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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   22/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ   236/2020

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 9η  Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:10  στο 
Δημοτικό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99, συνέρχεται στην 22η/2020 συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 19039/05-06-2020 
πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο. 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση 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, 3) Μαρινάκης Σαράντος, 4) Μπάκας 
Ιωάννης, 5) Μπασακίδης Νικόλαος και 6) Τζαμουράνης Βασίλειος.

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Αλειφέρη Καραθανάση, 
Ελένη και 2) Πολίτης Δημήτριος.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ.  
Δρούγας Παντελής, ο οποίος συμμετέχει στη συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας το τακτικό 
μέλος κ. Πολίτη Δημήτριο.  

Στη συνεδρίαση κλήθηκε επίσης ο Πρόεδρος της Κοινότητας Καρβελίου κ. Μαραβάς Δημήτριος, 
επειδή στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα που αφορούν στην εν λόγω Κοινότητα ο 
οποίος δεν παραβρίσκεται στη συνεδρίαση. 

Επίσης στη συνεδρίαση παραβρίσκονται οι δημοτικοί σύμβουλοι  κ.κ. Φαββατάς Δημήτριος και  
Μπεχράκης Σταμάτης. 

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 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
με τίτλο :

Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2020.

Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 18921/05-06-20 σχετική εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου και 
Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Καλαμάτας, έχει αναλυτικά ως εξής:

ΘΕΜΑ : Εισήγηση 6η για την αναμόρφωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού &           
                   Τεχνικού Προγράμματος Οικονομικού Έτους 2020.

Σας αποστέλλουμε:

 Την 30520/21-05-2020 Απόφαση ΥΠ.ΕΣ. για την Έκτακτη επιχορήγηση των Δήμων προς 
κάλυψη έκτακτων & επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του COVID-
19.

 Πίνακες με βάση τις εισηγήσεις (επισυνάπτονται) των Διευθύνσεων του Δήμου για 
τροποποίηση του Προϋπολογισμού.

Παρακαλούμε όπως προβείτε στην:

 Αποδοχή της Έκτακτης Επιχορήγησης του Δήμου μας ποσού 537.129,02 €.
 Τροποποίηση του Προϋπολογισμού.

O Προϊστάμενος Λογιστηρίου & Μισθοδοσίας     Η Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών

              Σπυρίδων Λαγωνικάκος                                          Γεωργία  Ηλιοπούλου

Ο συνημμένος, στην παραπάνω εισήγηση, πίνακας για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, 
έχει ως εξής :

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ 

ΔΙΑΜ/ΝΟΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ

1219.11

Έκτακτη κατανομή από τους ΚΑΠ 
2020 προς κάλυψη αναγκών για την 
αποφυγή διάδοσης του κορονοϊού 
COVID-19 0,00 60.000,00 537.129,02 597.129,02

1219.13

Έκτακτη κατανομή από τους ΚΑΠ 
2020 προς κάλυψη αναγκών για την 
προστασία αδέσποτων μικρών ζώων 
στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των 
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης 
του κορονοιού 0,00 0,00 7.488,75 7.488,75

1322.49

Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα 
Φιλόδημος ΙΙ για την Προμήθεια 
εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά 
και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη 
δημιουργία ή και αναβάθμιση των 
στάσεων, για την εξυπηρέτηση του 
επιβατικού κοινού του Δήμου 
Καλαμάτας 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00

1329.19

Χρηματοδότηση για την Ανάπλαση 
δημοτικών οδών στην Τοπική 
Κοινότητα Αρτεμισίας - Δ.Ε. 
Καλαμάτας - Π.Ε. Μεσσηνίας 0,00 0,00 230.000,00 230.000,00
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00.6117.04 Αποδοχές Φαρμακοποιού 9.000,00 9.000,00 -9.000,00 0,00

00.6434.10
Δαπάνες για απευθείας αναθέσεις 
υπηρεσιών σε Ν.Π. του Δήμου 10.000,00 10.000,00 -3.700,00 6.300,00

00.6443.10
Δαπάνες για απευθείας αναθέσεις 
υπηρεσιών σε Ν.Π. του Δήμου 240.000,00 340.000,00 -72.639,00 267.361,00

10.6022.01

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 
και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές 
πρόσθετες αμοιβές 1.500,00 1.500,00 15.000,00 16.500,00

10.6041

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 
βασικός μισθός, δώρα εορτών, 
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 37.000,00 62.900,00 3.000,00 65.900,00

10.6054.04 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 7.000,00 8.800,00 700,00 9.500,00

10.6615.02
Εκτυπώσεις, εκδόσεις, 
βιβλιοδετήσεις 2020 24.812,51 5.932,51 -5.000,00 932,51

10.6631
Προμήθεια υγειονομικού και 
φαρμακευτικού υλικού 500,00 10.500,00 11.050,00 21.550,00

15.6041

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 
βασικός μισθός, δώρα εορτών, 
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 71.364,60 102.273,26 7.500,00 109.773,26

15.6054.04
Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ εκτάκτου 
προσωπικού 14.000,00 14.000,00 2.100,00 16.100,00

15.6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 500,00 500,00 500,00 1.000,00

15.6633
Προμήθεια χημικού υλικού 
(Απολυμαντικά, χημικά κλπ) 0,00 5.300,00 1.908,00 7.208,00

15.6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00

15.7135

Προμήθεια και τοποθέτηση 
ανελκυστήρα σκάλας εξωτερικού 
χώρου με πλατφόρμα 2.000,00 22.000,00 -3.600,00 18.400,00

20.6012.01

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 
και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές 
πρόσθετες αμοιβές 28.000,00 33.000,00 20.000,00 53.000,00

20.6277.04
Δαπάνες αποκομιδής ανοικτών 
κάδων 8 κ.μ 24.000,00 24.000,00 -22.500,00 1.500,00

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

20.7335.02

Αναβάθμιση συστήματος 
οδοφωτισμού του Δήμου Καλαμάτας 
με σκοπό την εξοικονόμηση 
ενέργειας και την μείωση κόστους 
λειτουργίας (JESSICA) - 
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 500.000,00 890.000,00 -23.785,68 866.214,32

20.7425.03

Υλοποίηση προγράμματος 
δημιουργίας δικτύου  συνοικιακής 
κομποστοποίησης. 25.000,00 10.000,00 2.500,00 12.500,00

30.7323.03
Μίσθωση μηχανημάτων για τις 
ανάγκες του Δήμου (2020) 65.000,00 27.500,00 -4.853,19 22.646,81

30.7323.05
Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Τοπικών 
Κοινοτήτων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 109.920,00 178.732,35 4.853,19 183.585,54

30.7324.10

Ολοκλήρωση πεζοδρόμησης της 
οδού Ιατροπούλου από οδό 
Σιδηροδρομικού Σταθμού εώς 
Νέδοντος (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 41.000,00 110.584,17 46.903,00 157.487,17

35.6699.01
Λοιπές προμήθειες 
αναλωσίμων(2020) 0,00 29.800,00 7.488,75 37.288,75
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35.7332.09
Συντήρηση και επισκευή 
συντριβανιών (2020) 20.000,00 24.800,00 -7.705,11 17.094,89

35.7332.19

Συντήρηση περιαστικών αλσυλλίων 
δημοτικών ενοτήτων πλην 
Καλαμάτας 0,00 0,00 20.560,04 20.560,04

35.7336.10

Ανακατασκευή συστήματος 
υπάρδευσης στην κεντρική πλατεία 
Καλαμάτας 0,00 22.522,11 -1.828,85 20.693,26

35.7336.13
Εργασίες επισκευής δικτύου 
άρδευσης (2020) 0,00 24.800,00 -1.010,60 23.789,40

35.7336.16
Συντήρηση και επισκευή 
ζαρντινιερών οδού Ναυαρίνου 0,00 24.800,00 -9.953,48 14.846,52

35.7425.12 Περισυλλογή αδέσποτων  ζώων  0,00 24.800,00 -62,00 24.738,00

50.6615.02
Εκτυπώσεις, εκδόσεις, 
βιβλιοδετήσεις 2020 1.103,36 1.103,36 -1.100,00 3,36

64.7135.04

Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, 
μεταφορά και τοποθέτηση 
στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και 
αναβάθμιση των στάσεων, για την 
εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού 
του Δήμου Καλαμάτας 0,00 0,00 125.736,00 125.736,00

64.7322.02

Ανάπλαση δημοτικών οδών στην 
Τοπική Κοινότητα Αρτεμισίας - Δ.Ε. 
Καλαμάτας - Π.Ε. Μεσσηνίας 0,00 0,00 230.000,00 230.000,00

70.01.6615.02
Εκτυπώσεις, εκδόσεις, 
βιβλιοδετήσεις 2020 1.382,54 1.382,54 -900,00 482,54

70.02.6615.02
Εκτυπώσεις, εκδόσεις, 
βιβλιοδετήσεις 2020 13.280,00 13.280,00 -5.958,00 7.322,00

9111 Αποθεματικό 545.351,98 478.853,73 522.129,02 1.000.982,75

ΑΛΛΑΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ

Κ.Α.  εξόδου 35.7135.14 από «Προμήθεια υλικών άρδευσης και συντριβανιών (2020)» σε «Προμήθεια 
υλικών συντριβανιών (2020)»

ΑΛΛΑΓΗ ΠΗΓΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ

ΚΑΕ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

10.6041

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός 
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 
επιδόματα) 26.600,00 ΚΑΠ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ COVID-19

10.6054.04 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 4.600,00 ΚΑΠ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ COVID-19

15.6041

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός 
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 
επιδόματα) 7.300,00 ΚΑΠ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ COVID-19

15.6054.04 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 2.100,00 ΚΑΠ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ COVID-19

20.6041

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός 
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 
επιδόματα) 100.000,00 ΚΑΠ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ COVID-19

20.6054.04 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 30.000,00 ΚΑΠ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ COVID-19

30.6041

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός 
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 
επιδόματα) 48.200,00 ΚΑΠ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ COVID-19

30.6054.04 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 13.400,00 ΚΑΠ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ COVID-19
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35.6041

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός 
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 
επιδόματα) 15.000,00 ΚΑΠ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ COVID-19

35.6054.04 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 3.700,00 ΚΑΠ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ COVID-19

60.6041.02

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός 
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 
επιδόματα) 1.700,00 ΚΑΠ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ COVID-19

60.6041.03

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός 
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 
επιδόματα) 3.800,00 ΚΑΠ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ COVID-19

60.6054.05 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 450,00 ΚΑΠ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ COVID-19

60.6054.06 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 1.000,00 ΚΑΠ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ COVID-19

 ΣΥΝΟΛΟ 257.850,00

Η εισήγηση του κ. Προέδρου καθώς και η διαλογική συζήτηση που διεξάγεται επί του θέματος, 
έχουν αναλυτικά ως εξής:

Λοιπόν, έχουμε την αποδοχή της έκτακτης επιχορήγησης του Δήμου 537.129,02 
ευρώ και τροποποιούμε ανάλογα και τον προϋπολογισμό. Το σύνολο είναι 597, 

εδώ έχει γίνει λάθος. Ήταν 537 (;) 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ (Γραμματέας): Όχι, όχι, γιατί έχει κι άλλο, δεν είναι μόνο αυτό.

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι και οι 60 χιλιάδες…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι τα 60 χιλιάρικα που είχαμε πάρει, ναι, σωστά, σωστά, σωστά.

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Είχα δει 725 κάποια στιγμή. Δεν ξέρω τι ήτανε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν μπορώ να θυμηθώ αυτή τη στιγμή, Βασίλη. 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Το είδα σε ένα site.

Σύμφωνα, λοιπόν, εδώ πέρα υπάρχει η σχετική εισήγηση μπροστά, αν έχετε κάτι 
να παρατηρήσετε… Είναι ως η εισήγηση, λοιπόν, όπως είναι. 

Δεν ξέρω, κ. Κοσμόπουλε, αν θέλετε να παρατηρήσετε κάτι. 

Ναι, διευκρινίσεις θέλω, αν είναι δυνατόν. Πρώτα από όλα να κοιτάμε άμα 
είναι εύκολο να μην τυπώνεται έτσι. Δεν ξέρω γιατί έχει τυπωθεί έτσι.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ίσως αν δείτε και την πρόσκληση…

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Και η πρόσκληση έχει δυσκολίες.

Το κείμενο φαίνεται κανονικά και όταν εκτυπώνεται μέσω ΙΡΙΔΑΣ μας 
παρουσιάζει κάτι προβληματάκια. 

Αα βγαίνει κινέζικα; Ναι, ναι, τα είδα, τα είδα. Θέλει μία ρύθμιση στη 
γραμματοσειρά.

Κάτι θέλει, τέλος πάντων. 
Ερώτηση: Οι αποδοχές φαρμακοποιού γιατί μηδενίζονται; Είναι στον κωδικό 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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6117.04. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε; Δεν απαιτείται;
Η πρώτη σελίδα, μπροστά-μπροστά είναι, Γιώργο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αα 00…

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, ναι, εντάξει, 00.6117.04. 

Το ’χει δώσει η Πρόνοια αυτό νομίζω. Σαράντο, θυμάσαι εσύ αν…; Νομίζω η 
Πρόνοια το ’χει δώσει για τις αποδοχές ή όχι; 

Να το κρατήσουμε αυτό, να το δούμε. 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: …(εκτός μικροφώνου - δεν ακούγεται)

Ναι, ρωτάει ο κ. Κοσμόπουλος γιατί μηδενίζονται οι αποδοχές φαρμακοποιού. 
Φαρμακοποιό έχουμε;

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: …(εκτός μικροφώνου - δεν ακούγεται)

Ο φαρμακοποιός προσφέρει την υπηρεσία του εθελοντικά. Από τον 
Φαρμακευτικό Σύλλογο. …(εκτός μικροφώνου - δεν ακούγεται)… Υπήρξε ένα 

λάθος, έβγαινε προκήρυξη για φαρμακοποιό αλλά ποτέ κανένας (εκτός μικροφώνου - δεν 
ακούγεται)…  προϋποθέτει τη δυνατότητα να λειτουργεί σε δυο χώρους.

Απλώς θα μπορούσε να είναι κάποιος, κάποιος ο οποίος είχε τελειώσει και 
δεν είχε κατάστημα, ναι, αυτό.

Σε αυτή τη βάση, λοιπόν, επειδή ήδη είχε υπάρξει εθελοντής, ο κ. 
Αγγελόπουλος, κηρύχθησαν και όλες…, υπήρξε και μια παρεξήγηση αν 

θυμάστε…

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, ναι.

Λοιπόν, προφανώς και οι δύο πλευρές δεν είχαν κατανοήσει ο ένας πώς 
προσφέρει το επιστημονικό του αντικείμενο, κατά την Υπηρεσία η διαδικασία 

είχε τηρηθεί σύμφωνα με τον ΑΣΕΠ σωστά. Εν πάση περιπτώσει, δεν απαιτούνται αυτά τα 
χρήματα και συνεπώς το Φαρμακείο παραμένει και λειτουργεί με εθελοντική παρουσία σε 
συνεννόηση απόλυτη με τον Φαρμακευτικό Σύλλογο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, δόθηκε η σχετική απάντηση.

Η ολοκλήρωση της πεζοδρόμησης της Ιατροπούλου γιατί ενισχύεται με 47 
χιλιάδες κοντά;

Θα περάσουμε ΑΠΕ, γιατί…  θα τροποποιήσουμε πρώτα, γιατί είναι το ποσό 
46.903 που αφορά τον 1ο ΑΠΕ, ο οποίος ΑΠΕ για να περάσει από την 

Οικονομική Επιτροπή πρέπει πρώτα να έχουμε κάνει τροποποίηση του προϋπολογισμού, να 
έχουμε εγκρίνει το ποσό και μετά να ξεκινήσουμε τις διαδικασίες. Είναι λίγο ανακόλουθο.

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, όχι… λέω: το 46.903 είναι συμπληρωματική σύμβαση;

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Και θα είναι συμπληρωματική σύμβαση αυτό.

Αυτό ρωτάω, αυτό, αυτό ήθελα να μάθω αν θα είναι συμπληρωματική 
σύμβαση ή όχι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Ναι αλλά αυτό θα ’ρθει όμως στην Οικονομική με τη σειρά του.

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, ναι, μετά, μετά, ναι. Πόσο τοις εκατό είναι αυτό της σύμβασής του;

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: 110 τόσο ήταν η κανονική…

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Άρα είναι 50%.

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Όχι, είναι λιγότερο.

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 49. 48.

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Λιγότερο, εντάξει. 40%, πόσο βγαίνει; Όσο βγαίνει.

Μάλιστα. Άρα λοιπόν, πάμε για συμπληρωματική σύμβαση. Μάλιστα.
Δεν μπορώ… την τελευταία, αυτό που λέει: αλλαγή πηγής χρηματοδότησης 

δεν το καταλαβαίνω. Αυτό που λέει: αλλαγή πηγής χρηματοδότησης. Δηλαδή, στην ίδια πηγή, 
στον ίδιο κωδικό υπάρχουν και από άλλες πηγές χρηματοδότηση; Η σελίδα λέει…

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Τίτλο;

Όχι για εσένα, είναι για τον κ. Πρόεδρο: «Αλλαγή πηγής χρηματοδότησης 
εξόδων». Π.χ. το 10.6041. Αν κοιτάξουμε μπροστά, το 10.6041 -έτσι;- 

είναι…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: …(εκτός μικροφώνου - δεν ακούγεται)

Ναι, το 10.6041 φτάνει 65.900. Εδώ λέει 26 χιλιάδες. Δηλαδή, στον ίδιο 
κωδικό θα υπάρχουν χρήματα από δύο διαφορετικές πηγές;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πού το λέει ακριβώς αυτό, Βασίλη;

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Μπροστά, 10.6041.

Ο 10.6041 ναι, γίνεται να υπάρχουν και από διαφορετική πηγή αναλόγως αν τους 
έχουμε πάρει με πρόγραμμα, εάν τους έχουμε πάρει τώρα λόγω COVID ή τέτοιες 

περιπτώσεις. Είναι διαφορετική η πηγή χρηματοδότησης.

Και είναι στον ίδιο κωδικό. Είναι στον ίδιο κωδικό με διαφορετικές πηγές 
χρηματοδότησης.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, γιατί είναι… γιατί εδώ πέρα ο κωδικός μπήκε από την Υπηρεσία.

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, ναι, εντάξει.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι το είδος του εξόδου.

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Το είδος του εξόδου, όχι από την Υπηρεσία.

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Έτσι γίνεται και με το τεχνικό πρόγραμμα, τα έργα.

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Στα έργα τα βάζουμε και χωριστά. 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Όχι.

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Μερικά τα βάζεις χωριστά.

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Στον ίδιο κωδικό όλα. 

ΦΩΝΗ: …(εκτός μικροφώνου - δεν ακούγεται)

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Όχι, όχι, στον ίδιο κωδικό είναι όλα με διαφορετική πηγή χρηματοδότησης.

Παρακολουθούμε, συγνώμη, για την παρακολούθηση των εκθέσεων αναλήψεων 
δαπάνης που κάνουνε κάτω, που παρακολουθούνε μετά, έχουνε πρόβλημα 

…(εκτός μικροφώνου - δεν ακούγεται)
 
Όχι, όχι, έτσι το έχει, σωστό το ’χει, πίσω, δηλαδή, τα 125 χιλιάρικα που 
έχει για την προμήθεια των στεγάστρων είναι σύνολο τα 100 χιλιάρικα και 

τα 25 βάζει ο Δήμος.

Ναι, ναι, ναι, ναι. Σύνολο είναι, εμείς στις εκθέσεις ανάληψης δαπάνης το 
διαχωρίζουμε, τη χρηματοδότηση. 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Εντάξει, έγινε, δεν έχω κάτι άλλο εγώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τζαμουράνη;

Θέλω πρώτα να παρατηρήσω ότι στον πίνακα η βασική στήλη δεν έχει 
νούμερα, έτσι;

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό που είπα, αυτό που είπα, αυτό. Αυτό που είπα.

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Η βασική στήλη είναι χωρίς νούμερα.

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Πρέπει να γίνει πράξη της αφαίρεσης για να…

Και εκείνο που μου κάνει εντύπωση είναι ότι κάποιος που το ανήρτησε δεν 
το είδε καθόλου (;) ότι ο πίνακας αυτός είναι πίνακας που δεν είναι 

λειτουργικός;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, θα κοιτάξουμε να το λύσουμε το πρόβλημα, κ. Τζαμουράνη.

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Εντάξει, εγώ δεν λέω… αλλά ας μην το…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συμβαίνει αυτό… Είναι τεχνικό καθαρά.

Εγώ τι φαντάζομαι; Φαντάζομαι το εξής: ότι σε πολλούς πίνακες του excel 
αν δεν μεγαλώσεις λίγο το πλάτος της στήλης δεν σου βγάζει τα νούμερα.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν φταίει αυτό.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έχει… δεν είναι αυτό, δεν είναι αυτό.

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Δεν ξέρω αν είναι αυτό.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ: Μέσω ΙΡΙΔΑΣ …(εκτός μικροφώνου - δεν ακούγεται)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αν δεν μεγαλώσεις το πλάτος σου βγάζει τη δίεση.

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Δεν ξέρω τι γίνεται, δεν το ξέρω.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα το δούμε με τη Διεύθυνση Μηχανογράφησης, θα το δούμε.

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Η μετατροπή σε pdf…(εκτός μικροφώνου - δεν ακούγεται)

Αν δείτε και την πρόσκληση μπροστά, έχει βγάλει στους εισηγητές 
χαρακτήρες.

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Δυο ερωτήσεις μόνο θέλω να κάνω.

Εντάξει, θα το δούμε είπαμε αυτό το τεχνικό θέμα με τη Διεύθυνση 
Μηχανογράφησης.

Δυο ερωτήσεις. Η μία αφορά στον κωδικό 30.7323.03 με τίτλο: Μίσθωση 
μηχανημάτων για τις ανάγκες του Δήμου το 2020. Η αρχική πίστωση του 

προϋπολογισμού ήταν 65 χιλιάδες. Έχει η πίστωση αυτή μειωθεί στις 27,5 χιλιάδες και τώρα 
μειώνεται περαιτέρω στις 22.646. Για ποιο λόγο;

Λόγω ότι οι μελέτες που θα έρθουν αύριο στο Δημοτικό Συμβούλιο για τις 
οδοποιίες των Δημοτικών Ενοτήτων συμπεριλαμβάνουν και παρεμβάσεις και 

έξοδα μηχανημάτων, οπότε ο κωδικός αυτός με τα μηχανήματα ουσιαστικά δεν μας 
χρειαζόταν. Έχουν ενσωματωθεί…

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Αυτό λοιπόν το συσχετίζω τώρα με το παρακάτω θέμα.

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Για πάμε.

Τι χρειαζόταν, αφού έχουμε, λοιπόν, κωδικό και αφού είχαμε χρήματα και 
αφού είχαμε ανάδοχο τον ίδιον, γιατί πάμε και φτιάχνουμε νέα εργολαβία;

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Περίμενε, ποιο, ποιο, δεν κατάλαβα;

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Για τη Μαραθόλακα. Αφού έχουμε κωδικό. 

Μην μπερδεύουμε το ένα με τ’ άλλο. Η Μαραθόλακα είναι η υπηρεσία 20, το 
άλλο είναι η υπηρεσία 30.

Και λοιπόν; Η δαπάνη μπορούσε να διαχωριστεί μετά και να πάει στην 
υπηρεσία 20.

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Άλλο το ένα - άλλο το άλλο, το ξέρεις πολύ καλά.

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Μα επειδή το ξέρω, γι’ αυτό το λέω.

Είχαμε τα μηχανήματα, τα μηχανήματα θα έκαναν αγροτικές οδοποιίες ή άλλες 
παρεμβάσεις στην ύπαιθρο του Δήμου…

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Νίκο μου…

…αυτό όμως το ξεπεράσαμε με ένα μεγάλο έργο για κάθε Δημοτική Ενότητα 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: 

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: 
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των 74.300 ευρώ που περιλαμβάνονται και οι παρεμβάσεις των μηχανημάτων κτλ. - κτλ., άρα 
αυτό δεν θα υπήρχε περίπτωση να το καταναλώσουμε. Η 20 υπηρεσία είναι από τα 
ανταποδοτικά.

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Όχι, το ερώτημά μου είναι το εξής...

ΜΠΑΚΑΣ: Αυτά, Βασίλη, τηρούνται από τα ανταποδοτικά στη Μαραθόλακα.

Γιάννη, δεν έχει σημασία, σημασία έχει το εξής: ότι μπορούσε εδώ στον 
κωδικό αυτό να μπει: τόσο ποσό από ίδιους πόρους και τόσο από 

ανταποδοτικά, όπως κάνουμε στις άλλες χρηματοδοτήσεις.

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Στη Μαραθόλακα ή στο 30; 

Οπουδήποτε. Γιατί αυτός εδώ ο κωδικός είναι μίσθωση μηχανημάτων για τις 
ανάγκες του Δήμου. Δεν είναι ούτε για δρόμο, ούτε για κείνο, ούτε για τ’ 

άλλο, είναι ένας γενικός κωδικός.
Λοιπόν, και το επόμενο: Οι ασφαλτοστρώσεις δρόμων Τοπικών Κοινοτήτων. Το ’χα ρωτήσει 
και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τι γίνεται; Βλέπω εδώ 109, δεν ξέρω τι είναι το 109, μάλλον είναι 
το...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτά τα οποία είναι εγκριθέντα στον προϋπολογισμό.

Ναι, είναι του προϋπολογισμού που σημαίνει είχε γίνει η πληρωμή πέρυσι; 
Δεν ξέρω.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, όχι, όχι.

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Όχι, όχι, όχι, όχι.

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Μετά βλέπω 178...

Ρώτα, ρώτα πρώτα και θα σου πω. Αυτός ο προϋπολογισμός ήταν μεγάλος, 
δεν ήταν 109, ήταν 400 χιλιάδες.

Ήταν 400 χιλιάδες ο προϋπολογισμός μείον την έκπτωση, δεν ξέρω τώρα 
πόσο...

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Πήγε 178 κάτι. Δεν τα έχω μαζί μου τώρα, ήταν 178 κάτι και τώρα ενισχύεται… 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Κάνετε συμπληρωματική εκεί;

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Μια επέκταση.

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Επέκταση 15% γιατί 15 δεν είναι, είναι ελάχιστο.

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Είναι 24 χιλιάρικα συνολικά. 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Εγώ βλέπω απ’ το 178 στο 183. 5 χιλιάδες είναι.

Ένα λεπτό, ρε παιδιά. Ξαναπέστο πάλι. Η επέκταση της σύμβασης είναι 24 
χιλιάδες.

Νίκο, εδώ λέει τα εξής: 109 ήτανε αρχικά ο προϋπολογισμός, δεν έχει 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 



Συνεδρίαση :  22/2020 Τρίτη  9 / 6 / 2020 ΑΠΟΦΑΣΗ   236/2020

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5ee1f0f28045f4053422ee81 στις 12/06/20 08:14

Πρακτικά Οικονομικής Επιτροπής11

σημασία, μπορεί να ήτανε τότε προσεγγιστικά.

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Κατ’ εκτίμηση ήταν, το ξέρεις.

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Δεν μας ενδιαφέρει. 178 είναι η μέχρι τώρα... 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Η σύμβαση.

Όχι, δεν ξέρω αν είναι η σύμβαση. Η μέχρι τώρα, πώς τη λέει εδώ πέρα; 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Διαμορφωμένος προϋπολογισμός.

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Διαμορφωμένος προϋπολογισμός.

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, προφανώς η σύμβαση.

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Προφανώς...

Είχε 18 χιλιάδες η σύμβαση και μπαίνουνε άλλα 5 χιλιάρικα τώρα, πόσα είναι 
(;), για να φτάσουμε στα 24 και να γίνει η επέκταση.

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν μπορεί…

 Ο κωδικός, ακούστε με, ο κωδικός εκτός σύμβασης είχε υπόλοιπο γύρω στα 
18 χιλιάδες, 17,5 – 18 χιλιάδες. Και ερχόμαστε λοιπόν...

Άρα λοιπόν, το 178 που λέει ήτανε η σύμβαση με χαμηλότερο... 160 
χιλιάδες.

Ναι, κάπου εκεί. 
Έτσι λοιπόν, το λέω πολύ απλά: ό,τι είχε η σύμβαση συν 24 χιλιάδες που θα 

είναι η επέκτασή της, έχουν ένα άθροισμα το οποίο...

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Που κάνει 183.

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Είναι το 178 συν τα 4.583 που προσθέτουμε. Αυτό.

Άρα, πάμε σε επέκταση σύμβασης. 
Αυτά. Και κάποια άλλα είχα αλλά δεν το θυμάμαι τώρα. 

Μάλιστα. 
Κύριε Ζαφειρόπουλε; 

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάποιος άλλος συνάδελφος θέλει να πει κάτι; 

Αυτές οι τακτικές αποδοχές έτσι από περιέργεια που εδώ πέρα κάτι ποσά τα 
οποία…, πού οφείλονται τέτοιες αποκλίσεις; Κυρίως στην υπερωριακή 

απασχόληση. 

Πού ακριβώς, Βασίλη μου, λες; Στον 206012; Είναι στον τομέα καθαριότητας απ’ 
ό,τι βλέπω. 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: 

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ:

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Υπερωριακή απασχόληση.

Υπερωριακή απασχόληση, βέβαια δουλεύουνε νυχτερινά, δουλεύουνε 
εξαιρέσιμες ημέρες, αργίες. 

Όχι, το ερώτημά μου είναι: αυτό το χρονικό διάστημα έγινε κάτι πέραν του 
συνηθισμένου; Δηλαδή απασχολήθηκαν περισσότερες νύχτες; Δουλέψαν 

υπερωριακά Σαββατοκύριακα; Δεν το ξέρω, το ρωτάω. 

Αποτυπώνεται, απ’ ό,τι ξέρω εγώ με βάση τη Διεύθυνση, από την 1η/1ου μέχρι 
και 30/4ου αν θυμάμαι καλά, αποτυπώνεται η υπερωριακή απασχόληση όλων των 

υπαλλήλων του Τομέα Καθαριότητος.  

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Ναι, το ερώτημά μου είναι, Πρόεδρε, τι άλλαξε, τι άλλαξε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν ήταν προϋπολογισμένα και γι’ αυτό παίρνουμε και το… 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Δηλαδή, έγιναν περισσότερα πράγματα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, δεν έχει γίνει… Ο προϋπολογισμός δεν είχε γίνει σωστά. 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Αα δεν είχε γίνει ο προϋπολογισμός. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ακριβώς, εκτίμηση. 

Και δίνουμε και κάποιες υπερωρίες στους… …(εκτός μικροφώνου - δεν ακούγεται)… 
στην Καθαριότητα …(εκτός μικροφώνου - δεν ακούγεται)

Και μετά ήρθαμε και ιδιαίτερα και λόγω COVID που προέκυψε και αυξημένη 
εργασία γιατί έγιναν και είδαμε και τα πλυσίματα των κάδων και πήγαν από πίσω 

και από τα απορριμματοφόρα, δεύτερη και τρίτη φορά, υπήρξε μια αυξημένη δραστηριοποίηση 
στον τομέα της καθαριότητας και αποτυπώθηκε. 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Εντάξει, εγώ αυτό θα ρωτούσα, αν υπήρξε αυξημένη δραστηριότητα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Βέβαια. 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Το πιθανότερο είναι κάποιοι να ήταν εκτός εργασίας και να χρειάστηκε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, όχι, είναι υπερωρίες, Βασίλη. Υπάρχουνε οι πίνακες. 

…(εκτός μικροφώνου - δεν ακούγεται)… που ήταν στην εργασία, να κάνουν 
πρόσθετες υπερωριακές… 

Βασίλη μου, έγινε πίνακας κατανομής των υπερωριών και μάλιστα γκρινιάζαν και 
τα παιδιά γιατί δεν είχαν πάρει ακόμη τις υπερωρίες και κοιτάζουμε να το 

τρέξουμε λίγο. 

Και μια τελευταία ερώτηση, απλά επιβεβαιωτική. Τα λεφτά που πήραμε ως 
επιχορήγηση λόγω COVID ήταν οι 60.000 στην αρχή και οι 537.129 τώρα; 

Σύνολο… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι το 75% της κατανομής των ΚΑΠ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 
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ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Δεν έχει σημασία, αυτά τα δύο ποσά είναι, έτσι; 

Ναι, ναι. Και έχουμε αιτηθεί και κάποια 358 νομίζω, είναι ακόμη. Με βάση 
κάποιον πίνακα τον οποίον μας έστειλαν και συμπληρώσαμε για τις δαπάνες τις 

οποίες κάναμε. 
Λοιπόν, πάμε στην ψηφοφορία. Κύριε Κοσμόπουλε; ¨Λευκό¨ ο κ. Κοσμόπουλος. 
Κύριε Τζαμουράνη; 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Υπέρ. 

Κύριε Ζαφειρόπουλε; 

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ.

Άρα ΟΜΟΦΩΝΑ. 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Πρόεδρε, μου επιτρέπεις ένα λεπτό; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, ναι. 

Επειδή μεγαλώνουμε και χάνουμε λιγάκι…, ενώ τις είχα σημειωμένες τις 
παρατηρήσεις μου και τις είχαμε μπροστά μου, στο προηγούμενο θέμα, έτσι 

διευκρινιστικά να μου πείτε. Μεταξύ των άλλων είδα: προμήθεια και τοποθέτηση ανελκυστήρα 
σκάλας με πλατφόρμα: 18.500. Υποθέτω ότι είναι εκείνο εκεί στο… 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Για τα ΑΜΕΑ.

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Εδώ απέναντι. 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Έχει βγει μελέτη και έχει πάει τόσο πολύ υψηλά, 18.500; 

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: …(εκτός μικροφώνου - δεν ακούγεται)

Καλά, πρώτα ήταν 25. 
Και το δεύτερο: υλοποίηση προγράμματος δημιουργίας δικτύου συνοικιακής 

κομποστοποίησης. Αυτό μειώνεται από 25.000 στα μισά. Υπάρχει ερμηνεία γι’ αυτό γιατί…; 

Όχι, αυξάνεται από τον τελευταίο διαμορφωμένο. Από 10 σε 12.500. Από τον 
τελευταίο διαμορφωμένο. Ήταν 25, είχε γίνει 10 στον τελευταίο διαμορφωμένο 

και τώρα το προσαυξάνουμε κατά 2.500. 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Υπάρχει κάποια ερμηνεία σ’ αυτό; Θα γίνει κάτι ή απλά το… 

ΜΠΑΚΑΣ: Δεν άκουσα Βασίλη.

Υλοποίηση προγράμματος δημιουργίας δικτύου συνοικιακής 
κομποστοποίησης. 

Θα συνεχιστεί αυτό το πρόγραμμα αλλά όχι με τους όρους και τις προϋποθέσεις 
που είχαμε κατά το παρελθόν. Θα πρέπει να κάνουμε κάτι διαφορετικό, κάτι 

καινούργιο, αλλά θα συνεχιστεί το πρόγραμμα κομποστοποίησης. Έχουμε κάνει πρόταση να 
ενταχθούμε και σε κάποιο πρόγραμμα, θα πρέπει να είναι συνδυασμός. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για να μειώσουμε το κόστος προφανώς, έτσι;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ: 
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Αλλά προφανώς αυτό που έχει γίνει μέχρι τώρα, αυτοί οι κάδοι μόνο ποντίκια 
έχουνε. 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Εδώ πήραμε, εγώ θυμάμαι, και  βραβείο γι’ αυτό. Δεν πήραμε;  

ΜΠΑΚΑΣ: Κάτι θα έχεις κάνει και συ για να πάρουμε βραβείο. 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Θέλει συντήρηση. Ό,τι αφήνεις… 

ΜΠΑΚΑΣ: Εντάξει, ασφαλώς.

Αυτοί που αφέθηκαν στην τύχη τους διαλύθηκαν. Άμα είχαν συντηρηθεί θα 
ήταν διαφορετική η εικόνα. Είναι σαφέστατο. Τέλος πάντων. 

Είναι ολόκληρη ιστορία, Βασίλη. Αλλά εγώ λεφτά χωρίς να έχει κάνει ο άλλος έργο 
δεν πρόκειται να υπογράψω για να πάρει. 

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 
τον κ. Κοσμόπουλο,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Υιοθετεί την καταχωρούμενη αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης αυτής, υπ’ 
αριθμ. πρωτ. 18921/05-06-20 σχετική εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου & 
Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Καλαμάτας και εισηγείται στο 
Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας :
α) την αποδοχή της έκτακτης επιχορήγησης ποσού 537.129,02 € από το Υπουργείο 

Εσωτερικών προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που 
προκλήθηκαν από την εμφάνιση του COVID-19 και

β) 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 ΤΑ ΜΕΛΗ

Γεώργιος Φάβας 1. Δρούγας Παντελής 

2. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης

3. Κοσμόπουλος Βασίλειος

4. Μαρινάκης Σαράντος

5. Μπάκας Ιωάννης

ΜΠΑΚΑΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:

ΜΠΑΚΑΣ: 
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6. Μπασακίδης Νικόλαος

7. Τζαμουράνης Βασίλειος

Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓ. ΦΑΒΑΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
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