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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   21/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ   260/2022

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 20η Μαΐου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, συνέρχεται 
στην 21η/2022 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, που 
πραγματοποιείται στην αίθουσα συνεδριάσεων, στο Δημοτικό  Κατάστημα  της  οδού Αθηνών 
99 (ισόγειο Α’ κτιρίου), σύμφωνα με τις διατάξεις  της υπ΄ αριθμ. 643/69472/24-9-2021 
εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής 
θεμάτων, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 45510/16-05-2022 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) Αγγελής Αναστάσιος, 2) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 3) Λιάππας Λεωνίδας, 4) 
Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος, 5) Μπασακίδης Νικόλαος, 6) Τζαμουράνης Βασίλειος και 7) 
Φάβας Γεώργιος.

Δεν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος κ. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης.  

Επίσης, στη συνεδρίαση κλήθηκε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας 
Καλαμάτας κ. Λύρα Παναγιώτης, επειδή στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα που 
αφορούν την εν λόγω Δημοτική Κοινότητα,  ο οποίος δεν παραβρίσκεται.

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρίσκεται ο Αντιδήμαρχος και αναπληρωματικό μέλος της 
Οικονομικής Επιτροπής κ. Σκοπετέας Αναστάσιος.

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. 47315/19-05-2022 εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου & Μισθοδοσίας 
της Διεύθυνσης Οικονομικών που είχε σταλεί στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής μαζί με τις 
σχετικές προτάσεις υπηρεσιών του Δήμου, 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 

Προϋπολο 
γισμός

Τελευταίος 
Διαμορφωμένος 

Προϋπολο 
γισμός

Ποσό 
Αναμόρ 
φωσης

Διαμορφωμέ
νος 

Προϋπολογι
σμός (μετά 
την αναμόρ 

φωση)

Αιτιο 
λογία

1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 15274007,66 22659502,89 77345,63 22736848,52  

13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 13594690,31 20293971,54 77345,63 20371317,17  

132
Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις 
και έργα 12131931,52 18232652,22 77345,63 18309997,85  

1328

Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό 
Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 
εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων. 2772140,1 3189247,01 77345,63 3266592,64  

1328.33

Χρηματοδότηση για το έργο Επέκταση 
Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου 
στην Τ.Κ. Άριος 226505,6 397214,96 77345,63 474560,59  

4
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ 
ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 7748785,76 8000904,45 91055 8091959,45  

43
ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 
(ΝΟΜΙΚΑ Η΄ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) 722480 722480 91055 813535  

431 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 722480 722480 91055 813535  

4311

ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών 
αναγκών των σχολείων Α/θμιας και 
Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 
1946/91) + ΚΑΕ 0615 "ΚΑΠ για την 
καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς 
τροχονόμους (άρθρο 14 Ν. 2817/20 722480 722480 91055 813535  
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00.6056.01

Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 
1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 
και 33 νδ 5441/66)
- [ΕΤΕΑ-ΤΕΑΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ 75% &  
ΤΠΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ 25%] 90000 90000 60000 150000  

00.6124.01

Έξοδα κηδείας Δημάρχων και 
προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140  
παρ. 4 ΚΔΚ) ν. 2685/99) 0 0 2000 2000  

00.6142.04

Αμοιβές εξωτερικών συνεργατών για 
την υποστήριξη των οικονομικών και 
διοικητικών εφαρμογών Συντήρηση 
release 37200 37200 -16180 21020  

00.6312 Λοιποί φόροι 150000 110850 -20000 90850  

00.6331 Λοιποί φόροι και τέλη 50000 54199,06 -10000 44199,06  

00.6414.04 Δαπάνες μεταφοράς μεταναστών 0 5000 -2000 3000  

00.6431
Έξοδα ενημέρωσης και προβολής 
δραστηριοτήτων του Δήμου 200000 200000 -16000 184000  

00.6434.06 Δαπάνες για προβολή & διαφήμιση 3000 3000 -3000 0  

00.6443.06 Δαπάνες για προβολή, διαφήμιση 34200 34200 -5620 28580  

00.6492

Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης 
δικαστικών αποφάσεων ή 
συμβιβαστικών πράξεων 855642,55 402869,3 -212000 190869,3  

00.6711.01
Επιχορήγηση σχολικών Επιτροπών για 
λειτουργικές δαπάνες 722480 722480 91055 813535  

00.6737.20

Προγραμματική σύμβαση μεταξύ του 
Δήμου Καλαμάτας και του 
Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης με το διακριτικό τίτλο 
''Αναπτυξιακή Μεσσηνίας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. 
'' για εκπόνηση "Μελετών κατασκευής 
Παιδικού-βρεφ/κου Σταθμού Κ. 
Πηδήματος Καλαμάτας '' 0 20000 16000 36000  

10.6266.01
Συντήρηση   εφαρμογών λογισμικού 
της εταιρείας EGRITOS 0 0 24800 24800  

15.6236.03

Δαπάνες ενοικιάσεων για τις ανάγκες 
υποδοχής μεταναστών (χημικές 
τουαλέτες κ.α.) 0 0 1000 1000  

15.6481.08 Δαπάνες σίτισης μεταναστών 0 0 1000 1000  

20.6277.01

Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς 
στερεών αποβλήτων και 
ανακυκλώσιμων υλικών μέσω 
δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 61 του 
Ν. 3979/2011) 2150000 2032000 -2583,33 2029416,67  

20.6277.05

Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς 
στερεών αποβλήτων και 
ανακυκλώσιμων υλικών απο ΦΟΔΣΑ 
μέσω προγραμματικών συμβάσεων 
(παρ. 7δ του άρθρου 24 του Ν. 
3613/2007)_2020 35000 8000 2583,33 10583,33  

20.7131.01 Προμήθεια κάδων 0 0 60000 60000  

20.7131.02
Δαπάνες εξοπλισμού συνεργείου 
κάδων_2022 24800 24800 11700 36500  

20.7131.03
Δαπάνες για την επισκευή κάδων 
αποκομιδής_2022 10500 10500 -10500 0  

20.7131.13
Προμήθεια εξοπλισμού μεταφόρτωσης 
απορριμμάτων 0 116000 -61200 54800  
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30.6012.01

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 
και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυκτερινές ώρες. 0 0 1524 1524  

30.6261.02
Εργασίες άρσης επικινδυνότητας 
στοιχείων Δημοτικών κτιρίων 20000 20000 -17000 3000  

30.6262.01
Συντήρηση τηλεοπτικών 
αναμεταδοτών Τ.Κ. Ταϋγέτου 4500 4500 -1524 2976  

30.6661.01
Προμήθεια πετασμάτων (πάνελ 
πολυουρεθάνης) 0 0 37200 37200  

30.6662.09

Προμήθεια ανταλλακτικών για την 
επισκευή εξωτερικής γεωθερμικής 
μονάδας πολυδιαιρούμενου 
συστήματος VRV - τμήματος του 
γεωθερμικού συστήματος του Νέου 
Δημαρχείου 0 0 17000 17000  

30.7131.06

Προμήθεια σπαστήρα πέτρας για 
ισοπεδώσεις δρόμων και γηπέδων και 
τοποθέτηση κρίπερ σε γεωργικό 
ελκυστήρα 0 30000 7200 37200  

30.7131.10
Προμήθεια ειδικού ασφαλτομίγματος 
επούλωσης λάκκων σε σάκκους (2020) 0 5514,1 -5514,1 0  

30.7323.54 Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών οδών 400000 280000 -83925,05 196074,95  

30.7326.07

Αντικατάσταση συνθετικού δαπέδου 
στο κλειστό γήπεδο συγκροτήματος 
Πολυκλαδικού 10000 20000 -16900 3100  

30.7326.23

Ολοκλήρωση ανάπλασης 
κοινόχρηστου χώρου στην περιοχή Ι.Μ. 
Δημιόβης 0 20000 54400 74400  

30.7331.01
Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων στις Δ.Ε 
πλην Καλαμάτας 34400 74400 -1685,9 72714,1  

30.7331.33
Επισκευή και συντήρηση σχολικών 
κτηρίων 212162,83 250894,82 -20300 230594,82  

30.7411.10

Γεωτεχνική έρευνα και έκθεση για την 
ανέγερση Εκθεσιακού κέντρου 
προβολής αλιείας και θάλασσας 
Δήμου Καλαμάτας 0 10775,06 -7674,95 3100,11  

30.7662.02
Προμήθεια υπαίθριου υποσταθμού 
τύπου κιόσκι ισχύος 630 KVA 0 0 37200 37200  

35.6117.03
Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών 
(2022) 20000 20000 17200 37200  

35.6211

Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για 
φωτισμό οδών, Πλατειών και 
κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής 
διαδικασίας 150000 150000 150000 300000  

35.6262.10 Συντήρηση παιδικών χαρών (2022) 40000 40000 -2800 37200  

35.6262.15
Εργασίες επισκευής δικτύου άρδευσης 
(2022) 25000 25000 -15000 10000  

35.6262.17
Συντήρηση αντλητικών 
συγκροτημάτων (2022) 0 0 19200 19200  

35.6264.01
Συντήρηση και επισκευή λοιπών 
μηχανημάτων(2022) 5000 5000 5000 10000  

35.6662.02 Προμήθεια υλικών άρδευσης (2022) 0 0 15000 15000  

35.7322.03
Εργασίες αναδάσωσης στην περιοχή 
ΣΚΛΗΒΑ της Άνω Βέργας 22617,6 22617,6 -22600 17,6  
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35.7322.04

Φυτοτεχνικές επεμβάσεις για το έργο 
΄΄Βελτίωση Τοπικής οδού Άνω - Κάτω 
Βέργα΄΄ 16072,38 16072,38 -16000 72,38  

45.7131.01
Προμήθεια προκατασκευασμένων 
οστεοθηκών 0 0 24500 24500  

45.7131.02 Προμήθεια οστεοθηκών Τ.Κ Αρφαρών 0 0 5500 5500  

64.7311.02

Επέκταση Δημοτικού Σχολείου και 
Νηπιαγωγείου στην Τ.Κ. Άριος 
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 226505,6 397214,96 77345,63 474560,59  

64.7413.03

Μουσειογραφική μελέτη τεκμηρίωσης 
και οργάνωσης υλικού Δημιουργίας 
ψηφιακού Μουσείου - Κέντρου 
Προβολής Διπλωματίας Καλαμάτας. 14875 14875 5125 20000  

70.02.6262.02

Συντήρηση και επισκευή 
Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών 
(ΜΑΝ) 24000 24000 -5125 18875  

70.03.7323.01

Αποκατάσταση ζημιών και άρση 
επικινδυνότητας στις κοινότητες 
Ταϋγέτου εξαιτίας των ισχυρών 
βροχοπτώσεων και ανέμων στις 11 και 
12 Δεκεμβρίου 2021 0 9000 6000 15000  

70.03.7323.02

Αποκατάσταση ζημιών και άρση 
επικινδυνότητας στο παραλιακό 
μέτωπο Καλαμάτας εξαιτίας των 
ισχυρών βροχοπτώσεων και ανέμων 
στις 11 και 12 Δεκεμβρίου 2021 0 3500 -3500 0  

70.03.7323.03

Αποκατάσταση ζημιών και άρση 
επικινδυνότητας στην Κοινότητα 
Λαιίκων (θέση Αλαφογκρέμι) εξαιτίας 
των ισχυρών βροχοπτώσεων και 
ανέμων στις 11 και 12 Δεκεμβρίου 
2021 0 2500 -2500 0  

9111 Αποθεματικό 550000 568928,4 0 568928,4  

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

Προφανώς κατά το σκέλος της Διεύθυνσης Οικονομικών, μπορεί αυτός ο 
προϋπολογισμός, η τροποποίηση όλη αυτή να στηριχθεί και να καλυφθεί από 

πλευράς των οικονομικών στοιχείων.
Ειδικότερα θέματα επειδή κυρίως είναι επί του τεχνικού προγράμματος, ο Νίκος ο 
Μπασακίδης να πει πέντε πράγματα ή εάν θέλετε για να μην χρονοτριβούμε και συγχωρέστε 
με, κύριε συνάδελφε… 

Πολύ σύντομα. Τα βασικά είναι δύο έργα που μπαίνουν: είναι η κατασκευή 
του υποσταθμού στην Τέντα, ένα είναι αυτό, και το άλλο είναι μια 

παρέμβαση ανάπλαση στην Ιερά Μονή Δήμιοβας, και βέβαια και η ενσωμάτωση… και αυτό 
ακριβώς, η αύξηση στον Άρι απ’ τον ΑΠΕ και τη συμπληρωματική σύμβαση από το ΕΣΠΑ. 
Αυτά είναι τα δύο τα μεγάλα. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι άλλο από αυτά. 
Αυτά.

ΛΙΑΠΠΑΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 

Μετά, μετά, στη σειρά σας, κ. Λιάππα. 
Κύριε Κοσμόπουλε, έχετε τον λόγο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Πρώτα από όλα θέλω να συγχαρώ τον Γραμματέα ο οποίος κατόρθωσε 
7:40 σήμερα το πρωί να μας τα στείλει. Έτσι; Δεν είμαστε υποχρεωμένοι 

να τα βλέπουμε όμως 7:40. Σήμερα ολοκληρώθηκε, έτσι;
Άρα λοιπόν, τι να πω; Τέλος πάντων, έριξα μια γρήγορη ματιά, έχω μερικές παρατηρήσεις, 
επειδή όμως θα συζητηθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο πιθανότατα να απαντήσετε εκεί σ’ 
αυτά τα οποία θα ρωτήσω. Απλώς σημειώστε τα. Κάποιο μπορεί να απαντήσετε και τώρα.

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Ναι, ναι, ναι, να τα έχω.

Πρώτα από όλα, μου κάνει τρομερή εντύπωση, το ’χα πει και παλαιότερα, 
η λειτουργία της Οικονομικής Υπηρεσίας όσον αφορά το επίπεδο των 

προβλέψεών της.
Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι η Οικονομική Υπηρεσία έχοντας την εμπειρία, και της δικιάς μας 
Οικονομικής Υπηρεσίας που έχει χειριστεί τόσα και τόσα χρόνια, δεν μπορεί να προβλέψει 
βασικά πράγματα όπως η ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ και ΕΤΕΑ και διάφορες εισφορές. Δεν 
είναι δυνατό να προϋπολογίζουμε 90.000 ευρώ και να βάζουμε πρόσθετες 60.000. Αυτό δεν 
είναι μεταβολή. Με συγχωρείτε, τώρα τι κάνει; Δηλαδή, τι συνέβη; Τι συνέβη; Είναι αρχή-
αρχή; Το νούμερο υπ’ αριθμόν 2, κ. Πρόεδρε, μπορείτε… απλώς σημειώστε τα, μου τα λέτε 
κάποια στιγμή αργότερα. Δεν είναι δυνατόν να προϋπολογίζουμε για δικαστικά έξοδα, το 
νούμερο 11, 855 χιλιάδες να γίνουν 402, και τελικά να φτάνουνε με την αναμόρφωση στα 
190 χιλιάδες.
Άρα, τι προβλέψεις κάνουμε; Γράφουμε νούμερα; Έτσι;
Έχουμε επιχορήγηση; Η ερώτηση είναι για τις επιτροπές, μου κάνει τρομερή εντύπωση. Η 
επιχορήγηση των σχολικών επιτροπών, που είχαμε απορροφήσει, το ποσό που αυξήθηκε 
είναι…, αυτό που ήρθε τώρα, οι 91 χιλιάδες είναι πρόσθετο;

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Είναι αυτό που ήρθε προχθές, η επιχορήγηση, ναι.

Ναι, ναι. Είναι πρόσθετο αυτών που είχαμε προϋπολογίσει; Έτσι δείχνει. 
Είναι έτσι πράγματι;

Όχι μέσα γράφουμε, στις Σχολικές Επιτροπές γράφουμε αυτά που έρχονται 
και κάθε φορά ενημερώνουμε τον κωδικό.

Όχι, απ’ την αρχή δεν ξέραν ότι ήταν 722 χιλιάδες; Δεν μπορεί να ’χουνε 
έρθει 722 χιλιάδες μέχρι σήμερα στις Σχολικές Επιτροπές για το 4μηνο.

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Ακούστε λίγο: δεν ξέρω αν πηγαίνει έτσι. Δεν ξέρω αν πηγαίνει έτσι.

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Μήπως είναι πρόσθετο, γι’ αυτό ρωτάω.

ΛΙΑΠΠΑΣ: Μήπως το Υπουργείο…

Κατάλαβες τι λέω τώρα, έτσι; 
Άρα λοιπόν, δες τε το και αυτό να δούμε τι γίνεται.

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Τις Σχολικές, ναι.

Γιατί αυξάνει, πάει στα 800 τόσα. Άμα είναι πρόσθετο είναι 
καλοδεχούμενο, αλλά είναι πρόσθετο; Έτσι δείχνει τουλάχιστον.

Μου κάνει τρομερή εντύπωση η ύπαρξη προγραμματικής σύμβασης για την εκπόνηση 
μελετών τα σχέδια του Βρεφικού Σταθμού στο Πήδημα Καλαμάτας, που από 20 χιλιάδες τους 
κάνουν τώρα και 36. Και ποιοι θα τα αναλάβουνε; Η γνωστή διαδικασία της Αναπτυξιακής; 
Πάλι από ό,τι βλέπω. Με τους γνωστούς; Εντάξει…
Ξαφνικά ενώ δεν υπήρχε θέμα προμήθειας κάδων, εμφανίζεται προμήθεια κάδων 60 χιλιάδες. 
Ξαφνικά την περασμένη φορά υπολογίζουμε ότι χρειαζόμαστε προμήθεια εξοπλισμού 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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μεταφόρτωσης απορριμμάτων και τώρα δεν τη χρειαζόμαστε. Βάζουμε 116 χιλιάδες και τη 
μειώνουμε 61 χιλιάδες. Αυτά τώρα είναι παλινωδίες τεράστιες.
Πάμε: ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών, προϋπολογίζουμε 400 χιλιάδες, τις κάνουμε 280 
χιλιάδες και τώρα τις κάναμε 196 χιλιάδες. Είναι πρόβλεψη αυτή; Είτε αρχική, είτε 
λειτουργική στη συνέχεια, τη στιγμή που βοά ο κόσμος ότι χρειάζεται να γίνουν, τα χρήματα 
αυτά χρειάζονται στις ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών.
Είπε ο κ. Αντιδήμαρχος για τη Δήμιοβα που είχαμε προϋπολογίσει 0, πήγαμε στις 20 χιλιάδες 
και προσθέτουμε άλλες 54. Φτάνουμε 74 χιλιάδες. Ναι, πράγματι, θα ήθελα μια ερώτηση να 
το διευκρινίσουμε ή σ’ αυτά που σας λέω δεν είναι ανάγκη να μου απαντήσετε τώρα, και στο 
Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσετε.
Γι’ αυτό: το νούμερο 38, έχουμε διπλασιασμό του αντιτίμου ηλεκτρικού ρεύματος για τον 
φωτισμό των οδών. Αντιλαμβάνομαι τις αυξήσεις που έχουνε γίνει. Η ερώτηση είναι: μέσω 
αυτών των αυξήσεων, ποιο ’ναι τελικά, υπάρχει κάποιο όφελος για τον Δήμο Καλαμάτας με 
τη σύμβαση που έχουμε κάνει με την εταιρεία αλλαγής των φωτιστικών; Διότι κάτι πρέπει να 
υπάρχει.
Και βέβαια μου κάνει τρομερή εντύπωση που ό,τι ήταν να γίνει είχε και προβλεφθεί για να 
γίνει στη Βέργα, εξαφανίζεται. Δηλαδή, είναι στον τομέα του πρασίνου βέβαια αυτό, αλλά οι 
εργασίες, το 44 και το 45 είναι: εργασίες αναδάσωσης στην περιοχή Σκλήβα: 0, είχαν 
υπολογιστεί 22 χιλιάδες, 0, τώρα έχουν μείνει 17 ευρώ, και φωτοτεχνικές επεμβάσεις στο 
έργο: Βελτίωση τοπικής οδού Άνω-Κάτω Βέργας, δεν ξέρω αν εδώ ήταν και η διαδικασία που 
ήμασταν υποχρεωμένοι να κάνουμε με τη διάνοιξη της οδού για να… μήπως ήταν τα χρήματα 
αυτά, και αυτά όμως 0. Ξαφνικά λείπει αυτή η υποχρέωση;
Τέλος πάντων, αυτά είδα, έστω και στο παραπέντε, και παρακαλώ αν μπορείτε κάποια να 
απαντήσετε και κάποια… ή σημειώστε τη Δευτέρα.

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Ναι, ναι, ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγνώμη, να τοποθετηθεί και ο κ. Λιάππας και να…

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Και ο κ. Τζαμουράνης.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και ο κ. Τζαμουράνης, συνολικά, δηλαδή.

ΛΙΑΠΠΑΣ: Η ερώτηση με κάλυψε ο Βασίλης που έκανα μία.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εκτός αν θέλετε να απαντήσετε, κύριε συνάδελφε, τώρα.

Μήπως να τα απαντήσω; Δεν ξέρω, ό,τι θέλετε. Δεν έχω πρόβλημα, μήπως 
καλυφθείτε για κάποια.

Για την προγραμματική σύμβαση δεν ξέρω γιατί η αύξηση…, προφανώς κάποιο κόστος είναι 
αυξημένο.
Τώρα το να αλλάζουν τα νούμερα… Ας κάνουμε κάτι γενικό. Το να αλλάζουν τα νούμερα 
στους κωδικούς είναι αποτέλεσμα και είναι πάγια τακτική αυτή της διαχείρισης του 
προϋπολογισμού. Ο προϋπολογισμός είναι ένα εργαλείο στο οποίο ναι μεν εκφράζεται η 
βούληση η πολιτική για το τι πάμε να κάνουμε, αλλά κατά βάση όμως είναι ένα διαχειριστικό 
εργαλείο, το οποίο το χρησιμοποιούμε ανάλογα με το τι ανάγκες και τι δυνατότητες έχουμε 
εκείνη τη στιγμή. Π.χ. για τις ασφαλτοστρώσεις. Όχι, δεν εκλείπει ούτε μειώνουμε το ποσό 
και το μέγεθος των δρόμων τους οποίους θα ασφαλτοστρώσουμε, όμως στη συγκεκριμένη 
περίπτωση έχουμε ακόμα σε εκκρεμότητα τις ασφαλτοστρώσεις απ’ τον περασμένο 
διαγωνισμό, για τους πολλούς λόγους. Εκτίμηση; Ποιος είναι ο λόγος; Αυτός που πέρασε 
προχθές στον Νόμο, ότι θα αυξηθούν οι τιμές των τιμολογίων για τις ασφάλτους.
Άρα λοιπόν, είναι καλό να έχουμε τα χρήματα να περιμένουνε την ολοκλήρωση της περσινής 
εργολαβίας και τη σύνταξη της καινούργιας μελέτης; Άρα θα πέρναγε ο χρόνος και τα 
χρήματα θα ’ταν δεσμευμένα εκεί.
Γίνεται λοιπόν αυτή η κίνηση, τα χρήματα που… και επίσης να πω ότι τα χρήματα τα οποία 
θέλουμε είναι ποια; Εκείνα που θα υπογράψουμε στη σύμβαση. Να τα έχουμε πριν την 

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: 
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υπογραφή της σύμβασης, για να έχουμε κάνει και την αντίστοιχη ανάληψη υποχρέωσης, τη 
λεγόμενη διάθεση.
Άρα, οι αυξομειώσεις σε θέματα των έργων ιδίως, των έργων ιδίως, εμπίπτουν σ’ αυτή τη 
λογική: στο ότι διαχειριζόμαστε το κομμάτι του προϋπολογισμού σύμφωνα με τις 
δυνατότητες και τις ανάγκες.
Ποια άλλη ερώτηση ήταν, Βασίλη μου, με συγχωρείς.

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Καλά τώρα, δεν ξέρω αν μπορείς να απαντήσεις. Γιατί στη Βέργα δεν…;

ΜΑΣΤΡΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Για τη Βέργα να απαντήσω εγώ;

Είναι και η Βέργα, συγνώμη.
Η Βέργα, η Βέργα το έργο είχε ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, για να γίνει το έργο πάνω 

σε μία συγκεκριμένη διαδρομή, η οποία παρέμβαση μας δημιουργούσε υποχρεώσεις απέναντι 
στο Δασαρχείο και για να ανταπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις, είχαμε κάνει μελέτες για τη 
λεγόμενη αναδάσωση, πού θα πηγαίναμε να φυτεύαμε. Όμως το έργο καταλείπεται έτσι 
όπως είναι τώρα. Επαναπροσδιορίστηκε το έργο, έγινε…, τεχνικά, δηλαδή, μελετήθηκε με 
έναν τρόπο διαφορετικό, είχε βγάλει άλλον προϋπολογισμό, επομένως η εργολαβία που 
υπάρχει διαλύεται, άρα για την ώρα δεν έχουμε συγκεκριμένη δέσμευση για να πάμε να 
παρέμβουμε. Θα ξαναγίνει πάλι, θα βγει πάλι η μελέτη και μετά θα πάμε να το κάνουμε στη 
συνέχεια.
Άρα, αυτά τα χρήματα αυτή την ώρα θα ήταν ανενεργά στους συγκεκριμένους κωδικούς.
Αν αυτό προκύψει μετά από 8 μήνες, σας είπα και πάλι ότι είναι ένα δυναμικό εργαλείο 
διαχείρισης του προϋπολογισμού, θα το ξανακάνουμε εκείνη τη στιγμή. Αλλά όμως δίνεται, 
αυτή είναι η εξήγηση που δίνεται, ότι τώρα δεν το έχουμε…, δεν το χρειαζόμαστε, δεν 
μπορούμε να το κάνουμε τώρα.

Ναι, εάν όμως δεν μπορούμε να τα βάλουμε τα χρήματα κάπου, και τα 
κρατάμε απλώς στο αποθεματικό, για να λέμε ότι έχουμε αποθεματικό, 

δεν έχει και νόημα να γίνεται, και να γίνεται η αλλαγή όταν υπάρχει… έτσι γίνεται σ’ αυτή την 
περίπτωση. 

Εντάξει, στο αποθεματικό ξέρουμε τι…, ξέρουμε ποιος είναι ο ρόλος που 
παίζει -εντάξει;- αλλά όμως στο μυαλό μας, τουλάχιστον στο δικό μου, έτσι 

είναι καταγεγραμμένο: ο προϋπολογισμός έχει νούμερα τα οποία μπορούμε να τα… γι’ αυτό 
και κάνουμε και πολλές τροποποιήσεις, γι’ αυτό και κάνουμε πολλές τροποποιήσεις, να τα 
εγκρίνουμε. 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Πρέπει να είμαστε κοντά στην πραγματικότητα όμως.

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Τώρα μιας και…

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Είπα μεγάλα νούμερα, μεγάλες αποκλίσεις, αυτό είπα.

Μιας και το ’φερε η κουβέντα θέλω να πω κάτι, αν μου επιτρέπετε, Πρόεδρε, 
αυτή τη στιγμή, τώρα να κάνω την…, να δώσω μια εξήγηση στις αιτιάσεις 

του κ. Τζαμουράνη την προηγούμενη φορά που αφορούσε τη γεωτεχνική του 
Επαγγελματικού Γυμνασίου - Λυκείου. Το 29 χιλιάδες ήταν η εγγραφή στον προϋπολογισμό. 
Γιατί έγινε εγγραφή στον προϋπολογισμό με αυτό το ποσό; Διότι ο προϋπολογισμός της 
μελέτης με βάση το τιμολόγιο οδηγούσε σε αυτό το νούμερο, σε αυτό τον αριθμό. Το ίδιο 
συνέβη και με τη Μικρή Μαντίνεια.

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Η Μικρή Μαντίνεια 3 χιλιάδες. 3 χιλιάδες ήτανε εκεί.

Μισό λεπτό. Το τιμολόγιο, το τιμολόγιο είχε οδηγήσει σε 12,5 χιλιάδες. 
Οπότε εμείς γράψαμε στον προϋπολογισμό μας τότε 12,5 χιλιάδες. Το 
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μειώσαμε μετά το πήγαμε 10.775,06 και έγινε η σύμβαση στις 3.100 κατά το μέρος που 
αφορά τον Δήμο, ενώ το υπόλοιπο κομμάτι το κάλυψε ο ¨Πάρνωνας¨.
Στο 1ο Ειδικό Δημοτικό που ήταν η τιμολόγηση της μελέτης με βάση ανθρωπομήνες και 
υλοποιήθηκε μέσα από την προγραμματική σύμβαση με τη ¨Βιώσιμη Πόλη¨, την πρώτη 
προγραμματική σύμβαση που είχαμε κάνει, ήταν 7,5 χιλιάδες το κόστος. Τελικά η σύμβαση 
για το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο ήταν 13.547. Δεν ήταν 29. 29 γράφτηκε στον 
προϋπολογισμό, στον αντίστοιχο κωδικό, διότι έτσι προβλεπόταν από το τιμολόγιο που 
έπρεπε αυτό να βγάλουμε το νούμερο, δεν μπορούσαμε να βάλουμε κάτι άλλο.

Ναι, επειδή έλεγε όμως και ποιος ήταν ανάδοχος μέσα και πώς κτλ.-κτλ., 
απλά είχε διορθωθεί το κείμενο εκεί πέρα. Δεκτό αυτό που λέτε, 

κατανοητό, αλλά αν θυμάστε στην εισήγηση έλεγε ότι ο ανάδοχος είναι ο τάδε, με χρήματα 
αυτά.

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Προφανώς έχει γίνει…

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Εκεί το λάθος.

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Εντάξει.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Τζαμουράνης.

Εγώ, αγαπητέ Νίκο, δέχομαι αυτές τις διευκρινίσεις που δίνεις, ρώτησα 
τότε ποιο ’ν’ το κόστος και ποιος είναι ο ανάδοχος. Από κει ξεκίνησε η 

ερώτησή μου. Δεν είχα καμία διάθεση να κάνω τον…

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Και προφανώς δεν είπαμε κάτι τέτοιο.

Όμως και με τη διευκρίνιση που δίνεις, έχω να παρατηρήσω τα εξής: ότι η 
γεωτεχνική έρευνα και η μελέτη για το Δημοτικό Σχολείο, το Ειδικό 

Δημοτικό Σχολείο είναι ακριβώς ίδια υπόθεση με τη γεωτεχνική έρευνα και μελέτη που αφορά 
το Ειδικό Επαγγελματικό Λύκειο. Είναι το ίδιο πράγμα, σε δύο διαφορετικά οικόπεδα. Η ίδια 
δουλειά σε δύο διαφορετικά οικόπεδα.
Λοιπόν, και μ’ αυτά τα δεδομένα που δίνεις, πάλι η δεύτερη που αφορά το Επαγγελματικό 
Λύκειο είναι σχεδόν περίπου διπλάσια της πρώτης. Δηλαδή, 7,5 χιλιάδες είπες ότι ήταν η μία, 
13,5 χιλιάδες είναι η άλλη, άρα είναι διπλάσια, για το ίδιο ακριβώς αντικείμενο.
Πάμε τώρα στο σημερινό ζήτημα. Πολλά από όσα είχα σημειώσει να πω τα ανέφερε ο 
Βασίλης, δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω. Ότι υπάρχει μια παλινωδία στις τροποποιήσεις του 
προϋπολογισμού νομίζω ότι τη βλέπετε και εσείς, και θα σας πω δυο-τρία παραδείγματα. Από 
αυτά που θυμάμαι δηλαδή, γιατί δεν κάθισα να τα γράψω. 
Σε μια προηγούμενη τροποποίηση υπήρχε ένα ποσόν για τη φιλοξενία των μεταναστών. Για 
τη σίτιση των μεταναστών, κλπ. Λοιπόν, σε εκείνη την τροποποίηση θυμάμαι ότι το ’χα 
αναφέρει, το ’χα προσέξει και το ’χα αναφέρει, τον μηδενίσαν τον κωδικό, και ρώτησα τότε: 
«Καλά, δεν αφήνετε κάτι, έχετε τόση αισιοδοξία ότι δεν θα ξαναϋπάρχουν μετανάστες;» 
Λοιπόν, εντάξει, τώρα μπήκαν 1.000 ευρώ για να καλύψουνε την ανάγκη που προέκυψε 
προχθές. 
Λοιπόν, τα υπόλοιπα, τα υπόλοιπα που είπε ο Βασίλης, σε ορισμένα σημεία έχεις απόλυτα 
δίκιο, Νίκο, όχι σε όλα όμως. Δηλαδή τι; Όταν ένα έργο έχει υπογραφεί σύμβαση, θα πρέπει 
το ποσόν της σύμβασης να είναι στο σύνολό του δεσμευμένο. Στο σύνολό του δεσμευμένο. 
Άρα δεν μπορείς να πάρεις από κει έστω και αν το έργο…

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Δεν πήραμε από αυτά.

Επέτρεψέ μου. Έστω και αν το έργο για κάποιους λόγους έχει σταματήσει. 
Όταν υπάρχει σύμβαση είσαι υποχρεωμένος να τα έχεις μέσα. Όταν 

διαλυθεί η σύμβαση, το υπόλοιπον της πίστωσης που απομένει μπορείς να το διαχειριστείς 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 
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όπως θέλεις.
Λοιπόν, και δυο τρεις επιγραμματικές ερωτήσεις.
Για την προγραμματική σύμβαση που είπατε για τον Παιδικό Βρεφονηπιακό Σταθμό στο 
Πήδημα. Πρώτα-πρώτα: Πόση τελικά είναι η αμοιβή; Πόση είναι η αμοιβή; Και δεύτερον: Τι 
γίνεται με τη μελέτη; Ποιος την εκπόνησε; Και πού βρίσκεται, σε τι στάδιο είναι;
Το δεύτερο: Βλέπω στο υπ’ αριθμόν 26, στη γραμμή 26 τέλος πάντων, υπάρχει προμήθεια 
πάνελς πολυουρεθάνης ύψους 37.200 και σημειώνω το 37.200 ότι είναι το 30 συν ΦΠΑ, 
δηλαδή το όριον της απευθείας ανάθεσης. Ερώτημα: Για πού προορίζονται τόσα πολλά πάνελ 
πολυουρεθάνης; 

ΦΑΒΑΣ: Για εκεί που ήμουνα σήμερα.

Γιώργο, για την κατασκήνωση είναι; Λοιπόν, καλώς. Εντάξει, επειδή είχαμε 
μιλήσει προηγουμένως, κατάλαβα. Κατάλαβα, εντάξει. Εντάξει.

Είδα ότι επιμένετε να αγοράσετε έναν σπαστήρα πέτρας. Στην αρχή μας είχατε βάλει έναν 
προϋπολογισμό την περασμένη φορά με 20 χιλιάδες, τώρα βλέπω 37.200 και αυτός, πάλι στο 
όριο της απευθείας ανάθεσης.
Για τον Υποσταθμό ήθελα να ρωτήσω, το άκουσα, ότι είπατε είναι για να μπορέσει να 
εξυπηρετήσει τις εγκαταστάσεις θέρμανσης – ψύξης της Τέντας. Μάλιστα.
Λοιπόν, ήθελα επίσης να πω ότι, να ρωτήσω μάλλον, καλώς – κακώς τα χρήματα που 
αφορούν τον δρόμο της Βέργας τα βγάζετε, εντάξει, εκεί δεν υπήρχε δέσμευση, δεν φαίνεται 
να υπάρχει προοπτική. Ποια είναι η προοπτική του έργου; Έχει γίνει κάτι; Υπάρχει κάποια 
πορεία που δεν την ξέρουμε; Ή εγκαταλείφθηκε αυτή η ιστορία και ο Θεός ξέρει εάν και πότε 
θα ξαναγίνει;

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Όχι, γέφυρα, στο επόμενο. Σε καινούργιο προϋπολογισμό.

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Σε ποιο επόμενο;

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Στο ΕΣΠΑ.

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Στο ΕΣΠΑ.

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Γέφυρα με καινούργιο προϋπολογισμό γιατί…

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Καλά κρασιά. Τέλος πάντων.

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Δεν γινόταν όμως αλλιώς. Τι να κάνουμε.

Έχω μια άλλη προσέγγιση αλλά τώρα δεν είναι της παρούσης να την 
αναπτύξω, δηλαδή… (δεν ακούγεται).

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Προχωράμε, πάμε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Λιάππας. 

ΦΑΒΑΣ: Μόλις ολοκληρώσει θέλω κι εγώ για λίγο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, να ολοκληρωθεί ο κύκλος και θα απαντήσετε.

Ναι, θα είμαι πολύ σύντομος.
Όταν φτιάχνουμε έναν προϋπολογισμό νομίζω ότι πρέπει να απεικονίζει όσο 

γίνεται με ακρίβεια την αλήθεια και τι θέλουμε να κάνουμε, τι θέλει να κάνει η κάθε Δημοτική 
Αρχή. Εδώ βλέπουμε κάθε τρεις και λίγο έχουμε αναδιαμορφώσεις σε κωδικούς και ου τω 
καθεξής. Ως προς ένα σημείο κατανοητό. Κατανοητό γιατί υπάρχει η καθημερινότητα, 
υπάρχουν οι έκτακτες ανάγκες και ου τω καθεξής. Όμως, Νίκο μου, στις ασφαλτοστρώσεις, 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΛΙΑΠΠΑΣ: 
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ένα απ’ τα κύρια ζητήματα που πάσχει η πόλη μας…

Δεν έχουμε έκπτωση στο αντικείμενο. Πήραμε αυτά τα χρήματα για να τα 
ξαναβάλουμε αργότερα. Φυσικά και ό,τι είναι να γίνει θα γίνει…

Μα βλέποντας αυτό τον πίνακα, δεν το ’χω μπροστά μου, αυτό δείχνει όμως 
αυτό: ότι πήρατε…

Μα το εξήγησα στον προϋπολογισμό ότι είναι ένα διαχειριστικό εργαλείο για 
να υλοποιήσουμε  αυτά που έχουμε στο μυαλό μας. Στο μυαλό μας λέμε ότι 

θα κάνουμε αυτή τη μελέτη με αυτούς τους δρόμους που κοστίζει τόσες χιλιάδες. Σήμερα 
έχουμε τα 200, αύριο θα ’ναι άλλα 200, και όλα θα γίνουνε στην ώρα τους και όταν 
ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες. Δηλαδή πριν τη σύμβαση θα έχουμε τα χρήματα που 
πρέπει. 

Νίκο μου, εντάξει, εγώ όμως έχω μια άλλη προσέγγιση στο θέμα, για τέτοια 
ζητήματα ας πούμε που είναι καίρια για την πόλη, γιατί εκεί πονάει η πόλη στις 

ασφαλτοστρώσεις, όλοι έχουμε κάνει test drive στα αυτοκίνητα στις αναρτήσεις μας που 
περνάμε τις οδούς.

Βγάζετε λάθος συμπεράσματα, αγαπητέ Λεωνίδα. Αλήθεια, αλήθεια στο λέω. 
Γιατί, το λέω και πάλι, και το καταλαβαίνει ο κ. Τζαμουράνης, ότι το φυσικό 

αντικείμενο θα ’ναι το ίδιο. Δεν θα αλλάξουμε τη μελέτη. Η μελέτη… αλλά όταν θα γίνει 
όμως, όταν όμως θα γίνει η διαγωνιστική διαδικασία τα χρήματα θα είναι αυτά που πρέπει. 
Απλά πράγματα.

ΛΙΑΠΠΑΣ: Τα βγάζουμε και τα μπάζουμε, δηλαδή αυτό θες να μας πεις.

Κενό στην εγγραφή

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Περιμένετε, περιμένετε. Συγνώμη, συγνώμη, Βασίλη

Ένα λεπτό, υπάρχει διαγωνισμός… να το επαναλάβω, να το επαναλάβω, με 
συγχωρείς. Υπάρχει σύμβαση…

…σε μια σειρά.
Αφορά τις ασφαλτοστρώσεις. Ένα λεπτό. Οι οποίες μπορούν να περιμένουν 

λίγο γιατί δεν είμαστε έτοιμοι.

Υπάρχει χρηματοδότηση ασφαλτοστρώσεων, με περσινή χρηματοδότηση, να 
μην πω προπέρσινη. Μάλλον το ’20, τέλη του ’20 ήταν. Υπάρχει σύμβαση με 

άλλα χρήματα. Εντάξει; Αυτή η σύμβαση έχει ένα φυσικό αντικείμενο Α, εμείς όμως έχουμε 
ανάγκες και για ένα φυσικό αντικείμενο Β. Το φυσικό αντικείμενο Β θα λάμβανε 
χρηματοδότηση από το φετινό πρόγραμμα, όμως, λέγω ότι εμείς δεν ξεκινήσαμε τις 
ασφαλτοστρώσεις του φυσικού αντικειμένου Α που διαγωνίσαμε πριν από ένα – ενάμισι 
χρόνο. Καινούργιο είναι.

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Νέα εργολαβία που δεν έχει ακόμη…

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτό, αυτό.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχει ζητήσει και ο κ. Φάβας. Για λίγο.

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Θέλω να διευκρινίσω.

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: 

ΛΙΑΠΠΑΣ: 

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: 

ΛΙΑΠΠΑΣ: 

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: 

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: 
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Ναι, πολύ σύντομα, κύριοι συνάδελφοι.
Όσον αφορά τον προϋπολογισμό, είναι ένα δυναμικό εργαλείο, όπως είπε και ο 

Νίκος, ο οποίος διέπεται από κανόνες και τους κανόνες τους φτιάχνει το κράτος, δεν τους 
φτιάχνουμε εμείς.
Άρα λοιπόν, συντάσσεται τον μήνα Νοέμβριο του προηγούμενου έτους σύμφωνα με τις ΚΥΑ 
τις οποίες υπάρχουν και οι οποίες στην ουσία, η σύνταξη του συγκεκριμένου 
προϋπολογισμού δεν αποτελεί και την αλήθεια. Με ποια έννοια το λέμε: δεν αποτελεί την 
αλήθεια; Γιατί λαμβάνουμε υπόψη στατιστικά στοιχεία του παρελθόντος εξαμήνου του 
προηγούμενου χρόνου και του τρέχοντος εξαμήνου, του 1ου εξαμήνου του χρόνου που μας 
τρέχει.
Όταν ερχόμαστε, λοιπόν, στην 1η αναμόρφωση, εκεί πέρα εκφράζεται η βούληση της 
Δημοτικής Αρχής όσον αφορά το τεχνικό πρόγραμμα που παίρνει μία συγκεκριμένη μορφή 
και όσον αφορά τα χρήματα τα οποία τίθονται στον προϋπολογισμό. Συμβαίνουν κατά τη 
διάρκεια της χρονιάς να κάνουμε περίπου 17-18 αναμορφώσεις. Γιατί γίνονται όλα αυτά; Γιατί 
τροποποιούνται οι παράμετροι του τεχνικού προγράμματος και ενδεχομένως των 
λειτουργικών δαπανών των οποίων έχουμε προβλέψει.
Γι’ αυτό αναφέρθηκε προηγουμένως ότι όταν κάτι δεν έχει ολοκληρωθεί από προηγούμενη 
χρονιά και συνεχίζεται στην επόμενη, δεν μπορούμε να ενεργοποιήσουμε αυτό το οποίο 
έχουμε προβλέψει στον προϋπολογισμό και γι’ αυτό ενδεχομένως αυτό το ποσό να το 
πάρουμε προσωρινά από εκεί, να το πάμε σε μια άλλη ανάγκη η οποία έχει γίνει, έχει 
δημιουργηθεί. Και αυτό συμβαίνει και με τον λογαριασμό των μεταναστών, αγαπητέ Βασίλη, 
το οποίο, ναι, εύστοχα το είδες ότι δεν είναι…, γιατί εμείς πιστεύεις ότι ήμασταν πεπεισμένοι 
ότι ποτέ δεν μπορεί να μας τύχει κάτι τέτοιο; Όχι. Η ανάγκη όμως τη συγκεκριμένη χρονική 
στιγμή μας οδήγησε στο να πάρουμε προσωρινά τα χρήματα από εκεί και να τα 
τοποθετήσουμε κάπου, το οποίο έπρεπε να γίνει για να προχωρήσουνε κάποια πράγματα.
Άρα λοιπόν, νομίζω ότι είναι ζητήματα που τα γνωρίζετε καλά, κύριοι συνάδελφοι, και 
ιδιαίτερα οι πιο έμπειροι από εσάς, αναφέρομαι στους δύο Βασίληδες, τον κ. Τζαμουράνη και 
τον κ. Κοσμόπουλο, είναι πράγματα τα οποία γίνονται συνεχώς. Και νομίζω ότι δεν είναι 
ανάγκη να τα επικαλούμαστε συνέχεια, ότι κάθετα δεν τα χρειαζόμαστε αυτά τα λεφτά και 
είναι γεμάτες λακκούβες ο δρόμος ή δεν χρειαζόμαστε τα λεφτά για τους μετανάστες ή … 
Ναι, τα χρειαζόμαστε, ναι, θα γίνει, αλλά η συμβασιοποίηση που γίνεται, οι διαγωνισμοί που 
είναι σε εξέλιξη και όλα αυτά, είναι αυτά που μας καθορίζουν τις ενέργειες που πρέπει να 
κάνουμε, έτσι ώστε να συντάξουμε εκ νέου και να αναμορφώνουμε τον προϋπολογισμό.
Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, ειπώθηκαν όλα περί του προϋπολογισμού…

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)

Αν δεν υπήρχαν αυτές οι δυνατότητες… Αν δεν υπήρχαν αυτές οι δυνατότητες 
της τροποποίησης…

Διαλογική συζήτηση εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται

Λοιπόν, αν δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα τροποποίησης και δεν μπορούσε 
όλα από τον Αύγουστο του προηγούμενου έτους να διαρκεί η ισχύς τους και η 

εγκυρότητά τους ή εν πάση περιπτώσει η δυνατότητα εφαρμογής όλων αυτών των 
προβλέψεων από τον Αύγουστο του προηγούμενου έτους δεν θα χρειαζόντουσαν 
τροποποιήσεις.
Καταλαβαίνετε απολύτως ότι οι τροποποιήσεις είναι για να ενταχθούν.

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν συζητάμε γι’ αυτό. Μιλάμε για τις τεράστιες μεταπτώσεις.

Έκτακτες χρηματοδοτήσεις, διεκδικήσεις που έρχονται, και βεβαίως οι 
προϋπολογισμοί -όπως είπατε προηγουμένως- ενός έργου για να δημοπρατηθεί 

ΦΑΒΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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πρέπει να έχει το σύνολο του προϋπολογισμού του εγγεγραμμένο και μετά από τη σύμβασή 
του μπορεί να αποδεσμευτούν χρήματα.
Λοιπόν, σε δυο-τρεις ερωτήσεις εν τάχη θα απαντήσω.
Για τις Σχολικές Επιτροπές. Είναι έκτακτη, το λέει η εισήγηση μέσα. 91 χιλιάδες, είναι έκτακτη 
επιχορήγηση.
Για τον φωτισμό. Οι μεγάλες αποδόσεις θα είμαι συγκεκριμένος όμως, ειδικότερα αναλυτικός, 
οι μεγάλες αποδόσεις για το όφελος της αναβάθμισης των φωτιστικών σωμάτων της πόλης 
θα είναι απ’ την επόμενη χρονιά. Φέτος καταβάλλεται το μεγαλύτερο ποσοστό του 
εγχειρήματος, που φτάνει στο 20% νομίζω.

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) Οι διαφορές αυξάνονται…

Θα τα πούμε λεπτομερέστατα, δεν έχουμε, αλίμονο, αυτά είναι… φέτος όμως 
είναι η χρονιά… είναι η χρονιά η οποία έχει το μεγαλύτερο ποσοστό…

…(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) ας μιλήσουμε για τις προβλέψεις 
εισφοράς για τα Ασφαλιστικά Ταμεία;

Για τις εισφορές στα Ασφαλιστικά Ταμεία. Κοίταξε, δεν θα απαντήσω τώρα, ή 
είχε να κάνει με μια λανθασμένη εκτίμηση που πιθανόν ένα λάθος ή εν πάση 

περιπτώσει είναι κάτι άλλο το οποίο θα μας εξηγήσει η Υπηρεσία. Επειδή το τακτικό 
προσωπικό δεν μεταβλήθηκε.

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Για τα δικαστικά έξοδα.

Λοιπόν, κοιτάξτε στα δικαστικά… στα δικαστικά έξοδα είπατε ότι είχαμε έναν 
προϋπολογισμό ψηλά… 

ΦΩΝΗ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)

Περιμένετε. Όχι, δεν πληρώνουμε, είπαμε να έχουμε, σας το είπα και σε 
προηγούμενη Οικονομική Επιτροπή, ότι στον κωδικό των δικαστικών εξόδων να 

έχουμε την ασφάλεια των χρημάτων, έτσι ώστε αν προκύψει κάποια απαίτηση δικαστική να 
μπορέσουμε να ανταποκριθούμε. Σας είχα θυμίσει ότι για την περσινή οικονομική χρήση 
είχαμε πληρώσει κοντά στις 600 χιλιάδες δικαστικά: Πολεοδομικά θέματα και αμοιβές 
μελετών. 
Αυτή τη στιγμή, μάλλον όταν συντάχθηκε το αρχικό ποσό, όταν συντάχθηκε ο 
προϋπολογισμός και είχαμε το αρχικό ποσό, είχαμε στην εικόνα μας κάποιες εξελίξεις 
δικαστικές οι οποίες πήγαν πιο κάτω ενδεχομένως, η Υπηρεσία τα ’χει όλα αυτά. Δεν σημαίνει 
όμως ότι τον επόμενο μήνα αν έχουμε μια δικαστική εξέλιξη η οποία οδηγεί τον Δήμο σε 
υποχρέωση αποζημιώσεων ή ό,τι, τέλος πάντων, το Δικαστήριο και αν δεν υπάρχει 
δυνατότητα να εφεσιβάλλουμε ή να πάμε σε άλλο βαθμό, θα πρέπει να ’μαστε έτοιμοι να 
πληρώσουμε. Προφανώς θα ξανάρθει τροποποίηση τέτοια.

Κύριε συνάδελφε, αν μου επιτρέπετε κάτι για τα Ασφαλιστικά Ταμεία. Επειδή δεν 
θυμήθηκα να το αναφέρω. Ενδεχομένως το ποσό αυτό να αναφέρεται σε δύο 

λόγους: ο ένας θα είναι ή νέα ΚΥΑ η οποία να ορίζει μεταβολή στα ποσοστά εισφορών και να 
πρέπει να δοθούν και αναδρομικά μάλιστα ή να υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις. Γι’ αυτό τον 
λόγο γίνονται.

Στις εισηγήσεις όμως καλό θα ήτανε να υπήρχε μια αναφορά. Στις 
εισηγήσεις.

Κενό στην εγγραφή

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΦΑΒΑΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 
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ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.

Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού έλαβε υπόψη 
της την παραπάνω υπηρεσιακή εισήγηση, τις διατάξεις των άρθρων 72 & 75 του Ν. 
3852/2010 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, την ΚΑΤΑψήφιση της πρότασης από τους 
κ.κ. Κοσμόπουλο, Τζαμουράνη & 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. 47315/19-05-2022 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 πρακτικό στο σύνολό του 
υπογράφεται όπως ακολουθεί :

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Μαρινάκης Σαράντος 1.  Αγγελής Αναστάσιος

2.  Κοσμόπουλος Βασίλειος

3. Λιάππας Λεωνίδας

4. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος

5. Μπασακίδης Νικόλαος

6. Τζαμουράνης Βασίλειος

7. Φάβας Γεώργιος 

Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΧΑΡ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
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