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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   14/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ   178/2021

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 2α Απριλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:05, συνέρχεται 
στη 14η/2021 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ 
αριθμ. πρωτ. 26025/29-3-2021 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) Μαρινάκης Σαράντος, 2) Μπάκας Ιωάννης, 3) 
Μπασακίδης Νικόλαος και 4) Τζαμουράνης Βασίλειος.

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

Στη συνεδρίαση συμμετέχουν τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. 
Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος, Χριστόπουλος Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 193 
απόφαση), Οικονομάκου Μαρία και Αγγελής Αναστάσιος, αναπληρώνοντας τα τακτικά μέλη 
κ.κ. Πολίτη Δημήτριο, Κοσμόπουλο Βασίλειο, Λιάππα Λεωνίδα και Αλειφέρη Καραθανάση 
Ελένη, αντίστοιχα. 

Επίσης στη συνεδρίαση κλήθηκε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Καλαμάτας κ. 
Λύρας Παναγιώτης, επειδή στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα που αφορούν στην εν 
λόγω Κοινότητα και συμμετέχει, λόγω απουσίας του, η αναπληρώτρια αυτού κα Μπάμπαλη 
Αικατερίνη. 

Στη συνεδρίαση επίσης συμμετέχουν, ο Αντιδήμαρχος κ. Σκοπετέας Αναστάσιος, το 
αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αθανασόπουλος Κων/νος, καθώς και ο 
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου κ. Φερετζάκης Γεώργιος.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης.   



Συνεδρίαση :  14/2021 Παρασκευή  2 / 4 / 2021 ΑΠΟΦΑΣΗ   178/2021

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 606d419cda5ff52cd9491f7f στις 08/04/21 07:27
Πρακτικά Οικονομικής Επιτροπής 2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
με τίτλο :

Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2021.

Στο φάκελο του θέματος προς ενημέρωση, είναι η υπ’ αριθμ. πρωτ. 27022/31-3-2021 
εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου και Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών καθώς 
και η υπ’ αριθμ. πρωτ. 27156/1-4-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων 
& Οχημάτων του Δήμου Καλαμάτας, που έχουν αναλυτικά ως εξής:

 Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 27022/31-3-2021 σχετική εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου και 
Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών

ΘΕΜΑ : Εισήγηση για την3ηαναμόρφωσητου Δημοτικού Προϋπολογισμού & Τεχνικού 
Προγράμματος Οικονομικού Έτους 2021.

Σας αποστέλλουμε το παρακάτω απόσπασμα που περιλαμβάνει τις εισηγήσεις των 
Διευθύνσεων του Δήμουγια τροποποίηση του Προϋπολογισμού.

                   Η Προϊσταμένη Λογιστηρίου         Η Διευθύντρια Οικονομικών
                            & Μισθοδοσίας

                                 Μπουρίκα Σοφία                               Ηλιοπούλου Γεωργία

ΚΑΕ Περιγραφή

Τελευταίος 
Διαμορφω

μένος 
Προϋπολο

γισμός

Ποσό 
Αναμόρφω

σης

Διαμορφωμέ
νος Προϋπο   

λογισμός     
(μετά την 

αναμόρφωση)

ΧΡΗΜ/ΣΗ-
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1219.11

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

0 244200 244200

ΚΑΠ COVID

-Κ.Α. ΕΞΟΔΟΥ
Κ.Α. 10.6041
10.6054.04

9111

1321.05

Χρηματοδότηση για την 
"Διαμόρφωση χώρου για τη 
λειτουργία Κεντρου 
Ημερήσιας Φροντίδας 
Ηλικιωμένων" 
(ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ )

168500 32612 201112
ΕΣΠΑ 2014 – 2020

-Κ.Α. ΕΞΟΔΟΥ
64.7135.05

00. 6124.01
Έξοδα κηδείας Δημάρχων και 
προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 
140  παρ. 4 ΚΔΚ) ν. 2685/99)

0 3000 3000 Ι.Π.

00.6221.01 Ταχυδρομικά Τέλη 2021 60000 -28000 32000 Ι.Π.-

00.6414.03 Παροχή συγκοινωνιακού 
έργου (2021) 20000 25000 45000 Ι.Π.

00.6433.03 Έξοδα κηδείας εν ενεργεία 
Προέδρου Κοινότητας 0 2100 2100 Ι.Π.
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10.6041

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

426875,4 94046,46 520921,86 Ι.Π.-ΑΠΟ Κ.Α. 
ΕΣΟΔΩΝ 1219.11)

10.6054.04 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 108272 25471,14 133743,14 Ι.Π.-ΑΠΟ Κ.Α. 
ΕΣΟΔΩΝ 1219.11

10.6274.02 Δαπάνες καθαρισμού 
γραφείων. 2020 ΣΥΝ 2215 4202,8 6417,8 Ι.Π.

15.6041

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

204607,79 45000 249607,79 Ι.Π.

15.6054.04 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 
εκτάκτου προσωπικού 56278,7 10000 66278,7 Ι.Π.

15.6211

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

194548 -55000 139548 Ι.Π

15.6274.02 Δαπάνες καθαρισμού 
γραφείων 2020 ΣΥΝ 4814 9146,6 13960,6 Ι.Π.

15.6481.04 Δαπάνες παροχής δεκατιανού 
σε μαθητές σχολείων 2021 30000 -10000 20000 Ι.Π.

20.6274.02 Δαπάνες καθαρισμού 
γραφείων 2020 ΣΥΝ 1150 2185 3335 Ι.Π.

30.6274.02 Δαπάνες καθαρισμού 
γραφείων 2020 743 1409,8 2152,8 Ι.Π.

30.7132.01 Προμήθεα μοτοσυκλέτας 
125cc 0 2950 2950 Ι.Π.

30.7324.02

Ανάπλαση δικτύου οδών και 
πεζοδρόμων στο Ιστορικό 
Κέντρο (οδοί Κολοκοτρώνη, 
Σφακτηρίας, Καπετάν Κρόμπα 
κλπ.) & αναβάθμιση 
υφιστάμενου παιδότοπου 
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ

449140 -25000 424140 Ι.Π

30.7336.70 Πλαστικοποίηση γηπέδων 
μπάσκετ - βόλει 24800 -2950 21850 Ι.Π.

35.6041

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

48200 19000 67200 Ι.Π.

35.6054.04 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 11300 6000 17300 Ι.Π.

35.6262.04

Διαχείριση πλατάνων 
προσβεβλημένων απο 
μεταχρωματικό έλκος στην 
Κοινότητα Νέδουσας

0 4000 4000 Ι.Π.

35.6274.02 Δαπάνες καθαρισμού 
γραφείων  2020 ΣΥΝ 827 1565,6 2392,6 Ι.Π.

35.6692.02 Προμήθεια  Ανθοφύτων 
(2021) 40000 -6000 34000 Ι.Π.

35.7135.04 Προμήθεια φυτικού υλικού 67800 -25000 42800 Ι.Π.
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(2020)

35.7135.14 Προμήθεια υλικών 
συντριβανιών (2021) 10000 -10000 0 Ι.Π.

35.7332.04
Συντήρηση και επισκευή 
αντλητικών συγκροτημάτων 
(2021)

15000 8400 23400 Ι.Π.

35.7332.10 Συντήρηση και επισκευή 
συντριβανιών (2021) 15000 9800 24800 Ι.Π

35.7332.11 Θρυματισμός φυτικών 
υπολειμμάτων (2021) 74400 -3000 71400 Ι.Π.

35.7332.14 Συντήρηση πρασίνου και 
αρδευτικών δικτύων (2021) 74341,97 -8000 66341,97 Ι.Π.

35.7336.09 Εργασίες επισκευής δικτύου 
άρδευσης (2021) 20000 4800 24800 Ι.Π.

40.6274.02 Δαπάνες καθαρισμού 
γραφείων 2020 ΣΥΝ 2304 4377,6 6681,6 Ι.Π.

40.7111.01

Απαλλοτριώσεις - 
Ρυμοτομήσεις - Διανοίξεις 
δρόμων  - Αγορά κοιν. χώρων 
κ.λ.π -  Δαπάνες υλοποίησης 
πράξεων αναλογισμού - Άρση 
Ρυμοτομικών Βαρών 
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ

310000 -6000 304000 Ι.Π.

40.7425.01

Δαπάνες για την εκτέλεση 
βασικών κοινοχρήστων 
πολεοδομικών έργων Δυτικής 
συνοικίας

2000 6000 8000 Ι.Π.

45.6274.02 Δαπάνες καθαρισμού 
γραφείων 2020 ΣΥΝ 48 102,6 150,6 Ι.Π.

45.7131.01
Προμήθεια 
προκατασκευασμένων 
οστεοθηκών

0 10912 10912 Ι.Π.

50.6274.02 Δαπάνες καθαρισμού 
γραφείων 2020 ΣΥΝ 235 391,4 626,4 Ι.Π.

64.7135.05

Προμήθεια ειδών εξοπλισμού 
για τη λειτουργία του 
Κέντρου Ημερήσιας 
Φροντίδας Ηλικιωμένων

0 32612 32612
ΕΣΠΑ 2014 – 2020

(Κ.Α. Εσοδ.. 
1321.05)

70.01.6274.02 Δαπάνες καθαρισμού 
γραφείων 2020 ΣΥΝ 6751 12817,4 19568,4 Ι.Π.

70.02.6274.02 Δαπάνες καθαρισμού 
γραφείων 2020 ΣΥΝ 953 1801,2 2754,2 Ι.Π.

9111 Αποθεματικό 629661,71 108670,4 738332,11

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΤΛΟΥ Κ.Α. ΕΣΟΔΟΥ 1329.16
Από: Χρηματοδότηση για δημιουργία δύο νέων βρεφικών τμημάτων 3ου΄ &5ου 
Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Καλαμάτας.
Σε:  Χρηματοδότηση για δημιουργία δύο νέων βρεφικών τμημάτων Δ΄ & Ζ΄ 
Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Καλαμάτας.
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 Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 27156/1-4-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων 
& Οχημάτων

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού Δήμου Καλαμάτας έτους 
2020. 

Έπειτα από την Α.Π.: ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 3228/29-03-2021 απόφαση ένταξης της Πράξης 
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5002245 στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» πρέπει 
να τροποποιηθεί το Τεχνικό Πρόγραμμα και ο Προϋπολογισμός για την έγγραφή των 
εγκεκριμένων από το πρόγραμμα χρηματοδότησης πιστώσεων, ως εξής:  

 Εγγραφή στον κωδικό εσόδου 1328.37 με τίτλο: Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ Ε.Π. 
Περιβάλλον Αειφόρος Ανάπτυξη για την υλοποίηση της πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ)», με το ποσό των: 797.443,93 €.  

 Εγγραφή των κάτωθι στους κωδικούς εξόδων: 

- Κ.Α. 20.7341.02 με τίτλο: «Ενίσχυση και επέκταση δικτύου οικιακής και συνοικιακής 
κομποστοποίησης» με το ποσό των 124.620,00€,

 - Κ.Α. 20.7341.03 με τίτλο: «Κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Καλαμάτας» με το ποσό 
των 230.466,33€, 

- Κ.Α. 20.7341.04 με τίτλο: «Εξοπλισμός Πράσινου Σημείου Δήμου Καλαμάτας» με το ποσό 
των 173.339,60€, 

- Κ.Α. 20.7341.05 με τίτλο: «Ανάπτυξη Δικτύου Χωριστής Συλλογής Βιοαποβλήτων» με το 
ποσό των 262.074,00€, 

- Κ.Α. 20.7341.06 με τίτλο: «Δράσεις ευαισθητοποίησης και Δημοσιότητας» με το ποσό των 
6.944,00€. 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Γιαννοπούλου Κοκκωνία
Χημικός Μηχανικός MSc

Η διαλογική συζήτηση που διεξάγεται επί του θέματος, έχει αναλυτικά ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγητής είναι ο κ. Μαρινάκης. Κύριε συνάδελφε. 

Κύριε Πρόεδρε, ως έχουν διανεμηθεί στους συναδέλφους η αναμόρφωση 
καθώς και η εισήγηση του κ. Μπασακίδη από τη Διεύθυνση Απορριμμάτων και 

Οχημάτων για το πράσινο σημείο. 

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Πρόεδρε, έχω τον λόγο; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κ. Μπασακίδη. 

Στην τροποποίηση του προϋπολογισμού έχουν ενταχθεί τροποποιήσεις 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: 

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: 
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κωδικών του τεχνικού προγράμματος και για κάποια αβλεψία δεν συμμετέχουν κάποιοι 
κωδικοί που κυκλοφόρησε χθες η εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών αλλά αντί 
να ενημερωθείτε για τη σημερινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε η ενημέρωση 
στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα. 
Είναι ένα σύνολο κωδικών που σχετίζονται με προϊόντα ξυλείας, μορφοσιδήρου, ειδών 
σιδηροπωλείου και αυτά είναι τα κομμάτια των συντηρήσεων και δύο μελέτες για τις οποίες 
ειδικότερα θα ήθελα να αναφερθώ. 
Οι δύο μελέτες, η μία μελέτη τροποποιείται, δηλαδή, ο προϋπολογισμός, το τεχνικό 
πρόγραμμα με την εγγραφή δύο κωδικών που αφορούν η μία μελέτη την ανάπλαση του 
δυτικού παραλιακού μετώπου της περιοχής Κορδία και η άλλη μελέτη είναι η μελέτη 
κατασκευής παρατηρητηρίου ιχθυοπανίδας στη Μικρή Μαντίνεια. 
Η πρώτη μελέτη αφορά τη διαμόρφωση του χώρου με χρηματοδότηση που υπάρχει για το 
δυτικό παραλιακό μέτωπο στην περιοχή του Κορδία και η δεύτερη μελέτη αφορά την 
υποβολή πρότασης στο LEADER Αλιείας, το οποίο LEADER Αλιείας λήγει 27 Μαΐου, τέλη 
Μαΐου περίπου. Έτσι θα πρέπει να επιταχύνουμε λίγο τη διαδικασία για να μπορέσουμε να 
υλοποιήσουμε τις μελέτες αυτές. 
Οι μελέτες, τέλος πάντων, που αφορούν την ανάπλαση του δυτικού παραλιακού μετώπου 
είναι ποσού των 73.852,42 και γράφονται στον κωδικό 30.7413.14 και η μελέτη κατασκευής 
του παρατηρητηρίου ιχθυοπανίδας στη Μικρή Μαντίνεια, που προγραμματίζεται να 
εγκατασταθεί στο παλιό Δημοτικό Σχολείο, έχει προϋπολογισμό 15.000 ευρώ και εγγράφεται 
στον κωδικό 30.7413.15. 
Οι δύο αυτές μελέτες θα χρηματοδοτηθούν από μείωση του ποσού του κωδικού 30.7324.02 
που αφορά την ανάπλαση δικτύου οδών και πεζοδρόμων στο ιστορικό κέντρο, οδός 
Κολοκοτρώνη κτλ… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λίγο πιο δυνατά Νίκο, δεν καταγράφεσαι αυτή τη στιγμή.

Οι μελέτες αυτές θα χρηματοδοτηθούν από τον κωδικό 30.7324.02 με το 
ποσό των 80.445 ευρώ, ο κωδικός αυτός αφορά το έργο στην Κολοκοτρώνη 

και τη συμμετοχή του Δήμου για την υλοποίηση αυτού και ο άλλος κωδικός είναι ο 
30.7324.11 με το ποσό των 11.348,80 που αφορά την ανακατασκευή των πεζοδρομίων και 
φωτισμού τμημάτων της οδού Αύρας, Ηρώων και Ποσειδώνος, ένα ποσό πάλι από 
δημοτικούς πόρους, το οποίο δεν το έχει ανάγκη η εργολαβία για να χρησιμοποιηθεί. 

Κύριε συνάδελφε, να ρωτήσω κάτι; Ως έγγραφα της Υπηρεσίας έχουν σταλεί 
στην Οικονομική Επιτροπή;

Στάλθηκαν, από λάθος δεν ήλθαν στη… δεν… όχι δεν… πήγανε στη 
γραμματεία, αλλά πήγανε στις εισηγήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και όχι 

στις εισηγήσεις της Οικονομικής Επιτροπής. 

Άρα λοιπόν ως προς το Δημοτικό Συμβούλιο λέτε, όμως ως προς τη Διεύθυνση 
Οικονομικών έχουν σταλεί για να συμπεριληφθούν στην κατάσταση της 

αναμόρφωσης; 

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Ναι, ναι, ναι, είναι, είναι. Ναι, ναι, ναι. 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, μου επιτρέπετε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα, κ. Μαρινάκη. 

Γι’ αυτό που ρωτάτε ακριβώς, βεβαίως η Διεύθυνση Οικονομικών έχει 
ετοιμάσει την εισήγησή της αλλά καταλάβατε όπως σας εξήγησε ο κ. 

Μπασακίδης ότι απεστάλη στους συναδέλφους για το Δημοτικό Συμβούλιο. Θα παρακαλούσα 
τον Νίκο και για να γίνει κατανοητό απ’ όλους, οι 3-4 κωδικοί που κρίνει ο συνάδελφος ο 
Νίκος ο Μπασακίδης ότι πρέπει να τρέξουν, να αναφερθούν έτσι όπως τους κάνεις, Νίκο, για 

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: 
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να εμπεδωθούν και από τους συναδέλφους αλλά και η Υπηρεσία να τους εγγράψει στην 
εισήγηση της. 

Για τις ανάγκες των πρακτικών τους ανέγνωσα και νομίζω ότι ακούστηκαν και 
είναι καθαρά και θα αποτυπωθούν, αλλά και η Υπηρεσία είναι προφανές ότι 

θα ενημερωθεί αναλυτικότατα έτσι ώστε να μην γίνει κανένα λάθος.

Κύριοι συνάδελφοι, στην εισήγηση την οποία εγκρίνουμε θα συμπεριληφθούν 
οι κωδικοί όπως προανέφερε ο κ. Μπασακίδης. 

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Ναι.

Αυτό όμως που μας ενδιαφέρει και για το τυπικό της υπόθεσης είναι η Υπηρεσία 
να τους συμπεριλάβει…

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Ναι, ναι, ναι, ναι. 

…στη δική της αναμόρφωση και να τους έχουμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο 
προς έγκριση. 

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Ναι, ναι, ναι, ναι. 

Εφόσον το έχουμε αυτό δεν υπάρχει, νομίζω, κανένα πρόβλημα. Πολύ ωραία, 
συνεννοηθήκαμε. 

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Εντάξει.

Ωραία. Εφόσον ολοκληρώσαμε, δεν ξέρω οι εισηγητές αν έχουν να πούνε κάτι 
άλλο, ο εισηγητής μάλλον ο κ. Μαρινάκης. 

Έχετε ολοκληρώσει, κ. Μαρινάκη; 

Κύριε Πρόεδρε, δεν έχω να  συμπληρώσω πέραν  των ενημερώσεων που 
έχουν έρθει ηλεκτρονικά στους συναδέλφους και να συμπεριληφθεί, 

παρακαλώ, στην τροποποίηση - αναμόρφωση οι κωδικοί που περιέγραψε ο συνάδελφος ο 
Νίκος ο Μπασακίδης οι οποίοι έχουν τον χαρακτήρα του άμεσου, τέλος πάντων, του να μην 
καθυστερήσουμε.

Εντάξει, έγινε εκ παραδρομής, λοιπόν, κάτι τέτοιο το οποίο το αναγνωρίζουμε 
και το συμπεριλαμβάνουμε και θα το συμπεριλάβει και η Υπηρεσία, το 

συμπεριλαμβάνει και η εισήγηση στην Οικονομική Επιτροπή, και η Οικονομική Επιτροπή θα 
αποφανθεί και επί αυτών των αναμορφώσεων.
Κύριε Χριστόπουλε, έχετε τον λόγο.

Κύριε Πρόεδρε, είστε Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, πιστεύω και 
εσείς θα ’στε σε μια δύσκολη κατάσταση, η προηγηθείσα συζήτηση 

φανερώνει ακριβώς την υποβάθμιση του οργάνου. 
Πιστεύω ότι θα με καταλαβαίνετε λοιπόν, και επειδή είστε Πρόεδρος θα ήθελα να 
προστατεύετε αυτό το συλλογικό όργανο διοίκησης, γιατί δεν είναι δυνατόν όταν έρχεται μια 
εισήγηση ξαφνικά να προσθέτει ο κ. Αντιδήμαρχος τρεις-τέσσερις κωδικούς σε… αλλαγών 
αναμόρφωσης του προϋπολογισμού.
Πιστεύω ότι αδικεί το συλλογικό όργανο αυτή η κατάσταση, υποβαθμίζει, διακρίνεται από μια 
προχειρότητα και δεν συνιστά να σας πω στο κάτω-κάτω και μια αξιοπρεπή αντιμετώπιση 
των μειοψηφιών.
Μένω σ’ αυτό και θα τοποθετηθώ παρακάτω επί της ουσίας.

Ωραία.

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Αυτό που έχω να αντικρούσω επειδή αναφερθήκατε προσωπικά σε εμένα, κ. Χριστόπουλε, με 
την καλή έννοια αναφερθήκατε…

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ως Προέδρου. Απ’ τη θέση του Προέδρου.

Ναι, απ’ τη θέση του Προέδρου, βέβαια, αλίμονο, δεν έχουμε τίποτα μεταξύ 
μας, θα σας πω το εξής: πολλές φορές συμβαίνει να γίνονται και λάθη, 

ανθρώπινα λάθη.
Διέλαθε, λοιπόν, της αντιλήψεως των υπηρεσιακών παραγόντων να ολοκληρωθεί όπως 
έπρεπε αυτό, και στάθηκε… δεν στάθηκε και στα δύο θεσμικά όργανα, στάθηκε στο ένα 
μόνο, προς το Δημοτικό Συμβούλιο, άρα δεν μπορούμε να δικάσουμε κάποιον άνθρωπο 
τώρα, ούτε οφείλεται σε λάθος ή παράλειψη της Οικονομικής Επιτροπής ή του αρμοδίου 
Αντιδημάρχου.
Έγινε ένα λάθος ανθρώπινο, υπηρεσιακό, αναγνωρίζεται, δεν υπάρχει κανένα θέμα με 
κανέναν υπάλληλο, οι υπάλληλοί μας άλλωστε είναι αξιολογότατοι και τους τιμούμε όλους, 
από κει και πέρα στο χέρι της Οικονομικής Επιτροπής, απ’ τη στιγμή που έγινε αντιληπτό, 
είναι να διορθώσει αυτό το λάθος με τη στάση της, και νομίζω ότι καλοπροαίρετα όλοι το 
θέλουμε αυτό και θα το εφαρμόσουμε.
Άρα λοιπόν, δεν είναι πολιτικό το θέμα, είναι ένα τυχαίο γεγονός το οποίο προσπαθούμε αυτό 
το γεγονός να το διορθώσουμε με τη στάση μας.
Λοιπόν, αυτά στα όσα είπατε.
Τώρα πάμε ως προς την ουσία του προϋπολογισμού, της αναμορφώσεως, κ. Χριστόπουλε; 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Θα μιλήσω αμέσως μετά, να τοποθετηθούν και οι συνάδελφοι και μετά.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα είναι η σειρά σας, δεν μπορείτε να γυρίσετε πίσω. Προηγείστε.

Να προηγηθώ, ναι, να σας πω.
Σε ό,τι αφορά λοιπόν, έχουμε τοποθετηθεί στον προϋπολογισμό, θα 

μπορούσαμε να συμφωνήσουμε σε κάποιους κωδικούς, επειδή είναι πάρα πολλοί θα θέλαμε 
και κάποιες διευκρινίσεις, παράδειγμα θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε, δεν μπορούμε να 
διαφωνήσουμε στην έκτακτη κατανομή από τους ΚΑΠ, …(δεν ακούγεται)… λόγω COVID, 
μόνο να προσθέσουμε ότι αυτοί να διατεθούν στην κατεύθυνση αντιμετώπισης της 
πανδημίας και όχι στην κατεύθυνση αναθέσεων και της ορθολογικής αντιμετώπισης μέσω 
διορισμών απ’ το παράθυρο.
Το δεύτερο έχει να κάνει ότι επειδή είδαμε και τους ΚΑΠ που πήρανε και οι δίπλα Δήμοι, 
βλέπουμε ότι είναι μικρό το ποσό. Δεν ξέρω πού οφείλεται. Παράδειγμα, χωρίς να θέλω να 
πω… ότι η Μεσσήνη παίρνει 187 χιλιάδες και εμείς 244. Δεν βλέπω, δεν βλέπω…, πώς έγινε η 
κατανομή θα ήταν ένα ζήτημα. 
Δεν θα μπορούσαμε να διαφωνήσουμε στη διαμόρφωση χώρου για το ΚΗΦΗ, ακόμη και σ’ 
αυτές τις εισηγήσεις που… τους κωδικούς και τις αναλύσεις των κωδικών που ανέφερε ο κ. 
Μπασακίδης, βέβαια σε κάποια άλλα ζητήματα εκφράζουμε τη διαφορετική μας αντιμετώπιση, 
γιατί δεν υπάρχει ένα σχέδιο, δεν υπάρχει… όπως η πλαστικοποίηση των γηπέδων, 
παράδειγμα, έγινε, θα έλεγα, με τρόπο πρόχειρο και τα αποτελέσματα θα φανούν εντός των 
προσεχών μηνών θα έλεγα, μια σειρά έργων που περισσότερο γίνονται για επικοινωνιακούς 
λόγους και μπαίνουν σε μια διαδικασία αποσπασματικά και δεν μπαίνουν σε ένα σχέδιο... Σ’ 
αυτά έχουμε εκφράσει και στην τοποθέτησή μας στον προϋπολογισμό.
Θα μπορούσα να σταθώ σε μια σειρά κωδικών, για την οικονομία της συζήτησης όμως θέλω 
να δηλώσω ευθαρσώς ότι θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε σε κάποιους κωδικούς που 
έχουνε να κάνουνε με την ενίσχυση από τους ΚΑΠ, με το ΚΗΦΗ, και μια σειρά άλλα 
ζητήματα, αλλά το γενικότερο πλαίσιο μας βρίσκει αντίθετους και επομένως θα 
Καταψηφίσουμε.

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, λίγο τον λόγο, Πρόεδρε. Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μπασακίδη, να ολοκληρώσουμε, ήδη έχουμε περάσει…

Όχι, όχι, με συγχωρείς, με συγχωρείς. Με συγχωρείς, δεν θυμάμαι εάν 
ανέφερα την ένταξη ενός νέου κωδικού που αφορά το υποέργο της οδού 

Πλαστήρα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, από ό,τι θυμάμαι, δεν το αναφέρατε.

Στην οδό Πλαστήρα υπάρχει ένα υποέργο που σχετίζεται με την 
υπογειοποίηση του δικτύου της ΔΕΗ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία.

Είναι ένα πρόδρομο έργο που πρέπει να γίνει στην οδό Πλαστήρα για να 
μπορέσουμε και εμείς να ολοκληρώσουμε την εργολαβία την οποία έχουμε 

και που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ. Έτσι ήρθε η απόφαση ένταξης εχθές, στον κωδικό 
64.7323.02 με 89 χιλιάδες ευρώ και αφορά την υπογειοποίηση του δικτύου της ΔΕΗ στην 
οδό Πλαστήρα.

Ωραία. 
Δημιουργία κωδικού, λοιπόν, και ενίσχυσή του με το ποσό το οποίο 

προαναφέρατε. Κατανοητόν. Και η αντίστοιχη χρηματοδότηση και ως έξοδο και ως έσοδο. 

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Είναι από τη ΒΑΑ, από τη ΒΑΑ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έτσι, κύριε συνάδελφε; Ως έσοδο η χρηματοδότηση, ως έξοδο η δαπάνη.

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Ακριβώς.

Πολύ ωραία. 
Κύριε Τζαμουράνη, έχετε τον λόγο.

Κύριε Πρόεδρε, εγώ καλοπροαίρετα θα πω τα εξής: Είχα σκοπό να 
υπερψηφίσω την εισήγηση, αλλά έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα με 

τους νέους κωδικούς και τα νέα δεδομένα που μπαίνουνε, διότι εγώ δυστυχώς δεν είδα 
κάποια ενημέρωση στον φάκελό μου, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να ψηφίσω, θα δηλώσω 
Παρών και επιφυλάσσομαι για το Δημοτικό Συμβούλιο.
Όμως ήθελα να τονίσω το εξής: επειδή είπατε ότι γίνονται λάθη, κτλ., και όλοι πρέπει να 
είμαστε επιεικείς στα λάθη, δεν είναι εκεί το ζητούμενο, το ζητούμενο είναι άλλο, μιας και 
είπατε ότι δεν είναι πολιτικό ζήτημα. Θέλω να κάνω μια ερώτηση: εάν τυχόν δεν είχατε την 
πλειοψηφία θα ρισκάρατε να τα φέρνατε αυτά τα θέματα κατά αυτόν τον τρόπο και να 
καταψηφίζονται;

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Αφού λέμε την αλήθεια… 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Δεν νομίζω… δεν νομίζω ότι θα το κάνατε, αγαπητέ Νίκο. Έτσι; Γι’ αυτό…

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Την αλήθεια λέμε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μπασακίδη, σας παρακαλώ πολύ.

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Εμείς λέμε την αλήθεια.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μπασακίδη.

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Την αλήθεια. Εγώ δεν είπα ότι λέτε… ότι δεν λέτε την αλήθεια.

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: 

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: 

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 
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Κύριε Μπασακίδη, θα παρακαλέσω κάτι. Θα παρακαλέσω κάτι: ο κ. 
Τζαμουράνης απευθύνεται προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής. Να 

ολοκληρώσει…

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Ακριβώς.

…ο κ. Τζαμουράνης και να του απαντήσω εγώ και μετά ό,τι θέλετε μπορείτε να 
απαντήσετε και εσείς, κύριοι συνάδελφοι, με όλη την ευχέρεια. 

Ολοκληρώσατε, κ. Τζαμουράνη;

Λοιπόν, επαναλαμβάνω το ερώτημά μου και είπα ότι αν δεν ήταν η 
πλειοψηφία -έτσι;- δεδομένη, θα ρισκάρατε να τα φέρνετε και να 

καταψηφίζονται; Όχι. Άρα λοιπόν, τουλάχιστον θα πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί ώστε 
και εμείς να νιώθουμε σαν αντιπολίτευση ότι έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε ουσιαστικά 
την όποια παρέμβαση πρέπει να κάνουμε.

Εγώ, κύριε συνάδελφε, επειδή αναφερθήκατε προσωπικά στον Πρόεδρο της 
Οικονομικής Επιτροπής για το αν θα ρισκάραμε να φέρναμε τέτοια θέματα, 

εμείς έχουμε να πούμε το εξής: έχουμε μπροστά μας να εξελίσσεται ένα έργο της Δημοτικής 
Αρχής. Σε κάθε περίπτωση είμαστε μαθημένοι όλοι μας να προχωρούμε με ταχύτατες 
διαδικασίες αυτό το οποίο έχουμε να κάνουμε και μερικές φορές αυτό έρχεται και προσκρούει 
στις αδυναμίες, αν το θέλετε, της νομοθεσίας όπου ορίζει, και σωστώς ορίζει η νομοθεσία 
συγκεκριμένες διαδικασίες που οι οποίες πρέπει να κρατούνται -έτσι;- σύμφωνα με τους 
κανόνες του Δημοσίου και του Δημοσίου Λογιστικού.
Όμως ως Δημοτική Αρχή έχουμε και την υποχρέωση όλες αυτές τις χρηματοδοτήσεις, τις 
οποίες ανέφερε ο κ. Μπασακίδης, καθώς και τα λοιπά έργα να τα τρέξουμε όσο το δυνατόν 
συντομότερο. Και όπως προείπε και ο συνάδελφος, και την αλήθεια λέμε, και αυτό που 
πράττουμε το πράττουμε με συνείδηση και με την αίσθηση του καθήκοντος, που όλους μας 
διακατέχει, και εμάς και εσάς, και γι’ αυτό τον λόγο τα φέρνουμε.
Λοιπόν, ναι, πάλι θα το φέρναμε προς την Οικονομική Επιτροπή, γιατί θεωρούμε ότι 
λειτουργούμε όλοι σε ένα πνεύμα κατανόησης και αλληλοκατανόησης θα έλεγα, και όλοι μας 
έχουμε ως απώτερο στόχο και σκοπό να υλοποιήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα έργα 
προς όφελος των συνδημοτών μας.
Ο κ. Μπασακίδης τώρα δεν ξέρω αν θέλει ή ο κ. Μαρινάκης να συμπληρώσει κάτι. Νίκο, θες 
να πεις κάτι;

Όχι, εγώ συμμερίζομαι την… και αυτό που είπε ο Βασίλης ο Τζαμουράνης, 
αλλά είπα όμως ότι δεν έχουμε κάτι, κάτι να κρύψουμε, κάτι το μεμπτό, κάτι 

το πονηρό, και γι’ αυτό τον λόγο, έτσι, με ευθύτητα και με ειλικρίνεια λέμε: αυτό συμβαίνει, 
αυτό πάμε να κάνουμε. Και όπως τοποθετήθηκες και εσύ, Πρόεδρε.

Μάλιστα. 
Κύριε Μαρινάκη, θέλετε να προσθέσετε κάτι και εσείς ως εισηγητής;

Κύριε Πρόεδρε, δεν θέλω να προσθέσω στην εισήγηση, αλλά πρέπει να 
καταλάβουμε όλοι μας ότι οι αιτιάσεις και του Βασίλη του Τζαμουράνη και του 

Χριστόπουλου δεν είναι στον αέρα. Πράγματι, εδώ δεν είμαστε συνεπείς σε αυτά που έχουμε 
πει και στις προηγούμενες Οικονομικές Επιτροπές. Οι εισηγήσεις δεν ήτανε. Από λάθος; Από 
λάθος βεβαίως και το ξέρουμε, ειδικότερα εμείς οι Αντιδήμαρχοι ότι έγινε ένα λάθος και δεν 
είναι στα χέρια των συναδέλφων, αλλά αυτό θα πρέπει να προσπαθούμε να αποφεύγεται.
Όταν ερχόμαστε στη συνεδρίαση θα πρέπει να ξέρουμε όλοι μας, τόσο εμείς, όσο και οι 
αντιπολιτεύσεις με τι έχουμε να κάνουμε και τι συζητάμε. Και βεβαίως να προσδοκούμε και 
ως μέλη της πλειοψηφίας εν προκειμένω εδώ και την υποστήριξη των αντιπολιτεύσεων, γιατί 
εγώ επ’ ουδενί δεν θεώρησα ότι οι αντιπολιτεύσεις βρίσκονται στα συλλογικά όργανα μόνο 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: 
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για να στέλνουνε τη στείρα απάντηση «όχι» και την άρνησή τους.
Ίσως θα έπρεπε να είναι η τελευταία φορά αυτή που ερχόμαστε με τέτοιο τρόπο στην 
Οικονομική Επιτροπή.

Λοιπόν, ακούστηκαν όλες οι απόψεις. 
Να περάσω στην κα Οικονομάκου. Κυρία Οικονομάκου;

Κύριε Πρόεδρε, χίλια συγνώμη αλλά ήτανε κάτι έκτακτο και βγήκα, χίλια 
συγνώμη, και δεν άκουσα και τη συζήτηση. Με συγχωρείτε πολύ.

Κανένα πρόβλημα, Γιάννη. 
Κυρία Οικονομάκου, έχετε τον λόγο.

Ναι. Με τη σειρά μου και εγώ θέλω να πω: είχα δει την τροποποίηση και 
ήμουνα… είχα συζητήσει και με την…, είχα μάλιστα επισκεφτεί και την 

Υπηρεσία και είχα αποφασίσει και εγώ να το υπερψηφίσω, παρόλο που είχαμε ψηφίσει κατά 
στον προϋπολογισμό. Όμως έχουμε απαιτήσει, και συγχωρέστε μου τη λέξη ¨απαιτήσει¨, 
προσωπικά και όλες οι παρατάξεις να έρχονται ολοκληρωμένες οι εισηγήσεις. Αφορούν 
κωδικούς, αφορούν χρήματα, αφορούν έργα που γίνονται. Σαφώς και θα πρέπει να έχουμε τη 
δυνατότητα να μελετάμε κάποια πράγματα.
Και προηγουμένως είπατε: Λάθη οι Υπηρεσίες. Οφείλουμε και εμείς, δεν μπορούμε…, ούτε 
ρίχνουμε μομφή στους υπαλλήλους, προς Θεού, ούτε στην Υπηρεσία γενικά, αλλά αν και 
εμείς οι ίδιοι, οι αιρετοί, δεν τους δίνουμε κάποια πράγματα όταν έχουν τόσο φόρτο 
εργασίας, ιδίως στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου, αν και εμείς οι ίδιοι δεν τους 
διασαφηνίζουμε κάποια πράγματα, ότι πρέπει να μπουν και στον φάκελο της Οικονομικής και 
στον άλλον, άνθρωποι είναι και αυτοί. Εμείς προσωπικά δεν έχουμε κανένα θέμα μ’ αυτούς.
Αλλά τονίζω ότι θέλουμε ολοκληρωμένες εισηγήσεις. Το ’χουμε ζητήσει και το 
επαναλαμβάνουμε συνεχώς. 
Εγώ θα το Καταψηφίσω. Ευχαριστώ.

Μάλιστα. 
Νομίζω ότι έγινε κατανοητό από όλους μας, κα Οικονομάκου, ότι ναι, όντως…

Ναι, ναι, ναι, το ξέρω. Ναι, το άκουσα και από τον κ. Μαρινάκη ιδιαιτέρως 
και από σας, ευχαριστώ.

Μ’ ακούτε; Ότι όντως όλοι θέλαμε και το σωστό είναι να έχετε σαφέστατα ως 
αντιπολίτευση τις εισηγήσεις για να μπορείτε και να σκεφτείτε και να εξετάσετε 

και να ελέγξετε αυτά τα οποία έρχονται ως εισήγηση και προς την Οικονομική Επιτροπή αλλά 
και επεκτεινόμεθα και ως προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Νομίζω λοιπόν ότι είναι: ομολογούμε 
και ομονοούμε όλοι σε αυτό, και αιτιολογήσαμε ποια ήτανε…, πώς ήταν τα πράγματα.
Ο κ. Αγγελής δεν ξέρω αν θέλει να προσθέσει κάτι.

ΑΓΓΕΛΗΣ: Όχι, όχι, εντάξει, εντάξει, Υπέρ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάμε, λοιπόν, στην ψηφοφορία. Η πλειοψηφία…

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Πρόεδρε. Ένα δευτερόλεπτο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ. Ναι.

Ήθελα να δηλώσω ότι πράγματι συμμερίζομαι απόλυτα την ειλικρίνεια και 
των δύο Αντιδημάρχων, και του κ. Μπασακίδη και του κ. Μαρινάκη και με 

κάλυψαν πάρα πολύ με τα όσα είπαν.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα. Αλλάζετε κάτι στην ψήφο σας ή όχι (;), προχωράμε;

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Όχι, είπα Παρών και επιφυλάσσομαι για το Δημοτικό Συμβούλιο.

Πολύ ωραία, ευχαριστώ πολύ.
Άρα ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ το θέμα της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού.

Οι αναφερόμενες στην προφορική εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Μπασακίδη και στην υπ’ 
αριθμ. πρωτ. 27156/1-4-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & 
Οχημάτων τροποποιήσεις στο δημοτικό προϋπολογισμό αποτυπώνονται στην υπ’ αριθμ. 
πρωτ. 27748/2-4-2021 σχετική εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου & Μισθοδοσίας του 
Δήμου, η οποία έχει αναλυτικά ως εξής:

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

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

             Η Προϊσταμένη Λογιστηρίου         Η Διευθύντρια Οικονομικών
                 & Μισθοδοσίας

                  Μπουρίκα Σοφία                                    Ηλιοπούλου Γεωργία

ΚΑΕ Περιγραφή

Τελευταίος 
Διαμορφω   

μένος 
Προϋπολο 

γισμός

Ποσό 
Αναμόρφω 

σης

Διαμορφω
μένος 

Προϋπολο 
γισμός 

(μετά την 
αναμόρφω

ση)

ΧΡΗΜ/ΣΗ 

1321.12 Χρηματοδότηση για 
Ανάπλαση Οδού Πλαστήρα 607361,83 89000 696361,83 ΣΒΑΑ

1328.37

Ολοκληρωμένη Διαχείριση 
Αστικών στερεών αποβλήτων 
Δήμου Καλαμάτας (Δράσεις 
τοπικού σχεδίου διαχείρισης 

αποβλήτων)

0 797443,93 797443,93

Ολοκληρωμένη 
Διαχείριση Αστικών 
στερεών αποβλήτων 
Δήμου Καλαμάτας

20.7341.02

Ενίσχυση και επέκταση 
δικτύου οικιακής και 

συνοικιακής 
κομποστοποίησης

0 124620 124620

Ολοκληρωμένη 
Διαχείριση Αστικών 
στερεών αποβλήτων 
Δήμου Καλαμάτας

20.7341.03 Κατασκευή πράσινου σημείου 
Δήμου Καλαμάτας 0 230466,33 230466,33

Ολοκληρωμένη 
Διαχείριση Αστικών 
στερεών αποβλήτων 
Δήμου Καλαμάτας

20.7341.04 Εξοπλισμός πράσινου 
σημείου Δήμου Καλαμάτας 0 173339,6 173339,6

Ολοκληρωμένη 
Διαχείριση Αστικών 
στερεών αποβλήτων 
Δήμου Καλαμάτας

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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20.7341.05 Ανάπτυξη Δικτύου Χωριστής 
Συλλογής Βιοαποβλήτων 0

262074 262074

Ολοκληρωμένη 
Διαχείριση Αστικών 
στερεών αποβλήτων 
Δήμου Καλαμάτας

20.7341.06 Δράσεις ευαισθητοποίησης 
και δημοσιότητας 0 6944 6944

Ολοκληρωμένη 
Διαχείριση Αστικών 
στερεών αποβλήτων 
Δήμου Καλαμάτας

30.7324.02

Ανάπλαση δικτύου οδών και 
πεζοδρόμων στο Ιστορικό 

Κέντρο (οδοί Κολοκοτρώνη, 
Σφακτηρίας, Καπετάν Κρόμπα 

κλπ.) & αναβάθμιση 
υφισάμενου παιδότοπου 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ

449140 -80445 368695 Ι.Π.

30.7324.11

Ανακατασκευή πεζοδρομίων 
και φωτισμού τμημάτων οδού 

Αύρας, Ηρώων και 
Ποσειδώνος

14019,15 -8407,42 2670,35 Ι.Π.

30.7413.14
Μελέτη ανάπλασης δυτικού 

παραλιακού μετώπου 
περιοχής Κορδία

0 73852,42 73852,42 Ι.Π.

30.7413.15

Μελέτη κατασκευής 
παρατηρητηρίου 

ιχθυοπανίδας στην Μικρή 
Μαντίνεια

0 15000 15000 Ι.Π.

64.7323.02 Ανάπλαση Οδού Πλαστήρα 
(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 607361,83 89000 696361,83

ΣΒΑΑ

9111 Αποθεματικό 629661,7 108670,4 738332,11

ΕΠΙΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ  ΜΕ  ΕΓΓΡΑΦΟ  ΤΗΣ   Δ.Τ.Υ.  ΑΠΟ  02 -04-2021 ο Κ.Α. 00.6414.03  
ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΩΣ

ΚΑΕ Περιγραφή
Τελευταίος 

Διαμορφωμένος 
Προϋπολογισμός

Ποσό 
Αναμόρφωσης

Διαμορφωμένος 
Προϋπολογισμός 

(μετά την 
αναμόρφωση)

00.6414.03
Παροχή συγκοινωνιακού έργου 

(2021) 20000 0 20000

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, την ΚΑΤΑψήφιση της 
πρότασης από τον κ. Χριστόπουλο και την κα Οικονομάκου και τη δήλωση ΠΑΡΩΝ από τον κ. 
Τζαμουράνη,
κατά πλειοψηφία,

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι
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Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας την αναμόρφωση του δημοτικού 
προϋπολογισμού, οικον. έτους 2021, σύμφωνα με τα προτεινόμενα στις υπ’ αριθμ. 
πρωτ. 27022/31-3-2021 και 27748/204-2021 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. Μαρινάκης Σαράντος

3. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος

4. Μπάκας Ιωάννης

5. Μπασακίδης Νικόλαος

6. Οικονομάκου Μαρία

7. Τζαμουράνης Βασίλειος

8. Χριστόπουλος Ιωάννης

Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓ. ΦΑΒΑΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)


		2021-04-08T07:27:29+0300




