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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   26/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ   351/2022

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 24η Ιουνίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, συνέρχεται 
στην 26η/2022 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, που 
πραγματοποιείται στην αίθουσα συνεδριάσεων, στο Δημοτικό  Κατάστημα  της  οδού Αθηνών 
99 (ισόγειο Α’ κτιρίου), μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 57807/20-06-2022 πρόσκληση του κ. 
Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο. 
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζαμουράνης 
Βασίλειος, ο οποίος και Προεδρεύει αυτής, απόντος του Προέδρου του Σώματος                     
κ. Μαρινάκη Σαράντου, και από τα τακτικά μέλη του Σώματος οι κ.κ.  1) Αγγελής Αναστάσιος, 
2) Ζαφειρόπουλος Ιωάννης, 3) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 4) Λιάππας Λεωνίδας, 5) 
Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος, 6) Μπασακίδης Νικόλαος και 7) Φάβας Γεώργιος.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 
Δρούγας Παντελής, αναπληρώνοντας τον Πρόεδρο κ. Μαρινάκη Σαράντο.            

Επίσης, στη συνεδρίαση κλήθηκαν  οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων 
Άριος κ. Κωστόπουλος Γρηγόριος, Θουρίας κ. Κυριακόπουλος Κων/νος, Καλαμάτας κ. Λύρας 
Παναγιώτης και Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης και οι Πρόεδροι των Δημοτικών 
Κοινοτήτων Αρτεμισίας κ. Διονυσόπουλος Παναγιώτης και Βρομόβρυσης κ. Αλιφέρης 
Κων/νος,
επειδή στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα που αφορά τις εν λόγω Δημοτικές 
Κοινότητες,  
οι οποίοι δεν παραβρίσκονται.  
 

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

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Προεδρεύων κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης.   
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον Προεδρεύοντα της συνεδρίασης, Αντιπρόεδρο του Σώματος 
κ. Τζαμουράνη Βασίλειο, για συζήτηση το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο:

Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2022. 

Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 59451/23-06-2022 εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου & Μισθοδοσίας 
της Διεύθυνσης Οικονομικών, η οποία είχε σταλεί στα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής μαζί 
με τις σχετικές προτάσεις υπηρεσιών του Δήμου, προς ενημέρωση, 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. 

Αλλαγή πηγής χρηματοδότησης του ΚΑ: 60. 7135.03 ποσού 26.198,00 από ΕΣΠΑ ΚΔΑΠ ΜΕΑ , σε 
Ιδίους Πόρους 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΙ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΣΑΡΑΝΤΟΣ Χ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ

ΚΑΕ Περιγραφή
Αρχικός 

Προϋπολογι
σμός

Τελευταίος 
Διαμορφωμέ

νος 
Προϋπολογι

σμός

Ποσό 
Αναμόρφω

σης

Διαμορφωμέ
νος 

Προϋπολογι
σμός (μετά την 
αναμόρφωση)

1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 15274007,66 22736848,52 567900 23304748,52

12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 938167,35 1624381,35 475238 2099619,35

121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών 
δαπανών 938167,35 1624381,35 475238 2099619,35

1214 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που 
προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες 73800 73800 130000 203800

1214.12
Επιχορήγηση Υπ. Εργασίας Κοιν. 
Ασφάλισης & Πρόνοιας (για λειτουργία 
παιδικών κατασκηνώσεων) 0 0 130000 130000

1216 Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού 
τμήματος του Π.Δ.Ε.) 0 0 242477 242477

1216.03 Χρηματοδότηση απο Φιλόδημο για 
ΚΔΑΠ 0 0 242477 242477

1219 Λοιπές Επιχορηγήσεις 0 352950 102761 455711

1219.17
Κάλυψη δαπανών παροχής υπηρεσιών 
ναυαγοσωστικής κάλυψης σε 
οργανωμένες και μη παραλίες. 0 0 102761 102761

13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 13594690,31 20371317,17 66464 20437781,17

132 Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και 
έργα 12131931,52 18309997,85 66464 18376461,85
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1328

Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό 
Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 
εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων. 2772140,1 3266592,64 6944 3273536,64

1328.37

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών 
στερεών αποβλήτων Δήμου Καλαμάτας 
(Δράσεις τοπικού σχεδίου διαχείρισης 
αποβλήτων) 790499,93 790499,93 6944 797443,93

1329 Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και 
έργα 836689,6 1010398,28 59520 1069918,28

1329.22

Επιχειρησιακό σχεδιο για την 
εξασφάλιση κοινοχρήστων και 
κοινωφελών χώρων- Ε.Σ.Ε.Κ.Κ - ΠΡΑΣΙΝΟ 
ΤΑΜΕΙΟ 0 0 59520 59520

14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 50000 50000 26198 76198

141 Δωρεές 0 0 26198 26198

1411 Προϊόν δωρεών 0 0 26198 26198

1411.02 Λοιπές Δωρεές 0 0 26198 26198

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 150000 130620 280620

00.6117.12 Παροχή υπηρεσιών σύνταξης γραπτής 
εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου 0 0 6200 6200

00.6142.04

Αμοιβές εξωτερικών συνεργατών για την 
υποστήριξη των οικονομικών και 
διοικητικών εφαρμογών Συντήρηση 
release 37200 21020 3100 24120

00.6221.03 Ταχυδρομικά Τέλη 2020 32000 32000 -32000 0

00.6312 Λοιποί φόροι 150000 90850 -5000 85850

00.6414.04 Δαπάνες μεταφοράς μεταναστών 0 3000 -500 2500

00.6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 70000 70000 -9450 60550

00.6521.01 Τόκοι Δανείων Ταμ. Παρ. και Δανείων 382035,63 382035,63 -30620 351415,63

00.6526.01 Χρεολύσια δανείων Ταμ. Παρ. και 
Δανείων 520808,28 520808,28 -100000 420808,28

00.6715.13 Απόδοση σε ΦΑΡΙΣ επιχορήγησης ΚΔΑΠ 
απο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ 0 168000 101032,08 269032,08

10.6041.03 Τακτικές αποδοχές φοιτητών πρακτικής 
άσκησης 7000 7000 5000 12000

10.6115.03
Αμοιβή  εξωτερικού συνεργάτη Λογιστή 
για την σύνταξη ισολογισμού χρήσης 
2021 0 10500 5000 15500

10.6231.01

Μίσθωση ακινήτων - Οικοπέδων για 
δημιουργία ανοιχτών χώρων 
στάθμευσης αυτοκινήτων στο Δ. 
Καλαμάτας 0 0 20000 20000

10.6232 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων 
ακινήτων 44016,16 44016,16 6000 50016,16

10.7133.01 Έπιπλα σκεύη 10000 14332,73 -1000 13332,73

15.6041.05 Τακτικές αποδοχές λοιπου έκτακτου 
προσωπικού. 35900 91024 1500 92524

15.6041.09 Τακτικές αποδοχές προσωπικού 
κατασκήνωσης 0 0 38000 38000
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15.6054.09 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού 
κατασκήνωσης 0 0 10000 10000

15.6236.03
Δαπάνες ενοικιάσεων για τις ανάγκες 
υποδοχής μεταναστών (χημικές 
τουαλέτες κ.α.) 0 1000 500 1500

15.6481.04 Δαπάνες παροχής δεκατιανού σε 
μαθητές σχολείων 2021 130025 130025 -20000 110025

15.6482.01 Εξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων 
εξοχών ΝΕΟ 0 0 58000 58000

15.6482.03 Εξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων 
εξοχών ( Έξοδα απεντόμωσης) 1500 1500 1000 2500

15.6482.05 Εξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων 
εξοχών( Έξοδα προμήθειας φαρμάκων) 2100 2100 1000 3100

15.6482.06 Εξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων 
εξοχών ( Έξοδα αμοιβής Ιατρού) 0 0 5500 5500

15.6482.07 Εξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων 
εξοχών (Μεταφορικά έξοδα) 0 0 5000 5000

15.6482.08
Εξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων 
εξοχών (Έξοδα προμήθειας τροφίμων) 
2020 ΣΥΝ 32000 29813,77 5200 35013,77

15.6482.15

Εξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων 
εξοχών( Συντήρηση ηλεκτρολογικών 
εγκ/σεων, έλεγχος και αλλαγή 
λαμπτήρων, επισκευή προβολέων, 
έλεγχος ηχείων, αντ/ση καλωδίων κλπ) 0 0 1500 1500

15.6483
Εξοδα οργάνωσης και εκτέλεσης 
αθλητικών, πολιτιστικών κλπ 
εκδηλώσεων στις κατασκηνώσεις 0 0 5000 5000

15.6484 Λοιπά έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών 0 0 5000 5000

15.6635 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και 
καθαριότητας 10146,36 8702,28 -1500 7202,28

15.7133.01 Έπιπλα σκεύη 5000 10872,94 -2000 8872,94

20.6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 2000 2000 3000 5000

20.7131.13 Προμήθεια εξοπλισμού μεταφόρτωσης 
απορριμμάτων 0 54800 -3000 51800

30.6052.06 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ επικουρικής 
ασφάλισης μηχανικών 0 0 150 150

30.7133.01 Έπιπλα - σκεύη 3000 7975,88 -3000 4975,88

30.7326.03

Αντικατάσταση πεπεαλιωμένων 
φωτεινών σηματοδοτών πόλης και 
συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών 
(2021) 74400 33400 -33400 0

30.7326.23 Ολοκλήρωση ανάπλασης κοινόχρηστου 
χώρου στην περιοχή Ι.Μ. Δημιόβης 0 74400 -50000 24400

35.6211

Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για 
φωτισμό οδών, Πλατειών και 
κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής 
διαδικασίας 150000 300000 175200 475200

35.7133.01 Έπιπλα σκεύη 3000 6710,46 -1900 4810,46

40.6021
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 
βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά 
και ειδικά τακτικά επιδόματα) 16000 16000 16000 32000

40.6052.04 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 3900 3900 3500 7400
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40.6052.06
Εργοδοτικές εισφορές υπέρ επικουρικής 
ασφάλισης μηχανικών με σύμβαση 
αορίστου χρόνου 0 0 400 400

40.6052.07 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΚΥΤ 0 0 1250 1250

40.7111.01

Απαλλοτριώσεις - Ρυμοτομήσεις - 
Διανοίξεις δρόμων  - Αγορά κοιν. χώρων 
κ.λ.π -  Δαπάνες υλοποίησης πράξεων 
αναλογισμού - Άρση Ρυμοτομικών 
Βαρών ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 200000 132347,83 -30000 102347,83

40.7413.04

Αμοιβή εκπόνησης Πολεοδομικής 
Μελέτης και Μελέτης Πράξης 
Εφαρμογής Επέκτασης Ανατολικής 
Παραλίας Δήμου Καλαμάτας 10000 20000 -10000 10000

40.7413.38
Δαπάνες παροχής υπηρεσιών για την 
σύνταξη Πράξεων εφαρμογής 
αναλογισμών κλπ 40000 40000 -30000 10000

40.7425.12

Δαπ. Παρ. Υπ. για Εκπόνηση Επιχ. 
Σχεδίου για την εξασφάλιση 
κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων - 
ΕΣΕΚΚ Δήμου Καλαμάτας 0 0 59520 59520

50.6012.01
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και 
για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές 
ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 7000 11000 4000 15000

50.6022.01
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και 
για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές 
ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 7000 7000 1000 8000

50.7132.05 Προμήθεια αυτοκινήτου 25000 25000 -24500 500

60.6041.02

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 
βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά 
και ειδικά τακτικά επιδόματα) 
Εναρμόνιση Οικογενειακής και 
Επαγγελματικής ζωής για δράση ΚΔΑΠ 
και ΚΔΑΠμεΑ 220000 405000 100000 505000

60.6054.05 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΔΑΠ 53000 87000 41444,92 128444,92

62.6431.01 Δράσεις ευαισθητοποίησης και 
δημοσιότητας 0 0 6944 6944

70.02.6162
Παροχή Υπηρεσίας για ναυαγοσωστική 
κάλυψη των πολυσύχναστων παραλιών 
Δ. Καλαμάτας 300000 340000 102761 442761

70.02.7133.01 Έπιπλα σκεύη 2000 5425,13 -2000 3425,13

70.03.7133.01 Έπιπλα σκεύη 1000 2138,32 -150 1988,32

9111 Αποθεματικό 550000 568928,4 28598 597526,4

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

Κύριε Πρόεδρε, να πω κάτι για την αναμόρφωση που αφορά την Πρόνοια μόνο, 
όταν θα ολοκληρώσετε την εισήγησή σας. Να πω κάτι για την αναμόρφωση που 

αφορά την Πρόνοια.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ναι, πείτε. Έλεγα να διαβάσω λίγο αλλά δεν πειράζει.

ΦΑΒΑΣ: Όχι, όχι, διαβάστε τους κωδικούς…

ΦΑΒΑΣ:
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Η τροποποίηση αυτή του προϋπολογισμού οφείλεται κυρίως στους εξής 
λόγους: πρώτον: στην αναμόρφωση των εσόδων, δηλαδή στην εγγραφή 

ποσού 130 χιλιάδων για κατασκηνώσεις απ’ το Υπουργείο Εργασίας, 

ΦΑΒΑΣ: Ακριβώς.

242.477 τα χρήματα για τα ΚΔΑΠ απ’ το ΦΙΛΟΔΗΜΟ που ψηφίσαμε, που 
αποδεχθήκαμε προ ημερησίας διατάξεως, 102.761 για τη ναυαγοσωστική 

κάλυψη, 6.944 για την ολοκλήρωση διαχείρισης στερεών αποβλήτων, 59.520 απ’ το Πράσινο 
Ταμείο για το σχέδιο εξασφάλισης κοινόχρηστων χώρων και 26.198 από δωρεές. Σύνολο: 
567.900.
Τώρα, αυτά τα ποσά μεταφράζονται σε δαπάνες, έχω σημειώσει κάποιες που κατά τη γνώμη 
μου άξιζαν τον κόπο να σημειώσω: 6.200 για γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου, 
που δεν υπήρχε στην προηγούμενη τροποποίηση, 101.032,38 για απόδοση στη ΦΑΡΙΣ για 
εκτέλεση του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ».

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Σπάει στα δύο, το μισό περίπου.

5 χιλιάδες ακόμη για σύνταξη ισολογισμού του ’21 και ανέρχεται στο ποσό 
των 15,5 χιλιάδων ευρώ. 20 χιλιάδες για μίσθωση ακινήτων για πάρκινγκ, 

που εδώ χωράει συζήτηση. Έξοδα για τη λειτουργία της κατασκήνωσης, δεν τα απαριθμώ. 
Και δύο ακόμη τα οποία μου έκαναν εντύπωση και τα αναφέρω: ολοκλήρωση Ιεράς Μονής 
Δημιόβης, είχε ψηφιστεί ποσόν 74.400 και ήδη αφαιρείται ποσόν 50 χιλιάδων ευρώ και 
γίνεται 24.400. Και δαπάνες για παροχή υπηρεσιών πράξεων εφαρμογής από 40 χιλιάδες 
γίνεται 10 χιλιάδες. Αυτές ήτανε…

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Ποιο είπες; Ποιο είπες; Ποιο ήταν αυτό;

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ήταν δαπάνες παροχής υπηρεσιών…

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Το νούμερο 47 είναι.

…πράξεων εφαρμογής από 40 χιλιάδες - 10 χιλιάδες. Και οι υπόλοιπες, εν 
πάση περιπτώσει, δευτερεύουσας, κατά την άποψή μου, σημασίας.

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, την πιο σημαντική δεν είπατε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ποια, κύριε συνάδελφε;

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Την πιο σημαντική δεν είπατε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Αν πρόκειται για μείωση.

Την πιο ανατρεπτική δεν είπατε, κ. Πρόεδρε, όταν έρθει η ώρα μου θα σας 
το πω.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ναι. Λοιπόν, ο κ. Φάβας έχει τον λόγο.

Ναι. Στην κατανομή των δαπανών που αφορούν την αποδοχή της χρηματοδότησης 
των 130 χιλιάδων, σε έναν κωδικό έχουμε για τα λειτουργικά έξοδα της 

κατασκήνωσης 58 χιλιάδες ευρώ. Αυτός τελικά θα γίνει 50 χιλιάδες ευρώ, αυτό θα είναι το 
εισηγητικό, και τα 8 χιλιάδες θα προστεθούν στον κωδικό: Συντήρηση – επισκευές, που είναι 
στην επόμενη σελίδα, που είναι 1.500 ευρώ και αυτό θα γίνει 9,5 χιλιάδες ευρώ.
Αυτό θα… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Θα πρέπει να το διορθώσουμε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: 

ΦΑΒΑΣ: 
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Ναι, ναι, το λέω τώρα στην Οικονομική Επιτροπή, ήταν ένα λάθος που έγινε και δεν 
το πρόσεξα εγώ από την αρχή, οπότε το διορθώνουμε τώρα επί της συνεδριάσεως, 

και θα στείλω βέβαια και διορθωμένο και στη Γραμματεία προκειμένου να έχει το σωστό 
αντίγραφο.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Γιώργο, τελείωσες;

ΦΑΒΑΣ: Ναι, ναι, ναι, δεν θέλω εγώ κάτι άλλο.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Πες μας και το ανατρεπτικό για να ακούσεις και την κριτική. 

Λοιπόν, θα πρέπει να δώσω απαντήσεις στα ερωτήματα που έβαλες, 
Πρόεδρε, αλλά για να τις δώσω όμως τις απαντήσεις, θα πρέπει να πω την 

ανατροπή την οποία δεν ανέφερες. Μεγάλο ποσό είναι τα 175.200 που πάνε για να 
πληρώσουμε το ηλεκτρικό ρεύμα. Είναι στην εγγραφή 39.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Το είπα αυτό. Τι ανατροπή είναι αυτό;

Είναι η ανατροπή της ανάγκης να βρούμε χρήματα, έστω και λογιστικά, να 
μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις αυτές.

Άρα λοιπόν, ερχόμαστε σε αυτά τα οποία θα χρειαστούμε μετά από 3-4 μήνες λόγω της 
διαγωνιστικής διαδικασίας, όπως είναι η Δήμιοβα, όπως είναι η Πράξη Αναλογισμού, που 
αναφέρθηκε πιο πριν, μαζεύουμε… 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)

Ναι, ναι, μαζεύεται χρήμα, Βασίλη μου, μαζεύεται χρήμα από παντού, …

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Αφού προστίθεται εδώ πέρα, πού μαζεύεται χρήμα;

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Όχι, αφαιρούνται.

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Προστίθενται, Νίκο μου.

Αφαιρούνται από τους κωδικούς που ανέφερα και αυτά τα χρήματα που 
εξοικονομούνται από αυτούς τουλάχιστον τους κωδικούς, και άλλους, είναι 

και από τις απαλλοτριώσεις, είναι και από τα…

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, ναι, ναι και πάει στο ρεύμα.

Για να καλύψουμε το ρεύμα. Όμως, για το ρεύμα δεν έχει έρθει ακόμα η 
έκτακτη επιχορήγηση. Όταν λοιπόν θα έρθει, μετά θα υπάρξει πάλι 

τακτοποίηση. Όμως, από την άλλη, τώρα κάνουμε μια τεχνική διαχείριση του 
προϋπολογισμού -εντάξει;-, τα χρήματα είναι συγκεκριμένα, τόσα, και αρχίζουμε τώρα και τα 
πηγαίνουμε δεξιά και αριστερά, στις ανάγκες στους κωδικούς, για να μπορέσουμε και 
διοικητικά και λειτουργικά να προχωρήσουμε. Με δεδομένο ότι ένας διαγωνισμός θέλει 
κάποιο χρόνο, γι’ αυτό, λοιπόν, λέμε τα δανειζόμαστε από τον Οκτώβρη και τα παίρνουμε 
τώρα.

Κατανοητή η διευκρίνιση, εγώ περίμενα ότι θα υπάρχει, ότι μου ξέφυγε 
κάποια ανατρεπτική εγγραφή. Ότι κάτι σημαντικό συνέβαινε. Έτσι το 

εξέλαβα.

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Όχι, όχι, εντάξει, το ανέβασα και εγώ λιγάκι, έτσι για να…

ΦΑΒΑΣ:

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: 

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: 

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ:

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: 

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 
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Λοιπόν, είχα όλη την καλή διάθεση βλέποντας όλα τα έσοδα τα οποία 
υπήρχαν εδώ πέρα, να πω: ωραία, ρε παιδί μου, να μην ψηφίσω κατά 

αυτή τη φορά, αλλά δυστυχώς υπάρχουν και άλλα στα έξοδα πράγματα τα οποία εμένα 
τουλάχιστον δεν με… δεν έχω τις σωστές απαντήσεις. Πιθανόν εγώ να μην καταλαβαίνω.
Δηλαδή, δεν μπορώ να πιστέψω ότι η εισφορά, η ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ από αρχικό 
προϋπολογισμό 90 χιλιάδες γίνεται 280 χιλιάδες. Οι εξηγήσεις που μου δόθηκαν την 
περασμένη φορά δεν με έπεισαν, γιατί τόσες μεγάλες διαφορές.
Λέει: απόδοση στη ΦΑΡΙΣ. Ο Δήμος δεν είχε προϋπολογίσει στη ΦΑΡΙΣ να δώσει χρήματα για 
το ΚΔΑΠ;

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Είναι αυτά που ήρθαν τώρα.

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, είχαν έρθει πριν.

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Όχι, είναι αυτά που ήρθαν, τα 282.

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Μόνο αυτά;

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Αν τα προσθέσουμε…

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Τέλος πάντων. Τα είδα, τα είδα, τα είδα, τα είδα.

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Ναι, ναι, ναι.

Ας πούμε ότι στον κωδικό επειδή δεν είχε συγκεκριμένο κωδικό απ’ το 
συγκεκριμένο όπως το λένε, και όχι απόδοση γενικά από τη ΦΑΡΙΣ. Ας το 

πούμε.
Σ’ αυτό που λες, Νίκο, για το αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος, πρώτα από όλα, υποτίθεται ότι 
έχει γίνει μια διαχείριση. Το βλέπουμε, έχουμε αρχίσει σιγά-σιγά υποτίθεται να μειώνεται το 
κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος. Δεν καταλαβαίνω γιατί χρειάζεται όλη αυτή η αύξηση τη 
στιγμή που πάμε στην παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστική κάλυψη -έτσι;- και απλώς 
προσθέτουμε στα 340 χιλιάρικα άλλα 102. Εκεί γιατί δεν κάνουμε διαχείριση των χρημάτων; 
Γιατί τι νόημα έχει να φτάσουμε 442 η διαγωνιστική δηλαδή, η παροχή υπηρεσιών, όταν 
ξέρουμε ότι δεν ξεπερνά τα 350; Κάπου εκεί είναι. Το ’χουμε ζητήσει απ’ την περασμένη 
φορά. Δες το νούμερο, είναι το νούμερο 55. Εκεί γιατί… και γιατί από κει, δηλαδή, τα 102, 
δεν κάνουμε διαχείριση στα 340 και να κρατήσουμε τα χρήματα αυτά και να μείνουνε στους 
κωδικούς τους άλλους τα ποσά αυτά; Έτσι;

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Εκτιμώ ότι δεν μπορούμε από δω. Δεν είμαι σίγουρος.

Τέλος πάντων, είναι σκέψεις οι οποίες εμένα με βλέπουν, μπορεί να 
έχουνε και θέματα δυσκολιών ή θα έπρεπε να γίνει διπλή εγγραφή, δεν 

μπορώ να καταλάβω πώς ακριβώς, αλλά βέβαια οι δαπάνες για Πράξεις Εφαρμογής, οι 
μειώσεις αυτές εμένα τουλάχιστον με στεναχωρούν και σαν ιδέα πρώτα από όλα, ότι 
σκεφτόμαστε να πάρουμε από κει κάποια χρήματα γιατί δεν μπορούμε να τα βρούμε από 
κάπου αλλού. Λοιπόν, δηλαδή βλέπω,…
Οπότε ως εκ τούτου, δεν θέλω να πω κάτι άλλο, θα καταψηφίσω, όπως κάθε φορά.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ο κ. Λιάππας;

Κύριε Πρόεδρε, πολλές φορές στην Οικονομική Επιτροπή έχω πει και έχω γίνει και 
κουραστικός και αναφέρομαι πάνω στην κρίση ότι πρέπει να κάνουμε ορθή 

διαχείριση. Να βλέπουμε τώρα εναγωνίως ψάχνουμε να βρούμε πώς θα πληρώσουμε το 
ηλεκτρικό ρεύμα επειδή δεν ήρθε η κρατική επιχορήγηση ακόμα. Και μπορεί να αργήσει και 
άλλο. Και κανείς δεν μας λέει πότε θα έρχονται οι επιχορηγήσεις από το κράτος.
Άρα, πρέπει να είμαστε πιο σφιχτοί σε ό,τι δίνουμε. Γιατί δεν έχουμε πάρει είδηση ακόμα 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΛΙΑΠΠΑΣ: 
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νομίζω σαν Δήμος και δίνουμε… ό,τι χρήματα δίναμε προ κρίσης τα ίδια χρήματα συνεχίζουμε 
να τα δίνουμε. Και πρέπει εδώ να μας προβληματίσει αυτό το γεγονός. Μήπως φτάσουμε 
κάποια στιγμή που να κόβουμε – να κόβουμε από άλλους κωδικούς για να φτάσουμε δηλαδή 
σε ποιο σημείο; Δεν ξέρω.
Κατά τα άλλα εγώ θα ψηφίσω Κατά, αν και σε μερικές τροποποιήσεις είμαι υπέρ, όπως η 
κατασκήνωση, κτλ., αλλά, εντάξει, όλα πάνε πακέτο.

ΦΑΒΑΣ: Η κατασκήνωση υπέρ.

ΛΙΑΠΠΑΣ: Ναι, εντάξει…

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Τελείωσες, Λεωνίδα;

ΛΙΑΠΠΑΣ: Ναι, ναι, ναι.

Λοιπόν, να πω και εγώ δυο κουβέντες.
Παρά τη σύσταση που πήρα απ’ τον Δήμαρχο ότι ο Πρόεδρος δεν πρέπει να 

καταψηφίζει τα θέματα, λοιπόν, θέλω να πω τα εξής: καταρχήν υπάρχουνε εγγραφές για τις 
οποίες ασφαλώς και συμφωνούμε και δεν το συζητάμε, όπως η λειτουργία των 
κατασκηνώσεων, κλπ.-κλπ.
Τώρα σε ό,τι αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα, που ανέφερες, Νίκο, δεν ξέρω τα ποσά ποια είναι 
και ποιες είναι οι υποχρεώσεις αυτή τη στιγμή του Δήμου, όμως μην ξεχνάμε ότι έχουμε 
πετύχει και μια σημαντική μείωση λόγω του οδικού φωτισμού, έτσι; Και από ό,τι είμαι σε 
θέση να γνωρίζω, αν το γνωρίζω καλά, ότι οι εκταμιεύσεις προς την εταιρεία είναι πολύ 
μικρότερες από εκείνες που πραγματικά δικαιούτο. Κατά συνέπειαν, έχουμε μία -πώς να το 
πω;- εξοικονόμηση πόρων από αυτή την υπόθεση.

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Την οποία την έχουμε συνυπολογίσει όμως, εε;

Τώρα το πώς έχει συνταχθεί ο προϋπολογισμός είναι μια άλλη υπόθεση.
Εκείνο που ήθελα να πω είναι: μου έκανε εντύπωση, οι 20 χιλιάδες για τη 

μίσθωση ακινήτων για πάρκινγκ. Ποια πάρκινγκ; Έχουμε κάτι αυτή τη στιγμή στον ορίζοντα; 
Εδώ περιμένουμε εναγωνίως την έκθεση της επιτροπής και το ένα και το άλλο.

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, είναι η προκήρυξη, προκειμένου να ’ρθει εδώ πέρα…

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Τι, υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι συγκεκριμένο;

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: …να ’ρθει εδώ πέρα το σχέδιο της προκήρυξης των θέσεων πάρκινγκ.

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Δεν το ξέρω πολύ καλά, η επιτροπή έχει καταγράψει αρκετά και…

Δεν έγινε μια δημόσια, είπαμε θα κάνουμε, πήραμε απόφαση να γίνει 
δημόσια πρόσκληση, κτλ. Πήραμε απόφαση. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Είχε γίνει αλλά πρέπει να υπάρχει μια έκθεση: πόσοι εμφανίστηκαν, αν…

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Να μην πω τίποτα, να μην πω τίποτα, γιατί δεν το ξέρω καλά.

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, δεν εμφανίστηκε, δεν ξέρουμε αν… κανένας…

Θα μας πει ο Αντιδήμαρχος, ο κ. Ζαφειρόπουλος, το ξέρει; Για το θέμα των 
ιδιωτικών πάρκινγκ;

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, ο Μαστραγγελόπουλος είναι.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 
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Ότι κάτι, ζητείται μια εκτίμηση για να μπορέσουμε να εισηγηθούμε, να 
κάνουμε πρόσκληση, θα πρέπει να έχουμε και προσφορά, να πούμε ότι σας 

τα δίνουμε με αυτό το ποσό, και αυτό χρειάζεται την εκτίμηση μιας επιτροπής.

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Άρα, δεν έχει γίνει πρόσκληση καν. Αυτό λέω, αυτό λέω.

ΦΑΒΑΣ: Η εκτιμητική επιτροπή είναι σε δεύτερο χρόνο. 

Επίσης, εκείνο που ήθελα να επισημάνω είναι: τελικά πόσο κοστίζει αυτή η 
έκθεση ή μάλλον η σύνταξη του ισολογισμού; Αρχικά ήταν 10 χιλιάδες.

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Υπηρεσίες είναι εδώ…

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Και τώρα πήγε 15.

Οικονομολόγοι – λογιστές είναι κράτος εν κράτει, βλέπω τα φέρνουν όλα σε 
βόλτα και προφανώς πληρώνονται. Έτσι δεν είναι, συνάδελφε; Πληρώνεστε 

γι’ αυτό που κάνετε και είναι μια πνευματική κουραστική δουλειά.

Να πω;
Ενδεχομένως αν προκύψουν εργασίες εκτός της συμβάσεως τις οποίες έχει αυτός ο 

οποίος έχει αναλάβει τη σύνταξη του ισολογισμού, δηλαδή να διεκπεραιώσει και άλλα 
ζητήματα τα οποία σχετίζονται με παρελθόντα έτη, να υπάρχει και μία οικονομική 
επιβάρυνση.

Συγνώμη, εδώ μιλάμε για τη σύνταξη του ισολογισμού του ’21, δεν μιλάμε 
για παρελθόντα ούτε για επόμενα χρόνια.

Κοιτάξτε, επειδή υπάρχει η αρχή της συνέχειας, δηλαδή οι οικονομικές καταστάσεις 
δεν είναι της συγκεκριμένης χρονιάς, σέρνουνε και νούμερα από προηγούμενες 

χρονιές. Έτσι, λοιπόν, αν υπάρχουν μεταβολές από προηγούμενες χρονιές και χρειάστηκε να 
γίνει ένας έλεγχος που να αφορά όμως το ’21, μπορεί να συμβεί και αυτό. Όμως με ασφάλεια 
νομίζω θα μπορούσε να μας απαντήσει η Διευθύντρια Οικονομικών γι’ αυτό το πράγμα, όχι 
εγώ. Απλά εγώ επαγγελματικά το αναφέρω.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Λοιπόν, εντάξει, πάμε, ψηφίζουμε.

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά, Κατά.

ΛΙΑΠΠΑΣ: Κατά.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Και εγώ Κατά. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ. 

Πρόεδρε, μου επιτρέπετε μισό λεπτό; 
Επειδή επικοινώνησα με τη Διευθύντρια Οικονομικών όσον αφορά για να μην 

υπάρχει κάποιο σύννεφο, τα 5 χιλιάρικα επιπλέον στον ισολογισμό του ’21, είναι αυτό το 
οποίο ακριβώς σας είπα προηγουμένως, ότι ο συνάδελφος ο οποίος έχει αναλάβει τις εργασίες 
κλεισίματος του ισολογισμού θα επιφορτιστεί με περαιτέρω εργασίες τις οποίες τις έκανε το 
Λογιστήριο, συγκεκριμένος υπάλληλος, και ο οποίος ήδη έχει αιτηθεί στο Υπηρεσιακό 
Συμβούλιο να παίρνει ανά εβδομάδα 2 ημέρες άδεια, προφανώς υπάρχουν κάποιοι λόγοι για 
τον συνάδελφο, άρα τη δουλειά των συμφωνιών και όλων των εργασιών που έκανε ο 
υπάλληλος του Δήμου θα την κάνει με το δικό του προσωπικό ο ανάδοχος και γι’ αυτό τον 
λόγο υπήρξε αυτή η επιφόρτιση.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούμε, κ. Φάβα.

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: 

ΦΑΒΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

ΦΑΒΑΣ: 

ΦΑΒΑΣ: 
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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.  Τζαμουράνη, Κοσμόπουλο 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 2022, σύμφωνα με τα προτεινόμενα στην υπ’ 
αριθμ. πρωτ. 59451/23-06-2022 εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου & 
Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Καλαμάτας, που αναλυτικά 
καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής και όπως αυτή τροποποιήθηκε 
κατά τη διάρκεια της συζήτησης από τον Αντιδήμαρχο κ. Φάβα Γεώργιο, όπου:
• ο ΚΑΕ 15.6482.01, με τίτλο «Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών» 

(νέα εγγραφή), από 58.000,00 € διαμορφώνεται σε 50.000,00 € και
• ο ΚΑΕ 15.6482.15, με τίτλο «Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών 

(Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκ/σεων, έλεγχος και αλλαγή λαμπτήρων, 
επισκευή προβολέων, έλεγχος ηχείων, αντ/ση καλωδίων κλπ)» (νέα 
εγγραφή),  από 1.500,00 € διαμορφώνεται σε 9.500,00 €

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού, το οποίο πρακτικό στο σύνολό του 
υπογράφεται όπως ακολουθεί :

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΑ ΜΕΛΗ

Τζαμουράνης Βασίλειος 1. Αγγελής Αναστάσιος

2. Δρούγας Παντελής

3. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης

4. Κοσμόπουλος  Βασίλειος

5. Λιάππας Λεωνίδας

6. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος

7. Μπασακίδης Νικόλαος

8. Φάβας Γεώργιος

Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΧΑΡ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)


		2022-07-04T07:29:25+0300




