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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   10/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ   122/2021

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 5η Μαρτίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, συνέρχεται 
στη 10η/2021 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ 
αριθμ. πρωτ. 18037/1-3-2021 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) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 2) Λιάππας 
Λεωνίδας, 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 συμμετέχουν τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. 
Αθανασόπουλος Κων/νος και Αγγελής Αναστάσιος, αναπληρώνοντας τα τακτικά μέλη κ.κ. 
Πολίτη Δημήτριο 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 Δήμαρχος Καλαμάτας κ. Βασιλόπουλος Αθανάσιος 
(προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 120 απόφαση), ο Αντιδήμαρχος κ. Σκοπετέας Αναστάσιος,  οι 
δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης και Φαββατάς Δημήτριος, 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.   
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
με τίτλο :

Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2021.

Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 19755/05-03-2021 σχετική εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου και 
Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Καλαμάτας που ήταν στο φάκελο του 
θέματος προς ενημέρωση, έχει αναλυτικά ως εξής:

ΘΕΜΑ : Εισήγηση για την 2η 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         
Αναμόρ 
φωσης

Διαμορφω 
μένος  

Προϋπολο 
γισμός             

(μετά την 
αναμόρφωση)

1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 18.643.290,66 768.500,00 19.411.790,66

13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 16.962.400,10 768.500,00 17.730.900,10

132
Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και 
έργα 15.251.881,31 768.500,00 16.020.381,31

1321
Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά 
επιχειρησιακά προγράμματα 6.383.526,65 168.500,00 6.552.026,65

1321.05

Χρηματοδότηση για την "Διαμόρφωση 
χώρου για τη λειτουργία Κέντρου 
Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων" 
(ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ 2014 - 2020) 0,00 168.500,00 168.500,00

1322
Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς  
(μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) 5.295.871,10 600.000,00 5.895.871,10

1322.53
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ 
ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 0,00 600.000,00 600.000,00

00.6117.11 Υπηρεσίες φύλαξης χώρων του Δήμου 0,00 24.800,00 24.800,00

00.6331 Λοιποί φόροι και τέλη 108.009,18 -24.800,00 83.209,18

00.6434.16

Δαπάνες απονομής βραβείου ποίησης 
πρωτοεμφανιζόμενου ποιητή "ΜΑΡΙΑ  
ΠΟΛΥΔΟΥΡΗ'' (για το έτος 2019) 0,00 2.000,00 2.000,00

15.6063.01

Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση 
εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) - παροχή 
γάλακτος (ΚΥΑ 53361/06, ΤΤ36586/07, 
31119/08) 2021 22.820,00 22.113,00 44.933,00
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20.6277.02

Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών 
αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών 
από ΦΟΔΣΑ μέσω προγραμματικών 
συμβάσεων (παρ.7δ του άρθρου 24 του Ν. 
3613/2007)_2021 34.000,00 -21.000,00 13.000,00

20.6277.05

Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών 
αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών 
από ΦΟΔΣΑ μέσω προγραμματικών 
συμβάσεων (παρ. 7δ του άρθρου 24 του Ν. 
3613/2007)_2020 10.000,00 21.000,00 31.000,00

20.7325.02

Βελτίωση-ενίσχυση δημοτικού φωτισμού 
σε πλατείες και κοινόχρηστους χώρους και 
συντήρηση υπόγειων δικτύων 
εγκαταστάσεων φωτισμού πόλης 10.000,00 0,00 10.000,00

20.7325.07
Εγκατάσταση φωτισμού στο Πάρκο νότια 
του Πανελληνίου 23.785,68 -23.785,68 0,00

20.7325.20
Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων σε 
εναέριο δίκτυο 0,00 23.785,68 23.785,68

30.6012.01
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για 
εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες. 50,00 4.950,00 5.000,00

30.6022.01

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για 
εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και 
λοιπές πρόσθετες αμοιβές 300,00 700,00 1.000,00

30.6052.04 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ 6.937,75 7.000,00 13.937,75

30.6052.05
Εργοδοτικές εισφορές υπέρ κύριας 
σύνταξης μηχανικών 3.097,50 -3.097,50 0,00

30.6052.06
Εργοδοτικές εισφορές υπέρ επικουρικής 
ασφάλισης μηχανικών 775,50 -775,50 0,00

30.6052.07 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΚΥΤ 1.026,13 -1.026,13 0,00

30.6063.01

Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση 
εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) - παροχή 
γάλακτος (ΚΥΑ 53361/06, ΤΤ36586/07, 
31119/08) 2021 12.056,00 8.542,00 20.598,00

30.7131.04
Προμήθεια μηχανήματος επισκευής 
οδοστρωμάτων 10.000,00 -10.000,00 0,00

30.7324.02

Ανάπλαση δικτύου οδών και πεζοδρόμων 
στο Ιστορικό Κέντρο (οδοί Κολοκοτρώνη, 
Σφακτηρίας, Καπετάν Κρόμπα κλπ.) & 
αναβάθμιση υφιστάμενου παιδότοπου 
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 474.000,00 -24.860,00 449.140,00

30.7326.22 Κατασκευή γηπέδου στην Τ.Κ. Λείκων 0,00 1.952,27 1.952,27

30.7331.11
Εργασίες άρσης επικινδυνότητας στοιχείων 
Δημοτικών κτιρίων 10.000,00 14.800,00 24.800,00

30.7413.06

Εκπόνηση συμπληρωματικής γεωλογικής 
μελέτης στις περιοχές της Κοινότητας 
Αλαγονίας που επλήγησαν από τη 
Θεομηνία του Ιανουαρίου 2019 0,00 3.000,00 3.000,00

30.7425.03
Σύνδεση Δημοτικών κτιρίων, πλατειών και 
κοιν. χώρων με δίκτυα κοινής ωφελείας 2.000,00 2.000,00 4.000,00

35.6063.01

Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση 
εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) - παροχή 
γάλακτος (ΚΥΑ 53361/06, ΤΤ36586/07, 
31119/08) 2021 12.356,00 4.446,00 16.802,00
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40.6063.01

Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση 
εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) - παροχή 
γάλακτος (ΚΥΑ 53361/06, ΤΤ36586/07, 
31119/08) 2018 0,00 819,00 819,00

62.7131.02
Προμήθεια μηχανημάτων έργου και 
συνοδευτικού εξοπλισμού 520.000,00 15.060,00 535.060,00

64.7311.07

Διαμόρφωση χώρου για τη λειτουργία 
Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας 
Ηλικιωμένων 0,00 168.500,00 168.500,00

64.7321.01
Κατασκευή προπονητηρίου στο χώρο του 
Δημοτικού Σταδίου Παραλίας 0,00 600.000,00 600.000,00

70.03.6063.01

Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση 
εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) - παροχή 
γάλακτος (ΚΥΑ 
53361/06,ΤΤ36586/07,31119/08) 3.500,00 5.196,00 8.696,00

9111 Αποθεματικό 682.480,85 -52.819,14 629.661,71

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ο Κωδικός Εξόδων 20.7325.02 τροποποιείται μόνο ως προς την περιγραφή του. 

Επί του θέματος διεξάγεται διαλογική συζήτηση ως εξής: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγητής είναι ο κ. Μαρινάκης.

Αυτό είναι κενό, Πρόεδρε, δεν είχε εισήγηση. Μέχρι χθες το βράδυ δεν 
υπήρχε εισήγηση. 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Βασίλη μου, πριν ένα τέταρτο ανέβηκε. 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Εε τότε δεν το συζητάω. 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Εε ακριβώς, δεν το συζητάμε. 

Κύριοι συνάδελφοι, έδωσα τον λόγο στον κ. Μαρινάκη, αν μου επιτρέπετε. 
Κύριε Μαρινάκη, μιλήστε. 

Κύριε Πρόεδρε, δεν μπορούμε να μην συμμεριστούμε την άποψη των 
συναδέλφων, θα έλεγα όμως αν έχουν την ευγενή διάθεση, την καλοσύνη 

τέλος πάντων, να δικαιολογηθώ από την πλευρά ότι δεν είναι μία εισήγηση η οποία έρχεται 
από μία Υπηρεσία, κάνει έναν κύκλο, έχουν δίκιο όμως, έχουν δίκιο. Δεν υπήρξε επαρκής 
χρόνος να το μελετήσουν και εν πάση περιπτώσει να αρθρώσουν τυχόν αντιρρήσεις και 
ερωτήματα που θα μπορούσαν να έχουν. 
Θεωρώ ότι δεν είναι μια δύσκολη αναμόρφωση, κ. Κοσμόπουλε, για σας που το είδατε, ο κ. 
Τζαμουράνης δεν το έχει δει, το συμμερίζομαι και αυτό. Αν έχετε αντίρρηση σε τέτοιο σημείο 
που να προσβληθεί και η απόφαση, θεωρώ να μην το συζητήσουμε. 
Αν θέλετε, δείχνοντας την καλοσύνη σας, επειδή δεν είναι δύσκολη η τροποποίηση, να 
στηρίξετε να προωθηθεί η αναμόρφωση αυτή και οπωσδήποτε δεν πρέπει να επαναληφθεί 
στο μέλλον, δεν το συζητώ. 

Κοιτάξτε, εγώ θα Καταψηφίσω και δεν θα προσβάλλω. Οι όποιες ενέργειες 
στις οποίες θα προβαίνω θα είναι από δω και πέρα. 

Στη σημερινή τοποθετήθηκα και είπα τον σεβασμό τον οποίον απαιτούμε ή εγώ τουλάχιστον 
απαιτώ πιστεύω ότι εκφράζω και την υπόλοιπη αντιπολίτευση, εφόσον…, εκφράζω και αυτή, 
αλλά για τη σημερινή τη συνεδρίαση δεν πρόκειται να κάνουμε καμία κίνηση.

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Κατά συνέπεια, λοιπόν, ψηφίζοντας Κατά, επειδή δεν είχα τον χρόνο, μπορεί να συνεχίσετε.

Ευχαριστούμε πολύ. 
Ο κ. Τζαμουράνης. 

Εγώ δήλωσα ότι τώρα το πληροφορήθηκα. Μέχρι το πρωί που είχα μπει 
στο δίκτυο δεν υπήρχε εισήγηση. Άλλωστε η θέση μου είναι δεδομένη εδώ 

και πάρα πολύ καιρό, από πέρυσι και από πρόπερσι, ότι τουλάχιστον 24 ώρες πιο μπροστά 
έπρεπε να υπάρχουν εισηγήσεις και είχα μάλιστα δηλώσει με έμφαση τότε ότι θα τις 
καταψηφίζω ανεξαρτήτως περιεχομένου, εκτός πια αν είναι κάτι το οποίο είναι θέμα ζωής και 
μεγάλης αναγκαιότητας.
Άρα δεν μπορώ παρά και εγώ να Καταψηφίσω, αν και προτείνω να το αναβάλλετε. Αυτό θα 
είναι το σωστό και αυτό, κατά την άποψή μου, πρέπει να κάνετε. 

Μάλιστα.
Ο κ. Λιάππας. 

ΛΙΑΠΠΑΣ: Κατά, Κατά.
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Αγγελής. 

ΑΓΓΕΛΗΣ: Υπέρ εγώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, κ. Μαρινάκη, θέλετε να πείτε κάτι;

Κύριε Πρόεδρε, συμμερίζομαι και το είπα ευθύς εξαρχής ότι δεν ήτανε στην 
ώρα του η εισήγηση, παρακάλεσα απ’ την αρχή τουλάχιστον και είδα ότι το 

σέβονται οι συνάδελφοι οι δημοτικοί σύμβουλοι, καταψηφίζουν, εν πάση περιπτώσει να 
συνεχίσουμε και οπωσδήποτε δεν πρόκειται να συμβεί γιατί δεν θα συζητηθεί τέτοιο θέμα, 
όσο και επείγοντα να είναι τα θέματα, σε ότι με αφορά τουλάχιστον εγώ δεν θα εισηγηθώ 
θέμα που δεν θα είναι στην ώρα του. 
Και δεύτερον, σε επόμενη Οικονομική Επιτροπή θα είναι και δομικά διαφορετικό αυτό, γιατί 
έχουμε ζητήσει και το έχω υποσχεθεί στην Επιτροπή μας ότι θα είναι διαχωρισμένα έσοδα και 
έξοδα. Συνεπώς, ευχαριστούμε και στο επόμενο θέμα. 

Λοιπόν, με τις σημειώσεις τις οποίες είπε ο κ. Μαρινάκης προχωρούμε.
Κατά Πλειοψηφία, λοιπόν, η Οικονομική Επιτροπή ψηφίζει την αναμόρφωση 

του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021. 

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 και την ΚΑΤΑψήφιση της πρότασης από 
τον κ. Κοσμόπουλο  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 2021, σύμφωνα με τα προτεινόμενα στην υπ’ 
αριθμ. πρωτ. 19755/05-03-2021 εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου & 
Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία 
αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής

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

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Γεώργιος Φάβας 1. Αγγελής Αναστάσιος

2. Αθανασόπουλος Κων/νος 

3. Κοσμόπουλος Βασίλειος

4. Λιάππας Λεωνίδας

5. Μαρινάκης Σαράντος

6. Μπάκας Ιωάννης

7. Μπασακίδης Νικόλαος

8. Τζαμουράνης Βασίλειος

Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓ. ΦΑΒΑΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
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