ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 24/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 258/2020

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 24η Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00,
συνέρχεται στην 24η/2020 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά
την υπ’ αριθμ. πρωτ. 23914/19-6-2020 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 των υπ’
αριθμ. 40/20930/31-3-2020 και 163/33282/29-5-2020 εγκυκλίων 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)
Ζαφειρόπουλος Ιωάννης, 2) Κοσμόπουλος Βασίλειος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 266
απόφαση), 3) Μαρινάκης Σαράντος, 4) Μπάκας Ιωάννης, 5) Μπασακίδης Νικόλαος και 6)
Τζαμουράνης Βασίλειος.
Δεν συμμετέχουν αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Αλειφέρη Καραθανάση
Ελένη και 2) Πολίτης Δημήτριος.
Στη συνεδρίαση συμμετέχει επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ.
Αγγελής Αναστάσιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 268 απόφαση) αναπληρώνοντας το
τακτικό μέλος κα Αλειφέρη Καραθανάση Ελένη.

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

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της
συνεδρίασης.
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Τετάρτη 24 / 6 / 2020

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο

ΑΠΟΦΑΣΗ 258/2020

για συζήτηση το 2ο θέμα της ημερήσιας

διάταξης με τίτλο :
Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2020.
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος, αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 25128/23-06-20
σχετική εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου και Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών
του Δήμου Καλαμάτας, η οποία έχει αναλυτικά ως εξής:
ΘΕΜΑ : Εισήγηση 7η για την 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 ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΒΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4142.12

Κρατήσεις υπέρ Δήμου

4211

ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩ ΔΙΑΜΟΡΦΩ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕ
ΣΗ
ΘΕΝΤΑ
ΝΟΣ

10000

10000

60000

70000

Επιστροφή
χρημάτων
από
υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων
προπληρωμής

1000

1000

13378,85

14378,85

00.6432

Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό
και στο εξωτερικό

25000

7000

15000

22000

00.8242.012

Λοιπές κρατήσεις υπέρ ΔΗΜΟΥ

10000

10000

60000

70000

10.6011

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

200000

200000

40824

240824

10.6671.01

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων
προγραμματισμένων επισκευών και
συντηρήσεων

1000

1000

-1000

0

10.6671.02

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων
εκτάκτων επισκευών

4000

4000

1000

5000

15.6041

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

71364,6

109773,26

10600

120373,26

15.6054.04

Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ εκτάκτου
προσωπικού

14000

16100

2750

18850

15.6481.03

Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων

88500

123500

28,85

123528,85
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ΑΠΟΦΑΣΗ 258/2020

15.7135.04

Προμήθεια
και
τοποθέτηση
διαχωριστικών γκισέ και επιτοίχιων
συσκευών απολυμαντικού υγρού για
την προφύλαξη των εργαζομένων
του Δήμου Καλαμάτας απο το
COVID19

0

10000

2000

12000

20.6011

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

1650000

1630000

7000

1637000

20.6051.04

Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ

15000

65000

400

65400

20.6051.09

Εργοδοτικές
εισφορές
ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΦΚΑ

ΚΥΡΙΑΣ

145000

145000

300

145300

20.6277.04

Δαπάνες
αποκομιδής
κάδων 8 κ.μ

ανοικτών

24000

1500

-700

800

20.6277.06

Δαπάνες
διάθεσης
αποβλήτων
εκσκαφών κατεδαφίσεων.

10000

10000

-3000

7000

20.6671.01

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων
προγραμματισμένων επισκευών και
συντηρήσεων

44000

44000

-26317,6

17682,4

20.6671.02

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων
εκτάκτων επισκευών

22000

22000

26317,6

48317,6

20.7311.06

Δαπάνες
απαιτούμενων
συμπληρωματικών επεμβάσεων στη
Μαραθόλακα

50000

50000

-7750

42250

20.7336.01

Προμήθεια σιδηροκατασκευών για
χρήση ως καλαθιών απορριμμάτων

0

0

2500

2500

20.7412.01

Υπηρεσία συμβούλου για την
υποστήριξη του Δ. Καλαμάτας στην
εκπόνηση φακέλου με στόχο την
χρηματοδότηση δράσεων διαλογής
στην πηγή

0

0

1250

1250

30.6011

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

800000

800000

9000

809000

30.6051.02

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

20000

20000

3500

23500

30.6051.09

Εργοδοτικές
εισφορές
ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΦΚΑ

ΚΥΡΙΑΣ

53000

53000

3500

56500

30.6671.01

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων
προγραμματισμένων επισκευών και
συντηρήσεων

9000

9000

-5825,6

3174,4

30.6671.02

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων
εκτάκτων επισκευών

6000

6000

5825,6

11825,6

35.6671.01

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων
προγραμματισμένων επισκευών και
συντηρήσεων

6000

6000

-4016

1984

35.6671.02

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων
εκτάκτων επισκευών

4000

4000

4016

8016
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35.6699.01

Λοιπές
(2020)

προμήθειες

35.7135.02

Προμήθεια
(2020)

ΑΠΟΦΑΣΗ 258/2020

αναλωσίμων

0

37288,75

-12488,75

24800

εξοπλισμού

8000

35500

-10700

24800

35.7336.20

Προμήθεια σιδηροκατασκευών για
χρήση ως καλαθιών απορριμμάτων

0

0

2300

2300

35.7425.05

Διαχείριση νεκρών ζώων

24800

5000

6288,75

11288,75

35.7425.09

Δαπάνες για την υλοποίηση του
προγράμματος
παρακολούθησης
αδέσποτων ζώων

24800

25200

-400

24800

40.6671.01

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων
προγραμματισμένων επισκευών και
συντηρήσεων

600

600

-600

0

40.6671.02

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων
εκτάκτων επισκευών

400

400

600

1000

50.6671.01

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων
προγραμματισμένων επισκευών και
συντηρήσεων

1800

1800

-1234,56

565,44

50.6671.02

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων
εκτάκτων επισκευών

1200

1200

1234,56

2434,56

60.6041.03

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

112000

132000

-10000

122000

60.6117.02

Αποδοχές Νοσηλευτή Τ.Ε.

5000

5000

-5000

0

60.6265.01

Συντήρηση και επισκευή επίπλων και
λοιπού εξοπλισμού σκευών και
λοιπού εξοπλισμού

3000

3000

-1000

2000

60.6265.03

Συντήρηση και επισκευή επίπλων και
λοιπού εξοπλισμού σκευών και
λοιπού εξοπλισμού για ΚΔΑΠΜΕΑ

100

100

1000

1100

60.6271

Δαπάνες ύδρευσης για ΚΔΑΠΜΕΑ

700

4700

8000

12700

60.6611.02

Προμήθεια βιβλίων κλπ

2200

2200

-1500

700

60.6654.002

Προμήθεια
ψυχαγωγικού
και
εποπτικού
υλικού
ΠΑΙΔΙΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑ

12000

12000

-5000

7000

60.6654.008

Λοιπά αναλώσιμα για ΚΔΑΠΜΕΑ

600

1793,37

1000

2793,37

60.7133.02

Έπιπλα σκεύη ΠΑΙΔΙΚΟΙ

4000

4000

-1000

3000

60.7134.03

Προμήθεια Η/Υ Εκτυπωτών κλπ για
τους παιδικούς σταθμούς

0

0

13500

13500

70.03.6671.01 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων
προγραμματισμένων επισκευών και
συντηρήσεων

12000

12000

-12000

0

70.03.6671.02 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων
εκτάκτων επισκευών

4000

4000

12000

16000

αστικού
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ΑΠΟΦΑΣΗ 258/2020

Η διαλογική συζήτηση που διεξάγεται επί του θέματος, έχει αναλυτικά ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάποια ερώτηση επ’ αυτού; Κύριε Κοσμόπουλε;
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ όχι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τζαμουράνη;
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Ήθελα κάποιες διευκρινίσεις, αν είναι δυνατόν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα.
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Διαβάζω στον πίνακα: Δαπάνες εκθέσεων εσωτερικού – εξωτερικού. Αρχικά
είχαμε…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σε ποιον πίνακα; Παρακαλώ πείτε μου κωδικό αριθμό.
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Είναι στον πίνακα είναι το 00.6432.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, το είδα.
Είναι σύμφωνα με την εισήγηση την οποία έχει κάνει η Διεύθυνση Γεωτεχνικών
Υπηρεσιών.
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Αυτό δεν μπορεί να αφορά τις εκθέσεις στο εσωτερικό και εξωτερικό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγνώμη, κάτι έχει γίνει, κάτι… συγνώμη. Εδώ πέρα επειδή αυτό είναι ακριβώς
πίσω από το… κάνω λάθος;
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ (Γραμματέας): Αυτές είναι οι προτάσεις των Υπηρεσιών, αυτή είναι η
εισήγηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι, εντάξει, όχι, άλλο λέω. Δεν την έχει κάνει την πρόταση η Διεύθυνση
Γεωτεχνικών; Κάνω λάθος; Η κα Χιουρέα.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σωστό; Υπάρχει ένας κωδικός: Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο
εξωτερικό. Προμήθεια… ναι, 00.6432. Είναι στην εισήγηση της κας Χιουρέα.
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Ναι, απλά ρωτάω: εδώ καταργήθησαν οι συμμετοχές στις εκθέσεις
εξωτερικού που είναι...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι είπατε;
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Λέω: για φέτος δεν πρόκειται να γίνει, να υπάρξει συμμετοχή σε εκθέσεις
στο εξωτερικό, από ό,τι γνωρίζω.
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Μειώθηκαν σε δύο, Βασίλη, τα παραπάνω επιβεβαιώθηκαν σε δύο. Μία ή
δύο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στο εξωτερικό δεν θα υπάρξουν αλλά είναι αυτή η ονοματολογία του
λογαριασμού, λέει στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Λοιπόν, τέλος πάντων, εντάξει. Ναι, απλά ρωτώ έτσι να δω...
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ΑΠΟΦΑΣΗ 258/2020

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι η ονοματολογία, είναι ένας γενικός κωδικός ο οποίος περιλαμβάνει και το
εσωτερικό και το εξωτερικό.
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Και αφορά μόνο τις Γεωτεχνικές Υπηρεσίες; Όχι βέβαια.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ το βλέπω στις προτάσεις της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών.
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Τέλος πάντων.
Συνεχίζω. Μου επιτρέπετε δυο λεπτά;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως, κ. Τζαμουράνη, ναι. Σας ακούω, κ. Τζαμουράνη.
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Λοιπόν, στη συνέχεια βλέπω το εξής: στον κωδικό 20.7311.06: Δαπάνες
απαιτουμένων συμπληρωματικών επεμβάσεων στη Μαραθόλακα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, αφαιρούμε από κει.
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Ναι, αυτό είναι άλλος... άλλη δαπάνη από εκείνη που ψηφίσαμε την
περασμένη φορά για τις εργασίες διαμόρφωσης κλπ.;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Μπάκας. Ακούς, Γιάννη; Υπάρχει από την Υπηρεσία Καθαριότητος μία
μείωση στις δαπάνες απαιτούμενων συμπληρωματικών επεμβάσεων στη
Μαραθόλακα και ρωτάει ο κ. Τζαμουράνης εάν είναι...
ΜΠΑΚΑΣ: Από 70.000 κάπου στα μισά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι.
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Εδώ υπάρχει άλλος κωδικός όμως που λέει: Δαπάνες απαιτουμένων
συμπληρωματικών επεμβάσεων στη Μαραθόλακα. Ήταν 50.000 ο
προϋπολογισμός, αφαιρούνται 7 τόσο και γίνεται 42. Τι αφορά αυτό;
ΜΠΑΚΑΣ: Δεν ξέρω... είναι και η κα Γιαννοπούλου η Κοκκωνία μέσα...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Γιαννοπούλου, να σας ακούσουμε;
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων &
Οχημάτων): Αυτός ο κωδικός, εάν ακούγομαι, είναι ότι αφορά σε περσινή
δαπάνη για διαμορφώσεις στη Μαραθόλακα και γι’ αυτό μειώνεται.
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Δηλαδή, αυτά οφείλονται;
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι, όχι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προϋπολογισμός είναι.
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Τι προϋπολογισμός, αφού λέει για περσινή χρήση;
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν σας ακούω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Γιαννοπούλου, ακούτε; Κυρία Γιαννοπούλου, μας ακούτε;
Ρωτάει ο κ. Τζαμουράνης εάν οφείλεται το ποσό.
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι, δεν οφείλεται το ποσό, είναι μεγαλύτερο αυτό.
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ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Άρα είναι...
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ: Είναι περσινή δαπάνη. Αφορά στον περσινό κωδικό που είχε έρθει με
ανατροπή και δεν …(δεν ακούγεται)… δεν είναι δεσμευμένο αυτό το ποσό.
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Άρα; Αυτό, αυτό μπορεί να καταργηθεί, δηλαδή;
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ: Ο περσινός κωδικός;
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Αυτός, αν είναι περσινός, εγώ δεν ξέρω, αυτό ρωτώ: τι είναι.
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ: Είναι ο περσινός κωδικός αυτός, κ. Τζαμουράνη.
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Άρα δεν πρόκειται αυτός να ενεργοποιηθεί πλέον;
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι, έχει εξοφληθεί, ό,τι χρωστούσαμε από κει έχει εξοφληθεί.
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Ωραία, ωραία, ωραία.
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ: Εντάξει;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προχωράμε γρήγορα.
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Συνεχίζω, Πρόεδρε, γρήγορα, για να μην καθυστερούμε: Στον κωδικό
15.7135.04 που αναφέρεται στην προμήθεια και τοποθέτηση
διαχωριστικών γκισέ κλπ. προστίθενται 2.000. Το ερώτημά μου είναι το εξής: ότι σε
προηγούμενη Οικονομική Επιτροπή κατακυρώσαμε το διαγωνισμό. Πώς τον κατακυρώσαμε
τότε; Με λιγότερη πίστωση; Χωρίς να υπάρχει η σχετική, η απαιτούμενη πίστωση;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατακυρώσαμε εργασίες, κατακυρώσαμε εργασίες που έχουνε γίνει και στα
πλαίσια του COVID ήρθε η Οικονομική Επιτροπή και επικύρωσε αυτές τις
εργασίες. Είναι αδύνατον να συμβαίνει αυτό που λέτε. Ενδεχομένως, όχι ενδεχομένως,
σίγουρα χρειάζεται ενίσχυση γιατί προφανώς θα γίνουν και άλλες εργασίες.
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Ναι αλλά όταν εμείς κατακυρώσαμε, κατακυρώσαμε στο όλον, δεν
κατακυρώσαμε μέρος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν ήταν διαγωνισμός, ήταν απευθείας ανάθεση που έγινε.
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Απευθείας ανάθεση, ναι, ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ήταν απευθείας ανάθεση. Κατακυρώσαμε, λοιπόν, την απόφαση της απευθείας
ανάθεσης. Και υπήρχε και η σχετική πίστωση. Είναι αδύνατον να πάμε να
κατακυρώσουμε κάτι χωρίς να έχει γίνει... χωρίς να υπάρχει η σχετική πίστωση. Η ενίσχυση
του κωδικού λέω γίνεται προφανώς γιατί θα χρειαστεί να υπάρξουν και άλλες παρεμβάσεις,
τώρα που άνοιξε η Υπηρεσία και έχουν αρχίσει και προσέρχονται στα γκισέ των Υπηρεσιών
του Δήμου οι συμπολίτες μας.
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Τέλος πάντων, δεν πιστεύω ότι είναι έτσι γιατί η ανάθεση γίνεται για το
όλον, δεν γίνεται για μέρος. Δείτε το.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε συνάδελφε, δεν σας έχει παρουσιαστεί ποτέ σε κάτι να κάνουμε
συμπληρωματικές
εργασίες;
Προφανώς
θα θέλουμε
να κάνουμε
συμπληρωματικές εργασίες μ’ αυτό εδώ.
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ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Τέλος πάντων, άμα είναι για συμπληρωματικές αλλάζει το θέμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εε δεν εξηγείται διαφορετικά.
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Ναι και γι’ αυτό ρωτώ και εγώ: πώς...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι μα σας απαντώ και εγώ έτσι.
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Λοιπόν, στη συνέχεια υπάρχουν δύο κωδικοί, οι δύο κωδικοί ο ένας που
λέει: Προμήθεια αναλωσίμων, είναι ο 35.6699.01, ο οποίος στον αρχικό
προϋπολογισμό δεν υπήρχε, μπήκε με 37.288,75 και τώρα αφαιρείται το ποσόν εκείνο μέχρι
που το υπόλοιπο να γίνει 24.800, δηλαδή το όριο της απευθείας ανάθεσης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι.
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Το ίδιο συμβαίνει και με τον κωδικό: Προμήθεια Αστικού Εξοπλισμού, όπου
από 35.500 που ’χε στην προηγούμενη αναμόρφωση έρθει, σήμερα
αφαιρείται ποσόν και πάει στο 24.800 και αυτό, δηλαδή για απευθείας ανάθεση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάλι η Διεύθυνση Γεωτεχνικών.
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Λοιπόν, εγώ είμαι υποχρεωμένος αυτά να τα εντοπίσω διότι...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία.
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: ...είναι μεθοδεύσεις για απευθείας ανάθεση, αυτό τουλάχιστον...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην χρησιμοποιείτε τέτοιες, τέτοιες αυστηρές λέξεις, σας παρακαλώ.
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Αυστηρές είναι;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εε βέβαια, όταν λέτε ότι ¨μεθοδεύουμε¨, είναι αυστηρή η λέξη.
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Όταν βλέπω τον προϋπολογισμό από 37 να αφαιρείται και να πηγαίνει στο
24.800 και τον άλλον από 35 να πηγαίνει πάλι στο 24.800, τι άλλο να
υποψιαστώ, Γιώργο μου;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να υποψιαστείτε μείωση του...
ΜΠΑΚΑΣ: …(δεν ακούγεται)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σε παρακαλώ λίγο, Γιάννη μου.
ΜΠΑΚΑΣ: Βασίλη, αυτά που γίνονταν στο παρελθόν δεν γίνονται σήμερα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιάννη. Να υποψιαστείτε, κ. Τζαμουράνη, μείωση του φυσικού αντικειμένου.
Και μάλιστα τώρα θα καλέσω και την κα Χιουρέα για να μην υπάρχουν και οι
οποιεσδήποτε... τα οποιαδήποτε θολά σημεία.
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Για να ενισχύσω, λοιπόν, την εκτίμησή μου σας λέω και τον άλλον κωδικό
παρακάτω ο οποίος είναι ο 35.7425.09…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Την κα Χιουρέα, σας παρακαλώ, γιατί την θέλουμε στην Οικονομική Επιτροπή.
Περιμένω σε ανοιχτή γραμμή.
Σας ακούω, κ. Τζαμουράνη.
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ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Λοιπόν, για να μην με παρεξηγήσετε, πάω στον κωδικό 35.7425.09:
Δαπάνες υλοποίησης προγράμματος παρακολούθησης αδέσποτων ζώων.
Λοιπόν, από 25.200 που ήτανε η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αφαιρούνται μόνο τώρα
400 ευρώ και γίνεται και αυτό 24.800. Λοιπόν, πώς το ερμηνεύετε εσείς;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αμέσως, αμέσως.
Κυρία Χιουρέα…
ΜΠΑΚΑΣ: Μισό λεπτό, να απαντήσω εγώ σε ό,τι με αφορά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ο κ. Μπάκας έχει το λόγο.
ΜΠΑΚΑΣ: Μισό λεπτό, να απαντήσω εγώ σε ό,τι με αφορά. Δεν πά’ να έχει 24.800, όλοι
γίναν διαγωνισμοί, βγήκαν στο site του Δήμου, προσήλθαν 4-5, δώσαν εκπτώσεις,
σκοτωθήκανε μεταξύ τους, βγάλανε τα περίστροφα και αλληλοπυροβοληθήκανε, γλιτώσαμε,
λοιπόν, χρήματα και πάμε παρακάτω.
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Εμποροφόνους, εμποροφόνους.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, κα Χιουρέα.
ΧΙΟΥΡΕΑ: Παρακαλώ.
ΜΠΑΚΑΣ: Έτσι; Για να τελειώνουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Τζαμουράνης… Γιάννη μου, συγνώμη.
ΜΠΑΚΑΣ: Και άλλα έργα είχανε 24.800 αλλά γίνανε όμως διαγωνισμοί κανονικά και από
24.800 θα πληρώσουμε 17 χιλιάδες, 15.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Κυρία Χιουρέα.
ΜΠΑΚΑΣ: Μέχρι και το πότισμα των δέντρων, αντί να το κάνουμε ανάθεση το κάναμε με
διαγωνισμό και ήρθανε και δώσανε 50% προσφορά. Έκπτωση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ωραία. Εντάξει, Γιάννη μου.
Κυρία Χιουρέα, ρωτάει ο κ. Τζαμουράνης επειδή συζητάμε στην Οικονομική
Επιτροπή τώρα την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, γιατί μειώθηκε η προμήθεια αστικού
εξοπλισμού κατά 10.700, οι λοιπές προμήθειες…
ΜΠΑΚΑΣ: Μα σας απάντησα. Εκεί πέρα ο διαγωνισμός …(δεν ακούγεται)… έγινε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: …αναλωσίμων κατά 12.488 και οι δαπάνες για την υλοποίηση του
προγράμματος αδέσποτων ζώων κατά 400 ευρώ και τα τρία ποσά
διαμορφώθηκαν στο ποσό των 24.800 ευρώ. Μπορείτε να μας το εξηγήσετε εσείς;
ΧΙΟΥΡΕΑ: Ναι, ναι. Το καθένα είναι ένας διαφορετικός λόγος.
ΜΠΑΚΑΣ: Μα το εξήγησα νωρίτερα, Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ήταν ικανοποιητική για μένα η απάντησή σας, κ. Αντιδήμαρχε και το σέβομαι,
απλά βλέπω ότι ο κ. Τζαμουράνης δυσκολεύεται να το κατανοήσει, γιατί
χρησιμοποίησε μια βαριά λέξη για όλους μας. Εγώ, λοιπόν, είμαι υποχρεωμένος να
ξεθολώσουμε αυτό το τοπίο.
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Σας ακούμε, κα Χιουρέα, και σας, υπηρεσιακά.
ΜΠΑΚΑΣ: Και εγώ απαντώ: Αυτά που γινόντουσαν στο παρελθόν με κάποιους εργολάβους,
δεν επαναλαμβάνονται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα.
Κυρία Χιουρέα, σας ακούμε.
ΧΙΟΥΡΕΑ: Να ξεκινήσω από τις λοιπές προμήθειες αναλωσίμων….
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: …(δεν ακούγεται)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τζαμουράνη μιλάει η κ. Χιουρέα.
ΜΠΑΚΑΣ: …(δεν ακούγεται)… κατ’ υπόδειξη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μιλάει η κα Χιουρέα, σας παρακαλώ!
Σας ακούμε.
ΧΙΟΥΡΕΑ: Ξεκινώντας, λοιπόν, απ’ τις λοιπές προμήθειες αναλωσίμων, να σας πω ότι αφορά
την προμήθεια ζωοτροφών για τα αδέσποτα του Δήμου. Μέσα από τις
χρηματοδοτήσεις του για τον κορωνοϊό ήρθαν επιπλέον ποσά τα οποία μπήκαν στον
κωδικό και δεν μπορούσε στην ίδια τροποποίηση να αυξηθεί το ποσό και ταυτόχρονα να
μειωθεί. Άρα αυτό που κάνουμε, ο κωδικός στην αρχή είχε 24.800, μπήκαν 5.000 από τον
COVID και στη συνέχεια μπήκαν άλλες 7.500. Το άθροισμα αυτών των δύο είναι το ποσό της
μείωσης αυτή τη στιγμή που κάνουμε για να εξοικονομήσουμε τα χρήματα αυτά από
δημοτικούς πόρους.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να εξοικονομήσουμε δημοτικούς πόρους, λοιπόν.
ΧΙΟΥΡΕΑ: Χρησιμοποιούμε, λοιπόν, όπως θα δείτε και στο πινακάκι, έχει 12.500 από την
έκτακτη χρηματοδότηση τα οποία τα αφαιρούμε από δημοτικούς πόρους.
Εξοικονομούμε χρήματα και χρησιμοποιούμε κάποια απ’ τα χρήματα του COVID. Ωραία. Αυτό
αφορά το κομμάτι της προμήθειας ζωοτροφών.
Μου είπατε για τον αστικό εξοπλισμό. Η πρώτη πρόταση που αφορούσε τον αστικό
εξοπλισμό ήταν να γίνει κάποια προμήθεια ζαρντινιερών οι οποίες ήταν κρεμαστές, ήταν πολύ
ακριβές τελικά, άρα το ποσό των χρημάτων που χρειαζόμαστε, αφού δεν θα πάμε σε
κρεμαστές ζαρντινιέρες, αλλά θα πάμε σε επιλογές εδάφους είναι πολύ χαμηλότερο. Δεν
έχουμε κανένα λόγο. Και επειδή, όπως βλέπετε, τα χρήματα που τα αφαιρούμε δεν τα
αφήνουμε στην άκρη αλλά υπάρχουν άλλες ανάγκες που πρέπει να καλύψουμε ως Υπηρεσία,
αναδιανέμουμε τα χρήματα. Βλέπετε ότι τα χρήματα που αφαιρούμε από τους κωδικούς
μπαίνουν σε άλλους κωδικούς. Δεν μένουνε στα αδιάθετα. Έτσι;
Άρα λοιπόν, επανακαθορίζουμε τις προτεραιότητες της Διεύθυνσης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα. Ολοκληρώσατε;
ΧΙΟΥΡΕΑ: Ναι, δεν ξέρω αν έχετε και κάτι άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τζαμουράνη, διαλύθηκαν οι αμφισβητήσεις σας;
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Για το έργο για το οποίο λέει ότι πράγματι ήτανε χρήματα ενίσχυσης κτλ.
και έπρεπε να τα προσθέσουμε και τώρα τα αφαιρούμε προκειμένου να
εξοικονομηθούν δημοτικοί πόροι το δέχομαι, ασφαλώς, δεν έχω κανένα…
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, και για το άλλο, κάπου λέει ότι κάνουμε αναδιανομή. Δεν τα πάμε κάπου.
Τα κάνουμε αναδιανομή σε άλλα κομμάτια.
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Ναι, εντάξει, τα περισσεύματα, εν πάση περιπτώσει, τα αφαιρούμενα ποσά
κάπου αλλού διατίθενται, δεν ήταν εκεί το θέμα μου, απλά εμένα μου
έκανε μεγάλη εντύπωση και γι’ αυτό αναφέρθηκα σε ενδεχόμενη μεθόδευση απευθείας
αναθέσεων όταν βλέπω ότι 4 κωδικοί πηγαίνουν στο 24.800. Αυτό ήτανε, τίποτα άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τζαμουράνη, λοιπόν, τελειώσαμε με το θέμα.
Σας ευχαριστούμε, κα Χιουρέα.
ΧΙΟΥΡΕΑ: Να ’στε καλά, καλή συνέχεια στο έργο σας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να ξέρετε είμαστε πεντακάθαροι, κ. Τζαμουράνη. Να μην πηγαίνει το μυαλό
σας κατευθείαν σε κάτι, τέλος πάντων, το οποίο δεν είναι σωστό.
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Εγώ δεν θέλω να σκέφτομαι…, ούτε υπονόησα ότι κάποιος δεν ήταν
καθαρός κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το στηλιτεύσατε και με πολύ αυστηρό τρόπο κιόλας.
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Ναι, όταν πάμε σε απευθείας αναθέσεις είναι κάτι το οποίο είναι…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νομίζω την πήρατε την απάντηση γι’ αυτό το θέμα από τον κ. Μπάκα πολύ
εύστοχα.
Να ψηφίσουμε. Συγνώμη, ο κ. Ζαφειρόπουλος αν έχει να πει κάτι επί του προϋπολογισμού.
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ: …(δεν ακούγεται)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οκ.
Ο κ. Αγγελής;
ΑΓΓΕΛΗΣ: Υπέρ, Υπέρ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία.
Κύριε Κοσμόπουλε;
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Λευκό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Τζαμουράνης;
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Ομοίως και εγώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ζαφειρόπουλος;
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ, Υπέρ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άρα ΟΜΟΦΩΝΑ.

Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει
υπόψη της την παραπάνω υπηρεσιακή εισήγηση, καθώς επίσης και τις διατάξεις των άρθρων
72 & 75 του Ν. 3852/2010 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, και τη δήλωση ΛΕΥΚΗΣ
ψήφου από τους κ.κ. Κοσμόπουλο και Τζαμουράνη,
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Συνεδρίαση : 24/2020

Τετάρτη 24 / 6 / 2020

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ 258/2020

ΟΜΟΦΩΝΑ

Υιοθετεί την καταχωρούμενη αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης αυτής, υπ’
αριθμ. πρωτ. 25128/23-06-20 σχετική εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου &
Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Καλαμάτας και εισηγείται
στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας την αναμόρφωση του δημοτικού
προϋπολογισμού, οικον. έτους 2020, σύμφωνα με τα προτεινόμενα στην εν λόγω
εισήγηση.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γεώργιος Φάβας

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Αγγελής Αναστάσιος
2. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης
3. Κοσμόπουλος Βασίλειος
4. Μαρινάκης Σαράντος
5. Μπάκας Ιωάννης
6. Μπασακίδης Νικόλαος
7. Τζαμουράνης Βασίλειος
Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓ. ΦΑΒΑΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
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