε πάει και τεχνικό πρόγραμμα 
και προϋπολογισμό, κάναμε ξεχωριστές διαβουλεύσεις ως προς το σκέλος του τεχνικού 
προγράμματος και του προϋπολογισμού, δεν τα βάλαμε σε μία, που σημαίνει ότι γύρω 
στις 15 ημέρες περίπου και παραπάνω, γύρω στις 17 – 18 ημέρες συζητάμε για το 
τεχνικό πρόγραμμα  και για τον προϋπολογισμό.   
Σήμερα έχουμε το προσχέδιο του προϋπολογισμού μπροστά μας και καλούμαστε να το 
επικυρώσουμε, να το συντάξουμε λέει αλλά να το επικυρώσουμε είναι ουσιαστικά, ως 
προς το να πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο το βράδυ και να εγκριθεί και από το 
Δημοτικό Συμβούλιο.  
 
Φωνή: Να τον συντάξουμε… 

 
Ουσιαστικά, να το συντάξουμε, δεν μπορούμε να το συντάξουμε, να το 
συντάξουμε λέει ο νόμος αλλά ουσιαστικά τι σύνταξη, να πάρουμε ανά 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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κωδικό τώρα  να το συντάξουμε;  Ουσιαστικά να εισηγηθούμε είναι προς το Δημοτικό 
Συμβούλιο.  
Υπάρχει το προσχέδιο, το ξέρετε το προσχέδιο του προϋπολογισμού, να μην πάμε 
τώρα να πούμε αναλυτικά ανά κωδικό τι ακριβώς είναι ότι θέλετε βέβαια θα το 
συζητήσουμε, κωδικό κωδικό ότι θέλετε είμαστε στη διάθεσή σας και εγώ και η 
Διευθύντρια. Απλώς να πω μόνο κάποιες αλλαγές που έχουνε γίνει, τα είπαμε και στην 
Επιτροπή Διαβούλευσης, τα θέσαμε ενώπιον και της Επιτροπής Διαβούλευσης. 
Ουσιαστικά για να καταλάβετε, είναι βασικά αλλαγή κωδικών, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, 
από 4143 ο κωδικός 4142. 01 π.χ., 4144 ο κωδικός 4142.02. Ουσιαστικά δηλαδή είναι 
κάποιες αλλαγές κωδικών γιατί … Για ποιο λόγο το θέλετε αυτό;  

 
Είναι κρατήσεις και αποδόσεις κρατήσεων εργαζομένων γιατί έχουν 
αλλάξει οι κωδικοί. 

 
Απλώς έχουν αλλάξει οι κωδικοί.  
Η ουσιαστική τροποποίηση που μας φέρνει … 

 
Αντιδήμαρχε συγγνώμη.  
Στο κομμάτι των εξόδων είναι 3 κωδικοί που αφορούν επιχορηγήσεις 

σε σχολικούς  τροχονόμους, σχολικές επιτροπές και στο καινούργιο νομικό πρόσωπο, 
τον Φορέα αυτόν, επειδή είναι διερχόμενα ένα μέρος των εσόδων τους και πρέπει να 
γίνεται μία παρακράτηση το 1,5‰. που μας παρακρατεί  το Ταμείο Παρακαταθηκών & 
Δανείων και το 3% που είναι η απόδοση υπέρ ΤΑΔΚΥ και γι΄ αυτό έχει τροποποιηθεί 
λίγο το κομμάτι των εξόδων στους τρεις αυτούς κωδικούς.   

 
Το άλλο πάλι που, έτσι να το θέσω και εγώ, που έχει μπει στον 
προϋπολογισμό είναι στο κωδικό εξόδου 40.7111.01  το οποίο αφορά 

απαλλοτριώσεις – ρυμοτομήσεις - διανοίξεις  εκεί δεν είχε περιληφθεί από την Τεχνική 
Υπηρεσία ένα κονδύλι το οποίο αφορά κάποιες ρυθμίσεις που έχουμε κάνει με κάποιους 
που είχανε δικαστικές αποφάσεις μες στο 2011, ενθυμίστε το ένα ακίνητο και το άλλο 
ακίνητο είναι από παλιές προσκυρώσεις και …  
 
Φωνή: Παπαγεωργακόπουλος ….  

 
Παπαγεωργακόπουλος, ναι. Ναι αυτές τις δύο περιπτώσεις που έχουμε 
κάνει δόσεις και είναι δόσεις μέσα στο 2012  γι΄ αυτό και κάναμε 

τροποποίηση και θα συμπεριληφθεί και αυτός ο κωδικός στον προϋπολογισμό.  
Από τη Διεύθυνση Καθαριότητος έχουμε μια τροποποίηση στον προϋπολογισμό, 
έχουμε ενίσχυση του κωδικού 20.6041 που αφορά αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων και 
έχουμε νέα πίστωση εκεί πέρα συμπληρωματική 300.000 €, είχαμε μέχρι τώρα 300.000 
€ εγγράψει στον προϋπολογισμό και προτείνεται τροποποίηση να πάει στις 600.000 € 
και γι΄ αυτό πρέπει να γίνει ισόποση μείωση κάποιων άλλων κωδικών εξόδων . Αυτοί οι 
κωδικοί που προτείνονται προς μείωση ο 20.6641.01 ¨Προμήθεια πετρελαίου κίνησης¨ 
κατά 100.000 €, ο κωδικός 20.6671  που αφορά ανταλλακτικά μεταφορικών, έχουμε 
μείωση 50.000 € σε αυτόν,  και ο κωδικός 20.7425.04 Δαπάνες μεταφοράς και 
επεξεργασίας απορριμμάτων, μείον 150.000 €.  
 
 
Οι υπηρεσιακές εισηγήσεις στις οποίες αναφέρεται ο κ. Πρόεδρος έχουν αναλυτικά ως 
εξής:  
 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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 Υπηρεσιακή εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου της Διεύθυνσης Οικονομικών του 
Δήμου: 

 
ΘΕΜΑ: «Υπηρεσιακή Εισήγηση για αλλαγή κωδικών κρατήσεων 
Προϋπολογισμού 2012» 
Προκειμένου η παρούσα εισήγηση να τεθεί υπόψη της συνεδρίασης της 
Οικονομικής Επιτροπής κατά τη συζήτηση του σχεδίου του Προϋπολογισμού 
έτους 2012 και της έγκρισής του στη συζήτηση που θα ακολουθήσει στην 
αντίστοιχη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Σας ενημερώνουμε ότι στο σχέδιο Προϋπολογισμό έτους 2012 του Δήμου 
Καλαμάτας εκ παραδρομής έχουν καταχωρηθεί εγγραφές ποσών σε κωδικούς εσόδων 
από κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων καθώς και σε αντίστοιχους κωδικούς 
εξόδων απόδοσης των παραπάνω κρατήσεων στο Δημόσιο και σε τρίτους, οι οποίοι 
καταχωρήθηκαν λανθασμένα σε αυτούς αντί των σωστών όπως αναλύονται παρακάτω: 

ΕΣΟΔΑ  

1. Ο Κ.Α. Εσόδου 4113 με τίτλο «Απόδοση εισφορών κύριας σύνταξης 
μηχανικών» ενσωματώνεται με το ποσό που έχει εγγραφεί σε αυτόν στον Κ.Α. 
Εσόδου 4112 με τίτλο  «Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας» και το ποσό του 
Κωδικού 4112 διαμορφώνεται σε 155.000,00 € 

2. Οι Κ.Α. Εσόδων 4125 με τίτλο «Χαρτόσημο ενοικίων ακινήτων» και 4147 με 
τίτλο «Κρατήσεις οφειλών εργαζομένων υπέρ Δ.Ο.Υ.» ενσωματώνεται με το 
ποσό που έχει εγγραφεί σε αυτόν στον Κ.Α. Εσόδου 4124 με τίτλο «Λοιπές 
κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου» και το ποσό του Κωδικού 4124 διαμορφώνεται 
σε 10.500,00 € 

3. Οι Κ.Α. Εσόδων 4143, 4144, 4145, 4146,4148 & 4149 αλλάζουν 
Κωδικούς Εσόδων και αναλύονται σε Κωδικούς ανωτέρω βαθμού του 
Κωδικού 4142 με γενικό τίτλο «Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων» ως εξής: 

Ο Κωδικός 4143 αλλάζει σε 4142.01 με τον ίδιο τίτλο και το ίδιο ποσό. 
Ο Κωδικός 4144 αλλάζει σε 4142.02 με τον ίδιο τίτλο και το ίδιο ποσό. 
Ο Κωδικός 4145 αλλάζει σε 4142.03 με τον ίδιο τίτλο και το ίδιο ποσό. 
Ο Κωδικός 4146 αλλάζει σε 4142.04 με τον ίδιο τίτλο και το ίδιο ποσό. 
Ο Κωδικός 4148 αλλάζει σε 4142.05 με τον ίδιο τίτλο και το ίδιο ποσό. 
Ο Κωδικός 4149 αλλάζει σε 4142.06 με τον ίδιο τίτλο και το ίδιο ποσό. 

  ΕΞΟΔΑ  

1. Ο Κ.Α. Εξόδου 8213 με τίτλο «Απόδοση εισφορών κύριας σύνταξης 
μηχανικών» ενσωματώνεται με το ποσό που έχει εγγραφεί σε αυτόν στον Κ.Α. 
Εξόδου 8212 με τίτλο  «Απόδοση Εξαγοράς συντάξιμης υπηρεσίας» και το 
ποσό του Κωδικού 8212 διαμορφώνεται σε 155.000,00 € 

2. Οι Κ.Α. Εξόδων 8225 με τίτλο «Απόδοση Χαρτόσημου ενοικίων ακινήτων»  και  
8247 με τίτλο «Απόδοση Κρατήσεων οφειλών εργαζομένων υπέρ Δ.Ο.Υ.» 
ενσωματώνεται με το ποσό που έχει εγγραφεί σε αυτόν στον Κ.Α. Εξόδου 
8224 με τίτλο «Λοιπές Αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου» και το ποσό 
του Κωδικού 8224 διαμορφώνεται σε 10.500,00 € 

3. Οι Κ.Α. Εξόδων 8243, 8244, 8245, 8246,8248 & 8249 αλλάζουν 
Κωδικούς Εσόδων και αναλύονται σε Κωδικούς ανωτέρω βαθμού του 
Κωδικού 8242 με γενικό τίτλο «Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων» ως εξής: 
Ο Κωδικός 8243 αλλάζει σε 8242.01 με τον ίδιο τίτλο και το ίδιο ποσό. 
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Ο Κωδικός 8244 αλλάζει σε 8242.02 με τον ίδιο τίτλο και το ίδιο ποσό. 
Ο Κωδικός 8245 αλλάζει σε 8242.03 με τον ίδιο τίτλο και το ίδιο ποσό. 
Ο Κωδικός 8246 αλλάζει σε 8242.04 με τον ίδιο τίτλο και το ίδιο ποσό. 
Ο Κωδικός 8248 αλλάζει σε 8242.05 με τον ίδιο τίτλο και το ίδιο ποσό. 
Ο Κωδικός 8249 αλλάζει σε 8242.06 με τον ίδιο τίτλο και το ίδιο ποσό. 

 

Σημείωση  

1. Στον Κ.Α. Εξόδου 40.7111.01 που αφορά τις «Απαλλοτριώσεις - Ρυμοτομήσεις 
- Διανοίξεις δρόμων - Αγορά κοινόχρηστων χώρων κ.λ.π και Δαπάνες υλοποίησης 
πράξεων Αναλογισμού»  με εγγεγραμμένο ποσό 100.000,00 € που αφορούσε 
πρόβλεψη δαπάνης του Τεχνικού Προγράμματος 2012, προστίθεται επιπλέον ποσό 
150.000,00 € για την πληρωμή με διακανονισμό δικαστικά επιδικασθέντων ποσών 
που αφορούν δαπάνες υλοποίησης πράξεων αναλογισμού των Αδελφών 
Παπαγεωργακόπουλου και Λάππα Γεωργίου – Λάππα Αντωνία. Για την παραπάνω 
δαπάνη των 150.000,00 έχει γίνει ρύθμιση πληρωμής της συνολικής τους οφειλής 
με αντίστοιχες αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου.  

2. Οι εγγεγραμμένες πιστώσεις στους Κ.Α. Εξόδων 00.6711.01, 00.6711.02 και 
00.6715.10  έχουν διαμορφωθεί τελικά σε 723.274,40 € , 44.760,20 € και 
1.806.247,27 € αντίστοιχα, σχετικά με τις πιστώσεις του προϋπολογισμού που σας 
έχει υποβληθεί.  

Η διαφορά στον Κ.Α. Εξόδου 00.6711.01οφείλεται αφενός στην απόδοση 
επιπλέον ποσού στις σχολικές επιτροπές για τις δαπάνες έκδοσης φωτοτυπιών των 
σχολικών συγγραμμάτων που δεν μοιράστηκαν εμπρόθεσμα στην αρχή της 
σχολικής χρονιάς, και αφετέρου στην παρακράτηση ποσού 3 % υπέρ ΤΑΔΚΥ 
(ΤΕΔΑΥ/ΤΠΔΥ) και 0,15% προμήθεια Τ.Π.&Δ. 

Η διαφορά στους Κ.Α. Εξόδων 00.6711.02 και 00.6715.10  οφείλεται στην 
παρακράτηση ποσού 3 % υπέρ ΤΑΔΚΥ (ΤΕΔΑΥ/ΤΠΔΥ) και 0,15% προμήθεια   
Τ.Π.&Δ. 

 

            Ο προϊστάμενος του Λογιστηρίου          Η Διευθύντρια Οικονομικών 

       Λίβας Ανδρέας             Ηλιοπούλου Γεωργία  
 
 
 Υπηρεσιακή εισήγηση της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Αμαξοστασίου του Δήμου: 
 
Θέμα: Διόρθωση σχεδίου του υπό έγκριση προϋπολογισμού 2012. 
 
Στο σχέδιο  του δημοτικού προϋπολογισμού 2012, το οποίο πρόσφατα μας 
γνωστοποιήθηκε, και στον Κ.Α. 20.6041 με τίτλο “Τακτικές αποδοχές εκτάκτων 
υπαλλήλων” έχει προβλεφθεί πίστωση μόνον 300.000€ τη στιγμή που η  αντίστοιχη 
δαπάνη για το 2011 ανέρχεται στο ποσό των 991.447,99€ ενώ παράλληλα έχει γίνει 
μείωση και του μόνιμου προσωπικού λόγω συνταξιοδοτήσεων που δεν 
αναπληρώθηκαν. Μετά από αυτό πιστεύουμε ότι ο παραπάνω Κ.Α. πρέπει να ενισχυθεί 
τουλάχιστον κατά 300.000€ ώστε, σε πρώτη φάση, να αντιμετωπιστούν τα οξυμένα 
προβλήματα που δημιουργούνται από την έλλειψη έμψυχου δυναμικού στην 
αποκομιδή των απορριμμάτων.  
 
Συγκεκριμένα προτείνονται: 



Συνεδρίαση :  04/2012 Δευτέρα 23 / 1 / 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ   11/2012 

Πρακτικά Οικονομικής Επιτροπής   6

 
Α. Ενίσχυση της προβλεπόμενης πίστωσης στον Κ.Α. 20.6041 κατά 300.000€.  
    Νέα διαμορφωμένη πίστωση 600.000€. 
 
Β. Μείωση πιστώσεων: 

1. Της πίστωσης με Κ.Α.  20.6641.01 με τίτλο “Προμήθεια πετρελαίου κίνησης” 
κατά 100.000€. Υπολειπόμενη πίστωση 200.000€. 

2. Της πίστωσης με Κ.Α. 20.6671 με τίτλο “Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων” 
κατά 50.000€. Υπολειπόμενη πίστωση 103.000€. 

3. Της πίστωσης με Κ.Α. 20.7425.04 με τίτλο “Δαπάνες μεταφοράς αστικών 
στερεών αποβλήτων του Δήμου Καλαμάτας ή δαπάνες επεξεργασίας 
σύμμεικτων αστικών απορριμμάτων Δήμου Καλαμάτας με σύστημα 
κομποστοποίησης των οργανικών” κατά 150.000€. Υπολειπόμενη πίστωση 
1.664.557,50€. 

 
                                                                           Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 
                                                                           Καθαριότητας και Αμαξοστασίου 
 
                                                                                Παπαδόπουλος Ιωάννης   
 

 
Σας ακούω. 
Ερωτήσεις και μετά την τοποθέτησή σας. 
 
Σύμφωνα με το νόμο είμαστε υποχρεωμένοι να δώσουμε το 30% στα 
Τοπικά Δημοτικά Διαμερίσματα, επειδή δεν έγινε και πέρυσι, υπάρχει 

αυτή η κατανομή;  
 
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Στο τεχνικό πρόγραμμα. 
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Ναι και στον προϋπολογισμό.  

 
Δεν υποχρεούται με το νόμο του Καλλικράτη το συγκεκριμένο. Δεν 
υποχρεώνει ο νόμος του Καλλικράτη να γίνει αυτή η κατανομή και γι΄ 

αυτό δεν υποχρεώνει να υπάρχει ανά κωδικό το τεχνικό πρόγραμμα σε ανάλυση 
δηλαδή ανά κωδικό και ανά Δημοτική Ενότητα.  
Επειδή συζητήθηκε … 

 
Νομίζω ότι κάνετε λάθος κ. Πρόεδρε, ο νόμος δεν έχει αλλάξει, ισχύει ο 
νόμος αυτός για τη συγκεκριμένη διάταξη, 2η χρονιά είναι υποχρεωτική 

να καταβληθεί το 30%  στα Τοπικά … 
 
Μιλάμε για το τεχνικό πρόγραμμα, το τεχνικό πρόγραμμα το έχουμε 
συζητήσει, έχει περάσει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εντάξει εγώ δεν είμαι 

και ο καθ΄ ύλην αρμόδιος να σου απαντήσω τώρα σ΄ αυτό που θέτεις,  αυτό που μου 
έχουνε πει σου λέω, εντάξει. 
 
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Αφορά το τεχνικό πρόγραμμα . 

 
Αυτό είπα, το τεχνικό πρόγραμμα το έχουμε συζητήσει στο Δημοτικό 
Συμβούλιο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Και δεύτερον, αυτή τη στιγμή εισηγείστε κάποιες τροποποιήσεις στον 
προϋπολογισμό. Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει πάρει την εισηγητική, θα 

συνεδριάσει το απόγευμα, αν αυτό προβλέπεται.    
 
Και γιατί συζητάμε; Άμα ήτανε δεν θα συζητάγαμε καθόλου θα το 
πηγαίναμε με τη μία, θα το υπογράφαμε και θα τελειώναμε.  

 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Αλλάζουμε ορισμένους κωδικούς αυτή τη στιγμή … 

 
Λογικό είναι όταν συζητείται στάδιο στάδιο ο προϋπολογισμός να 
αλλάξουνε κάποιοι κωδικοί. Γι΄ αυτό το συζητάμε διαφορετικά δεν θα το 

συζητάγαμε καθόλου.  
 
Αυτά θέλει να πει ο συνάδελφος, ότι έπρεπε να μας τα είχατε θέσει 
μέσα στις νόμιμες προθεσμίες, δηλαδή προ τριών πλήρων ημερών και 

όχι να έρχονται σήμερα αυτά, διότι δεν μπορούμε να έχουμε σαφή γνώση και να 
τοποθετηθούμε για θέματα τα οποία σεις σήμερα επιφέρετε αλλαγές.  

 
Η συγκεκριμένη εισήγηση ήταν στο φάκελό σας πριν από 4 ημέρες, έτσι 
δεν το συζητάμε. Από πότε έχει μπει αυτή η εισήγηση μέσα;  

 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Όχι, αυτή με τις αλλαγές  δεν είχε μπει.  
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Αυτό όχι δεν υπήρχε, αυτό ήρθε την Παρασκευή.  

 
Αυτό που λέτε ήρθε πριν μια ώρα και ο προϋπολογισμός ήρθε την 
Παρασκευή. 
 
Μα γι΄ αυτό συζητάμε, τώρα, μιλάμε τώρα για χιλιάδες κωδικούς και 
θέτετε πρόβλημα τώρα που ήρθανε κάποιες υπηρεσιακές εισηγήσεις για 

κάποιους συγκεκριμένους κωδικούς.  
 
Για να μην κουράζεστε εμείς θέτουμε εξ υπαρχής είναι απαράδεκτη η 
συζήτηση του όλου θέματος διότι δεν είμεθα ενημερωμένοι  και 

θέτουμε θέμα αναβολής. Και στην Επιτροπή και το βράδυ, από σήμερα να το πείτε 
στον κ. Δήμαρχο ότι θέτουμε θέμα  αναβολής της συζήτησης του θέματος του 
προϋπολογισμού, διότι είναι απαράδεκτο κορυφαία θέματα όπως είναι ο 
προϋπολογισμός με βάση τον οποίο οριοθετείται το πρόγραμμα του Δήμου, εκτελείται 
το τεχνικό πρόγραμμα και όλα όσα αφορούν τον Δήμο  της Καλαμάτας, είναι 
απαράδεκτο να τα περνάμε μέσα όχι σε μια νύχτα μέσα σε μισή ώρα. 
Για όλους αυτούς τους λόγους εκ προοιμίου ζητάμε την αναβολή του θέματος αυτού.   

 
Τη στιγμή που συζητάμε 15 ημέρες για τον προϋπολογισμό μου λέτε ότι 
θα το περάσουμε σε μισή ώρα επειδή υπάρχει μια υπηρεσιακή εισήγηση 

για τροποποίηση η οποία μπορεί να γίνει και την επόμενη εβδομάδα μια οποιαδήποτε 
τροποποίηση του προϋπολογισμού.  
Θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο αυτό που λέτε. Εδώ συζητάμε 15 ημέρες, έχετε πάρει 11 
ημέρες το προσχέδιο του προϋπολογισμού και κάνετε θέμα τώρα για 2 κωδικούς που 
έχουμε μια υπηρεσιακή εισήγηση. 
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Δικαίωμά μας είναι να κάνουμε θέμα.  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Μπορείτε  να κάνετε και εγώ σας λέω ότι εντάξει το αντικρούω αυτό που 
λέτε και το… 

 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Και δικαίωμά μας είναι να υποβάλουμε το αίτημα της αναβολής.  

 
Το πρόβλημά σας είναι να κωλυσιεργείτε τις υπηρεσίες του Δήμου να 
μην προχωράει ο Δήμος, να μην δουλεύει ο Δήμος.  

 
Το πρόβλημά μας δεν είναι …, είναι ο τρόπος με τον οποίο εσείς …   
 

Εγώ σας λέω εδώ και 11 ημέρες έχετε πάρει τον προϋπολογισμό στα 
χέρια σας.  

 
Αυτά κάνατε και στο τεχνικό πρόγραμμα και είναι άκυρη η απόφαση.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 11 ημέρες. 
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Και θα επανέλθουμε πάλι. 

 
Όποιος νομίζει ότι είναι άκυρη μπορεί να προσφύγει και να αναλάβει τις 
ευθύνες τους. 

 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Βεβαίως, βεβαίως.   
 
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Το λύσαμε το πρόβλημα.  
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Δεν ελύθη αυτό, δεν ελύθη. 

 
Η Μεσσήνη τα πέρασε σε 1 μέρα μέσα, εμείς 15 ημέρες 
διαβουλευόμαστε. Πήγαμε 2 Επιτροπές Διαβούλευσης, έχουμε δώσει το 

προσχέδιο … 
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Σε παρακαλώ τώρα, μη βάζεις το θέμα της Μεσσήνης… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι όλα τα βάζω. 

 
Εμείς βάζουμε θέμα εφαρμογής του νόμου. 
Επανερχόμαθε και ζητάμε αναβολή.   

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τελείωσε κ. Φαββατά. 
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Τέλος, τέλος.  

 
Πέστο εσύ να το ακούσουμε, αφού εσύ ήσουνα εισηγητής.  
Τι, ζητάτε αναβολή; 

 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Ναι, ναι.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει.    

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΩΤΕΑΣ:  
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Πρόεδρε κοίταξε να σου πω, συμβαίνουν τα εξής οξύμωρα πράγματα. Έχουμε ένα 
προσχέδιο προϋπολογισμού, εγώ θέλω να σε ρωτήσω το εξής: Εσείς με τους 
υπηρεσιακούς παράγοντες πόσο καιρό το καταρτίζατε αυτό;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κοντά ένα μήνα.   

 
¨Ένα μήνα¨ και απαιτείτε από εμάς χωρίς στήριξη υπηρεσιακών 
παραγόντων μέσα σε 10 ημέρες να έχουμε ολοκληρωμένη άποψη όταν 

τελευταία ώρα μετά από ένα μήνα διαβουλεύσεων και σύνταξη του προσχεδίου μας 
φέρνετε τώρα τροποποιήσεις τελευταίας ώρας που είναι υπηρεσιακές, λες και οι 
υπηρεσιακοί παράγοντες δεν ξέρανε αυτά που λέτε τώρα εσείς.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτά γιατί τα απευθύνετε  σε εμένα όμως;  

 
Εσείς είστε Πρόεδρος της Επιτροπής, σε ποιον πρέπει να απευθυνθώ; 
Να απευθυνθώ στον υπηρεσιακό παράγοντα δεν γίνεται …… .   

Δεν ήξεραν οι υπηρεσιακοί παράγοντες τις υποχρεώσεις που μας φέρατε σήμερα για τις 
τροποποιήσεις των κωδικών; Τις ήξεραν. Όμως μετά  από ένα μήνα διαβούλευσης, και 
εκεί θέλω να καταλήξω, δεν κατέστη δυνατόν να υπάρχουν αυτά εγκαίρως μέσα, που 
δεν τα έχουμε ούτε εμείς….   
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μιλάμε για δύο κωδικούς από χιλιάδες που είναι. 

 
Για μισό.  Θα σας πω τι εννοώ.  
Εννοώ ότι οι εμπλεκόμενοι φορείς, θέλετε λόγω φόρτου εργασίας, θέλετε 

λόγω αβλεψίας, θέλετε λόγω σκοπιμότητας, τα βάζω όλα μέσα στο καλάθι, δεν 
έγραψες δύο κωδικούς εκ των οποίων ο ένας είναι 300.000 €, δεν είναι 10.000, άρα 
είναι ένα νούμερο που αξιολογείται σοβαρά. Θεωρώ λοιπόν ότι όταν φτάνετε μετά από 
ένα μήνα διαβουλεύσεων όπου πολλοί φορείς του Δήμου, όλοι οι φορείς του Δήμου, 
κοιτάζουν να φέρουν τα έγγραφά τους για τον προϋπολογισμό και φτάνουμε την 
ημέρα της συζήτησης του προϋπολογισμού να λέτε ότι δύο κωδικοί αλλάζουν, σε 
θέματα τα οποία τουλάχιστον εγώ  όπως τα άκουσα, γιατί δεν το έχω το χαρτί, από 
εσάς το άκουσα τώρα, έτσι, … 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Τώρα μου το φέρανε … 

 
Ε ωραία, επομένως κατανοείτε ότι είναι αδύνατον εμείς σαν αντιπολίτευση 
μέσα σε 10 ημέρες, και θεμιτό είναι αυτό που λέτε ότι μας το δώσατε πριν 

από 10 ημέρες,  σωστό είναι, όμως σε 10 ημέρες είναι αδύνατον να έχουμε 
ολοκληρωμένη άποψη  και να φέρουμε προβλήματα, ερωτήσεις, που πιθανόν να 
κάνουμε δεκάδες ερωτήσεις, εγώ ήδη έχω σημειώσει αρκετά πράγματα εδώ, δεν 
σημαίνει ότι δεν θα λυθούνε, όμως δηλώνουμε αδυναμία  να έχουμε ουσιαστική 
παρέμβαση και να ενημερώσουμε σωστά αυτούς για τους οποίους είμαστε εδώ.  

 
Επειδή μπήκε ο κωδικός, ο οποίος μπορεί να αποσυρθεί και να ρθει στην 
1η συνεδρίαση;       

 
ΦΩΤΕΑΣ: Εσείς βρήκατε τώρα έναν κωδικό!  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βρήκες ένα πάτημα τώρα για να κάνεις όλη αυτήν την κριτική σου;  

 

ΦΩΤΕΑΣ:  

ΦΩΤΕΑΣ:  

ΦΩΤΕΑΣ:  

ΦΩΤΕΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΩΤΕΑΣ:  
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Αφήστε με, αφήστε με  κ. Πρόεδρε, εσείς βρήκατε δύο κωδικούς, εγώ δηλαδή πως θα 
το ψάξω και πιθανόν να βρω άλλους 4;  

 
 Έξω ο κωδικός αυτός, μιλάμε για τους υπόλοιπους, να μιλήσουμε για 
τους υπόλοιπους, για τους άλλους χιλιάδες κωδικούς. 

 
ΦΩΤΕΑΣ: Τώρα τους αποσύρετε αυτούς;    
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βρήκες ένα πάτημα τώρα έναν κωδικό; 
 
ΦΩΤΕΑΣ: Τους αποσύρετε;  

 
Δεν τους αποσύρω, δεν ξέρω εντάξει, αλλά σου λέω μπορεί να μπει με 
την 1η  τροποποίηση 

 
Συνεπώς εγώ σας λέω εκφράζω μία απορία και λέω, αν υπάρχουν άλλοι 10 
κωδικοί εγώ πως θα το ξέρω, εάν δεν έχω τον απαραίτητο χρόνο για να 

μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Πιστεύω ότι είχατε αρκετό χρόνο.  

 
Εσείς το λέτε. 
Μην το κάνουμε σαν τους καθηγητές που λένε ¨Είχατε μία μέρα ….  

 
Μα 11 ημέρες;. Πόσο θέλετε, θέλετε κανά δυό  μήνες να πάρετε τον 
προϋπολογισμό στα χέριά σας; Εμείς ένα μήνα γιατί συντάσσουμε κωδικό 

κωδικό τον προϋπολογισμό, εσείς τον έχετε τον προϋπολογισμό … 
 
Αφήστε με κ. Πρόεδρε.  
Η άποψή μου είναι ταυτόσημη  με του κ. Μπρεδήμα, θεωρούμε ότι πρέπει  

να πάμε σε αναβολή για να συζητήσουμε τα ίδια θέματα.  Και προς επίρρωση αυτών 
που λέω το επιβεβαιώνετε εσείς διότι μου λέτε ότι οι υπηρεσιακοί παράγοντες σας 
έφεραν τώρα το χαρτί, τώρα, τώρα. Και που το ξέρω εγώ αν το βράδυ μέχρι να 
συζητηθεί ο προϋπολογισμός δεν εμφανιστούν άλλα δύο χαρτιά. Το ξέρω εγώ;  

 
 Δεν κατανοείτε τη διαδικασία. Αυτή η διαδικασία  πάει βήμα  βήμα, αυτό 
το νόημα έχει. Δηλαδή το βράδυ, συγγνώμη, άμα πείτε εσείς μια 

τροποποίηση να γίνει και τη δεχτεί το Δημοτικό Συμβούλιο δεν πρέπει να την κάνει την 
τροποποίηση; Σας το θέτω το ερώτημα αυτό προς εσάς. 

 
Εγώ ξεκινάω από το σκέλος όμως κ. Πρόεδρε και σας λέω την τροποποίηση 
για να την φέρω θα πρέπει να έχω τη δυνατότητα να τη φέρω. Αυτή τη 

στιγμή δεν την έχω. 
 
Μα πως δεν την έχεις; Εσύ το βράδυ δεν μπορείς να φέρεις μια 
τροποποίηση; Άμα τη δεχτεί το Δημοτικό Συμβούλιο … 

 
Μπορώ να φέρω, σας λέω πως θα τη φέρω όταν δεν έχω τη δυνατότητα τη 
φέρω; 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν συζητάμε επί της ουσίας, συζητάμε τώρα για παρανυχίδες. 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΩΤΕΑΣ:  

ΦΩΤΕΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΩΤΕΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΦΩΤΕΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΩΤΕΑΣ:  
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Ωραία, εάν νομίζετε ότι είναι παρανυχίδες, είναι πολιτικό καθαρά το θέμα, 
δεν έχει να κάνει μόνο με τα νούμερα. Εσείς το βλέπετε νούμερα, καλά 

κάνετε.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι κάνεις πολύ μεγάλο λάθος.  
 
ΦΩΤΕΑΣ: Κάνετε λάθος, δεν είναι μόνο νούμερα. Επιφυλάσσομαι λοιπόν … 

 
Δεν το βλέπουμε νούμερα γι΄ αυτό και η εισηγητική της υπηρεσίας ήτανε 
κωδικό κωδικό, κάτι που λέει και η υπηρεσία και το πιστεύω δεν έχει 

ξαναγίνει τόσο αναλυτική δουλειά. Άμα πάτε κωδικό κωδικό τέτοια ανάλυση δεν έχει 
ξαναγίνει ποτέ.  

 
Δεν αμφισβητώ. Σας απαντώ λοιπόν και σας λέω, δεν αμφισβητώ 
τεχνοκρατικά ότι μπορεί να είναι όντως όπως το λέτε, η Οικονομική 

Επιτροπή δεν είμαστε μόνο τεχνοκράτες όμως, ασκούμε και μία πολιτική. Η πολιτική 
λέει ότι ανεξάρτητα αν οι άνθρωποι μπορεί να κάνανε άριστα τη δουλειά τους, και το 
ξέρετε πολύ καλά, μπορεί τελευταία ώρα να δημιουργηθεί κάποιο θέμα διότι υπήρχε 
μια αβλεψία. Σας βάζω την πιο ελαφριά μορφή. Και αποδεικνύεται αυτό σας λέω με το 
έγγραφο που πήρατε πριν από λίγο, ας είναι ένας κωδικός. Εμείς λοιπόν πως θα έχουμε 
αυτή τη δυνατότητα όταν και οι ίδιοι οι υπηρεσιακοί παράγοντες μετά από τόση 
δουλειά, που πολύ σωστά λέτε ότι την κάνανε, δηλώνουν αδυναμία να το συντάξουνε 
έγκαιρα αυτό το κείμενο. Διότι νάτο, το βλέπετε μόνος σας. Θεωρούμε λοιπόν ότι ένας 
εύλογος χρόνος τουλάχιστον 5 – 6 ημερών ακόμα θα ήτανε καλό για εμάς. Και εν πάση 
περιπτώσει  χρονικά δεν έχετε κανένα πρόβλημα. Διότι τρέχει ο προηγούμενος 
προϋπολογισμός και το ξέρετε καλά και δεν έχει κλείσει. Θυμηθείτε πέρυσι πότε 
περάσαμε τον προϋπολογισμό.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πέρυσι ήταν ο νόμος του Καλλικράτη.  

 
Εντάξει υπήρχανε ειδικές συνθήκες, όμως παρόλα αυτά τα προγράμματα 
του Δήμου τρέχανε και οι υποχρεώσεις του . Τι θα σας ενοχλήσει λοιπόν  

αν μας ευλόγως μας δώσετε μια βδομάδα καιρό ακόμα να το δούμε με ψυχραιμία.  
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Το προβλέπει ο νόμος το πρώτο δίμηνο.  

 
Να κλείσουνε πιθανόν  και κάποιες εκκρεμότητες αυτού του είδους που 
μπορεί να είναι καθαρά υπηρεσιακές. Εγώ σας το λέω με καλή πρόθεση. 

Εάν λοιπόν συνεχίσουμε, εμείς ζητάμε αναβολή, αν εσείς πάρετε απόφαση να 
συνεχίσουμε θα συνεχίσω στα υπόλοιπα.         
  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μπεχράκη. 

 
Υπάρχουνε δύο θέματα. Για να γίνει ξεκάθαρο τι εννοώ, εάν υπήρχε μια 
άλλη Δημοτική Αρχή θα είχε δώσει μια άλλη κατεύθυνση στις Τεχνικές 

Υπηρεσίες και στις Οικονομικές Υπηρεσίες για τη σύνταξη του προϋπολογισμού. Άρα 
υπάρχει το οργανωτικό και το διοικητικό των Τεχνικών Υπηρεσιών και υπάρχει και το 
θέμα του προσανατολισμού του προϋπολογισμού. Και τα δύο αυτά θέματα είναι 
χωριστά. Σήμερα αυτό που ονομάζεται εισηγητική έκθεση απ΄ ότι θυμάμαι πέρυσι 
ήτανε το προσχέδιο του προϋπολογισμού το οποίο πάλι η Οικονομική Υπηρεσία το είχε 
συντάξει.  Δεν είναι κάτι καινούριο.  
 

ΦΩΤΕΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΩΤΕΑΣ:  

ΦΩΤΕΑΣ:  

ΦΩΤΕΑΣ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  
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 Όχι είπα ότι είναι τόσο αναλυτικό, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό είπα, δεν 
είπα ότι είναι κάτι καινούριο, είναι υποχρεωτικό έτσι κι αλλιώς. 

 
 Από  ότι κατάλαβα το γενικό μέρος της εισηγητικής έκθεσης είναι των 
Υπηρεσιών, δεν είναι της Δημοτικής Αρχής.   Έτσι; 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λογικό είναι.  

 
 Όχι δεν είναι λογικό, καθόλου λογικό.  
Είμαστε σε μια εποχή που ο κόσμος περιμένει από το Δήμο να 

νοικοκυρέψει τα έξοδα, να τον συμμορφώσει όπως κάνει ο κάθε  ένας νοικοκύρης στο 
σπίτι του.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όπως κάνει φέτος ο Δήμος και το έχει κάνει με το παραπάνω. 

 
 Επομένως λοιπόν θα έπρεπε να υπάρχει μια τοποθέτηση, και πρέπει να 
υπάρξει μια τοποθέτηση, από την Οικονομική Επιτροπή εάν έτσι 

προχώρησε ο προϋπολογισμός, εάν υλοποιεί αυτή την κατεύθυνση, ποιοι είναι οι 
κωδικοί του νοικοκυρέματος, πως έχει εφαρμοστεί ο προηγούμενος προϋπολογισμός 
και τι συμπεράσματα βγαίνουν από την εφαρμογή του προϋπολογισμού πέρυσι, ώστε 
αυτά τα στοιχεία μαζί με μια ξεχωριστή αναφορά για την παράγραφο των δημοτικών 
τελών, τουλάχιστον εγώ έτσι βλέπω την εισηγητική έκθεση προς το Δημοτικό 
Συμβούλιο και προς τον κόσμο, τους δημότες, ώστε όταν διαβάσει … βέβαια οι πίνακες 
και τα στοιχεία αυτά είναι το υπ΄ αριθμόν 1 τεκμηριωτικό υλικό αλλά η πολιτική 
κατεύθυνση πρέπει να φαίνεται από την εισηγητική έκθεση.  
Πως υλοποιήθηκε ο περυσινός προϋπολογισμός; Είχαμε κάνει κάποιες προβλέψεις, σε 
ποιο βαθμό υλοποιήθηκαν, τι συμπεράσματα βγαίνουν και πόσο παίρνουμε υπόψη μας 
για τον καινούριο; Είναι ένα κομμάτι.  
Ένα άλλο κομμάτι που πρέπει να μπει στην εισηγητική έκθεση είναι η δυσκολία που 
πράγματι παρουσιάζεται από το οικονομικό πλαίσιο και τη στέρηση των πόρων από την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση και δυσκολεύει τον προγραμματισμό. Είναι και αυτή μια 
κατάσταση.  Πρέπει όλα αυτά τα πράγματα να συζητηθούν, να τοποθετηθούν σαν 
εισηγητική έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής και προφανώς σ΄ αυτό το σημείο να 
βάλω το θέμα ότι το ότι βγάζουμε ένα πίνακα με στοιχεία 10 ημέρες δεν σημαίνει ότι 
ξεκινάει και η συζήτηση.  
Είναι απαραίτητα στοιχεία για τη συζήτηση αλλά δεν είναι ικανή συνθήκη. Ικανή 
συνθήκη ξεκινάει από τη στιγμή που γίνεται ένα συλλογικό όργανο και αρχίζω εγώ 
ακούω την κυρία Διευθύντρια όταν τι ρωτάω γιατί βάζετε αυξήσεις των μισθών και μου 
εξηγεί γιατί είναι αυξήσεις των μισθών ενώ εγώ βλέπω περικοπές, ή ποιος είναι ο 
κωδικός των δημοσίων σχέσεων, των γιορτών κ.λ.π.,  θα ήθελα ένα νούμερο αυτή τη 
στιγμή, και να προτείνω στο όργανο που διαβουλεύομαι ότι από τις 300.000 για 
γιορτές, για πανηγύρια κ.λ.π. θέλω να πάμε στις 150.000. Τέτοια συζήτηση λέμε να 
κάνουμε.  
Το ότι βγάλατε εσείς 10 ημέρες πριν τα στοιχεία είναι ένα θετικό αλλά η συζήτηση 
νομίζω της Οικονομικής Επιτροπής πρέπει να γίνει και να διασφαλιστεί και να υπάρξει 
σε μια δυο συνέχειες, η οποία να μπούμε και στο θέμα πόσα έχουμε μαζέψει από το 
προηγούμενο προϋπολογισμό και το προηγούμενο σχέδιο του Δήμου για παράδειγμα 
από τις παρελθόντες χρήσεις, τα προηγούμενα χρόνια.  
Εγώ θυμάμαι, και το είπα και στην Επιτροπή Διαβούλευσης, ότι στον προϋπολογισμό 
του ΄10 είχατε βάλει 8.000.000 ότι θα μαζέψετε από τα προηγούμενα και έχετε 
μαζέψει 800.000. 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας εξηγήσαμε γιατί. 
 
Ναι, μου εξηγήσατε.   
Τώρα βάζετε 4.000.000. Πιστεύω και θέλω να το πιστεύω, ότι είναι 

βελτιωμένη η κατάσταση, αλλά αυτά τα στοιχεία όλα πρέπει να περιληφθούν στην 
εισηγητική έκθεση ώστε οι δημοτικοί σύμβουλοι και ο κόσμος πρέπει να ενημερωθεί 
στο πολιτικό κείμενο επάνω  και ταυτόχρονα η Οικονομική Επιτροπή  εδώ να δοθεί η 
δυνατότητα, συλλογικά σαν όργανο. Εσείς τώρα σαν πλειοψηφία λέτε ότι εφόσον 
είμαστε  διοίκηση εμείς αποφασίζουμε. Ναι αλλά την ίδια στιγμή ζητάτε από την 
κοινωνία να υπάρξει μια συλλογική δραστηριότητα και όλοι μαζί να μπορέσουμε να 
ανταπεξέλθουμε στη δύσκολη στιγμή που περνάμε και να δράσουμε και εθελοντικά, 
εμείς ας πούμε σαν παράταξη μετέχουμε εθελοντικά σε διάφορες δραστηριότητες του 
Δήμου. Την ίδια στιγμή εσείς όμως, σε επίπεδο συλλογικών διαδικασιών τηρείτε 
εντελώς αντίθετη άποψη από  αυτό που είναι επιθυμία της κοινωνίας όσο το δυνατόν 
πιο συλλογικά να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα.    
Επομένως πιστεύω ότι πρέπει να γίνει η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής και σε 
δεύτερη και σε τρίτη συνεδρίαση ώστε να καταρτίσουμε σαν όργανο συλλογικά την 
εισηγητική έκθεση.  Δεν λέω ότι θα περάσουν οι δικές μου θέσεις, λέω όμως, σας 
βοηθάω γιατί είναι και η έννοια της κριτικής , ότι μπορούμε να δούμε παρεμβάσεις 
στην εισηγητική έκθεση και στο πολιτικό κείμενο της Οικονομικής Επιτροπής προς το 
Δημοτικό Συμβούλιο που φυσικά λόγω της πλειοψηφίας θα είναι και οι δικές σας οι 
πολιτικές θέσεις αλλά οπωσδήποτε δεν μπορούμε να πάμε χωρίς να υπάρχουμε, 
αόρατοι.  
Άρα νομίζω ότι πρέπει να αναβληθεί το Δημοτικό Συμβούλιο το βράδυ με το θέμα 
προϋπολογισμός. 

 
 Ένα λεπτό, να πω και κάτι ακόμη και παρακαλώ να γραφεί στα 
πρακτικά.  

 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Όλα γράφονται. 

 
Βεβαίως. Το πρώτο θέμα είναι ότι τασσόμεθα ανεπιφύλακτα υπέρ της 
αναβολής της συζητήσεως για τους λόγους τους οποίους εκθέσαμε,, 

επιπροσθέτως, και παρακαλώ να γραφεί στα πρακτικά, διότι εις τον προϋπολογισμό 
μέσα δεν έχει ληφθεί υπόψη αυτό που αναφέρει ο νόμος του Καλλικράτη ότι το 30% 
πρέπει να διατίθεται υπέρ των Δημοτικών Διαμερισμάτων. Αφορά μεν και το τεχνικό 
πρόγραμμα, εμέσως όμως πλην σαφώς είναι και εδώ, διότι το τεχνικό πρόγραμμα 
στηρίζετε, βάση έχει τον προϋπολογισμό.  
Συνεπώς η ένστασή μας, και παρακαλώ όπως είπα κύριε Γραμματέα να γραφεί στα 
πρακτικά, είναι ότι το 30% δεν έχει ληφθεί υπόψη, για να γραφεί στα πρακτικά, 
προκειμένου και εμείς πλέον να προσφύγουμε εκεί που πρέπει.  

 
Κύριοι συνάδελφοι επί της ουσίας ως προς το θέμα το οποίο ετέθη 
τη αναβολής.  Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Καλλικράτη η 

Οικονομική Επιτροπή με το αυστηρό γράμμα  του νόμου συντάσσει τον 
προϋπολογισμό, κατ΄ επέκταση, θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε με τη λέξη, 
συντάσσει  σημαίνει ότι έχουμε ένα κείμενο από τις Υπηρεσίες και εμείς εδώ πέρα 
μπορούμε να τον τροποποιήσουμε ανάλογα με τις απόψεις που θα επικρατήσουν στην 
Οικονομική Επιτροπή. Άρα λοιπόν το τροποποιήσαμε το κείμενο το οποίο ετέθη είτε 
από υπηρεσιακούς παράγοντες είτε και από εσάς αν είχε τεθεί θα μπορούσαμε να το 
συζητήσουμε και να αποφασίσουμε.  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:   

ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ:  
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Άρα λοιπόν είμαστε μέσα στα πλαίσια του νόμου και δεν νομίζω λοιπόν ότι υπάρχει 
λόγος αναβολής της συνεδρίασης. 
Όσο αφορά τώρα για το 30% το οποίο έθεσε ο Δημήτρης και ο κ. Μπρεδήμας, θα 
κάνω ένα λογοπαίγνιο, εάν αυτό δεν είχε προβλεφθεί στο τεχνικό πρόγραμμα 
μπορούσαμε να το βάλουμε στον προϋπολογισμό;  Ασφαλώς όχι.  
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Όχι ως προς το κεφάλαιο, ως προς το ύψος.   

 
Άρα λοιπόν ο προϋπολογισμός τι κάνει ως προς τις δαπάνες που 
αφορούν έργα; Αντιγράφει το τεχνικό πρόγραμμα, δεν μπορεί να 

βάλει τίποτε άλλο. Άρα λοιπόν το θέμα το οποίο βάζετε ως προς τον  ποσοστό δεν 
είναι θέμα προϋπολογισμού είναι θέμα τεχνικού προγράμματος, ότι είχε μπει εκεί πέρα 
το βάζουμε εδώ πέρα δεν μπορούμε να αλλάξουμε εάν δεν έχει γίνει, που πιστεύω ότι 
έχει γίνει.  
Αρα λοιπόν τύποις και ουσίας  είμαστε σύννομοι να προχωρήσουμε στην ψήφιση του 
προϋπολογισμού.  
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Ούτε τύποις ούτε και ουσίας.  

 
Για την νομιμότητα της απόφασης που είπε ο κ. Στασινόπουλος για τον 
προϋπολογισμό, αυτή συνδυάζεται μαζί με το τεχνικό πρόγραμμα. Εγώ 

το έθεσα και για τα δύο, γιατί δεν έχει συμπεριληφθεί ενώ ο Δήμος είναι 
υποχρεωμένος αυτή τη χρονιά, πέρυσι ήτανε προαιρετικά, φέτος είναι υποχρεωμένος  
να συμπεριλάβει στα τοπικά και δημοτικά διαμερίσματα το 30%. Αυτό δεν έχει γίνει 
ούτε στο τεχνικό πρόγραμμα ούτε στο δημοτικό προϋπολογισμό   γι΄ αυτό ζητούμε  
να αναβληθεί η συνεδρίαση.  

 
Μπορούμε να βάλουμε θέματα στο προϋπολογισμό που δεν είναι 
στο τεχνικό πρόγραμμα; Είναι θέμα τεχνικού προγράμματος.  

 
Επανερχόμενος σ΄ αυτό που σας είχα ρωτήσει μετά από πόσο καιρό 
διαβουλεύσεων με τις υπηρεσίες καταρτίστηκε ο προϋπολογισμός και μου 

είπατε ένα μήνα, περίπου. 
 
Ένα μήνα πριν ξεκινήσαμε να συντάσσουμε. Δεν μιλάμε ένα μήνα 
συνέχεια. 

 
Ναι, ναι, συμφωνώ. Δηλαδή η διαβούλευσή σας με τις υπηρεσίες είχε να 
κάνει σε τεχνοκρατικό επίπεδο ή σε πολιτικό επίπεδο;  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και στα δύο.  

 
¨Και στα δύο¨.  Οι ώρες που εσείς σπαταλήσατε ή αναλώσατε για να 
καταρτιστεί αυτό το προσχέδιο, πόσες ήτανε περίπου;  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έλα τώρα θα παίξουμε τώρα; Ε δεν μπορώ να σου απαντήσω. 
 
ΦΩΤΕΑΣ: Περίπου. Ήτανε 10 ώρες – 12 ώρες ας πούμε;  

 
Έλα τώρα. Μα είναι κουβέντα αυτή που κάνουμε τώρα; Εντάξει δεν σου 
απαντώ. Αρνούμαι να σου απαντήσω. Ε  τι να σου απαντήσω, πόσες 

ώρες κάναμε να ... 

ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΦΩΤΕΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΩΤΕΑΣ:  

ΦΩΤΕΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ωραία μην απαντάτε. Ακούστε. 
Επειδή λοιπόν μας χρωστάτε έτσι  γιατί πρέπει  και εμείς να ενημερωθούμε 

και να έχουμε πλήρη γνώση του τι θα πούμε, αν έχετε υπομονή θα σας πάω μέχρι τις 
10 το βράδυ τώρα.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όσο θέλετε. Κανένα πρόβλημα. 
 
ΦΩΤΕΑΣ: Ωραία. Συνεχίζουμε. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Με απειλείτε τώρα; Απειλείτε την Επιτροπή, απειλείται τον Πρόεδρο; 
 
ΦΩΤΕΑΣ: Όχι. Δεν απειλώ τίποτα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν κατάλαβα τώρα, δηλαδή πως το θέτετε; 

 
Σας λέω ότι για να καταρτιστώ θέλω ώρα. Σας το θέτω με τη λογική ότι 
εγώ για να καταρτιστώ κι να μπορέσω να λειτουργήσω θέλω χρόνο.  Εάν 

μου τον δίνετε προχώρα. 
 
Όσο γουστάρεις, στο λέω έτσι και κοφτά δηλαδή. Κάτι θα μας κάνεις 
τώρα. 

 
ΦΩΤΕΑΣ: Ωραία, πολύ ωραία πάμε. Προχωράμε. 

 
Πρόεδρε θα αποφασίσουμε πρώτα για την αναβολή ή όχι; 
 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να μιλήσει και ο κ. Πολίτης. 

 
Έχω την γνώμη ότι όσον αφορά το τεχνικό πρόγραμμα, εάν είναι το 30 ή 
το 20 ή το 15, μπορεί στη συνέχεια να γίνουν  τροποποιήσεις που 

συνήθως γίνονται τροποποιήσεις και αν έχει δοθεί το 20% θα γίνει μια τροποποίηση 
και θα αυξηθεί. 
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Δεν γίνονται έτσι αυτά τα πράγματα. 
 
ΠΟΛΙΤΗΣ: Πως δεν γίνονται έτσι;  

 
Τέλος πάντων, όποιος νομίζει ότι υπάρχει θέμα να προσφύγει εκεί που 
πρέπει. 

Να πάρουμε απόφαση αν θα συζητηθεί ή όχι. 
Η πλειοψηφία: ΥΠΕΡ της συζήτησης όλοι. 
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Όχι, αναβολή.  

 
ΥΠΕΡ. Συνεχίζουμε. 
Παρακαλώ. 

 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Η πρόταση κ. Μπρεδήμα νομίζω ήταν … 
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: ΥΠΕΡ της αναβολής. 

ΦΩΤΕΑΣ:  

ΦΩΤΕΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΠΟΛΙΤΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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... αναβολή και καθορισμός ημερομηνιών συνεδριάσεως της 
Οικονομικής Επιτροπής για την κατάρτιση του προϋπολογισμού.  
 
 ... καθορισμός ημερομηνιών συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής 
για την κατάρτιση του προϋπολογισμού. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν γίνεται δεκτή, συνεχίζουμε και συζητάμε.  
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Αυτό ήτανε το αίτημά μας, απορρίψτε το.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απορρίπτεται, απορρίπτεται.  
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Άκουσον μεν πάταξον δε.  

 
Ακριβώς, μα είπα εγώ τίποτα; Απορρίπτεται.  
Πάμε. 

 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Που πάμε; 

 
Αποφασίστε πώς θα προχωρήσουμε τη διαδικασία. Εδώ είναι και η 
Διευθύντρια και ο κ. Παπαδόπουλος; 

Ο κ. Παπαδόπουλος. 
 
Επειδή έγιναν κάποιες παρατηρήσεις που ήρθα τώρα και έφερα την 
τροποποίηση, θα ήθελα να πω  το εξής, ότι εμείς σαν Υπηρεσία 

Καθαριότητας συμμετείχαμε στην κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος και δώσαμε 
έγκαιρα τις θέσεις μας. Στα θέματα τα λειτουργικά και εμείς πήραμε το κείμενο του 
προϋπολογισμού προκειμένου να δούμε τι διαλαμβάνεται μέσα και διαπιστώσαμε ότι σε  
έναν κωδικό υπάρχει χαμηλό ποσό για το εποχικό προσωπικό που αν δεν ενισχυθεί δεν 
μπορούμε να λειτουργήσουμε στην αρχή του χρόνου. Θεωρήσαμε λοιπόν σκόπιμο ότι 
πρέπει να προλάβουμε τη διαδικασία και γι΄ αυτό ήρθαμε αυτή τη στιγμή, διαφορετικά 
δεν θα μπορούσαμε να προσλάβουμε προσωπικό. Αυτή είναι όλη η διαδικασία, έτσι, 
προς άρση της οποιασδήποτε παρεξήγησης.    

 
Ευχαριστούμε κ. Παπαδόπουλε, μπορείτε να φύγετε δεν θα σας 
κρατήσουμε εδώ πέρα άλλο.  

Νομίζω να ξεκινήσετε με ερωτήσεις, να καταγράφονται οι ερωτήσεις και να πάμε βήμα 
βήμα.  
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  Όχι ερωτήσεις, μπορεί να κάνει τοποθετήσεις  ... 

 
 Ότι θέλει κάνει, εντάξει.  
Διευκρινήσεις, ότι θέλει ο καθένας.  

 
Η διαδικασία συνεχίζεται με ερωτήσεις, επί των οποίων δίνονται διευκρινίσεις από τον 
κ. Πρόεδρο και τη Διευθύντρια Οικονομικών του Δήμου κα Ηλιοπούλου, και 
τοποθετήσεις  μελών του Σώματος. 
 
 
Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της τα προαναφερόμενα, την υπ΄ αριθμ. 3/2012 απόφαση της Εκτελεστικής 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Επιτροπής του Δήμου, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 
3852/2010, μειοψηφούντων των  κ.κ. Μπρεδήμα, Φαββατά και Φωτέα οι οποίοι 
τάσσονται ΚΑΤΑ, κατά πλειοψηφία, 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι   
 

Συντάσσει τον προϋπολογισμό του Δήμου Καλαμάτας οικονομικού έτους 
2012, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής, σύμφωνα με 
το προσχέδιο που έχει καταρτισθεί με την υπ΄ αριθμ. 3/2012 απόφαση της 
Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας και όπως τελικά αυτό 
διαμορφώθηκε με την πρόταση της Διεύθυνσης Καθαριότητας και 
Αμαξοστασίου του Δήμου Καλαμάτας η οποία διατυπώνεται στην υπηρεσιακή 
εισήγησή της που καταχωρείται αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης 
αυτής, και με όλες τις εγγραφές των εσόδων και εξόδων που αναλυτικά για 
κάθε περίπτωση αιτιολογούνται στην εισηγητική έκθεση, η οποία 
επισυνάπτεται στην απόφαση αυτή, και ο οποίος ανακεφαλαιωτικά 
παρουσιάζει την εξής εικόνα: 

Α.  ΕΣΟΔΑ   

1. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ                                                                  35.528.092,55  € 

2. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ                                                                 13.860.275,24  €  

3. ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΩΝ                                   2.744.147,62  €   

4. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ Κ΄ ΑΠΑΙΤ. Π.Ο.Ε                     9.102.241,68  €  

5. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Κ΄ ΤΡΙΤΩΝ               4.810.500,00  €   

6. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2011                      5.377.110,52  €  

 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ             71.422.367,61  €  

B. ΕΞΟΔΑ   

1. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ   38.410.596,90  € 

2. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ         20.962.921,85  € 

3. ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ                    11.843.282,57  € 

4. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ      205.566,29  € 

 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ             71.422.367,61  € 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως 
ακολουθεί : 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Δημήτριος Μπούχαλης   1. Βασιλόπουλος Αθανάσιος  

  2. Κουδούνης Αργύριος  
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  3. Μπρεδήμας Θεόδωρος 

  4. Πολίτης Δημήτριος 

  5. Στασινόπουλος Στυλιανός  

  6. Φαββατάς Δημήτριος  

  7. Φωτέας Νικόλαος  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 26 Ιανουαρίου 2012 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 


