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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   40/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ   531/2022

Στην Καλαμάτα σήμερα, τη 26η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, 
συνέρχεται στην 40η/2022 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, που 
πραγματοποιείται στην αίθουσα συνεδριάσεων, στο Δημοτικό  Κατάστημα  της  οδού Αθηνών 
99 (ισόγειο Α’ κτιρίου), μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 93224/22-9-2022 πρόσκληση του κ. 
Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση ο κ. Μαρινάκης Σαράντος, Αντιδήμαρχος Καλαμάτας, 
Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και από τα τακτικά μέλη του Σώματος οι κ.κ.             
1) Ζαφειρόπουλος Ιωάννης, 2) Λιάππας Λεωνίδας, 3) Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος 4) 
Μπασακίδης Νικόλαος, 5) Τζαμουράνης Βασίλειος και 6) Φάβας Γεώργιος.

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Αγγελής Αναστάσιος και   
2) Κοσμόπουλος Βασίλειος. 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής          
κ.κ. Κανάκης Βασίλειος και Σκοπετέας Αναστάσιος, οι οποίοι συμμετέχουν στη συνεδρίαση 
αυτή αναπληρώνοντας τα τακτικά μέλη κ.κ. Κοσμόπουλο Βασίλειο και Αγγελή Αναστάσιο, 
αντίστοιχα.   

Επίσης, στη συνεδρίαση κλήθηκαν  ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας 
Καλαμάτας κ. Λύρας Παναγιώτης και οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Αγρίλου κ. 
Δημόπουλος Ευστάθιος και Καρβελίου κ. Μαραβάς Δημήτριος,  επειδή στην ημερήσια διάταξη 
υπάρχουν θέματα που αφορούν τις εν λόγω Δημοτικές Κοινότητες, οι οποίοι δεν 
παραβρίσκονται.

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρίσκονται ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας κ. Καραγιάννης Ανδρέας.

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  3ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο:

Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2022. 

Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 93867/26-09-2022 εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου & Μισθοδοσίας 
της Διεύθυνσης Οικονομικών, η οποία  είχε σταλεί στα Μέλη  της  Οικονομικής Επιτροπής 
μαζί με τις σχετικές προτάσεις υπηρεσιών του Δήμου, προς ενημέρωση, έχει αναλυτικά ως 
εξής:
  

ΘΕΜΑ : Εισήγηση για την  αναμόρφωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού & Τεχνικού 
Προγράμματος  Οικονομικού Έτους 2022.

Σας αποστέλλουμε απόσπασμα που περιλαμβάνει τις εισηγήσεις των Διευθύνσεων του Δήμου για 
τροποποίηση του Προϋπολογισμού Οικ Έτους 2022..

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΙ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΣΑΡΑΝΤΟΣ Χ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ

ΚΑΕ Περιγραφή
Αρχικός 

Προϋπολογι-
σμός

Τελευταίος 
Διαμορφωμένος 
Προϋπολογισμός

Ποσό 
Αναμόρφω-

σης

Διαμορφωμένος 
Προϋπολογισμός 

(μετά την 
αναμόρφωση)

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 17960795,12 19476778,36 92073,26 19568851,62

04
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2142250 2142250 81214,41 2223464,41

045 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων 
επιτηδευματιών 68500 68500 46629,63 115129,63

0451
Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων 
(άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 
παρ.10 Ν 2130/93)

8500 8500 27640,28 36140,28

0452

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

60000 60000 18989,35 78989,35

046 Λοιπά τέλη και δικαιώματα 552300 552300 34584,78 586884,78

0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων 
(άρθρο 3 Ν 1080/80) 191300 191300 4584,78 195884,78

0461.02
Τέλη χρήσης Κοινοχρήστων χώρων 
για τοποθέτηση ειδών καταστήματος 
- αντλιών βενζίνης 

15000 15000 4584,78 19584,78

0466 Τέλος ελεγχόμενης στάθμευσης 360000 360000 30000 390000

0466.01
Τέλος ελεγχόμενης στάθμευσης από 
την διαχείριση των Δημοτικών 
πάρκινγκ επι του ποταμού Νέδοντα

270000 270000 30000 300000
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07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 19100 19100 10858,85 29958,85

071 Λοιπά τακτικά έσοδα 19100 19100 10858,85 29958,85

0715
Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ 
του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-
20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)

0 0 10858,85 10858,85

1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 15274007,66 33012197,96 117239,96 33129437,92

12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 938167,35 2580968,59 81239,96 2662208,55

121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη 
λειτουργικών δαπανών 938167,35 2580968,59 81239,96 2662208,55

1219 Λοιπές Επιχορηγήσεις 0 455711 81239,96 536950,96

1219.14

Επιχορήγηση για την εξόφληση 
υποχρεώσεων απο διαταγές 
πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές 
αποφάσεις

0 0 81239,96 81239,96

14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - 
ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 50000 76198 25000 101198

141 Δωρεές 0 26198 25000 51198

1411 Προϊόν δωρεών 0 26198 25000 51198

1411.02 Λοιπές Δωρεές 0 26198 25000 51198

15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- 
ΠΑΡΑΒΟΛΑ 470250 470250 4800 475050

151 Προσαυξήσεις και πρόστιμα 470250 470250 4800 475050

1519
Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές 
ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών 
διατάξεων (άρθρο 19 Ν. 1080/80)

39750 39750 4800 44550

1519.15

Παραβάσεις γνωστοποίησης 
λειτουργίας καταστημάτων 
υγειονομικού ενδιαφέροντος 
Ν.4442/2016

0 0 4800 4800

16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 194500 194500 6200 200700

169 Λοιπά έκτακτα έσοδα 149500 149500 6200 155700

1699
Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε 
κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς 
της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ"

149500 149500 6200 155700

1699.09 Έσοδα που προκύπτουν από 
συμψηφιστικές πληρωμές της Δ.Ο.Υ. 5000 5000 5000 10000

1699.13 Επιδότηση ενοικίων λόγω Covid 19 0 0 1200 1200

2
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ 
ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

2588868,53 2622868,53 40000 2662868,53

21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 2309700 2309700 40000 2349700

211
Τακτικά έσοδα παρελθόντων 
οικονομικών ετών που βεβαιώνονται 
και εισπράττονται για πρώτη φορά

2309700 2309700 40000 2349700

2115 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης 
περιουσίας 290000 290000 20000 310000

2118 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων 
εσόδων επιτηδευματιών 10000 10000 20000 30000

4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ 
ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 7748785,76 8091959,45 26000 8117959,45

41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ 
ΤΡΙΤΩΝ 6992547,73 7244666,42 10000 7254666,42

414 Λοιπές Εισπράξεις υπέρ τρίτων 727983,89 797983,89 10000 807983,89
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4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 577878,24 647878,24 10000 657878,24

4142.07
Kρατήσεις υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων

4313,37 4313,37 5000 9313,37

4142.09 Κρατήσεις υπέρ της αρχής εξέτασης 
προδικαστικών προσφορών 4086,41 4086,41 5000 9086,41

42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 33758,03 33758,03 16000 49758,03

421 Επιστροφές χρημάτων 33758,03 33758,03 16000 49758,03

4219 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 5000 5000 16000 21000

00.6111 Αμοιβές νομικών και 
συμβολαιογράφων 10000 25000 11000 36000

00.6117.10
Παροχή Ανεξάρτητων Υπηρεσιών 
Εσωτερικού Ελέγχου για τα έτη 2021-
2022-2023

23560 23560 13640 37200

00.6142.04

Αμοιβές εξωτερικών συνεργατών για 
την υποστήριξη των οικονομικών και 
διοικητικών εφαρμογών Συντήρηση 
release

37200 24120 2500 26620

00.6151 Δικαιώματα τρίτων (ΕΛ.ΤΑ κλπ) από 
την είσπραξη τελών και φόρων 100000 125000 50000 175000

00.6312 Λοιποί φόροι 150000 85850 130000 215850

00.6443.10 Δαπάνες για απευθείας αναθέσεις 
υπηρεσιών σε Ν.Π. του Δήμου 300000 332071,2 100000 432071,2

00.6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 70000 60550 -5000 55550

00.6521.01 Τόκοι Δανείων Ταμ. Παρ. και 
Δανείων 382035,63 251415,63 -80000 171415,63

00.6526.01 Χρεολύσια δανείων Ταμ. Παρ. και 
Δανείων 520808,28 320808,28 -100000 220808,28

00.6715.14 Έκτακτη επιχορήγηση του Αθλητικού 
Οργανισμού Δήμου Καλαμάτας 0 0 70000 70000

00.6739.11

Δωρεά Ιδρύματος ¨Καπετάν Βασίλη 
Κωνσταντακόπουλου¨ για τη 
χορήγηση υποτροφιών στη μνήμη 
του Παναγιώτη Φωτέα

0 0 25000 25000

00.6822 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών 
Ταμείων 15000 15000 -7000 8000

00.8242.07
Απόδοση κρατήσεων υπέρ της 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων

4313,37 4313,37 5000 9313,37

00.8242.09 Λοιπές κρατήσεις υπέρ Αρχής 
εξέτασης προδικαστικών προσφυγών 4086,41 4086,41 5000 9086,41

10.6041.02

Τακτικές αποδοχές  προγράμματος 
ΟΑΕΔ 55-67 (περιλαμβάνονται 
βασικός μισθός, δώρα εορτών, 
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

26000 46600 9500 56100

10.6041.03 Τακτικές αποδοχές φοιτητών 
πρακτικής άσκησης 7000 12000 2000 14000

10.6041.05 Τακτικές αποδοχές λοιπού έκτακτου 
προσωπικού 169600 169600 50000 219600

10.6054.02 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ Προγρ 
ΟΑΕΔ 55-67 6000 13900 1000 14900

10.6054.03 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ φοιτητών 
πρακτικής άσκησης 2000 2000 500 2500

10.6054.05 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ λοιπού 
έκτακτου προσωπικού 44200 45700 15000 60700
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15.6021

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

170000 170000 7000 177000

15.6041.05 Τακτικές αποδοχές λοιπου έκτακτου 
προσωπικού. 35900 97924 20000 117924

15.6211

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

180000 180000 100000 280000

15.6236.03
Δαπάνες ενοικιάσεων για τις ανάγκες 
υποδοχής μεταναστών (χημικές 
τουαλέτες κ.α.)

0 4000 5000 9000

15.6261.01

Διαμόρφωση κτιρίων για παράρτημα 
ΡΟΜΑ, Δημοτικό Κομμωτήριο, 
Δημοτικά πλυντήρια και Κτίριο 
διοίκησης υπνωτηρίου

0 0 37200 37200

20.6011

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

1685738,46 1635738,46 -10000 1625738,46

20.6012.01

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 
και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές 
πρόσθετες αμοιβές

61305,02 61305,02 10000 71305,02

20.7325.03 Αύξηση ισχύος παροχής ρεύματος 
στην Τέντα Καλαμάτας 0 0 40000 40000

20.7325.21
Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων 
και καλωδίων σε εναέριο δίκτυο 
(πόλη Καλαμάτας) 

0 53000 7950 60950

20.7335.02

Αναβάθμιση συστήματος 
οδοφωτισμού του Δήμου Καλαμάτας 
με σκοπό την εξοικονόμηση 
ενέργειας και την μείωση κόστους 
λειτουργίας (JESSICA) - 
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ

700000 700000 -47950 652050

30.6011

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

689895,54 689895,54 -50000 639895,54

30.6041.02 Τακτικές αποδοχές πρόγραμμα ΟΑΕΔ 
55-67 47000 142000 8000 150000

30.6662.20 Προμήθεια ειδών μορφοσιδήρου για 
τις ανάγκες της Δ.Ε. Αρφαρών 10000 10000 20000 30000

30.6662.28 Προμήθεια εργαλείων συνεργείων 0 0 15000 15000

30.7135.04 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 50000 54416,79 -11000 43416,79

30.7334.05 Επισκευή Βελτίωση πεζοδρομίων, 
ρείθρων, κρασπέδων κ.λ.π. 57940,84 87400 -49200 38200

30.7336.13
Προμήθεια δομικών υλικών από 
Μάντρα Δημοτικής Ενότητας 
Καλαμάτας (2022)

0 23000 14200 37200

35.6011

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

349908,02 349908,02 -20000 329908,02

35.6117.04 Φυτοπροστασία χώρων πρασίνου 
(2022) 0 0 8000 8000
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35.6117.07 Δαπάνες για την πιστοποίηση των 
παιδικών χαρών (2022) 0 0 10000 10000

35.6262.18 Καθαρισμός αγροτικού δικτύου με 
μηχανοκίνητα μέσα 0 0 7000 7000

35.6692.03 Προμήθεια Ανθοφύτων (2022) 0 0 10000 10000

35.6692.04 Προμήθεια φυτικού υλικού (2022) 0 0 7000 7000

35.7135.19

Προμήθεια Οργάνων και 
απαραίτητου εξοπλισμού για 
πιστοποίηση παιδικής χαράς Τ.Κ 
Μικρομάνης

0 30000 7200 37200

40.6011

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

485936,5 485936,5 -80000 405936,5

40.7111.01

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

200000 91627,83 -7088,82 84539,01

40.7413.03
Αμοιβή εκπόνησης μελέτης Πράξης 
Εφαρμογής της Πολεοδομικής 
Μελέτης Βέργας

5000 5000 -1000 4000

40.7413.47

Δαπάνη για τον Πανελληνιο 
Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό ιδεών με 
αντικείμενο την ¨Ανάπλαση του 
παραλιακού μετώπου Καλαμάτας

0 0 1000 1000

40.7425.03
Δαπάνες γιά την εκτέλεση βασικών 
κοινοχρήστων πολεοδομικών έργων 
/ Ανατολικής Παραλίας

40000 60000 15000 75000

80.8317.08

Επιχορηγούμενες Πληρωμές για την 
εξόφληση υποχρεώσεων από 
τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις - 
Έργο "Τσιμεντοστρώσεις τμημάτων 
δημοτικής και αγροτικής οδοποιίας 
δήμου" (Απόφαση Α82/29-4-
2021/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ 
ΤΡΙΠΟΛΗΣ)

0 0 11110,51 11110,51

80.8317.09

Επιχορηγούμενες Πληρωμές για την 
εξόφληση υποχρεώσεων από 
τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις – 
Έργο "Οδοποιία περιοχής Βάλτου 
στο Δ.Δ. Ασπροχώματος" (Απόφαση 
Α107 /13-5-202 /ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ) 

0 0 49697,7 49697,7

80.8317.10

Επιχορηγούμενες Πληρωμές για την 
εξόφληση υποχρεώσεων από 
τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις – 
Προμήθεια Γάλακτος σύμφωνα με 
την 11646/2-3-2012 Σύμβαση 
(Α58/28-2-2022/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ) 

0 0 7603,77 7603,77

80.8317.11

Επιχορηγούμενες Πληρωμές για την 
εξόφληση υποχρεώσεων από 
τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις – 
Έργο "Καθαρισμός Αγροτικών Οδών 
του ΤΚ Μικρομάνης" (Α495/23-12-
2019/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ 
ΤΡΙΠΟΛΗΣ) 

0 0 12820,98 12820,98

9111 Αποθεματικό 550000 771524,7 -177370,92 594153,78
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Επί του θέματος διεξάγεται διαλογική συζήτηση ως εξής: 

Λοιπόν, έλεγα ότι από την εισήγηση προκύπτει η έναρξη της διαδικασίας για 
την εκπόνηση του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για την ανάπλαση του 

παραλιακού μετώπου. Ξεκινάμε με ένα ποσό μόνο και μόνο για να ξεκινήσει η διαδικασία και 
δείχνει την πρόθεσή μας έτσι ώστε να παρέμβουμε ολιστικά στο παραλιακό μέτωπο για την 
ανάδειξή του και για την αξιοποίησή του τα επόμενα χρόνια. Θα είναι σίγουρα μία διαδικασία 
μακρόχρονη, δεν θα γίνει σε μία μέρα αυτό, αλλά σήμερα όμως με την εγγραφή αυτού του 
κωδικού προφανώς ξεκινάμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κανάκη. 

Καταρχάς να σχολιάσω εν τάχη ότι είναι πολύ θετικό, για να μην κάνουμε μόνο 
κριτική, να λέμε και τα θετικά, είναι θετικό αυτό με τον διαγωνισμό, το θέμα με 

το διαγωνισμό του παραλιακού μετώπου, είναι κάτι που και εμείς έχουμε ζητήσει στο 
παρελθόν, βέβαια μπορεί να άργησε καμία 15ετία – 20ετία, αλλά εντάξει, κάλλιο αργά παρά 
ποτέ, ας ξεκινήσει μια διαδικασία και ας ελπίσουμε ότι θα τελειώσει σε ένα εύλογο χρονικό 
διάστημα. 
Ωστόσο, θα ψηφίσω Κατά επειδή γνωρίζετε τους λόγους. 
Ευχαριστώ. 

Λοιπόν, καταρχήν, αγαπητέ Νίκο, δεν κατανοώ σε τι θα βοηθήσει ένα 
χιλιάρικο που εγγράφεται στον προϋπολογισμό για την έναρξη του 

διαγωνισμού. 

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Στη διαδικασία. 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Για ποιο λόγο χρειάζεται; 

Χρειάζεται για να μπορέσεις να κάνεις διάθεση πίστωσης, για να μπορέσει να 
προκύψει… 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Ποια πίστωση θα χρειαστεί να διαθέσετε;

Με πολυετή δέσμευση. Για το 2022, για να ξεκινήσει η διαδικασία πρέπει να 
’χεις κάτι. Είναι τεχνικό το θέμα αυτό. Και τα υπόλοιπα τα πας για τα επόμενα 

χρόνια. Όπως ξεκινήσαμε…

ΛΙΑΠΠΑΣ: Λογιστικό είναι, δηλαδή, το θέμα;

Έχει να κάνει με τη διαχείριση, με τον τρόπο της διαχείρισης του 
προϋπολογισμού. Δεν έχει να κάνει με κάτι άλλο. 

Η ουσία είναι ότι για να  ξεκινήσει  η οποιαδήποτε  διαδικασία θα πρέπει να έχεις  μία 
ελάχιστη εξειδίκευση και διάθεση πίστωσης. Αυτό. Και επειδή αν υποθέσουμε ότι βάζαμε 100 
χιλιάδες, λέω ένα νούμερο στην τύχη, δεν υπήρχε περίπτωση στο ’22 να έχουμε κάνει κάτι. 
Σύμβαση πιστεύετε ότι θα έχουμε το ’22; Προφανώς όχι. Όλα αυτά πάνε στο ’23. Και αν θα 
δείτε στον προϋπολογισμό του ’23 έχουμε βάλει ένα πολύ μεγαλύτερο ποσό, γύρω στις 50 
χιλιάδες.

Τέλος πάντων, το σχόλιό μου γι’ αυτό είναι ότι ο στόχος είναι άλλος και δεν 
είναι αυτός, αλλά εν πάση περιπτώσει, έτσι; Ο στόχος, κατά τη δική μου 

πάντα εκτίμηση, είναι ότι το έχετε εξαγγείλει και κάποια στιγμή πρέπει να δείξετε ότι το 
ενεργοποιείτε. Και ξεκινάτε, βάζετε 1 χιλιάρικο τώρα και βλέπουμε. 
Λοιπόν…

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: 

ΚΑΝΑΚΗΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: 

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 
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Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. 
Στο τεχνικό πρόγραμμα, αυτό που κουβεντιάσαμε την προηγούμενη φορά 

και που το ’χουμε στείλει στο Παρατηρητήριο ενσωματωμένο στον προϋπολογισμό, υπάρχει 
κωδικός με 50 χιλιάδες.

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Θα το δούμε, γιατί δεν το ’χω…

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Ναι, ναι, του ’23, το λέω με σιγουριά.

Θα το δούμε. 
Πάω παρακάτω. Ήθελα να ρωτήσω: η έκτακτη επιχορήγηση των 

αθλητικών οργανισμών με 70 χιλιάδες για ποιο λόγο γίνεται;
Δεύτερη ερώτηση: στις δαπάνες για απευθείας αναθέσεις σε Νομικά Πρόσωπα του Δήμου, 
αφορά τον κωδικό 6443.10, από 300 χιλιάδες που ήτανε ο αρχικός προϋπολογισμός ανέβηκε 
στις 332 και τώρα προσθέτουμε άλλες 100 χιλιάδες, 432 χιλιάδες. Και αναρωτιέμαι: σε τι 
δράσεις και σε ποια Νομικά Πρόσωπα θα πάνε αυτά τα επιπλέον χρήματα.
Τρίτον: διαβάζω έναν κωδικό που για πρώτη φορά μπαίνει: Διαμόρφωση κτιρίων για 
Παράρτημα Ρομά, Δημοτικό Κομμωτήριο, κλπ. Άλλη μία ανάθεση, από ότι αντιλαμβάνομαι, 
37.200.
Και βεβαίως επισημαίνω και πάλι την ενοικίαση των χημικών τουαλετών: 9 χιλιάδες.
Λοιπόν, δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποιες απαντήσεις γι’ αυτά που σας ρώτησα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νίκο, …(δεν ακούγεται) εγώ κάνα-δυο απαντήσεις;

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Όχι, εγώ δεν έχω τίποτα, εγώ απήντησα. Δεν θέλω κάτι άλλο.

Λοιπόν, μια αύξηση στις απευθείας αναθέσεις των Νομικών Προσώπων …( εκτός 
μικροφώνου  – δεν ακούγεται).

……(δεν ακούγεται)  ο προϋπολογισμός στις δαπάνες απευθείας ανάθεσης σε 
Νομικά Πρόσωπα κατά 120;

ΦΑΒΑΣ: Πρώτα από όλα το ρεύμα.

ΦΩΝΕΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγονται).

Κοιτάξτε, χωρίς να είναι… συγνώμη, Γιώργο. Θα το δούμε βεβαίως εδώ όταν θα 
αναθέσουμε …(δεν ακούγεται) τις υπηρεσίες. 

Μα συνήθως, Πρόεδρε, συνήθως αυξάνουμε τον προϋπολογισμό ή τον 
μειώνουμε για κάποιο λόγο. Δεν βάζουμε τα νούμερα στον αέρα και αν μας 

κάτσει ή αν μας προκύψει κάτι.

ΦΑΒΑΣ: Υπάρχει μπροστά μας, υπάρχουν μπροστά μας.

Υποθέτω ότι υπάρχουν κάποιες ανάγκες που μας αναγκάζουνε ή κάποιος 
προγραμματισμός. Αυτό ρωτάω.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τις οποίες αν έχουμε υπομονή θα τις δούμε εδώ. 

Θα τις δούμε πάλι όταν έρθουνε -έτσι;- αλλά τη στιγμή που αλλάζουμε τον 
προϋπολογισμό, τον τροποποιούμε σημαίνει ότι ξέρουμε….

ΚΑΝΑΚΗΣ: Αυτό ακριβώς.

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 
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….τι θέλουμε να κάνουμε και γι’ αυτό δεν έχουμε τα απαιτούμενα χρήματα, 
εκτός αν δεν τα σκέφτομαι εγώ καλά.

ΦΑΒΑΣ: Σωστά τα σκέφτεσαι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σωστή είναι η βάση.

ΦΑΒΑΣ: Σωστή είναι η βάση.

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Λοιπόν, αφού είναι η βάση σωστή, περιμένω και τη σωστή απάντηση.

ΦΑΒΑΣ: Λοιπόν, να πω εγώ, Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε για το κομμάτι που με αφορά;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως.

Όσον αφορά για το Κέντρο Κοινότητας Ρομά, για το Δημοτικό Κομμωτήριο, τα 
Δημοτικά Υπνωτήρια και για το Δημοτικό Πλυντήριο, τουλάχιστον τα 2, δηλαδή το 

Κέντρο Κοινότητας Ρομά και το Δημοτικό Υπνωτήριο είναι απαραίτητα και μπορώ να σας πω 
χτες έπρεπε να ’χαμε τα λεφτά για να ξεκινήσουμε να τα φτιάχνουμε, γιατί το Κέντρο 
Κοινότητας Ρομά χρηματοδοτείται απ’ το ΕΣΠΑ, ήδη έχουμε κάνει τις διαδικασίες για την 
πρόσληψη 6, δηλαδή στελεχιακού δυναμικού που θα αποτελείται από 6 άτομα, και ήδη 
πρέπει να προχωρήσουμε, γιατί υπάρχουν ζητήματα με τους Ρομά τα οποία καθημερινά τα 
διαβάζετε και τα ξέρετε. Άρα λοιπόν, το Κέντρο Κοινότητας Ρομά πρέπει να προχωρήσει πάρα 
πολύ γρήγορα.
Όσον αφορά το Δημοτικό Υπνωτήριο πρέπει να προχωρήσει το κτίριο υποστήριξης, το 
διοικητικό, το οποίο είναι απαραίτητο για την αδειοδότησή του, κάτι λοιπόν το οποίο και αυτό 
είναι άμεσα να γίνει. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι έπρεπε αυτή η διαδικασία ήδη και να την 
είχαμε ξεκινήσει και άμα μας φύγει στην τελευταία τροποποίηση ο χρόνος δεν θα 
μπορέσουμε να τα πραγματοποιήσουμε φέτος, άρα θα χάσουμε πολύτιμο χρόνο, ιδιαίτερα για 
το Κέντρο Κοινότητας Ρομά.
Επειδή όμως όλα αυτά, το Κέντρο Κοινότητας Ρομά, το Δημοτικό Κομμωτήριο και το 
Δημοτικό Πλυντήριο, το οποίο και αυτό είναι αναγκαίο γιατί υπάρχει αναγκαιότητα χρήσης 
ιδιαίτερα του Δημοτικού Πλυντηρίου, βρίσκονται στην ίδια ακριβώς περιοχή, το ένα δίπλα 
από το άλλο, είπαμε να το πάμε όλο αυτό πακέτο να τα φτιάξουμε, έτσι ώστε να δοθούν 
προς χρήση το συντομότερο δυνατό.
Τώρα, αν μου επιτρέπετε, να κάνω και εγώ μία σκέψη όσον αφορά για τη χρηματοδότηση 
των Νομικών Προσώπων, υπάρχουν μπροστά μας, για παράδειγμα, τα Χριστούγεννα, που θα 
υπάρχουν εκδηλώσεις μέσα στα Χριστούγεννα, θα υπάρχει στολισμός της πόλης, θα 
υπάρχουν ζητήματα που έχουν να κάνουνε ενδεχομένως με Χριστουγεννιάτικο Χωριό ή με 
οτιδήποτε άλλο, το οποίο σίγουρα αυτό θα το…, θα διαχειριστεί, βέβαια θα έρθει στην 
Οικονομική Επιτροπή προκειμένου να δούμε ποιο θα είναι το ποσό της ανάθεσης και πώς θα 
είναι αυτό, αλλά είναι μία από τις δράσεις που σας αναφέρω ενδεικτικά για το ποσό το οποίο 
μπορεί να αφορά αυτά τα 100 χιλιάρικα τα οποία κάνουμε μεταβολή στον προϋπολογισμό.

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Υποπτεύεσαι.

ΦΑΒΑΣ: Όχι υποπτεύομαι, είναι σαφέστατο.

Λοιπόν, τέλος πάντων.
Εις ότι αφορά το…, αν μου επιτρέπετε ένα σχόλιο, σε ότι αφορά τα κτίρια, 

δεν έχω εγώ καμία αντίρρηση το να κάνετε αυτά που πρέπει, μάλλον θα έπρεπε να τα έχετε 
κάνει ήδη πολλούς μήνες νωρίτερα, διότι θυμάμαι ότι όταν φέρατε εσπευσμένως τότε το 
Υπνωτήριο -έτσι;- μας διαβεβαιώσατε ότι όλα είναι εντάξει και ότι είναι θέμα μερικών ημερών 
για να τακτοποιηθεί και η άδειά του για να λειτουργεί νόμιμα. 
Λοιπόν, έχουν περάσει τουλάχιστον1,5 με 2 χρόνια.

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:

ΦΑΒΑΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 
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Υπήρξε ένα ζήτημα -συγνώμη που σε κόβω- υπήρξε ένα ζήτημα όσον αφορά το 
κομμάτι του χρησιδανείου το οποίο είχε δοθεί σε ένα Σύλλογο και το οποίο έπρεπε 

να του δοθεί χρόνος προκειμένου να φύγει από τον συγκεκριμένο χώρο και να πάει σε έναν 
άλλον, έτσι ώστε ο χώρος αυτός να είναι ελευθέρως διαθέσιμος στον Δήμο για να μπορέσει 
να τον συντηρήσει, να τον επισκευάσει, να τον βελτιώσει για τη χρήση την οποία έχει 
προταθεί. Εντάξει; Γι’ αυτό έχει καθυστερήσει αυτό όσον αφορά το Δημοτικό Υπνωτήριο, 
έτσι;

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Το δεύτερο: τα πλυντήρια λειτουργούν αυτή τη στιγμή;

ΦΑΒΑΣ: Όχι, πώς είναι δυνατόν να…; Αφού ακόμη δεν έχουμε φτιάξει τον χώρο.

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Τότε για ποιο λόγο το φέρατε πριν από 8 - 10 μήνες;

ΚΑΝΑΚΗΣ: Το εγκαινιάσαμε κιόλας.

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Και εγκαινιάσαμε …(δεν ακούγεται) φασαρία εκεί πέρα. 

ΦΩΝΗ: …(δεν ακούγεται).

Όχι, δεν εγκαινιάσαμε Δημοτικά Πλυντήρια. Δεν εγκαινιάσαμε Δημοτικά Πλυντήρια.
Ήταν η πρόταση και η πρόθεση της Δημοτικής Αρχής να γίνουν τα Δημοτικά 

Πλυντήρια και όπως και το Δημοτικό Κομμωτήριο, αλλά ο χώρος έπρεπε να ελευθερωθεί και 
από κει, γιατί γνωρίζετε ήταν εκεί το παλιό Κτηματολόγιο, στεγαζόταν εκεί πέρα, έπρεπε να 
ελευθερωθεί πλήρως, και να αρχίσουνε οι διαδικασίες, να πάμε να αποτιμήσουμε την 
κατάσταση εκεί πώς είναι, τι θα χρειαστεί, για να μπορέσει να συντηρηθεί και να βελτιωθεί, 
έτσι ώστε να χρησιμοποιηθεί για τον λόγο τον οποίο το θέλουμε. Δεν είναι…, εγκαίνια δεν 
κάναμε, εγκαίνια θα κάνουμε όμως.

ΚΑΝΑΚΗΣ: Εγώ μία κορδέλα θυμάμαι κόκκινη που ήταν μπροστά ο κ. Δήμαρχος και έκανε…

ΦΑΒΑΣ: Όχι, πού λες; Στο Υπνωτήριο.

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Στα Υπνωτήρια, στα Υπνωτήρια.

ΚΑΝΑΚΗΣ: Μια κορδέλα κόκκινη.

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Τέλος πάντων.

Μα ούτως ή άλλως, Βασίλη, θα σου εξηγήσω κάτι: άλλο η αδειοδότηση της 
συγκεκριμένης Δομής και άλλο η δυνατότητα χρησιμοποίησής της.

Όπως είδατε, έχει χρησιμοποιηθεί και 2 φορές κατά το παρελθόν και τώρα χρησιμοποιείται 
αυτή τη στιγμή που μιλάμε από τα 5 παιδάκια και τις 2 γυναίκες που έμεναν εδώ των 
μεταναστών, άρα λοιπόν η χρησιμοποίησή τους γίνεται με ευθύνη δική μου και του κ. 
Δημάρχου, βασικά πάνω απ’ όλα του Δημάρχου, λοιπόν και από κει και πέρα προχωράμε 
όμως και στις διαδικασίες αδειοδότησής του για να είμεθα πλήρως νόμιμοι.

ΚΑΝΑΚΗΣ: Ωραία, ωραία. Το λύσαμε, πάμε παρακάτω.

Λοιπόν, για τα 70 χιλιάδες στον Αθλητικό Φορέα, υπάρχει αίτημα που βασίζεται 
στη νομοθεσία για έκτακτη ενίσχυση λόγω του κόστους του ενεργειακού. Ο 

Αθλητικός Φορέας ζητάει 100 χιλιάδες, η δυνατότητα που έχει ο Δήμος αυτή τη στιγμή είναι 
70 χιλιάδες. 

ΦΩΝΗ: Πρόεδρε;

ΦΑΒΑΣ:

ΦΑΒΑΣ: 

ΦΑΒΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε. 

Ωραία. Επειδή όντως με τους προβολείς και όλα αυτά φεύγει μεγάλη ενέργεια, 
έχετε σκεφτεί να τους κάνουμε LED σε όλους ή στο Μπαχράμη και στα άλλα 

γήπεδα, ούτως ώστε να μπορέσουμε να εξοικονομήσουμε το ενεργειακό κομμάτι αυτό;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προφανώς οι ανάγκες επιβάλλουν να αλλάξει… 

ΛΙΑΠΠΑΣ: Δηλαδή, αυτό σου λέω, καίμε λεφτά στη ΔΕΗ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: …και αναθεώρησης των τεχνικών χαρακτηριστικών των έργων από δω και πέρα.

Ακριβώς. Ακριβώς, γιατί τόσο στην προπόνηση, που προπονούνται οι ομάδες όσο 
και κατά τη διεξαγωγή των αγώνων, φεύγουν πολλές Κιλοβατώρες έτσι.

Οι προβολείς πυρακτώσεως ξέρετε καλύτερα οι τεχνικοί από μένα ότι έχουνε 
τεράστια κατανάλωση έναντι των…

ΛΙΑΠΠΑΣ: Έτσι, έτσι, έτσι.

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Πρόεδρε, τον λόγο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε.

Αγαπητέ συνάδελφε Λιάππα, η κατανάλωση ενέργειας στον Αθλητικό 
Οργανισμό δεν προέρχεται απ’ τους προβολείς. Αυτό είναι απειροελάχιστο. Η 

λειτουργία του Κολυμβητηρίου.

ΚΑΝΑΚΗΣ: Το Κολυμβητήριο είναι το βασικό.

Οι αντλίες του Κολυμβητηρίου χρειάζονται 40 χιλιάδες Κιλοβατώρες τον 
μήνα. Αν θα είναι 35, αν θα είναι 37, εντάξει, αλλά χρειάζονται 40 χιλιάδες 

Κιλοβατώρες τον μήνα. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι τα Βατ των προβολέων είναι πάρα-πάρα-
πάρα-πάρα πολύ μικρά μπροστά στο Κολυμβητήριο.
Η Τέντα, η Τέντα…

ΛΙΑΠΠΑΣ: Ναι όμως πρέπει να κάνετε…

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Η Τέντα, η Τέντα λειτουργεί με LED. Εντάξει;

ΛΙΑΠΠΑΣ: Με LED, ναι. Εκεί έχει γίνει, ναι. Εγώ λέω για τα γήπεδα τα άλλα.

Και ο Μπαχράμης. Τώρα τα γήπεδα τα κάτω, το Εθνικό Στάδιο, οι προβολείς 
το βράδυ είναι πάρα πολύ λίγοι αυτοί που είναι αναμμένοι, δεν…, αλλά πέραν 

τούτου όμως η μεγάλη κατανάλωση είναι στο Κολυμβητήριο.

ΛΙΑΠΠΑΣ: Εκεί δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι με τα φωτοβολταϊκά, Νίκο;

Εκεί έχουμε… είναι ακόμα, περιμένουμε το ok από τη Διαχειριστική Αρχή του 
ΥΜΕΠΕΡΑΑ για να ξεκινήσουμε τον διαγωνισμό της Ενεργειακής Αναβάθμισης 

του Κολυμβητηρίου με έναν προϋπολογισμό και ένταξη στο ΕΣΠΑ 908 χιλιάδων ευρώ 
περίπου. Επί Διευθυντή Βασίλη Τζαμουράνη είχε ξεκινήσει αυτή η μελέτη, είχε ολοκληρωθεί, 
και εμείς αναμένουμε ακόμα από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ την έγκριση της έναρξης των διαγωνιστικών 
διαδικασιών.

ΛΙΑΠΠΑΣ: 

ΛΙΑΠΠΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: 

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: 

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: 

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: 
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ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Με το Νίκο τον ………

ΦΩΝΕΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγονται).

Δυστυχώς, δυστυχώς, Νίκο μου, φοβάμαι ότι και αυτό θα πάει στις 
καλένδες. Θυμάμαι πάρα πολύ έντονα τις συζητήσεις και τις επαφές που 

είχαμε με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, κτλ. και πάντα η τελική κατάληξη ήτανε 
ένα στρογγυλό μηδέν.

Να δώσουμε μια απάντηση, σε μια ερώτηση που εκκρεμεί ή θέλετε κάτι να 
συμπληρώσετε;

Να συμπληρώσω δυο κουβέντες και δεν ξαναμιλώ.
Το δεύτερο, και εγώ συμφωνώ ότι πρέπει να εξαντλήσουμε όπου 

μπορούμε τη δυνατότητα εξοικονόμησης. Και εδώ πρέπει να εξάρω, επιτρέψτε μου και έναν 
προσωπικό τόνο, τη μεγάλη εξοικονόμηση που επιτυγχάνει ο Δήμος με την υλοποίηση του 
έργου αλλαγής των φωτιστικών της πόλης με LED, που όταν το ξεκινήσαμε, πέραν του ότι 
ήμασταν πρωτοπόροι, ακούγαμε και διάφορα σχολιάκια και διάφορα υπονοούμενα που δεν 
θέλω να αναφέρω τώρα.
Σήμερα, λοιπόν, είναι ίσως αυτό, το δεύτερο εδώ που έχουμε κάτω από το δάπεδο του 
πάρκινγκ που είναι η γεωθερμία και το σύστημα παρακολούθησης της κατανάλωσης αυτού 
του κτιρίου, ίσως είναι τα 3 μοναδικά μέχρι τώρα όπλα που έχουμε απέναντι στην 
εξοικονόμηση ενέργειας, που σήμερα έγινε πλέον πρωταρχικό ζήτημα.

ΦΑΒΑΣ: Θα ήταν πολύ καλά να το ’χαμε κάνει και στο Μέγαρο Χορού αυτό το σύστημα.

Λοιπόν, για το Μέγαρο Χορού, επειδή πολύ ακούγεται αυτό και το διάβασα 
κιόλας, καταρχήν έχω την πεποίθηση ότι δεν αποτελεί αιχμή προς εμένα 

αυτό. Έτσι;

ΦΑΒΑΣ: Προς Θεού, όχι, απλά το αναφέρω ως ενεργοβόρο… 

Λοιπόν, το πρόβλημα όμως, το πρόβλημα, αγαπητέ Γιώργο, δεν είναι τόσο 
το ποσόν της κατανάλωσης σε Κιλοβατώρες, όσο είναι η τιμή, διότι εκεί 

πληρώνουμε, πληρώνουμε με ειδικό τιμολόγιο λόγω της μεγάλης απαίτησης σε ισχύ που έχει 
το κτίριο. Άρα, δεν είναι οικιακό το τιμολόγιο, αν ήτανε οικιακό το τιμολόγιο θα πληρώναμε 
πολύ λίγα. Δεν είμαι σε θέση, δεν θυμάμαι τα νούμερα…

ΦΑΒΑΣ: Δεν έχει σημασία, σημασία έχει…

…πάντως σημασία έχει ότι αν θα πας ακόμη και σε ένα οποιοδήποτε άλλο 
κτίριο και ζητήσεις παροχή με τόση ισχύ που απαιτεί το κτίριο, όχι στην 

καθημερινή του λειτουργία, και εδώ πρέπει να το τονίσουμε και πρέπει να μας απασχολήσει 
και αυτό, ότι την ισχύ δεν την έχει ανάγκη για την καθημερινή του λειτουργία, την έχει για 
κάποιες συγκεκριμένες…

ΦΑΒΑΣ: 10 φορές τον χρόνο.

…που πιθανόν να μην χρειαστούν ούτε 10 τον χρόνο.
Άρα, ενδεχομένως πρέπει να αναζητηθεί ή να γίνει μια μελέτη και μια 

συνεννόηση με τη ΔΕΗ πώς μπορεί να απαλλαγούμε από αυτό το δυστυχώς υψηλό τιμολόγιο 
που γενικά επιβάλλει η ΔΕΗ.

Έξω από αυτό όμως, ξέρουμε ότι το άλλο μέρος είναι η ποσότητα το οποίο 
συντελείται ως αποτέλεσμα στη διαμόρφωση τιμής, έτσι;

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΦΑΒΑΣ: 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να ολοκληρώσουμε την ημερήσια διάταξη και μετά θα τα πούμε.

ΦΑΒΑΣ: Όχι εντάξει, ο Βασίλης είπε τη μία, εγώ λέω την άλλη.

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Οικιακό τιμολόγιο η ΔΕΥΑΚ…

Κοιτάξτε μπορεί, αυτό που λες, Γιώργο μου, υπάρχει λύση. Υπάρχει η λύση 
των φωτοβολταϊκών επί της στέγης η οποία μπορεί να μελετηθεί και για 

έναν επιπρόσθετο σκοπό: και για την προστασία των μηχανημάτων που είναι από πάνω και 
για τα προβλήματα της βροχόπτωσης που μερικές φορές από αστοχίες μπορεί να μπαίνει στο 
κτίριο και ούτω καθεξής. Έτσι;

ΦΑΒΑΣ: Αυτό λέω, Βασίλη μου, μακάρι να είχε μελετηθεί από τότε, να υπάρχει απευθείας.

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Μακάρι να τα ’χαμε κάνει…

ΦΑΒΑΣ: Αυτό είπα, δεν είπα κάτι άλλο.

Μακάρι να τα ’χαμε κάνει τέλεια πριν από 50 χρόνια όλα και να μην 
χρειάζεται σήμερα εμείς να είμαστε καν εδώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ας κρατήσουμε τη συζήτηση.

Να θυμίσω όμως ότι για το Μέγαρο, για το Μέγαρο ετοιμάζονται οι μελέτες 
για ένταξη στο «ΗΛΕΚΤΡΑ».

Και το «ΗΛΕΚΤΡΑ» καλοδεχούμενο, όλοι θριαμβολογούν για τα LED, τώρα 
βλέπω εκεί στις πρωινές εκπομπές Δημάρχους μεγάλων αστικών κέντρων να 

λένε: πετύχαμε. Εμείς το ’χουμε κάνει αυτό χρόνια τώρα.

Εγώ, Σαράντο, επιτρέψτε μου κάτι: με είχε στείλει τότε ο Δήμος το 2017, 
αν δεν κάνω λάθος, σε μια ημερίδα που ’χε γίνει στο…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το ’14 είχαμε ξεκινήσει.

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Ξεκίνησε το ’14, το ’17 ήταν η ημερίδα.

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Το ’17; Το ’18 νομίζω υπογράψαμε τη σύμβαση.

ΦΑΒΑΣ: Είχαμε πολλές ενστάσεις, γι’ αυτό υπογράψαμε το ’18, Βασίλη. Πάνω από ένα χρόνο.

Το ’17 είχε γίνει στην Αθήνα μια ημερίδα και με έστειλε τότε ο Δήμαρχος, 
μιας και ασχολιόμουνα με το θέμα, να πάω. Λοιπόν, δέχθηκα τότε 

καταιγισμό ερωτήσεων.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πώς τα καταφέρατε;

Όχι, επικριτικών ερωτήσεων. Και επιθετικών. Στο τέλος, από ανθρώπους οι 
οποίοι το κατείχαν καλύτερα από μένα το θέμα γιατί ήτανε από εταιρείες, 

από…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπήρχε σύγκρουση, υπήρχε σύγκρουση.

Και μάλιστα θυμάμαι χαρακτηριστικά ένας τύπος μου λέει έτσι με ένα 
ύφος: αν μου λέει ποτέ καταφέρετε -μου λέει- να υπογράψετε μια τέτοια 

σύμβαση -μου λέει- να βρεθούμε -λέει- να σε κεράσω.

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:
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ΦΑΒΑΣ: Έχασες το κέρασμα, δεν τον βρήκες βρε Βασίλη.

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Εκεί καταλαβαίνετε όμως και την ψυχολογία που μας δημιουργεί…

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Εε βέβαια.

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Έτσι; Όταν ένα καινούργιο θέμα… ένα καινούργιο θέμα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχουμε Επιτροπή, τον Θεοφύλακτο…

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Εε βεβαίως…

Για όλους μας ήταν τότε… γιατί ήταν και πολύ αυστηρά τα κριτήρια τα οποία 
τέθηκαν τότε για τον ανάδοχο και απλά να πω ότι παράλληλα με μας ήταν και η 

Θεσσαλονίκη.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τζαμουράνη, για το 3; Τροποποίηση.

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Για την τροποποίηση του προϋπολογισμού θα ψηφίσω Κατά βεβαίως.

Κύριε Λιάππα ¨Κατά¨. Και ο κ. Κανάκης; ¨Κατά¨.
Κατά Πλειοψηφία.

Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού έλαβε υπόψη 
της τα προαναφερόμενα, τις διατάξεις των άρθρων 72 & 75 του Ν. 3852/2010 όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν, και την ΚΑΤΑψήφιση της πρότασης από τους κ.κ. Κανάκη, 
Τζαμουράνη και Λιάππα κατά πλειοψηφία

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας την αναμόρφωση του δημοτικού 
προϋπολογισμού, οικον. έτους 2022, σύμφωνα με τα προτεινόμενα στην υπ’ 
αριθμ. πρωτ. 93867/26-09-2022 εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου & 
Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Καλαμάτας, που αναλυτικά 
καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού, το οποίο πρακτικό στο σύνολό του 
υπογράφεται όπως ακολουθεί :

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Μαρινάκης Σαράντος 1. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης

2. Κανάκης Βασίλειος

3. Λιάππας Λεωνίδας

4. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος

ΦΑΒΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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5. Μπασακίδης Νικόλαος

6. Σκοπετέας Αναστάσιος

7. Τζαμουράνης Βασίλειος

8. Φάβας Γεώργιος

Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΧΑΡ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
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