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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   43/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ   520/2021

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 29η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:10, 
συνέρχεται στην 43η/2021 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά 
την υπ’ αριθμ. πρωτ. 88829/24-09-2021 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε 
σύμφωνα με το νόμο. 
 
Η συνεδρίαση πραγματοποιείται με τηλεδιάσκεψη (με χρήση του λογισμικού zoom), σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τ. Α’) και της υπ’ 
αριθμ. 426/77233/13-11-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και συμμετέχουν σε 
αυτή ο κ. Φάβας Γεώργιος, Αντιδήμαρχος Καλαμάτας, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
και από τα τακτικά μέλη του Σώματος οι κ.κ. 1) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 2) Μαρινάκης 
Σαράντος, 3) Μπασακίδης Νικόλαος και 4) Τζαμουράνης Βασίλειος.

Δεν συμμετέχουν αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Αλειφέρη Καραθανάση 
Ελένη, 2) Λιάππας Λεωνίδας, 3) Μπάκας Ιωάννης και 4) Πολίτης Δημήτριος. 

Στη συνεδρίαση συμμετέχουν τα  αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. 
Δρούγας Παντελής (προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 521 απόφαση) και Αγγελής Αναστάσιος, 
αναπληρώνοντας τα τακτικά μέλη κ.κ. Μπάκα Ιωάννη και Αλειφέρη Καραθανάση Ελένη, 
αντίστοιχα.   
 
Επίσης στη συνεδρίαση κλήθηκαν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Αρφαρών 
και Καλαμάτας, καθώς και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Σταματινού, επειδή στην ημερήσια 
διάταξη υπάρχουν θέματα που αφορούν στις εν λόγω Κοινότητες και απ’ αυτούς:

- συμμετέχει, λόγω απουσίας του Προέδρου του Συμβουλίου της Κοινότητας Καλαμάτας 
κ. Λύρα Παναγιώτη, η αναπληρώτρια αυτού κα Μπάμπαλη Αικατερίνη  

- ενώ δεν συμμετέχουν, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρφαρών κ. 
Ματθαίος Αριστοτέλης και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Σταματινού κ. Μπούρας 
Σωτήριος. 

Στη συνεδρίαση επίσης συμμετέχει ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χειλάς Παναγιώτης. 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. 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 :

Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2021.

Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 89364/27-09-2021 σχετική εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου & 
Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Καλαμάτας, καθώς επίσης και η υπ’ 
αριθμ. πρωτ. 89695/28-09-2021 συμπληρωματική αυτής, οι οποίες είχαν αποσταλεί στα Μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής, μαζί με τις σχετικές προτάσεις υπηρεσιών του Δήμου, προς 
ενημέρωση, έχουν αναλυτικά ως εξής:

• Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 89364/27-09-2021 σχετική εισήγηση

ΘΕΜΑ : Εισήγηση για την αναμόρφωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού & Τεχνικού 
Προγράμματος Οικονομικού Έτους 2021.

Σας αποστέλλουμε απόσπασμα που περιλαμβάνει τις εισηγήσεις των Διευθύνσεων του Δήμου 
για τροποποίηση του Προϋπολογισμού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΙ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΣΑΡΑΝΤΟΣ Χ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ

ΚΑΕ Περιγραφή
Αρχικός 

Προϋπολογι-
σμός

Τελευταίος 
Διαμορφω 

μένος 
Προϋπολο 

γισμός

Ποσό 
Αναμόρφω-

σης

Διαμορφω-
μένος 

Προϋπολογι-
σμός                 

(μετά την 
αναμόρφω

-ση)

ΧΡΗΜΑΤΟ-
ΔΟΤΗΣΗ/ 

ΥΠΗΡ. 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 16530306,47 24394620,32 1785204,95 26179825,27

12

ΕΚΤΑΚΤΕΣ 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 
ΔΑΠΑΝΩΝ

975750 1637858,74 292260,95 1930119,69

121
Επιχορηγήσεις για 
κάλυψη λειτουργικών 
δαπανών

975750 1637858,74 292260,95 1930119,69

1219 Λοιπές Επιχορηγήσεις 0 584027,38 292260,95 876288,33

1219.11

Έκτακτη κατανομή από 
τους ΚΑΠ 2021 προς 
κάλυψη αναγκών για την 
αποφυγή διάδοσης του 
κορονοϊού COVID-19

0 244200 292260,95 536460,95 COVID 19

13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 14836006,47 21869731,98 1492944 23362675,98

132 Λοιπές Επιχορηγήσεις για 
επενδύσεις και έργα 13325487,68 20157377,84 1492944 21650321,84
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1321

Χρηματοδοτήσεις απο 
Περιφερειακά 
επιχειρησιακά 
προγράμματα

6526137,55 9891579,25 1492944 11384523,25

1321.31

Ίδρυση και λειτουργία 
Κέντρου Διημέρευσης -
Ημερήσιας Φροντίδας για 
άτομα με ειδικές ανάγκες 
(Κ.Δ.Η.Φ.) 

0 0 1095144 1095144
ΕΣΠΑ 

Κ.Δ.Η.Φ. β' 
φάση

1321.32

Ίδρυση και λειτουργία 
Κέντρου Ημερήσιας 
Φροντίδας Ηλικιωμένων 
(Κ.Η.Φ.Η.) 

0 0 397800 397800 ΕΣΠΑ

4

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 
ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 
ΧΡΗΜΑΤΩΝ

7340927,73 7899027,73 74000 7973027,73

41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 6434447,73 6992547,73 74000 7066547,73

412 Φόροι και λοιπές 
επιβαρύνσεις 948978,75 1004978,75 4000 1008978,75

4122

Φόροι και χαρτόσημο 
Δημάρχων, 
Αντιδημάρχων, μελών 
δημοτικών Συμβουλίων 
και λοιπών συλλογικών 
οργάνων 

7464,82 8464,82 4000 12464,82 Ι.Π.

414 Λοιπές Εισπράξεις υπέρ 
τρίτων 631283,89 727983,89 70000 797983,89

4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ 
τρίτων 494178,24 577878,24 70000 647878,24

4142.12 Κρατήσεις υπέρ Δήμου 110000 130000 70000 200000 Ι.Π.

00.8222.01

Απόδοση φορου και 
χαρτοσήμου Δημάρχου, 
Αντιδημάρχων , μελών 
Δημ. Συμβ. και λοιπών 
συλλογικών οργάνων

7464,82 8464,82 4000 12464,82 Ι.Π.

00.8242.12 Λοιπές κρατήσεις υπέρ 
ΔΗΜΟΥ 110000 130000 70000 200000 Ι.Π.

10.6115.03

Αμοιβή  εξωτερικού 
συνεργάτη Λογιστή για 
την σύνταξη ισολογισμού 
χρήσης 2020

0 0 10500 10500 Ι.Π.

15.6054.04
Εργοδοτικές εισφορές 
ΙΚΑ εκτάκτου 
προσωπικού

15700 66278,7 10000 76278,7

Ι.Π. α.π. 
87815/21 

Δ/νση 
Πρόνοιας

15.6211

Αντίτιμο ηλεκτρικού 
ρεύματος για φωτισμό 
οδών, Πλατειών και 
κοινόχρηστων χώρων και 
παραγωγικής 
διαδικασίας

240000 105548 -10000 95548

Ι.Π. α.π. 
87815/21 

Δ/νση 
Πρόνοιας

20.6721.01
Εισφορά υπέρ 
Συνδέσμου Διαχείρησης 
Στερεών Αποβλήτων

20087,07 20087,07 7150,48 27237,55

ΑΝΤΑΠΟΔΟ 
ΤΙΚΑ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗ 
ΤΑΣ
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30.6162.01

Αδιατάρακτη κοπή 
σκυροδέματος δομικών 
στοιχείων έργων του 
Δήμου Καλαμάτας

0 0 36000 36000 ΣΑΤΑ  α.π. 
89279/2021

30.7322.03

Διαμόρφωση 
κοινόχρηστων χώρων για 
χρήση ως σημείων 
συνάντησης.

150000 60000 -58000 2000 ΣΑΤΑ  α.π. 
89279/2021

30.7413.18
Εκπόνηση μελέτης 
Γωλογικής 
καταλληλότητας

0 0 22000 22000 ΣΑΤΑ  α.π. 
89279/2021

60.6041.01

Τακτικές αποδοχές 
(περιλαμβάνονται 
βασικός μισθός, δώρα 
εορτών, γενικά και ειδικά 
τακτικά επιδόματα) 
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 
ΠΡΟΝΟΙΑ

400000 386839,86 14000 400839,86

ΕΣΠΑ ΠΑΙΔ. 
ΣΤΑΘΜΟΙ 

α.π. 
87261/2021 

Δ/νση 
Πρόνοιας

60.6054.04
Εργοδοτικές εισφορές 
ΙΚΑ εκτάκτου 
προσωπικού

80500 97192,76 14000 111192,76

ΕΣΠΑ ΠΑΙΔ. 
ΣΤΑΘΜΟΙ 

α.π. 
87261/2021 

Δ/νση 
Πρόνοιας

60.7135.05

Προμήθεια και 
τοποθέτηση 
Ηλεκτρονικού 
συστήματος 
παρακολούθησης 
λειτουργίας παιδικών 
σταθμών 

0 28000 -28000 0

ΕΣΠΑ ΠΑΙΔ. 
ΣΤΑΘΜΟΙ 

α.π. 
87261/2021 

Δ/νση 
Πρόνοιας

60.7341.31

Ίδρυση και λειτουργία 
Κέντρου Διημέρευσης -
Ημερήσιας Φροντίδας για 
άτομα με ειδικές ανάγκες 
(Κ.Δ.Η.Φ.) 

0 0 850000 850000
ΕΣΠΑ 

Κ.Δ.Η.Φ. β' 
φάση

60.7341.32

Αγορά αυτοκινητου για 
την λειτουργία του 
Κέντρου Διημέρευσης-
Ημερήσιας Φροντίδας για 
άτομα με ειδικές ανάγκες 
(Κ.Δ.Η.Φ.)   

0 0 37200 37200
ΕΣΠΑ 

Κ.Δ.Η.Φ. β' 
φάση

60.7341.33

Ίδρυση και λειτουργία 
Κέντρου Ημερήσιας 
φροντίδας ηλικιωμένων 
(Κ.Η.Φ.Η.)

0 0 397800 397800

ΕΣΠΑ α.π. 
87815/21 

Δ/νση 
Πρόνοιας

64.7135.06

Προμήθεια ειδών 
εξοπλισμού για τη 
λειτουργία του κέντρου 
διημέρευσης -ημερήσιας 
φροντίδας για άτομα με 
ειδικές ανάγκες  

0 0 37944 37944
ΕΣΠΑ 

Κ.Δ.Η.Φ. β' 
φάση

64.7311.09

Διαμόρφωση χώρου για 
τη λειτουργία κέντρου 
διημέρευσης -ημερήσιας 
φροντίδας για άτομα με 
ειδικές ανάγκες (ΚΔΗΦ β' 
φαση) 

0 0 170000 170000
ΕΣΠΑ 

Κ.Δ.Η.Φ. β' 
φάση
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70.01.6041.02

Τακτικές αποδοχές 
(περιλαμβάνονται 
βασικός μισθός, δώρα 
εορτών, γενικά και ειδικά 
τακτικά επιδόματα) 
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

62200 137218,57 12000 149218,57

Ι.Π. α.π. 
83112/2021 

Γρ. Πολ. 
Προστασίας

70.01.6054.05

Εργοδοτικές εισφορές 
ΙΚΑ εκτάκτου 
προσωπικού 
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

20193,35 29614,01 3500 33114,01

Ι.Π. α.π. 
83112/2021 

Γρ. Πολ. 
Προστασίας

70.03.6735.01
Δαπάνες για την 
προώθηση και ανάπτυξη 
του εθελοντισμού

10000 2500 -2500 0

Ι.Π. α.π. 
83112/2021 

Γρ. Πολ. 
Προστασίας

70.03.7135

Λοιπός εξοπλισμός - 
πάγια και μηχανήματα 
επικοινωνίας πολιτικής 
προστασίας

15000 14304 8500 22804

Ι.Π. 2500 
α.π. 

83112/2021 
και 6000 α.π. 
85166/2021

9111 Αποθεματικό 518500 559053,12 253110,47 812163,59  

• Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 89695/28-09-2021 συμπληρωματική εισήγηση

ΘΕΜΑ : Εισήγηση (συμπληρωματική) για την αναμόρφωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού 
& Τεχνικού Προγράμματος Οικονομικού Έτους 2021. 

Σας αποστέλλουμε απόσπασμα που περιλαμβάνει τις εισηγήσεις των Διευθύνσεων του Δήμου 
για τροποποίηση του Προϋπολογισμού. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΙ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΣΑΡΑΝΤΟΣ Χ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ

ΚΑΕ Περιγραφή
Αρχικός 

Προϋπολογι-

σμός

Τελευταίος 
Διαμορφω 

μένος 
Προϋπολο 

γισμός

Ποσό 
Αναμόρφωσης

Διαμορφωμέ 
νος 

Προϋπολογισ
μός              

(μετά την 
αναμόρφωση)

Αιτιολογία

0129.06 Έσοδα απο μίσθωση 
περιπτέρων 38808 39354,83 5917,83 45272,66 Ι.Π.

0411
Τέλη χρήσης οικ. Τάφων 
Κεντρικού Κοιμητηρίου 
Καλαμάτας

6500 12399,99 783,33 13183,32 Ι.Π.

0412
Δικαίωμα ενταφιασμού 
στο Κεντρικό Κοιμητήριο 
Καλαμάτας

500 2640,01 80 2720,01 Ι.Π.

0414
Τέλος ανακομιδής στο 
Κεντρικό Κοιμητήριο 
Καλαμάτας

2000 2940 200 3140 Ι.Π.

0418.08
Τέλος Χρήσης τάφων 
Κοιμητηρίου Τ.Κ. 
Αμφείας

250 250 150 400 Ι.Π.
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0418.11
Τέλος Χρήσης τάφων 
Κοιμητηρίου Τ.Κ. 
Αντικαλάμου

500 600 100 700 Ι.Π.

0418.14
Τέλος Χρήσης τάφων 
Κοιμητηρίου Τ.Κ. 
Αρτεμισίας

50 100 100 200 Ι.Π.

0418.15
Τέλος Χρήσης τάφων 
Κοιμητηρίου Τ.Κ. 
Αρφαρών

800 1000 400 1400 Ι.Π.

0418.19 Τέλος Χρήσης τάφων 
Κοιμητηρίου Δ.Κ. Βέργας 500 500 300 800 Ι.Π.

0418.21
Τέλος Χρήσης τάφων 
Κοιμητηρίου  
Γιαννιτσανικων

2000 2600 300 2900 Ι.Π.

0418.23
Τέλος Χρήσης τάφων 
Κοιμητηρίου Τ.Κ. 
Θουρίας

850 1000 100 1100 Ι.Π.

0418.28 Τέλος Χρήσης τάφων 
Κοιμητηρίου Τ.Κ. Λείκων

1000 1100 100 1200 Ι.Π.

0418.31
Τέλος Χρήσης τάφων 
Κοιμητηρίου Τ.Κ. 
Νέδουσας

100 100 50 150 Ι.Π.

0418.37
Τέλος Χρήσης τάφων 
Κοιμητηρίου Τ.Κ. 
Σπερχόγειας

600 750 100 850 Ι.Π.

0451

Τέλος διαμονής 
παρεπιδημούντων 
(άρθρο 6 Ν 1080/80, 
άρθρο 27 παρ.10 Ν 
2130/93)

5000 10793,34 12949,13 23742,47 Ι.Π.

0452

Τέλος επί των 
ακαθαρίστων εσόδων 
των κέντρων 
διασκέδασης, 
εστιατορίων και 
συναφών καταστημάτων 
(άρθρο 20 Ν. 2539/97)

40000 63269,64 7904,79 71174,43 Ι.Π.

0461.02

Τέλη χρήσης 
Κοινοχρήστων χώρων για 
τοποθέτηση ειδών 
καταστήματος - αντλιών 
βενζίνης 

8000 16502,96 1932,29 18435,25 Ι.Π.

0461.03

Τέλη χρήσης 
Κοινοχρήστων χώρων για 
εκτέλεση οικοδομικών 
εργασιών

10000 14689,55 1652,35 16341,9 Ι.Π.

0471.03 Τέλη τέλεσης πολιτικών 
γάμων 6500 7600 800 8400 Ι.Π.

0715

Τέλος διαφήμισης της 
κατηγορίας Δ του άρθρου 
15 του ΒΔ 24/9-
20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 
2880/2001)

0 81,8 12754,06 12835,86 Ι.Π.

1122
Εκποίηση άλλων κινητών 
πραγμάτων (άρθρο 259 
ΔΚΚ)

5000 5000 3500 8500 Ι.Π.

1513

Πρόστιμα για 
παραβάσεις 
φορολογικών διατάξεων 
9άρθρο 19 Ν 1080/80)

0 3787,82 267,61 4055,43 Ι.Π.
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1519.02
Πρόστιμα Τέλους 
Ακίνητης Περιουσίας 
(Ν.2130/93)

11000 16769,3 1780,76 18550,06 Ι.Π.

1625

Αποζημίωση 
καταβληθείσα για 
λογαριασμό των 
υπόχρεων, λόγω 
προσκύρωσης ή 
ρυμοτόμησης 
ακινήτων(άρθρο 26 Ν 
1828/1189)

20000 47807,5 3615 51422,5 Ι.Π.

2115 Τακτικά έσοδα από τέλος 
ακίνητης περιουσίας 200000 239689,91 12911,23 252601,14 Ι.Π.

2119.03 Τέλη χρήσεως 
κοινοχρήστων χώρων 0 20715,12 7717,75 28432,87 Ι.Π.

2119.13 Τέλη απο χρήση 
οστεοφυλακίου 1000 10720 980 11700 Ι.Π.

2119.14
Τέλη απο λοιπά έσοδα 
νεκροταφείου & ιερών 
ναών

0 700 150 850 Ι.Π.

2211.01 Παραβάσεις Κ.Ο.Κ. 10000 91863,07 21856 113719,07 Ι.Π.

2211.09 Πρόστιμα τελών χρήσεως 
κοινοχρήστων χώρων 3800 18769,6 1655,13 20424,73 Ι.Π.

4122

Φόροι και χαρτόσημο 
Δημάρχων, 
Αντιδημάρχων, μελών 
δημοτικών Συμβουλίων 
και λοιπών συλλογικών 
οργάνων 

7464,82 8464,82 62,6 12527,42 Ι.Π.

00.6031.03
Τακτικές αποδοχές 
ειδικών συμβούλων & 
συνεργατών

57375 57375 -4600 52775 Ι.Π.

00.6031.04
Τακτικές αποδοχές 
ειδικού συνεργάτη 
δημοσιογραφου 

0 0 4600 4600 Ι.Π.

00.6053.04
Εργοδοτικές εισφορές 
υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων 
ειδικων θέσεων

3513,12 5513,12 -150 5363,12 Ι.Π.

00.6053.08 Εργοδοτικές εισφορές 
υπέρ ΤΕΑΔΥ 3568,12 6568,12 -150 6418,12 Ι.Π.

00.6053.09

Εργοδοτικές εισφορές 
υπαλλήλων ειδικών 
θέσεων , υπέρ ΕΦΚΑ- 
Κύριας σύνταξης

14634,63 14634,63 -610 14024,63 Ι.Π.

00.6053.11 Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ για 
παροχές σε Είδος 6847 6847 -200 6647 Ι.Π.

00.6053.12
Εργοδοτικές εισφορές 
ΕΦΚΑ υπέρ λογαριασμού 
σε Χρήμα 

398,12 398,12 -50 348,12 Ι.Π.

00.6053.13

Εισφορές υπερ ΕΔΟΕΑΠ 
ειδικού συνεργάτη 
δημοσιογραφου για 
παροχές σε είδος 

0 0 200 200 Ι.Π.

00.6053.14

Εισφορές υπερ ΕΔΟΕΑΠ 
ειδικού συνεργάτη 
δημοσιογραφου για 
παροχές σε χρήμα

0 0 50 50 Ι.Π.
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00.6053.15

Εισφορές υπερ σύνταξης 
ΕΔΟΕΑΠ ειδικού 
συνεργάτη 
δημοσιογραφου 

0 0 610 610 Ι.Π.

00.6053.16

Εισφορές υπερ 
επικουρικής ασφάλισης  
ΕΔΟΕΑΠ ειδικού 
συνεργάτη 
δημοσιογραφου 

0 0 150 150 Ι.Π.

00.6053.17

Εισφορές υπερ υγείας 
ΕΔΟΕΑΠ ειδικού 
συνεργάτη 
δημοσιογραφου 

0 0 150 150 Ι.Π.

10.6041

Τακτικές αποδοχές 
(περιλαμβάνονται 
βασικός μισθός, δώρα 
εορτών, γενικά και ειδικά 
τακτικά επιδόματα)

331500 630921,86 49700 680621,86 COVID 19

10.6054.04 Εργοδοτικές εισφορές 
ΙΚΑ 79180 151343,14 12400 163743,14 COVID 19

10.8511.01

Προβλέψεις μη 
είσπραξης εισπρακτέων 
υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός 
του οικονομικού έτους

7711071,86 7201936,16 11751,6 7213687,76 Ι.Π.

15.6041

Τακτικές αποδοχές 
(περιλαμβάνονται 
βασικός μισθός, δώρα 
εορτών, γενικά και ειδικά 
τακτικά επιδόματα)

78364,6 249607,79 53000 302607,79 COVID 19

15.6054.04
Εργοδοτικές εισφορές 
ΙΚΑ εκτάκτου 
προσωπικού

15700 66278,7 14000 90278,7 COVID 19

20.6041

Τακτικές αποδοχές 
(περιλαμβάνονται 
βασικός μισθός, δώρα 
εορτών, γενικά και ειδικά 
τακτικά επιδόματα)

182000 364320 85000 449320 COVID 19

20.6054.04 Εργοδοτικές εισφορές 
ΙΚΑ 28991 110420,6 24000 134420,6 COVID 19

30.6041

Τακτικές αποδοχές 
(περιλαμβάνονται 
βασικός μισθός, δω΄ρα 
εορτών, γενικά και ειδικά 
τακτικά επιδόματα)

68000 260780 33000 293780 COVID 19

30.6054.04 Εργοδοτικές εισφορές 
ΙΚΑ 20200 54799 7500 62299 COVID 19

35.6041

Τακτικές αποδοχές 
(περιλαμβάνονται 
βασικός μισθός, δω΄ρα 
εορτών, γενικά και ειδικά 
τακτικά επιδόματα)

48200 87200 14000 101200 COVID 19

35.6054.04 Εργοδοτικές εισφορές 
ΙΚΑ 11300 20800 4000 24800 COVID 19

35.7135.07

Προμήθεια οργάνων και 
απαραίτητου εξοπλισμού 
για πιστοποίηση 
παιδικών χαρών 
Δημοτικών Ενοτήτων 
πλην Άριος (2021)

10400 74400 -37200 37200

Ι.Π. α.π. 
89501/2021 

Δ/νση 
γεωτεχνικών
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35.7135.18

Προμήθεια οργάνων και 
απαραίτητου εξοπλισμού 
για πιστοποίηση 
παιδικών χαρών 
Δημοτικής Ενότητας 
Άριος (2021)

0 0 37200 37200

Ι.Π. α.π. 
89501/2021 

Δ/νση 
γεωτεχνικών

35.7322.02 Άρδευση και φύτευση 
νέων χώρων πρασίνου 
(2021)

24800 24800 12800 37600

Ι.Π. α.π. 
89501/2021 

Δ/νση 
γεωτεχνικών

35.7425.11 Περισυλλογή και 
φιλοξενία αδέσποτων 
ζώων (2021)

50000 50000 -12800 37200

Ι.Π. α.π. 
89501/2021 

Δ/νση 
γεωτεχνικών

60.6041.03

Τακτικές αποδοχές 
(περιλαμβάνονται 
βασικός μισθός, δώρα 
εορτών, γενικά και ειδικά 
τακτικά 
επιδόματα)ΚΔΑΠΜΕΑ

145000 211515,2 5600 217115,2 COVID 19

60.6054.06 Εργοδοτικές εισφορές 
ΙΚΑ ΚΔΑΠΜΕΑ 29000 54392,48 1700 56092,48 COVID 19

9111 Αποθεματικό 518500 559053,12 38628,73 597681,85

ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΤΛΩΝ Κ.Α. 

1) Αλλαγή τίτλου του Κ.Α. 30.7413.06 από «Εκπόνηση συμπληρωματικής γεωλογικής μελέτης στις περιοχές της κοινότητας 
Αλαγονίας που επλήγησαν από τη Θεομηνία του Ιανουαρίου του 2019» σε «ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ 
ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΟΥ 
ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ 2019»

2) Αλλαγή τίτλου του Κ.Α. 35.7135.07 από "Προμήθεια οργάνων και απαραίτητου εξοπλισμού για την πιστοποίηση 
παιδικών χαρών Δήμου Καλαμάτας'' σε ''Προμήθεια οργάνων και απαραίτητου εξοπλισμού για πιστοποίηση παιδικών 
χαρών Δημοτικών Ενοτήτων πλην Άριος (2021)''   

Επί του θέματος διεξάγεται διαλογική συζήτηση ως εξής: 

Ο κ. Μαρινάκης έχει τον λόγο. 

Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, ως οι πίνακες έχουν διανεμηθεί στα μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής, …(δεν ακούγεται) στην οποία τροποποίηση στην 

αναμόρφωση του προϋπολογισμού περιγράφονται οι χρηματοδοτήσεις για το ΚΔΗΦ, για το 
ΚΗΦΗ, για τη χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών επ’ αφορμή του COVID, είναι 
τακτοποιητικοί ως προς τα έσοδα από τη Διεύθυνση Οικονομικών. 
Συμπεραίνετε όλοι ότι αυτά τα ποσά έχουν κατανεμηθεί σε κωδικούς, έχουν εγγραφεί σε 
κωδικούς και για τη λειτουργία των Δομών αυτών, καθώς και για τις παρεμβάσεις τις τεχνικές 
που προβλέπεται. 
Ως η εισήγηση.
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, ο κ. Κοσμόπουλος έχει τον λόγο. 

Θα ξεκινήσω κάνοντας κάποιες παρατηρήσεις. 
Η πρώτη παρατήρηση είναι ακριβώς ότι ενσωματώνεται τώρα η έκτακτη 

επιχορήγηση η οποία ήρθε στον Δήμο Καλαμάτας αξίας 292.260 ευρώ και 95 για τον COVID, 
φτάνοντας έτσι τη συνολική επιχορήγηση από την αρχή του χρόνου στα 536.360 ευρώ και 
95, το κρατάμε το νούμερο αυτό γιατί έχει μια σημασία στη συνέχεια. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:
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Βέβαια φτάνοντας, επίσης, σαν λοιπές χρηματοεπιχορηγήσεις του Δήμου Καλαμάτας από 
διάφορες πηγές, αλλά είναι έκτακτες προφανώς απ’ ότι αντιλαμβάνομαι, 876.988. 
Πράγματι χαίρομαι ιδιαίτερα ότι υπάρχει ήδη η ενσωμάτωση για το ΚΔΗΦ και είναι πάρα πολύ 
σημαντικό, έχω δύο ερωτήσεις να κάνω για να μην κάνουμε χωριστά ερωτήσεις κτλ. 
Τι αφορά η αδιατάρακτη κοπή σκυροδέματος δομικών στοιχείων του Δήμου, οι 36.000 ευρώ, 
έτσι;
Τι αφορά η εκπόνηση μελέτης γεωλογικής καταλληλότητος που είναι 22.000 ευρώ, είναι 
ποσά τα οποία είναι αρκετά σημαντικά.
Βέβαια μου κάνει εντύπωση ότι σε μια εποχή που προσμένουμε ή φοβόμαστε ή πρέπει να 
είμαστε πάντα καλά προετοιμασμένοι για τους σεισμούς, έχοντας προϋπολογίσει ένα ποσό για 
διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων για χρήση σημείων συνάντησης …(δεν ακούγεται) 
σεισμών από 150.000 αρχικό προϋπολογισμό φτάνουμε τώρα τις 2.000. 
Και τέλος μία τελική επισήμανση η οποία νομίζω ότι τουλάχιστον εμένα μου κάνει τρομερή 
εντύπωση, βλέπουμε, λοιπόν, ότι έχουμε, ψηφίσαμε την περασμένη φορά, θα ψηφίσουμε και 
λίγο αργότερα μια διαρκή παράταση των ατόμων τα οποία έχουν προσληφθεί λόγω COVID. 
Ο αρχικός προϋπολογισμός τον οποίον είχαμε εγκρίνει και τον οποίον προϋποθέταμε ότι θα 
χρησιμοποιήσουμε τα άτομα που είχαμε προσλάβει πέρσι από COVID και κάποια που θα 
προσλαμβάναμε τον Ιανουάριο, που προσλήφθηκαν τον Ιανουάριο, ήταν 1.037.345 ευρώ. 
Ξέρετε πόσο γίνεται τώρα; Τι πρόβλεψη υπάρχει; 2.576.277. Αντιλαμβάνεστε τη διαφορά;  
Είπα προηγουμένως να κρατήσουμε το νούμερο. 
Ανάμεσα σ’ αυτή τη διαφορά και στα 556 χιλιάρικα τα οποία έχουμε πάρει σαν πρόσθετη 
χρηματοδότηση λόγω COVID η διαφορά είναι χαώδης. Το άνοιγμα μάλλον είναι χαώδες. Θα 
κληθούν αυτό να το πληρώσουν οι δημότες στα δημοτικά τέλη. Δεν ξέρω αν πράγματι είναι 
απαιτητοί όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν προσληφθεί. 
Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ. Ο κ. Τζαμουράνης;

Ευχαριστώ, Πρόεδρε. 
Θα ξεκινήσω απ’ το τελευταίο που αναφέρθηκε, γιατί έχω σημειώσει και 

εγώ αυτή την παρατήρηση και να ρωτήσω εάν…, οι 536.460,95 θαρρώ ότι είναι οι 
επιχορηγήσεις που πήραμε το 2021 λόγω COVID. 
Είναι έτσι; 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Έτσι είναι. 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Έτσι είναι. Λοιπόν, το ερώτημα είναι… 

Συγνώμη, κ. Τζαμουράνη. 536 συν αυτά που περιγράφουμε και σήμερα στην 
αναμόρφωση. 200 όπως είπε ο κ. Κοσμόπουλος, 292. 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Ναι. 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Σύνολο είναι. Με τις 292.

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Σύνολο είναι. Σαράντο, είναι σύνολο αυτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σύνολο είναι, Σαράντο. 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Περιλαμβάνονται τα 292. 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: …(δεν ακούγεται).

Απλά να μας πει η Διευθύντρια, Σαράντο, αν γίνεται ή εσύ, αν το γνωρίζεις, 
Σαράντο, οι 536.000 που διαμορφώνονται μέχρι ποιες δαπάνες αφορούν, γιατί 

εξ όσων γνωρίζω στέλνουμε τις δαπάνες του COVID στο Υπουργείο, μέχρι μία συγκεκριμένη 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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ημερομηνία και μετά έρχεται η επιχορήγηση. Άρα λοιπόν να μας ξεκαθαρίσουν μέχρι πότε 
είναι αυτές οι δαπάνες που επιχορηγούνται, γιατί μπορεί να είναι ακόμη και από τις αρχές του 
χρόνου του ’21, έτσι; Και να μην υπάρχουν τα πίσω ποσά ακόμη. Δεν έχουν ολοκληρωθεί, 
δηλαδή. 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Ας μιλήσει ο κ. Τζαμουράνης και στο τέλος θα απαντήσω. 

Ναι, ναι. Το δεύτερο που θέλω να ρωτήσω και αν είναι δυνατόν η 
απάντηση να είναι έτσι ολοκληρωμένη, πού διετέθησαν και αν 

εξαντλήθηκαν οι χρηματοδοτήσεις λόγω COVID του 2020. Εκτός εάν υπάρχουν εκεί 
χρηματικά υπόλοιπα. Ένα είναι αυτό. 
Το δεύτερο, είχα και εγώ τις ίδιες ερωτήσεις, τι είναι η αδιατάρακτη κοπή σκυροδέματος 
36.000 για έργα του Δήμου που αναφέρει η εισήγηση, εκτιμώ ότι…, μάλλον υπολογίζω ότι η 
μελέτη για γεωλογική καταλληλότητα μάλλον θα είναι για το ειδικό σχολείο, θα ’θελα να μας 
το απαντήσετε… 

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Θα το πω εγώ αναλυτικά σε λίγο. 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Το έχουμε βάλει το σχολείο αλλού. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να ολοκληρώσει, συνάδελφοι, να ολοκληρώσει ο κ. Τζαμουράνης. 

Ήθελα να ρωτήσω: 
Η εισφορά στον Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 27.237 με ποίο 

τρόπο υπολογίζεται; 
Γιατί μου κάνει εντύπωση το δεκαδικό. 
Τέλος, θέλω να παρατηρήσω τα εξής: Μέσα στην εισήγηση πέραν αυτού που είπε ο 
συνάδελφος ο Βασίλης για τη μείωση, ουσιαστικά τον μηδενισμό του κονδυλίου για την 
κατασκευή έργων συνάντησης κτλ. όπως το λέει, δηλαδή ουσιαστικά μικρών διαμορφώσεων, 
σε μια προηγούμενη Οικονομική Επιτροπή είχαμε ψηφίσει μία πίστωση 28.000 και μάλιστα 
τότε είχα κάνει εγώ λίγο φασαρία γιατί ο τίτλος θεωρούσα ότι δεν ήτανε ο πλέον δόκιμος, 
προμήθεια ηλεκτρονικού συστήματος παρακολούθησης Παιδικών Σταθμών. Με 28.000. Αυτό 
έγινε πριν από 2-3 συνεδριάσεις; Πάντως τελευταία. 
Τώρα διαπιστώνω ότι είναι μηδέν το κονδύλι αυτό. Δηλαδή ουσιαστικά αποσύρεται αυτή η 
δράση. Και ρωτώ: τότε χρειαζόταν και τώρα δεν χρειάζεται; Τι άλλαξε; 
Και ένα τελευταίο. Στη δεύτερη εισήγηση -αυτά αφορούν που είπα την πρώτη εισήγηση- στη 
δεύτερη εισήγηση διαπιστώνω ότι αναφορικά με τα τέλη ότι οι αρχικές προβλέψεις απέχουν 
πάρα πολύ από τις σημερινές αναθεωρημένες τιμές που εισηγείστε στον προϋπολογισμό. Και 
θα πω σύντομα: τα τέλη παρεπιδημούντων από 5.000 γίνανε 23.742, τα τέλη κέντρων 
διασκέδασης από 40.000 γίναν 71.174, τα τέλη αντλιών καυσίμων από 8.000 γίναν 18 τόσο, 
τα τέλη κοινοχρήστων χώρων από μηδέν γίναν 28.000 και οι παραβάσεις Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας από 10 γίναν 113. 
Και ρωτώ: Ήταν συνειδητά υποεκτιμημένες οι εγγραφές στον προϋπολογισμό; Τι συνέβη π.χ. 
οι αντλίες από 8 να πάνε 18.000; Εκτός εάν πρόκειται για οφειλές παρελθόντων που πήγαν 
εδώ, δεν ξέρω, θα ’θελα τουλάχιστον μια εκτίμηση και μια απάντηση σ’ αυτό το θέμα. 
Λοιπόν, και μία ακόμη έτσι που μου έκανε εντύπωση είναι ότι υπάρχει νέος κωδικός με τίτλο 
«Τακτικές αποδοχές ειδικού συνεργάτη δημοσιογράφου Δημάρχου» με 4.600 ευρώ. Αυτό τι 
είναι; Είναι για την… και μπαίνει για πρώτη φορά στον προϋπολογισμό, μάλιστα ουσιαστικά 
απ’ ότι είδα αποσπάστηκε το ποσό αυτό από το γενικότερο ποσό που αφορά τις αποζημιώσεις 
ειδικών συνεργατών του Δημάρχου. 
Αν είναι δυνατόν να έχω μια απάντηση γι’ αυτά. 
Ευχαριστώ. 

Μάλιστα. 
Ο κ. Αγγελής θέλει να ρωτήσει κάτι; Να πει κάτι; Κύριε Αγγελή; Μάλιστα. 

Κύριε Μαρινάκη. 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Όχι, κ. Πρόεδρε, εγώ. 

Να μιλήσει ο Νίκος. Ο Νίκος ως προς τα τεχνικά που αναφέρθηκαν και εγώ στη 
συνέχεια. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα, ωραία. Για πες, Νίκο. 

Λοιπόν, συνάδελφοι, για τον κωδικό που σχετίζεται με την αδιατάραχτη κοπή 
σκυροδέματος δομικών στοιχείων έργων του Δήμου Καλαμάτας, αφορά για 

εργασίες που ήταν απαιτητές για να προχωρήσει το έργο της κατασκευής του Δημοτικού 
Σχολείου και του Νηπιαγωγείου στον Άρι και για να μιλήσω και λίγο τεχνικά, επειδή θα 
γινόταν προσθήκη σε υφιστάμενες κολώνες, οι κολώνες στο πάνω μέρος είχαν προεξοχή 
σιδήρου μικρότερης απόστασης απ’ ότι χρειάζεται για να σιδερωθεί μετά και η πάνω πλάκα. 
Έτσι λοιπόν έπρεπε να κατέβει το μπετό, να κοπεί το μπετό και να γίνει η κοπή η 
αδιατάραχτη με ένα ποσό σύμφωνα… προϋπολογισμού αυτού που έχει και η τροποποίηση, 
ένα ποσό το οποίο δεν μας το ενέκρινε η Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου 
ως επιπλέον, γιατί λέει αυτό είναι αστοχία της μελέτης οπότε εγώ δεν μπορώ να σας το 
εγκρίνω. Και έτσι έρχεται να καλυφθεί από τη ΣΑΤΑ. Ένα είναι αυτό. 
Το δεύτερο αφορά τη μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας. Η μελέτη αυτή αφορά 
παρεμβάσεις στον Ταΰγετο. Να το αναλύσω λιγάκι. Μετά τα πλημμυρικά φαινόμενα και τις 
κατολισθήσεις του Ιανουαρίου το ’19 έγιναν παρεμβάσεις, μάλλον έγιναν οι μελέτες εκείνες 
για την αποζημίωση των πληγέντων. Εκεί είχαν οριοθετηθεί οι περιοχές, υπήρχαν, λοιπόν, 
ιδιοκτησίες μέσα στην οριοθετημένη περιοχή για την οποία έχουμε κάνει την τοπογραφική 
αποτύπωση και υπήρχαν και ιδιοκτησίες εκτός της οριοθετημένης περιοχής.
Τώρα για να πάμε εμείς και να ικανοποιήσουμε τα αιτήματα των συμπολιτών μας εκεί για… με 
ιδιοκτησίες εκτός της οριοθετημένης περιοχής, πρέπει να γίνει αυτοψία από το ΙΓΜΕ, κάτι το 
οποίο το ΙΓΜΕ το αρνείται σε σχέση με την προηγούμενη φορά και προτείνει να γίνει 
ανάθεση σε ιδιώτη και βέβαια να γίνει και η γεωλογική μελέτη για αυτές τις εκτός περιοχές.
Επομένως, αυτό το ποσό, αγαπητοί συνάδελφοι, αφορά τη μελέτη γεωλογικής 
καταλληλότητας για τις εκτός ορίων περιοχές του Ταϋγέτου. 
Και το τρίτο που αφορά τα σημεία συνάντησης είναι αυτά τα πάρκα τα μικρά που γίνονται 
μέσα στην πόλη, τα είχαμε σχεδιάσει να τα χρηματοδοτήσουμε μέσα από τη ΣΑΤΑ, όμως 
αυτά γίνονται με ίδιες δυνάμεις με αυτεπιστασία και με εργάτες και προσωπικό το οποίο έχει 
έρθει στον Δήμο λόγω των έκτακτων συνθηκών, ενδεχομένως και κάποιων άλλων, έτσι 
λοιπόν αυτό το ποσό διοχετεύεται προς αυτή την κατεύθυνση, δεν αφορά σημεία για τον 
σεισμό, όπως ανέφερε ο κ. Κοσμόπουλος, γιατί αυτά έχουν προσδιοριστεί, είναι καθορισμένα 
από πάρα πολλά χρόνια και είναι σημεία τα οποία δεν χρειάζεται να κάνουμε καμιά 
παρέμβαση, όπως π.χ. το πάρκινγκ, το κεντρικό πάρκινγκ στον Νέδοντα, ένα απ’ αυτά που 
θυμάμαι, αλλά είναι όμως τα «πάρκα τσέπης» εντός εισαγωγικών, αν μπορούμε να τα πούμε, 
τα οποία είχαμε σχεδιάσει να τα υλοποιήσουμε μέσα από τη ΣΑΤΑ, αλλά τα υλοποιούμε με 
αυτεπιστασία. 
Νομίζω ότι απήντησα στις περισσότερες, δεν ξέρω αν ξέχασα κάτι, μπορείτε να μου το 
θυμίσετε. 
Ευχαριστώ, Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα. Ο κ. Μαρινάκης τώρα. 

Θεωρώ ότι τα περισσότερα τα απάντησε ο Νίκος, αυτά που είχαν τεθεί, 2-3 
πράγματα έχουν μείνει. 

Το ένα είναι σε ότι έχει σχέση με τις διαφορές που εντοπίζει ο κ. Τζαμουράνης ως προς τα 
τέλη. Ναι, πράγματι, είχε συνταχθεί ο προϋπολογισμός σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική 
Απόφαση, γιατί οι επιδόσεις των προηγουμένων ετών ήταν αυτές. Ήτανε μέσα στα πλαίσια 
της ΚΥΑ που συντάσσεται ο προϋπολογισμός. 
Πληρώθηκαν, λοιπόν, έχουν πληρωθεί χρήματα, έχει εισπράξει ο Δήμος από τους τίτλους 
όπως αναφέρθηκαν παρεπιδημούντων, Κώδικα κλπ.-κλπ. και έπρεπε να εγγραφούν. Αυτό 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: 

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: 
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είναι το ένα.  
Το δεύτερο, σε ότι έχει σχέση με το κόστος του προσωπικού. Δεν ξέρω ο κ. Κοσμόπουλος 
πώς συμπεραίνει τα 2 εκατομμύρια, προφανώς κάποια άθροιση έχει κάνει, δεν τον 
αμφισβητώ, ενδεχομένως να είναι έτσι… 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι ενδεχομένως. Σας βεβαιώνω ότι είναι έτσι. 

Αφορά, λοιπόν, όλη την περίοδο της πανδημίας. Αφορά όλη την περίοδο της 
πανδημίας ο υπολογισμός σας. 

Δεν μπορεί όλη την περίοδο. Φέτος πληρώνεται. Ο προϋπολογισμός του 
’21 είναι. Δεν μπορεί να αφορά την πανδημία για ..… Αυτά που 

πληρώθηκαν πέρυσι έχουν πληρωθεί πέρσι. Μην τρελαθούμε κιόλας! 

Οι χρηματοδοτήσεις που έχουν…, τη λεπτομέρεια θα σας την πω στη 
συνέχεια, αλλά οι χρηματοδοτήσεις που έχουν εισρεύσει στον Δήμο ξεπερνάνε 

τα 2 εκατομμύρια για την περίοδο του COVID. 
Τον έχετε κάνει τον υπολογισμό. 

Άλλα είναι πέρυσι, άλλα εισπράξαμε πέρυσι, ένα εκατομμύριο – ενάμισι 
εκατομμύριο κοντά πέρσι, 500 τόσες χιλιάδες φέτος.

Το ξέρω αυτό, δεν λέω όχι. 

Θα σας πω ακριβώς τη διαφορά. Στην πορεία, …(δεν ακούγεται) δεν έχουμε 
κάνει τους υπολογισμούς ακόμα. Δεν ξέρω αν υπήρχε κάτι που… 

Εγώ απ’ το τελευταίο άθροισα, άθροισα τα πρώτα που είχαμε υπολογίσει 
ότι θα στοίχιζαν, άθροισα τα δεύτερα που υπολογίζω ότι θα στοίχισαν 

διότι έχουμε παρατάσεις συμβάσεων και αντιλαμβάνομαι ότι ενεγράφησαν τα ποσά για να 
καλύψουμε τις παρατάσεις των συμβάσεων και έβγαλα αυτή την τεράστια διαφορά. 

Κρατάμε αυτή την απάντηση, κ. Πρόεδρε, κρατάω αυτή την απάντηση, να 
γίνει ο αντίστοιχος υπολογισμός απ’ την Υπηρεσία γιατί εγώ δεν το έχω 

πρόχειρο εδώ. Στη διάρκεια της συνεδρίασης θα απαντηθεί. 

Προφανώς, κύριε συνάδελφε. Εμπειρικά και μόνο, κ. Κοσμόπουλε, θα σας πω 
ότι και μένα υπερβολικά μου φαίνονται τα νούμερα, να είναι μόνο για το 2021, 

αλλά νομίζω ότι το ασφαλέστερο είναι να απαντήσει η Υπηρεσία, γιατί αυτή είναι η αρμόδια 
που τηρεί τα στοιχεία κάτω και να δώσει και ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος μία υπεύθυνη 
απάντηση σε αυτό το οποίο φυσικά έχετε ρωτήσει. 
Λοιπόν, εάν δεν υπάρχει κάτι άλλο να πάμε στην ψηφοφορία. 
Κύριε Κοσμόπουλε. 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τζαμουράνη;

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Και εγώ Κατά θα ψηφίσω διότι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Κύριε Αγγελή; 

ΑΓΓΕΛΗΣ: Υπέρ. 

Κατά πλειοψηφία, λοιπόν, εγκρίνεται το 1ο θέμα. 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της τις παραπάνω υπηρεσιακές εισηγήσεις, καθώς επίσης και τις διατάξεις των άρθρων 
72 & 75 του Ν. 3852/2010 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και την ΚΑΤΑψήφιση της 
πρότασης από τους κ.κ. Κοσμόπουλο και Τζαμουράνη,
κατά πλειοψηφία,

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας την αναμόρφωση του δημοτικού 
προϋπολογισμού, οικον. έτους 2021, σύμφωνα με τα προτεινόμενα στις υπ’ αριθμ. 
πρωτ. 89364/27-09-2021 και 89695/28-09-2021 εισηγήσεις του Τμήματος 
Λογιστηρίου & Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Καλαμάτας, 
οι οποίες αναλυτικά καταχωρούνται στο ιστορικό της απόφασης αυτής.

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

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Γεώργιος Φάβας 1. Αγγελής Αναστάσιος 

2. Κοσμόπουλος Βασίλειος

3. Μαρινάκης Σαράντος

4. Μπασακίδης Νικόλαος

5. Τζαμουράνης Βασίλειος

Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓ. ΦΑΒΑΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
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