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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   47/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ   582/2020

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 25η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, συνέρχεται 
στην 47η/2020 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ 
αριθμ. πρωτ.  76319/20-11-2020 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. 426/77233/13-112020 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) Λιάππας Λεωνίδας 
(αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 582 απόφαση), 2) Μαρινάκης Σαράντος, 3) Μπάκας Ιωάννης, 4) 
Μπασακίδης Νικόλαος και 5) Τζαμουράνης Βασίλειος.

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

Στη συνεδρίαση συμμετέχουν τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. 
Δρούγας Παντελής, Χριστόπουλος Ιωάννης και Αγγελής Αναστάσιος, αναπληρώνοντας τα 
τακτικά μέλη κ.κ.  Πολίτη Δημήτριο, Κοσμόπουλο Βασίλειο 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 κ. Δήμαρχος, το αναπληρωματικό μέλος της 
Οικονομικής Επιτροπής κ. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος, ο δημοτικός σύμβουλος κ. 
Φαββατάς Δημήτριος 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.   
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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 2020.

Στη συζήτηση του θέματος συμμετέχει και η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικών του 
Δήμου κα Ηλιοπούλου Γεωργία, ώστε εάν της συζητηθεί να ενημερώσει το Σώμα σχετικά.

Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος κ. Μαρινάκης αναφέρεται στη υπ’ αριθμ. πρωτ. 
76681/23-11-2020 σχετική εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου και Μισθοδοσίας της 
Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου και στον συνημμένο σ’ αυτή πίνακα τα οποία έχουν 
αναλυτικά ως εξής:

ΘΕΜΑ : Εισήγηση για την 13η αναμόρφωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού & Τεχνικού 
Προγράμματος Οικονομικού Έτους 2020.

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

Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου          Η Διευθύντρια Οικονομικών
                                             & Μισθοδοσίας

Λαγωνικάκος Σπυρίδων                  Ηλιοπούλου Γεωργία

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩ

ΜΕΝΟΣ

ΑΝΑΜΟΡΦΩ
ΣΗ

ΔΙΑΜΟΡΦΩ
ΘΕΝΤΑ

1411.05 Δωρεά Ιδρύματος ΄΄ΚΑΠΕΤΑΝ ΒΑΣΙΛΗ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ΄΄ για 
χορήγηση υποτροφιών στη μνήμη 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΦΩΤΕΑ

0 0 25000 25000

00.6031.03 Τακτικές αποδοχές ειδικών 
συμβούλων & συνεργατών

64000 61702,57 -5000 56702,57

00.6053.09 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων 
ειδικών θέσεων , υπέρ ΕΦΚΑ- Κύριας 
σύνταξης

4000 10038,88 80 10118,88

00.6053.11 Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ για παροχές σε 
Είδος

4500 5527,18 600 6127,18

00.6121.01 Αντιμισθία αιρετών - έξοδα 
παράστασης (άρθρο 92 Ν.3852/2010, 
άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ) 

165000 170315 7200 177515

00.6123 Έξοδα κίνησης προέδρων T.Σ (Άρθρο 4 
Ν. 2539/97)

145000 165200 -23000 142200

00.6126.09 Εργοδοτικές εισφορές αιρετών, υπέρ 
ΕΦΚΑ - Κύριας σύνταξης

32500 21500 1200 22700

00.6434.09 Δαπάνες για λοιπές αμοιβές τεχνικών 4500 4500 -3000 1500

00.6443.01 Δαπάνες για μακέτες 3000 3000 -1000 2000

00.6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 50000 48000 25000 73000
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10.6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 
βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά 
και ειδικά τακτικά επιδόματα)

630000 830000 78628,77 908628,77

10.6051.05 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ κύριας 
σύνταξης μηχανικών

18000 18980 125 19105

10.6051.09 Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΡΙΑΣ 
ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΦΚΑ 

160000 207700 500 208200

10.6051.12 Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ υπέρ 
Λογαριασμού σε Χρήμα Υπαλλήλων 
(Πρώην ΤΥΔΚΥ και ΟΠΑΔ)

4000 4000 40 4040

10.6052.04 Eργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 164000 164000 20000 184000

10.6266.05 Αγορά και εγκατάσταση 
πληροφοριακών συστημάτων για τις 
Οικονομικές και Διοικητικές Υπηρεσίες 
του Δ. Καλαμάτας (2021) 

0 0 24800 24800

15.6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 
βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά 
και ειδικά τακτικά επιδόματα)

400000 250000 -66000 184000

15.6051.02 Εργοδοτικές εισφορές  προσωπικού 
δημοσίου  υπέρ  ΕΤΕΑ / τέως  ΤΕΑΔΥ 
ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ (Ν. 4052/12)

20000 21500 500 22000

15.6051.09 Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΡΙΑΣ 
ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΦΚΑ 

53000 84500 3000 87500

15.6051.12 Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ υπέρ 
Λογαριασμού σε Χρήμα Υπαλλήλων 
(Πρώην ΤΥΔΚΥ και ΟΠΑΔ)

2000 2000 25 2025

15.6052.04 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 140000 90000 -42000 48000

15.6481.07 Προμήθεια τροφίμων για τους 
καταυλισμούς Ρομά του Δήμου στα 
πλαίσια αντιμετώπισης της αποφυγής 
διάδοσης του COVID-19 

0 17000 -6503,73 10496,27

15.6634.03 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και 
υγιεινής για τους καταυλισμούς Ρομά 
του Δήμου, στα πλαίσια 
αντιμετώπισης της αποφυγής 
διάδοσης του COVID -19

0 3000 6503,73 9503,73

20.6011 Τακτικές αποδοχές μονίμων 
υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός 
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και 
ειδικά τακτικά επιδόματα)

1650000 1637000 12000 1649000

20.6012.01 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 
και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες 
αμοιβές

28000 82500 3000 85500

20.6021 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με 
σύμβαση αορίστου χρόνου 
(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, 
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά 
τακτικά επιδόματα)

170000 150000 8300 158300

20.6051.05 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ κύριας 
σύνταξης μηχανικών

3500 3630 200 3830

20.6051.09 Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΡΙΑΣ 
ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΦΚΑ 

145000 145170 2200 147370
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20.6052.04 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 45000 45000 8200 53200

20.6054.04 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 30000 104000 2600 106600

20.6061.002 Παροχές ένδυσης (ένδυση 
εργατοτεχνικού και ένστολου 
προσωπικού) 2020

35000 12000 -7300 4700

20.7135.04 Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων 0 21000 -21000 0

30.6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 
βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά 
και ειδικά τακτικά επιδόματα)

30000 30000 -5000 25000

30.6051.09 Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΡΙΑΣ 
ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΦΚΑ 

53000 64068,48 700 64768,48

30.6051.11 Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ για παροχές σε 
Είδος Υπαλλήλων (Πρώην ΤΥΔΚΥ και 
ΟΠΑΔ)

20000 20040 400 20440

30.6051.12 Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ υπέρ 
Λογαριασμού σε Χρήμα Υπαλλήλων 
(Πρώην ΤΥΔΚΥ και ΟΠΑΔ)

1200 1200 10 1210

30.6117.06 Υπηρεσίες εξειδικευμένου συμβούλου 
για τον συντονισμό των Διευθύνσεων 
του Δήμου και την ωρίμανση έργων, 
στο πλαίσιο υποβολής προτάσεων στο 
πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ"

0 0 24800 24800

30.6266.02 Συντήρηση τεχνικών εφαρμογών 
λογισμικού

5000 10200 500 10700

30.7135.09 Προμήθεια και τοποθέτηση 
προστατευτικών στρωμάτων 
κατάλληλων για αθλητικούς χώρους

0 12000 -36,48 11963,52

30.7311.02 Διαμόρφωση αίθουσας του ιστορικού 
δημαρχείου Καλαμάτας στα πλαίσια 
του προγράμματος  «Καλαμάτα 1821- 
Δρόμοι Ελευθερίας»

0 13906 -41,09 13864,91

30.7326.22 Κατασκευή γηπέδου στην Τ.Κ. Λείκων 0 101000 -382,43 100617,57

30.7336.32 Προμήθεια και τοποθέτηση 
υαλοπινάκων, plexiglass κλπ 

0 5000 -40 4960

30.7413.10 Δαπάνη για την υλοποίηση της 
προγραμματικής σύμβασης με το 
δίκτυο πόλεων "Βιώσιμη πόλη'' για την 
παροχή τεχνικής βοήθειας για την 
εκπόνηση μελετών

0 194100 4464 198564

35.6011 Τακτικές αποδοχές μονίμων 
υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός 
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και 
ειδικά τακτικά επιδόματα)

330000 358800 800 359600

35.6051.11 Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ για παροχές σε 
Είδος Υπαλλήλων (Πρώην ΤΥΔΚΥ και 
ΟΠΑΔ)

14000 15080 210 15290

40.6051.07 Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΤ 9000 9640 180 9820

40.6051.09 Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΡΙΑΣ 
ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΦΚΑ 

28000 28680 450 29130

45.6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 
βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά 
και ειδικά τακτικά επιδόματα)

20000 20000 -1500 18500
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45.6051.09 Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΡΙΑΣ 
ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΦΚΑ 

6000 6600 250 6850

45.6052.04 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 5100 5100 -500 4600

45.7131.01 Προμήθεια προκατασκευασμένων 
οστεοθηκών

0 11000 11000 22000

50.6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 
βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά 
και ειδικά τακτικά επιδόματα)

70000 70000 -13000 57000

50.6051.09 Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΡΙΑΣ 
ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΦΚΑ 

30000 41100 60 41160

50.6052.04 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 16000 16000 6600 22600

64.7333.01 Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου 
Καλαμάτας

1062000 1029265,78 -29624 999641,78

70.03.6631 Προμήθεια υγειονομικού και 
φαρμακευτικού υλικού

2500 3500 4000 7500

9111 Αποθεματικό 545351,98 737067,76 -9198,77 727868,99
                 

ΑΛΛΑΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ

Κ.Α.  εξόδου 00.6142.04 από «Αμοιβές εξωτερικών συνεργατών για την υποστήριξη των 
οικονομικών και διοικητικών εφαρμογών GENESIS και HRMS» σε «Αμοιβές εξωτερικών 
συνεργατών για την υποστήριξη των οικονομικών και διοικητικών εφαρμογών»

Επίσης στο φάκελο του θέματος είναι
α) το υπ’ αριθμ. πρωτ. 73996/13-11-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Διαχείρισης 

Απορριμμάτων & Οχημάτων,
β) το υπ’ αριθμ. πρωτ. 74704/16-11-2020 έγγραφο του Τμήματος Κοινωνικής Αρωγής της 

Διεύθυνσης Πρόνοιας,
γ) το υπ’ αριθμ. πρωτ. 72070/6-11-2020 έγγραφο του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας και
δ) τα υπ’ αριθμ. πρωτ. 75019/17-11-2020 και 76502/23-11-2020 έγγραφα της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών, 
για  τροποποίηση του δημοτικού προϋπολογισμού.

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

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Αντιδήμαρχος, ο κ. Μαρινάκης, έχει το λόγο. 

Κύριε Πρόεδρε, ως ο συνημμένος πίνακας που έχει διανεμηθεί στα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής. 

Για τυχόν επιμέρους ερωτήσεις επί συγκεκριμένων κωδικών η κα Διευθύντρια είναι παρούσα 
και θα δώσει απαντήσεις. 

Μάλιστα. 
Κυρία Ηλιοπούλου, θέλετε να προσθέσετε κάτι; Όχι;

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κ. Μπασακίδη, επί του εισηγητικού προφανώς, έτσι δεν είναι; 

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Ναι, ναι, ναι. 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τον έχετε, κ. Μπασακίδη. 

Θα εισηγηθώ κάποιες τροποποιήσεις στο τεχνικό πρόγραμμα και κατ’ 
επέκταση στον προϋπολογισμό, τροποποιήσεις οι οποίες ιδίως οι δύο ήρθαν 

μόλις σήμερα και αφορούν την ολοκλήρωση της κατασκευής του ανοιχτού θεάτρου της 
Καλαμάτας. Ήρθε η απόφαση ένταξης, η οποία απόφαση ένταξης, σύμφωνα με τις οδηγίες 
της Διαχειριστικής Αρχής, δεν χρειάζεται να κάνουμε αποδοχή από το Δημοτικό Συμβούλιο 
παρά μόνο να τροποποιήσουμε τον προϋπολογισμό μας και να εγγράψουμε τη 
χρηματοδότηση. 
Έτσι λοιπόν θα αναγνώσω για να γραφεί στα πρακτικά, προτείνεται η δημιουργία ενός νέου 
κωδικού, του 64.7311.04 με τίτλο: «Ολοκλήρωση κατασκευής ανοιχτού θεάτρου 
Καλαμάτας», με πηγή χρηματοδότησης το ΕΣΠΑ και με ποσό 651.366,84. 
Και ένας δεύτερος κωδικός, ο 64.7311.05 με τίτλο: «Σύνδεση εγκατάστασης ανοιχτού 
θεάτρου Καλαμάτας με το δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ» που χρηματοδοτείται και αυτό από το ΕΣΠΑ με 
το ποσό 17.360 ευρώ. 
Θυμίζω ότι ο προϋπολογισμός της πρότασης για την ολοκλήρωση της κατασκευής ήταν στο 
ύψος του 1.270.000, γι’ αυτό σε επόμενη συνεδρίαση θα μπορέσουμε να μιλήσουμε για τη 
δέσμευση, την πολυετή δέσμευση μέσα από τους δημοτικούς πόρους του ποσού που 
υπερβαίνει τη χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ. 
Αυτή είναι η μία τροποποίηση την οποία εισηγούμαι.
Και η άλλη τροποποίηση έχει να κάνει με την προσθήκη ενός νέου κωδικού που σχετίζεται με 
την προετοιμασία του Δήμου Καλαμάτας για τη σύνταξη και υποβολή προτάσεων στο 
Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». 
Αγαπητοί συνάδελφοι, όπως ξέρετε, το Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» έχει εκδώσει έως 
τώρα 13 προσκλήσεις από τις οποίες οι 11 αφορούν τον Δήμο και οι άλλες 3 αφορούν τη 
ΔΕΥΑΚ. Το Πρόγραμμα έχει ύψος περίπου 2 δις και εμείς ως Δήμος Καλαμάτας πρέπει να 
διεκδικήσουμε ό,τι μας αντιστοιχεί στο μέγιστο δυνατό. Αλλά για να μπορέσουμε όμως να 
προετοιμαστούμε και να συντάξουμε προτάσεις οι οποίες θα έχουν μία μελετητική ωριμότητα 
και θα συμβαδίζουν με τις προδιαγραφές και την επιλεξιμότητα των δαπανών που υπάρχει 
μέσα στις προσκλήσεις, θέλουμε μία βοήθεια, θέλουμε μία υποστήριξη, μια τεχνική 
υποστήριξη η οποία έχει αποτυπωθεί στην εισήγηση που ήδη έχετε με την εγγραφή ενός 
κωδικού που αναφέρεται με τίτλο: «Υπηρεσίες εξειδικευμένου συμβούλου για το συντονισμό 
των Διευθύνσεων του Δήμου και την ωρίμανση έργων στο πλαίσιο υποβολής προτάσεων στο 
Πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ"». 
Αυτός είναι ένας κωδικός που τον έχετε μέσα στον προϋπολογισμό και στην εισήγηση την 
οποία έχετε στα χέρια σας και αυτός ο κωδικός θα συμπληρωθεί με έναν καινούργιο κωδικό, 
θα εγγράφουμε και έναν άλλον κωδικό και θέλω να τα πω όλα μαζί για να γίνει αντιληπτό από 
όλους, τον 30.6117.07 με τίτλο «Δαπάνη για την προετοιμασία, σύνταξη, συμπλήρωση 
φακέλων για υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ"», με πηγή 
χρηματοδότησης από δημοτικούς πόρους και με ποσό 23.500 ευρώ. Ο κωδικός αυτός θα 
χρηματοδοτηθεί με μείωση του αντίστοιχου κωδικού 64.7331.01 που έχει τίτλο: «Βελτίωση 
αγροτικής οδοποιίας του Δήμου Καλαμάτας». 
Με τους δύο αυτούς κωδικούς σας είπα και πάλι ότι εμείς τι θέλουμε να κάνουμε; Θέλουμε 
πρώτα απ’ όλα να προετοιμάσουμε το σύνολο των Διευθύνσεων και των Νομικών Προσώπων 
του Δήμου, ώστε να γίνει η κατάλληλη επιλογή των προτάσεων, των έργων των προτάσεων, 
που θα είναι, που θα συνάδουν με τις απαιτήσεις των προσκλήσεων στο Πρόγραμμα 
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».  
Αυτό είναι το ένα. Και αυτό θα πληρωθεί από δημοτικούς πόρους. Και αφού γίνει η επιλογή 
των προτάσεων θα πρέπει αυτές οι προτάσεις να …(δεν ακούγεται)… στο φάκελο. Αλλά ο 
φάκελος όμως έχει το τεχνικό δελτίο και ένα φυσικό αντικείμενο το οποίο φυσικό αντικείμενο 
οδηγεί σε κάποιους προϋπολογισμούς, άρα πρέπει να γίνουν κάποιες μελέτες, από τις οποίες 
άλλες μελέτες είναι οριστικές και άλλες είναι σε προκαταρκτικό στάδιο, είναι προμελέτες. 
Ανάλογα με το μέγεθος της πρότασης. 
Σ’ αυτό το πλαίσιο δίνει τη δυνατότητα το Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» να 
προπληρώσει ο Δήμος τον μελετητή ο οποίος θα περιγράψει το φυσικό αντικείμενο, θα κάνει 

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: 



Συνεδρίαση :  47/2020 Τετάρτη  25 / 11 / 2020 ΑΠΟΦΑΣΗ   582/2020

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5fc8a8af802eece3074a1906 στις 03/12/20 14:44
Πρακτικά Οικονομικής Επιτροπής 7

την τεχνική περιγραφή του αντικειμένου, θα οδηγήσει σε έναν προϋπολογισμό της πρότασης 
και θα συντάξει και θα συμπληρώσει και τον φάκελο. Δίνει το δικαίωμα, λοιπόν, το 
Πρόγραμμα να πληρωθεί από τον Δήμο με τις διαδικασίες του Δημόσιου Λογιστικού και 
μετέπειτα να πληρωθεί η δαπάνη αυτή μέσα από το Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». 
Άρα έχουμε δύο κωδικούς από τους οποίους ο ένας θα πληρωθεί μόνο από δημοτικούς 
πόρους και ο δεύτερος κωδικός θα προπληρωθεί από τον Δήμο αλλά θα αποπληρωθεί μετά 
μέσα από το Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
Είναι πολύ μεγάλο το έργο το οποίο αναλαμβάνουν οι Υπηρεσίες του Δήμου αλλά και γι’ αυτό 
και εμείς διεκδικούμε και ζητούμε υποστήριξη ανθρώπων που έχουν την τεχνογνωσία και την 
εμπειρία για να συντάξουμε τις προτάσεις μας και να υποβάλλουμε άρτιους φακέλους που θα 
μας οδηγήσουν σε χρηματοδότηση, εν ολίγοις σας λέγω ότι οι προτάσεις του Δήμου μπορεί 
και θα ξεπεράσουν το ποσό των 30 εκατομμυρίων ευρώ… 

Μην λες νούμερα, Νίκο, ακόμα, μην λες νούμερα. Μην λες νούμερα ακόμα, 
άστο, να δούμε πώς θα είναι. Το πρώτο μεγάλο πακέτο ξεκινάει από αύριο.   

Ενδεικτικό είναι, ενδεικτικό είναι, ναι. Έτσι λοιπόν θέλουμε την έγκριση και 
των τροποποιήσεων των οποίων σας εισηγήθηκα. 

Μάλιστα. 
Ακούσαμε και την εισήγηση του κ. Μπασακίδη. 

Κύριε Χριστόπουλε. 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αα ναι, κ. Μαρινάκη, ναι. 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Θα πρέπει να υπάρχουν και οι αντίστοιχοι κωδικοί ως έσοδα. 

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Εε το είπα. Τα είπα, τα είπα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι από ΕΣΠΑ. Είναι από ΕΣΠΑ… 

Όχι, είμαι συγκεκριμένος εγώ. Το είπα συγκεκριμένα. Ότι οι 23.500 θα 
χρηματοδοτηθούν από τη μείωση του κωδικού 64.7333.01. Αυτό το είπα. Οι 

δύο κωδικοί της κατασκευής του Ανοικτού Θεάτρου εε είναι κωδικοί καινούργιοι αυτοί οι 
οποίοι μπαίνουν τώρα γιατί τώρα ήρθε η χρηματοδότηση.

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Αυτό λέω, αυτό λέω, Νίκο.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Γιατί είχαμε …(δεν ακούγεται) εξελίξεις.

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Αυτό λέω: το αντίστοιχο έσοδο. Αυτό λέω.

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Το ανέφερα, το ανέφερα προηγουμένως, ναι.

Εντάξει, κύριοι συνάδελφοι. 
Κύριε Χριστόπουλε;

Ναι, δεν κατάλαβα  στου Νίκου  την παρέμβαση, γιατί πρέπει δύο 
κωδικούς και δεν βάζουμε από την αγροτική οδοποιία, παράδειγμα, τον 

έναν, γιατί δεν το βάζουμε απ’ την αγροτική οδοποιία και να τα βάλουμε να τα πάρουμε και 
τα 50 χιλιάρικα μετά απ’ το «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»; Γιατί χρειάζεται να κάνουμε …(δεν 
ακούγεται)  ιδίους πόρους; Αφού ουσιαστικά το ίδιο έργο θα κάνουμε: Προετοιμασία και 
προμελέτες. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Γιατί δεν χρηματοδοτεί τις υπηρεσίες συμβούλου το «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», 
χρηματοδοτεί μόνο τη σύνταξη των τεχνικών περιγραφών και των 

προϋπολογισμών και των φακέλων των προτάσεων που θα υποβάλλουμε.

Μάλιστα. 
Κύριε Τζαμουράνη;

Και το δεύτερο, το δεύτερο και να πει ο κ. Τζαμουράνης, είναι πιο ειδικός, 
έχει να κάνει με τις υπερωρίες. Αυτό το 85.000 υπερωρίες πού πάνε; Δεν 

μπορώ να το καταλάβω. 85.000 δεν είναι ένα μεγάλο ποσό για υπερωρίες;

Μάλιστα. 
Κύριε Τζαμουράνη, τις δικές σας ερωτήσεις.

Ήθελα να ρωτήσω, καταρχήν, για ποιο λόγο επείγεται ο κ. Μπασακίδης να 
βάλει σήμερα προφορικά, χωρίς να υπάρχει στην εισήγηση, αυτές τις νέες 

προσθήκες. Δεν καταλαβαίνω και ιδιαίτερα μάλιστα, ιδιαίτερα μάλιστα εκείνη που αφορά τη 
σύνταξη φακέλων υποβολής έργων στο «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». Εδώ είμαστε τόσο μακριά και 
φτάνουμε σήμερα να βάζουμε εμβόλιμα αυτή τη στιγμή αυτή τη δαπάνη. Θεωρώ ότι μάλλον 
αυτό δεν υπακούει σε καμία λογική.

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Όχι, θα απαντήσω…

Συγνώμη, συγνώμη, Νίκο, να τα πω και θα πάρεις το λόγο μετά, 
ολοκληρωτικά.

Νίκο, κ. Μπασακίδη. Κύριε Μπασακίδη, θα παρακαλέσω να ακούσετε όλες τις 
ερωτήσεις και να απαντήσετε συνολικά.

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Εντάξει, Γιώργο, νόμιζα ότι τελείωσε. Νόμιζα ότι τελείωσε.

Το δεύτερο, το δεύτερο αφορά σε αυτό που μας ανέφερες, στην απόφαση 
ένταξης, στη νέα απόφαση ένταξης του έργου. Αν καταλαβαίνω καλά το 

651 που είπες, 651 χιλιάδες, το ποσό, είναι το υπόλοιπο του εγκεκριμένου 980 μείον τις 
δαπάνες που έγιναν.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Βεβαίως, σωστός, σωστός.

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Έτσι δεν είναι;

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Ναι.

Άρα η νέα ένταξη ποια είναι; Η νέα ένταξη κανονικά θα έπρεπε να είναι στο 
ποσό της πρότασης που ήτανε 1.280, αν το θυμάμαι, αν θυμάμαι καλά.

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Το είπα… τελειώσατε;

Λοιπόν, την οποία καλό θα ’τανε να μας την έχετε κοινοποιήσει 
τουλάχιστον να την δούμε, έτσι;

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Ναι, ναι, ναι, ναι.

Άρα θεωρώ ότι τουλάχιστον αυτά τα δύο τα οποία προσθέσατε δεν είναι 
επείγουσα η ανάγκη να συζητηθούν και να αποφασιστούν σήμερα, θα 

μπορούσαν κάλλιστα στην επόμενη Οικονομική Επιτροπή να τα βάλετε.
Και δύο ακόμα ερωτήσεις. Στον πίνακα της τροποποίησης υπάρχει ένα ποσόν 4.464 ευρώ που 

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 
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αφορά λέει δαπάνες γι’ αυτή την προγραμματική σύμβαση της Βιώσιμης Πόλης και ήθελα να 
ρωτήσω σε τι αναφέρεται αυτό. Είναι πρόσθετο αυτό κάτι; 
Και το δεύτερο αφορά τις υπηρεσίες του εξειδικευμένου συμβούλου, ήθελα να μου πείτε πώς 
σκέπτεστε να κάνετε αυτή την ανάθεση: θα είναι με διαγωνιστική διαδικασία ή θα είναι 
απευθείας;

Μάλιστα. 
Κύριε Μπασακίδη; Έχεις το λόγο, Νίκο.

Ναι, ναι.
Λοιπόν, να ξεκινήσω από την αναγκαιότητα, σε ό,τι αφορά το Ανοιχτό 

Θέατρο. Ήταν αρκετά δυναμική η διαδικασία, έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι η 
Οικονομική Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει αποφάσεις σύμφωνα με τη λειτουργία και των 
Υπηρεσιών. Ήρθε,… τη Δευτέρα υπογράφτηκε η απόφαση του Ειδικού Γραμματέα για την 
ένταξη, ήρθε τώρα σήμερα σε μας, στη γνώση μας, και γιατί το τρέχουμε; Διότι καλό είναι να 
κερδίσουμε μία εβδομάδα για να μπορέσουνε να προχωρήσουνε οι διαδικασίες 
δημοπράτησης. Ό,τι μπορούμε να κερδίσουμε και έτσι... αφού έτσι και αλλιώς δεν αλλάζει και 
κάτι και δεν είναι και κάτι, δηλαδή, το οποίο μπορεί αυτό να αμφισβητηθεί.
Το άλλο, γιατί...

Μου επιτρέπετε μια διακοπή; Για να είναι ολοκληρωμένη η απάντηση. Η 
απόφαση ένταξης είναι στο 1.280 ώστε να μπορεί να δημοπρατηθεί;

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Όχι, όχι, το είπα προηγουμένως.

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Άρα πώς θα δημοπρατηθεί;

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Με …(δεν ακούγεται)

Εμείς με πολυετή δέσμευση. Με πολυετή δέσμευση, αλλά πρέπει όμως να 
…(δεν ακούγεται)

Με πολυετή δέσμευση ναι, αλλά πρέπει να υπάρχει απόφαση ένταξης για 
όλο το ποσόν, Νίκο.

Όχι απόφαση ένταξης, η εγγραφή στον κωδικό για την απόφαση ένταξης. 
Εδώ έχουμε έναν κωδικό ο οποίος χρηματοδοτείται αυτή την ώρα από 

πόρους του ΕΣΠΑ και θέλουμε αύριο αυτόν τον κωδικό να τον συμπληρώσουμε μέσω της 
πολυετούς δέσμευσης με έναν κωδικό που θα χρηματοδοτηθεί από Δ.Π., από δημοτικούς 
πόρους. Αυτό ο κωδικός θα έχει δύο πηγές χρηματοδότησης. Η μία θα είναι το ΕΣΠΑ, στο 
ποσό αυτό που συζητάμε σήμερα, και η άλλη θα είναι με μια μεγαλύτερη τροποποίηση του 
προϋπολογισμού και προσαρμοσμένη και μέσα από τη διαδικασία της πολυετούς δέσμευσης 
για να φτάσουμε στο ποσό του 1.270.

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Εάν μου επιτρέπετε, δεν θέλω να κάνω συνέχεια διακοπές, αλλά…

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Όχι, όχι.

Γνωρίζεις πάρα πολύ καλά ότι για να δημοπρατηθεί ένα έργο πρέπει να 
είναι… να έχει η ανάληψη...

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Όλο το ποσό.

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Για όλο το ποσό φαντάζομαι...

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Θα το έχουμε, βεβαίως θα το έχουμε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 



Συνεδρίαση :  47/2020 Τετάρτη  25 / 11 / 2020 ΑΠΟΦΑΣΗ   582/2020

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5fc8a8af802eece3074a1906 στις 03/12/20 14:44
Πρακτικά Οικονομικής Επιτροπής 10

Για να μπορέσει… για να ισχύσει αυτό που λες λοιπόν, θα πρέπει πια, 
σύμφωνα με τα όσα μας ανέφερες, το 651 να συμπληρωθεί με Δ.Π., με 

Δ.Π., με δημοτικούς πόρους δηλαδή, προκειμένου να μπορέσει να ξεκινήσει η διαδικασία 
δημοπράτησης.

Αυτό θα το κάνουμε με την πολυετή δέσμευση, ναι.
Η επόμενη τώρα, η επόμενη ερώτηση. Η επόμενη ερώτηση έχει για το 

επείγον του κωδικού για τη δαπάνη και την προετοιμασία σύνταξης και συμπλήρωσης των 
φακέλων. Αυτή τη στιγμή είναι ανοιχτές οι προσκλήσεις, οι πρώτες προσκλήσεις έχουνε ένα 
όριο 31/12ου, εε αν υποθέσουμε ότι μπορεί να υπάρξει λόγω του COVID μία παράταση, αλλά 
το προσπερνάμε, δεν είναι μόνο το... η καταληκτική ημερομηνία, είναι προσκλήσεις οι οποίες 
έχουν άμεση αξιολόγηση, όπως είναι η πρόσκληση για το «ΕΛΛΑΔΑ ’20-’21», η πρόσκληση 14 
έχει… άμεση αξιολόγηση. Άμεση αξιολόγηση σημαίνει: αύριο το πρωί καταθέτεις, μεθαύριο 
αξιολογείσαι, τη μεθεπόμενη μέρα έχεις είτε την ένταξη είτε την απόρριψη.
Άρα εμείς πρέπει να τρέξουμε γρήγορα. Δεν πρέπει να καθυστερήσουμε καθόλου. Άρα πρέπει 
να ’χουμε τη δυνατότητα αυτή, την ευχέρεια να μην χρονοτριβούμε. Γι’ αυτό το λόγο, και γι’ 
αυτό και μόνο το λόγο είναι η τροποποιητική εισήγηση στην τροποποίηση σήμερα του 
προϋπολογισμού. Και ξέρετε ότι τροποποίηση προϋπολογισμού δεν κάνουμε κάθε βδομάδα, 
θέλουμε τουλάχιστον 15 ή 3 βδομάδες για να εγκριθεί η μία και να πάμε στην επόμενη.
Σε ό,τι αφορά το ποσό για τη Βιώσιμη Πόλη, το ’χαμε ξαναψηφίσει, είναι το ποσό που 
απαιτείται για την αύξηση,… το ’χαμε ξαναψηφίσει αυτό, απλώς τώρα ενσωματώνεται στη 
γενικότερη εισήγηση για να μην χαθεί και να μπει μία και έξω στον προϋπολογισμό. Είναι για 
να συμπληρωθεί η αύξηση του ποσού που τροποποιήσαμε για την υλοποίηση της σύμβασης 
με τη Βιώσιμη Πόλη και αφορά τις μελέτες που έχουμε σχεδιάσει να κάνουμε στην παραλιακή 
ζώνη.
Τώρα για τις υπηρεσίες εξειδικευμένου συμβούλου το εξήγησα προηγουμένως τι είπαμε ότι 
θέλουμε να κάνουμε.

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Μα εγώ ρώτησα όμως… Ρώτησα με ποιον τρόπο σκέπτεστε…

Αα ναι, ναι, ναι. Αα ναι, ναι. Εε αυτό όπως προβλέπεται, τώρα είναι μια… 
ακόμα και η διαδικασία της ανάθεσης, όχι ότι τυπικά εμπίπτει μέσα στα όρια 

τα νόμιμα αλλά πέραν τούτου μία ανάθεση όταν γίνεται με τον σωστό τρόπο είναι πολύ-
πολύ, και το ξέρετε πολύ καλά, πολύ-πολύ πιο αποδοτική και παραγωγική γι’ αυτόν που το 
αναθέτει. Άρα έτσι θα το κάνουμε.

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Δηλαδή;

Δηλαδή έτσι όπως προβλέπεται από το Δημόσιο Λογιστικό και ενδεχομένως 
να είναι και μία απευθείας ανάθεση.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος θέλει το λόγο για λίγο.

Λοιπόν, να πω πρώτα-πρώτα για την εξέλιξη για το Ανοικτό Θέατρο η οποία 
ήτανε πολύ θετική. Είχαμε λάβει βέβαια προφορικές δεσμεύσεις ότι τα χρήματα 

αυτά μετά τον μειωτικό, που θα περισσέψουν απ’ το έργο απ’ τη χρηματοδότηση που υπήρχε 
των 998 χιλιάδων, πόσο ήταν αυτό (;), κάτω από 1 εκατομμύριο, θα επιστρέψουν 
προκειμένου να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν για την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου 
έργου, του Ανοιχτού Θεάτρου, όμως αυτό δεν ήταν διασφαλισμένο, δεν υπήρχε απόφαση 
ένταξης. Απόφαση ένταξης, λοιπόν, έχουμε σήμερα. Και αυτό είναι χρήσιμο διότι μπορεί να 
τρέξουμε τις διαδικασίες.
Θα ’πρεπε να ’χουμε κάνει και τα υπόλοιπα για να δημιουργηθεί ο κωδικός με το σύνολο του 
ποσού, για να μπορέσουν πραγματικά να τρέξουν οι διαγωνιστικές διαδικασίες; Προφανώς, 
έτσι πρέπει να κάνουμε. Στην επόμενη Οικονομική θα φέρουμε και αυτό, να βάλουμε την 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: 

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: 

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ:

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 
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πολυετή δέσμευση για να μπορέσουμε να έχουμε το ποσό και να ξεκινήσουμε διαγωνιστική 
διαδικασία. Στόχος είναι το καλοκαίρι να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε. Ελπίζω να τα 
καταφέρουμε. Θα προσπαθήσουμε και θα καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια.
Για τα υπόλοιπα, τα προγράμματα του «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» τα δουλεύουμε πολύ σφιχτά. 
Ήδη είμαστε έτοιμοι και από αύριο η ΔΕΥΑ Καλαμάτας θα αρχίσει να καταθέσει προτάσεις. 
Υπάρχουν όμως και προτάσεις - άξονες για τους οποίους χρειαζόμαστε προφανώς στήριξη για 
να μπορέσουνε να ετοιμαστούν αυτοί. Οι δουλειές που έχουμε εδώ πέρα, ξέρετε τώρα της 
υγειονομικής κρίσης υπάρχει τηλεργασία που αυτή δημιουργεί μια δυσκολία, είναι αυτονόητο 
αυτό, αλλά χρειάζεται και εξειδίκευση.
Την εξειδίκευση, λοιπόν, θα την αναζητήσουμε από αυτούς οι οποίοι μπορούν να την 
προσφέρουν. Εάν η εξειδίκευση θα γίνει με ανάθεση, θα γίνει με ανάθεση. Προφανώς η 
επιλογή θα πρέπει να ’ναι σε πρόσωπα και εταιρείες οι οποίες θα μπορέσουν να μας φέρουν 
συγκεκριμένο αποτέλεσμα και άμεσα. Αν μπούμε στη διαδικασία αυτή να ζητήσουμε στήριξη 
από κάποιον εξειδικευμένο με διαγωνιστική διαδικασία, θα χάσουμε το πρόγραμμα.
Οπότε νομίζω την απάντηση την έδωσα. Θα επιλέξουμε τις καλύτερες δυνατές…, θα κάνουμε 
τις καλύτερες δυνατές επιλογές για να φέρουμε τα καλύτερα θετικά αποτελέσματα.
Και αυτά όλα άλλωστε θα ξεκινήσουν απ’ το επόμενο διάστημα, τις επόμενες μέρες εδώ, τα 
συζητάμε και στην Οικονομική Επιτροπή, πριν καλυφθούν θα παίρνονται αποφάσεις, δεν θα 
κατατίθονται έτσι, θα ’ρχονται στην Οικονομική Επιτροπή, θα συζητιούνται τα θέματα και 
μετά θα καταθέτουμε τις προτάσεις στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», το οποίο, όπως 
είχα πει και στο Δημοτικό Συμβούλιο, προετοιμαζόμαστε για ένα πακέτο πάρα πολλών 
προτάσεων να καταθέσουμε και διεκδικήσεων. Ελπίζουμε να ’χουμε καλά αποτελέσματα.

Ευχαριστούμε πολύ, κ. Δήμαρχε. 
Κύριε Λιάππα, έχετε να πείτε κάτι; Με ακούτε; Ο κ. Λιάππας; Όχι. 

Κύριε Αγγελή;

ΑΓΓΕΛΗΣ: Όχι, όχι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι. Πάμε στην ψηφοφορία. Κύριε Χριστόπουλε;

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε.

Τοποθετήσεις, δυο κουβέντες θέλω να πω, κ. Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, 
δυο κουβέντες.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, παρακαλώ.

Ναι, λέω, λοιπόν, ότι η τακτοποίηση των κωδικών εντάσσονται μέσα στη 
γενικότερη λειτουργία του προϋπολογισμού και εκεί έχουμε εκφράσει 

ρητά και κατηγορηματικά την έντονη διαφωνία μας. Εξάλλου με την απάντηση του κ. 
Μπασακίδη στην ερώτηση του κ. Τζαμουράνη, ότι θα γίνει σαφέστατα με ανάθεση αλλά για 
το ποσό που δικαιολογεί για τον… τέλος πάντων, σύμβουλο, τον ειδικό σύμβουλο στο 
Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» δείχνει ότι υπάρχει ένας τρόπος ότι «να βάλουμε τον 
δικόν μας άνθρωπο», έτσι; Και φάνηκε και στις προσλήψεις όλο αυτό το διάστημα.

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Το αποτέλεσμα μετράει, κ. Χριστόπουλε, όχι «ο δικός μας άνθρωπος».

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Εε δεν το είπατε όμως, είπατε ότι θα γίνει με ανάθεση.

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Όχι ο δικός μας άνθρωπος.

Πιστεύω, λοιπόν, όπως και οι υπερωρίες δεν μας είπατε πού, ένα μεγάλο 
ποσοστό, ένα τεράστιο ποσό για τις υπερωρίες.

Βεβαίως είναι κάποια ζητήματα που μπορούσαμε σ’ αυτές τις τροποποιήσεις να 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: 
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συμφωνήσουμε, αλλά επειδή εντάσσονται σε ένα γενικότερο πλαίσιο, θα μπορούσε, 
παράδειγμα, να υπάρχει μια τροποποίηση όπου με ένα ποσό 40 χιλιάδων ευρώ για να 
δοθούν, όπως έκαναν Δήμοι, tablet στους μαθητές, όπως το ’καναν και ο Δήμος …(δεν 
ακούγεται)  που είναι ίδιας δυναμικότητας μαθητικού πληθυσμού με τον δικό μας. Το είδαμε 
με το Ναύπλιο, είδαμε τα Χανιά, είδαμε …(δεν ακούγεται), είδαμε μια σειρά Δήμων που έχουν 
προχωρήσει. Η Δημοτική Αρχή, λοιπόν, δεν θέλει σ’ αυτή την κατεύθυνση.
Επειδή πρέπει να συμφωνούμε ή να διαφωνούμε σε κάποιους κωδικούς, δεν μπορεί να 
διαφωνήσει κανένας, παράδειγμα, στη χορηγία του…, Κωνσταντακόπουλος αλλά θα 
διαφωνήσει κάποιος γιατί δεν γίνεται επεξήγηση στις 85 χιλιάδες που δίνουμε για τις 
υπερωρίες. Ή τέλος πάντων σε κάποιες άλλες ή στην αύξηση, είδα ότι αυξάνονται οι τακτικές 
αποδοχές των… ή μάλλον οι αποδοχές των αιρετών κατά 5 χιλιάδες. Μπορεί να προκύπτει 
από κάποια διαδικασία, δεν ξέρουμε ποια.
Επομένως θα καταψηφίσουμε γιατί όλες αυτές οι…(δεν ακούγεται), διαφωνούμε με τη γενική 
φυσιογνωμία του προϋπολογισμού, που είναι επιμέρους κομμάτι του προϋπολογισμού, 
ψηφίζουμε Κατά.

Μάλιστα. 
Κύριε Τζαμουράνη;

Κύριε Πρόεδρε, εγώ έκανα κάποιες συγκεκριμένες ερωτήσεις, ασφαλώς δεν 
μπορώ να…, δεν ικανοποιήθηκα απ’ τις απαντήσεις. Η έννοια που είπε ο κ. 

Δήμαρχος ότι θα γίνουνε οι κατάλληλες επιλογές, εε εντάξει, καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν είναι 
απάντηση. Μάλλον πιο κοντά είναι η απάντηση που έδωσε ο κ. Μπασακίδης για απευθείας 
ανάθεση λοιπόν, στο συγκεκριμένο ερώτημα που είπα.
Το δεύτερο είναι ότι όταν, όταν γραφόταν η εισήγηση για την επιλογή του γραφείου που θα 
παρέχει την υποστήριξη για το «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», τότε δεν ήτανε γνωστή και η ανάγκη 
σύνταξης των φακέλων; Άρα ταυτόχρονα να υπήρχε και η εισήγηση, αφού πρέπει από αύριο 
το πρωί, όπως ελέχθη, να ξεκινήσει η διαδικασία προετοιμασίας φακέλων; Αυτό δείχνει 
μάλλον μια προχειρότητα, αν μη τι άλλο, δεν ξέρω.
Και σε ό,τι αφορά το Ανοικτό Θέατρο το οποίο δεν… ασφαλώς δεν έχω καμιά αντίρρηση, δεν 
ξέρω ακριβώς την απόφαση της ένταξης, συμφωνώ ότι είναι μια θετική εξέλιξη τη στιγμή που 
η Διαχειριστική Αρχή έδωσε το πράσινο φως, πρέπει όμως να επισημάνω ότι η 
εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από τη μεριά του ΕΣΠΑ είναι τα 651 χιλιάρικα. Όσο το έργο 
πάει πάνω από αυτό το ποσό θα είναι επιβάρυνση του Δήμου πλέον και των εξόδων.
Επειδή, λοιπόν, για όλα αυτά που ανέφερα δεν υπήρχαν αλλά και έρχονται αιφνιδιαστικά 
στην Οικονομική Επιτροπή, χωρίς την εισήγηση, θα καταψηφίσω το θέμα.

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, το λόγο; Κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι. Παρακαλώ.

Ακούστε, θέλω να πω στον κ. Τζαμουράνη ότι στο προηγούμενο διάστημα, 
στο αντίστοιχο site του Υπουργείου, υπήρχαν πάρα πολλές ερωτήσεις και 

απαντήσεις από τη μεριά του Υπουργείου για τον τρόπο με τον οποίον θα βοηθιόντουσαν οι 
Δήμοι στο να συντάξουν τους φακέλους. Δεν είχε ξεκαθαρίσει τίποτα, μέχρι και εχθές το 
μεσημέρι λάβαμε e-mail για τον τρόπο με τον οποίο θα γινόταν η διαδικασία της πληρωμής, 
των ποσών που προεβλεπόταν στις προσκλήσεις του «ΤΡΙΤΣΗ» για τη σύνταξη των 
φακέλων. Δεν ήταν ξεκάθαρο. Δεν… προφανώς και το ξέρει αλλά το Υπουργείο δεν είχε 
ξεκαθαρίσει τον τρόπο με τον οποίο θα γινόταν αυτή η πληρωμή και γι’ αυτό και ήρθε τώρα 
εκτάκτως, άρα δεν ήτανε εκ του προχείρου, ήτανε μια καθυστέρηση λόγω διοικητικών 
διαδικασιών. Ευχαριστώ.

Κύριε Λιάππα; Κύριε Λιάππα; Μάλιστα. 
Κύριε Αγγελή, τι ψηφίζετε;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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ΑΓΓΕΛΗΣ: Υπέρ, Υπέρ, Υπέρ.

¨Υπέρ¨. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ, λοιπόν, το θέμα 3.
Απλά θέλουμε να ζητήσουμε εδώ πέρα, κύριοι συνάδελφοι, εάν είναι δυνατόν, 

να τεθεί εκτός ημερησίας στο απογευματινό Συμβούλιο, αλλιώς θα πρέπει στην επόμενη 
συνεδρίαση που θα συζητήσουμε για τον προϋπολογισμό, την επόμενη Δευτέρα, να κάνουμε 
μία ειδική συνεδρίαση μόνο για το συγκεκριμένο θέμα, για την αναμόρφωση του 
προϋπολογισμού, για να μπορέσει αυτό να προχωρήσει.
Εάν συμφωνείτε να το εντάξουμε. Κύριε Χριστόπουλε και κύριε Τζαμουράνη και κύριε Λιάππα 
και κύριε Αγγελή;

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Εγώ προσωπικά προτιμώ να το βάλετε πριν από τον προϋπολογισμό.

Σε άλλη συνεδρίαση λέτε. 
Εσείς κύριε Χριστόπουλε;

Συμφωνώ με τον κ. Τζαμουράνη. Συμφωνώ με τον κ. Τζαμουράνη να μπει 
σε ξεχωριστή, πριν τον προϋπολογισμό, συνεδρίαση.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εντάξει, ας πάει μαζί. Ας πάει μαζί.

Εντάξει; Εντάξει, λοιπόν, δεν μπαίνει σήμερα ως εκτός ημερησίας. 
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ, λοιπόν, το 3ο θέμα εγκρίνεται.

Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της την παραπάνω υπηρεσιακή εισήγηση, τις διατάξεις των άρθρων 72 & 75 του Ν. 
3852/2010 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, καθώς επίσης και την ΚΑΤΑψήφιση της 
πρότασης από τους κ.κ. Χριστόπουλο 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 2020, σύμφωνα με τα προτεινόμενα στην υπ’ 
αριθμ. πρωτ. 76681/23-11-2020 εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου & 
Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Καλαμάτας, και όπως αυτή 
συμπληρώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης από τον Αντιδήμαρχο κ. 
Μπασακίδη Νικόλαο και τα οποία 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. Δρούγας Παντελής 

3. Μαρινάκης Σαράντος

4. Μπάκας Ιωάννης

5. Μπασακίδης Νικόλαος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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6. Τζαμουράνης Βασίλειος 

7. Χριστόπουλος Ιωάννης 

Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓ. ΦΑΒΑΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
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