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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   30/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ   361/2021

Στην Καλαμάτα σήμερα, τη 2α Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:10, συνέρχεται 
στην 30η/2021 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ 
αριθμ. πρωτ. 56252/28-6-2021 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) Μπασακίδης Νικόλαος και 5) Τζαμουράνης Βασίλειος.

Δεν συμμετέχουν αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Αλειφέρη Καραθανάση 
Ελένη, 2) Μπάκας Ιωάννης και 3) Πολίτης Δημήτριος.

Στη συνεδρίαση συμμετέχουν τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. 
Δρούγας Παντελής, Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος και Αγγελής Αναστάσιος, 
αναπληρώνοντας τα τακτικά μέλη κ.κ. Μπάκα Ιωάννη, Πολίτη Δημήτριο και Αλειφέρη 
Καραθανάση Ελένη, αντίστοιχα.   

Επίσης στη συνεδρίαση κλήθηκαν, οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Αρφαρών, 
Ασπροχώματος και Καλαμάτας, επειδή στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα που 
αφορούν στις εν λόγω Κοινότητες και απ’ αυτούς:

- Συμμετέχει, λόγω απουσίας του Προέδρου του Συμβουλίου της Κοινότητας Καλαμάτας 
κ. Λύρα Παναγιώτη, η αναπληρώτρια αυτού κα Μπάμπαλη Αικατερίνη  

- Δεν συμμετέχουν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Αρφαρών κ. Ματθαίος 
Αριστοτέλης και Ασπροχώματος κ. Σακκάς Βασίλειος. 

Στη συνεδρίαση επίσης συμμετέχουν, ο Δήμαρχος Καλαμάτας κ. Βασιλόπουλος Αθανάσιος 
(προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 361 απόφαση και αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 363 απόφαση), 
το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αθανασόπουλος Κων/νος, ο 
Αντιδήμαρχος κ. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης καθώς και ο δημοτικός σύμβουλος κ. Φαββατάς 
Δημήτριος.  

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. 58042/01-076-2021 σχετική εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου & 
Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία είχε αποσταλεί 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 2021.

Σας αποστέλλουμε το παρακάτω απόσπασμα που περιλαμβάνει τις εισηγήσεις των Διευθύνσεων 
του Δήμου για τροποποίηση του Προϋπολογισμού.

ΚΑΕ Περιγραφή Τελευταίος 
Διαμορφω 

μένος 
Προϋπολο 

γισμός

Ποσό 
Αναμόρφω 

σης

Διαμορφω 
μένος 

Προϋπολο 
γισμός (μετά 

την 
αναμόρφω 

ση)

Αιτιολογία

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

0 122313,31 122313,31 ΥΠ.ΕΣ. 
ΚΑΛΥΨΗ 

ΔΑΠΑΝΩΝ 
ΝΑΥΑΓΟΣΩ 

ΣΤΙΚΗΣ

00.6414.03 Παροχή συγκοινωνιακού έργου (2021) 35000 -8750 26250 Ι.Π.

00.6432.01 Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και 
στο εξωτερικό (2021)

2400 5000 7400 Ι.Π.

00.6434.08 Δαπάνες για υπηρεσίες διοργάνωσης 
εκδηλώσεων

9000 -5000 4000 Ι.Π.

00.6443.10 Δαπάνες για απευθείας αναθέσεις 
υπηρεσιών σε Ν.Π. του Δήμου

350000 -66991,14 283008,86 Ι.Π.

00.6737.18 Προγραμματική σύμβαση μεταξύ του 
Υπουργείου Πολιτισμού, Περιφέρειας 
Πελοποννήσου και Δήμου Καλαμάτας 
για την υλοποίηση του έργου 
"Αρχαιολογική έρευνα στην περιοχή 
της πλατείας Υπαπαντής Δήμου 
Καλαμάτας"

0 90000 90000 Ι.Π.
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00.6737.19 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 την παροχή υπηρεσιών 
συμβουλευτικής υποστήριξης στην 
προετοιμασία, ωρίμανση και 
ολοκλήρωση των μελετών του Δήμου 
Καλαμάτας", προϋπολογισμού 
237913,34

0 79304,45 79304,45 Ι.Π.

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 20000 Ι.Π.

10.6051.07 Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΤ 
προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου 
Δικαίου

9095,88 200 9295,88 Ι.Π.

15.6051.04 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ 29967,5 -310 29657,5 Ι.Π.

30.6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 
βασικός μισθός, δω΄ρα εορτών, γενικά 
και ειδικά τακτικά επιδόματα)

203880 21800 225680 Ι.Π.

30.6051.05 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ κύριας 
σύνταξης μηχανικών

20491,31 110 20601,31 Ι.Π.

30.6054.04 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 40219 6030 46249 Ι.Π.

30.6117.05 Έλεγχος και χορήγηση πιστοποιητικών 
καταλληλότητας αθλητικών 
εγκαταστάσεων Δήμου Καλαμάτας

24800 -14079,68 10720,32 Ι.Π.

30.7336.71 Καθαρισμός πληροφοριακών 
πινακίδων και πινακίδων 
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 

10000 -5000,32 4999,68 Ι.Π.

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

162166 -5000 157166 ΚΔΑΠ

60.7134.01 Προμήθεια Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών για ΚΔΑΠ

0 3000 3000 ΚΔΑΠ

60.7135.02 Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού για 
ΚΔΑΠ (Διαδραστικός πίνακας, 
projectors, φωτοτυπικά μηχανήματα, 
ηχητικά συστήματα, φωτογραφικές 
μηχανές κλπ)

500 2000 2500 ΚΔΑΠ

70.01.7425.01 Εξοπλισμός και εργασίες  
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

22000 -14000 8000 Ι.Π.

70.02.7135.10 Λοιπός ηλεκτρονικός εξοπλισμός 2000 14000 16000 Ι.Π.
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9111 Αποθεματικό 510859,1 0 510859,1 Ι.Π.

ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ του Κ.Α. 70.02.6162 Παροχή Υπηρεσίας για ναυαγοσωστική κάλυψη 
των πολυσύχναστων παραλιών Δ. Καλαμάτας από Ι.Π. σε ‘’Χρηματοδότηση ΥΠ.ΕΣ. για 
Ναυαγοσωστική κάλυψη’’ ποσού 122.313,31 €

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΙ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΣΑΡΑΝΤΟΣ Χ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ

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

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Μαρινάκης έχει τον λόγο. 

Κύριε Πρόεδρε, ως ο πίνακας έχει διανεμηθεί στους συναδέλφους. 
Θεωρώ ότι όλα είναι σαφή ως περιγράφονται. Αν υπάρχει κάποια ερώτηση που 

μπορώ να απαντήσω και μπορώ να το κάνω, σε διαφορετική περίπτωση θα απαντηθεί στο 
Δημοτικό Συμβούλιο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα. 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Μία ερώτηση πριν τοποθετηθώ θα ήθελα να κάνω εγώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ. 

Βλέπω οι δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό αυξάνεται 
κατά 5.000 το αρχικώς προϋπολογισθέν ποσόν. 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Κατά 7,5.

Κατά 5, ώστε …(δεν ακούγεται) και φτάνει τα 7,5. 
Λοιπόν, σε ποια θα συμμετέχουμε; Μπορούμε να μάθουμε; Ξέρουμε γιατί 

αυξάνει κάτι που δεν σκοπεύαμε να συμμετάσχουμε και θα συμμετέχουμε τώρα; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καλησπέρα, καλησπέρα. 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Καλησπέρα, Δήμαρχε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλησπέρα, κ. Δήμαρχε. 

Το συγκεκριμένο είναι αίτημα της Διεύθυνσης Πρασίνου για την έκθεση 
«ΑΡΤΟΣ – ΟΙΝΟΣ – ΕΛΑΙΟ» και μπαίνει σ’ αυτόν τον κωδικό.  

Εντάξει, κακώς μπαίνει. Κακώς μπαίνει σ’ αυτό τον κωδικό όμως. 

Αυτά που σχετίζονται με το τουριστικό πρόγραμμα είναι σε έναν άλλο 
κωδικό, συγκεκριμένο κωδικό. 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Καλώς. 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, κάτι άλλο θέλετε να ρωτήσετε, κ. Κοσμόπουλε; 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, να τοποθετηθώ θέλω. 

Μήπως υπάρχουν ερωτήσεις από άλλους συναδέλφους και μετά πάμε στις 
τοποθετήσεις. 

Κύριε Τζαμουράνη; 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Εγώ θέλω, ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να σας ακούσουμε. 

Κοιτάζοντας τον πίνακα με τις τροποποιήσεις και κάνοντας κάποιες 
αθροίσεις που δυστυχώς δεν τις είχε ο πίνακας, διαπιστώνω ότι ανάμεσα 

στην πρώτη στήλη που είναι οι πιστώσεις οι ψηφισμένες μέχρι σήμερα, η δεύτερη στήλη 
είναι οι διαφοροποιήσεις, δηλαδή οι αυξήσεις των κωδικών και οι μειώσεις και η τρίτη λογικά 
είναι οι τελικές πιστώσεις των κωδικών. 
Διαπιστώνω, λοιπόν, ότι η δεύτερη στήλη εν σχέσει με την πρώτη διαφέρει κατά 244.000 
περίπου. Και μου κάνει εντύπωση πώς στο τέλος το Αποθεματικό είναι ίδιο. Είναι δυνατόν το 
Αποθεματικό τη στιγμή που οι 244.000 διαφορά οφείλονται σε 122.310 που είναι η διαφορά 
από ίδιους πόρους και 122 που είναι από τη χρηματοδότηση για τους ναυαγοσώστες; Άρα 
θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει ένα λάθος εκεί κατά 121.310 ευρώ τα οποία διατίθενται από 
τους ίδιους πόρους. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μαρινάκη. 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Να κάνω και τη δεύτερη ερώτηση; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να την κάνετε. 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν ακούει ο κ. Μαρινάκης όμως. 

Να κάνει τη δεύτερη ερώτηση, μπορεί να βλέπει κάποιους υπολογισμούς. Να το 
δούμε. 

Ναι, η δεύτερη ερώτηση είναι ότι υπάρχει μια εγγραφή για μια 
προγραμματική σύμβαση για την κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού στο 

Πήδημα. Τέτοια προγραμματική σύμβαση δεν έχει ποτέ συζητηθεί στα όργανα του Δήμου. 
Πώς προέκυψε αυτό; 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Εκπόνηση μελέτης είναι. 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, εκπόνηση μελέτης, το ίδιο πράγμα είναι. 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Μα προγραμματική σύμβαση λέτε. 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Για την εκπόνηση της μελέτης.

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Το ίδιο ζήτημα είναι, ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πόσο είπατε, κύριε συνάδελφε, ότι είναι η διαφορά; 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Να απαντήσω και στην πρώτη ερώτηση κ. Πρόεδρε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να απαντήσετε, κ. Μαρινάκη, βεβαίως. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 
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Αν προσέξουμε λίγο περισσότερο τα αθροίσματα και δεν θέλω, προς Θεού, 
καλόπιστα το λέω, θα δούμε ότι το έσοδο των 122.000 διανέμεται, γιατί 

διαφορετικά από πού βρήκαμε τις 90.000 για τα αρχαία της Υπαπαντής ας πούμε; Δηλαδή 
θέλω να πω, κ. Τζαμουράνη, το Αποθεματικό είναι αυτό και οι υπολογισμοί είναι σωστοί γιατί 
ως έσοδα υπάρχει μία αυξομείωση των κωδικών. Μπήκε ένα έσοδο των 122.000,  90 μπήκαν 
για τα αρχαία της Υπαπαντής, καθώς και άλλα μικροποσά που έχουν κατανεμηθεί στους 
κωδικούς. Και βεβαίως έχουν αυξομειωθεί και άλλοι κωδικοί. Δεν υπάρχει λάθος.  

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Το 122.000 αφορά τους ναυαγοσώστες. 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Υπάρχει δέσμευση αυτού του ποσού και ...(δεν ακούγεται)

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Σε αυτό αναφέρεστε; 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Ναι. Εσείς σε ποιο αναφέρεστε; 

Όχι, εγώ είπα ότι η διαφορά της πρώτης στήλης με την τρίτη είναι 
244.000, άρα τα 122 που πάνε για τους ναυαγοσώστες είναι πράγματι 

έσοδο. Τα υπόλοιπα 122 περίπου δεν μπορώ να αιτιολογήσω και θεωρούσα στην αρχή που 
κοίταζα τον πίνακα ότι αυτά προέρχονται από το Αποθεματικό, αλλά βλέπω ότι το 
Αποθεματικό παραμένει το ίδιο. Αυτή είναι η ερώτησή μου. 

Υπάρχει και η χρηματοδότηση από τα ΠΔΕ. Την έχετε δει; 122.497. Είναι δίπλα, 
είναι μετέπειτα, στο αποφασιστικό της κατανομής. 

Δεν ξέρω, να το ξανακοιτάξω, εν πάση περιπτώσει, αλλά από πού είναι, 
δηλαδή, αυτή η χρηματοδότηση από το ΠΔΕ; 

Από ΠΔΕ είναι. Είναι η κατανομή από τα ΠΔΕ, κύριε συνάδελφε. Υπάρχει, μετά 
τον πίνακα της αναμόρφωσης υπάρχει η απόφαση από το Υπουργείο, από το 

Τμήμα Επιχορηγήσεων με 122.497,06, κατανομή απ’ τα ΠΔΕ στον Δήμο Καλαμάτας. 

Αυτό δεν είναι για τους ναυαγοσώστες; Αυτό θεωρώ ότι είναι για τους 
ναυαγοσώστες. 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Γι’ αυτούς είναι, Πρόεδρε. 

Ωραία, ποιο είναι το θέμα τώρα; Ότι δεν συμφωνούν οι πίνακες; Λοιπόν, τέλος 
πάντων, θα το δει και ο συνάδελφος…  

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Αν νομίζετε ότι δεν υπάρχει θέμα… πάμε παρακάτω. 

Λοιπόν, να μιλήσω, Πρόεδρε; 
Κατά πρώτον θεωρώ ότι προφανώς η Υπηρεσία για να τα έχει συντάξει, την 

τροποποίηση του προϋπολογισμού και τη δημιουργία κωδικών έχει εξετάσει όλα τα 
δεδομένα. Δεν μπορεί να έχει κάνει λάθος, αλλά και αν έχει κάνει λάθος αυτό θα ελεγχθεί. 
Όμως παρόλα αυτά αν έχουμε κάποιες συγκεκριμένες ερωτήσεις μπορεί ο Αντιδήμαρχος να 
καλέσει τη Διευθύντρια ώστε να μας δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις και να προχωρήσουμε. 
Να πάμε πιο κάτω, λοιπόν, και να έρθει η Διευθύντρια να μας απαντήσει. 
Όσο για τις 122.000 που αναφέρατε προφανώς είναι για τους ναυαγοσώστες. Δεν νομίζω ότι 
υπάρχουν άλλες 122.000. Αυτό είναι μόνο. 

Ακριβώς αυτό είπα και εγώ, Δήμαρχε. Αλλά ας προχωρήσουμε, τέλος 
πάντων, και ας το δούνε οι της Οικονομικής Υπηρεσίας μήπως έχει γίνει και 

κάποιο αθροιστικό λάθος. Τι να πω; Δεν ξέρω. 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:
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Πάμε. Έχουμε ολοκληρώσει με τις τοποθετήσεις σας επί της αναμορφώσεως; 
Έχουμε κάτι άλλο; 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, περιμένουμε να τοποθετηθούμε. Ερωτήσεις κάναμε. 

Ωραία, πάμε στις τοποθετήσεις αν δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. 
Πάμε, κ. Κοσμόπουλε. 

Εγώ εκπλήσσομαι επειδή βλέπω να υπάρχει εδώ πέρα προγραμματική 
σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, Περιφέρειας Πελοποννήσου 

και Δήμου Καλαμάτας για την υλοποίηση του έργου «Αρχαιολογική έρευνα στην περιοχή της 
πλατείας της Υπαπαντής Δήμου Καλαμάτας». Σας διαβάζω την απόφαση του Υπουργείου: «Οι 
εργασίες για την αποκάλυψη των αρχαιοτήτων και η διαχείρισή τους να αποτελέσουν 
αντικείμενα ενός διακριτού αρχαιολογικού υποέργου στο πλαίσιο του έργου "Ανάπλαση 
Ιστορικού Κέντρου Καλαμάτας 3η φάση πλατεία Υπαπαντής" με δικαιούχο την Εφορεία 
Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας». Ποια σχέση μπορεί να έχει το ένα με το άλλο; Προφανώς καμία. 
Και τίθεται το ερώτημα: Γιατί συμβαίνουν όλα αυτά τα πράγματα; Είναι δυνατόν η 
Περιφέρεια έχοντας εντάξει ένα έργο 1.620.000 στο οποίο εμείς πετύχαμε και μια έκπτωση 
55%, με ένα υπόλοιπο, δηλαδή, μαζί με το ΦΠΑ 900-920.000 να παραμείνει στην άκρη, να 
μας λέει σήμερα ότι δεν υπάρχουν λεφτά; Είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό το πράγμα; Αυτό 
είναι απίστευτο. Και μάλιστα μου κάνει τρομερή εντύπωση. 
Όπως, λοιπόν, πιθανά τα χρήματα αυτά πήγαν σε άλλα έργα, ας βρεθούν από κάποια άλλα 
έργα της Περιφέρειας, να χρηματοδοτηθούν 182.000 που είναι το έργο το οποίο θέλουμε. 
Μου κάνει τρομερή εντύπωση, λοιπόν, κ. Δήμαρχε, να μην μπορείτε εσείς τόσα χρόνια 
συνεργάτης με τον Αντιπεριφερειάρχη και αν θέλετε και ενισχυμένος με μια δημοτική 
πλειοψηφία στο σύνολό της, στο σύνολο του Δημοτικού Συμβουλίου, να μην μπορούμε να 
πιέσουμε τον Περιφερειάρχη να βάλει τα χρήματα αυτά! Είναι αδιανόητο αυτό. 
Εδώ θέλω τον Δήμο διεκδικητή, κ. Μπασακίδη. Εδώ είναι και εδώ είναι που πρέπει να 
πιέσουμε όλοι μαζί. Όλα τα υπόλοιπα είναι έωλα. Και λέω ότι είναι έωλα διότι δεν ξέρω τη 
συμπεριφορά του Υπουργείου Πολιτισμού, προγραμματική σύμβαση δεν έχουμε δει ακόμα, 
ούτε ξέρουμε αν θα την εγκρίνουν, αν είναι μες στο πλαίσιο να αλλάξουν την απόφαση την 
οποίαν ήδη έχουν πάρει και μάλιστα δεν ξέρουμε και αν η Περιφέρεια θέλει να βάλει τα 
υπόλοιπα 90 χιλιάρικα. 
Εγώ φοβάμαι ότι ο κ. Περιφερειάρχης επειδή από την αρχή ήταν αντίθετος με το έργο αυτό 
κάνει ό,τι μπορεί να μην γίνει. Φοβάμαι παράλληλα όμως ότι και η πίεση η δική σας και της 
Δημοτικής Αρχής παράλληλα δεν είναι στον βαθμό που πρέπει ισχυρή και σαν να βλέπω στο 
βάθος-βάθος μία συμπαιγνία τελικά το έργο να μην γίνει, διότι αν το έργο δεν είναι ως 
υποέργο του προηγούμενου τότε μπορεί κανείς κάποια στιγμή «να κάνουμε το πάνω κομμάτι, 
να αφήσουμε το άλλο, το ένα και το άλλο». Έτσι; Πιστεύω ότι αυτά θα λυθούν και πιστεύω 
ότι πρέπει να επανέλθουμε σε μια πίεση στην Περιφέρεια να ενταχθεί το έργο ως υποέργο 
του συνολικού σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού. 
Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο κ. Τζαμουράνης; 

Εγώ θέλω να πω το εξής: Στη συζήτηση που κάναμε στο Δημοτικό 
Συμβούλιο θυμάστε ότι είχαμε προτείνει από τότε, δηλαδή πριν από ένα 

χρόνο περίπου που έγινε η συζήτηση, ότι υπάρχει η δυνατότητα να γίνει υποέργο, υπάρχει η 
δυνατότητα ο Δήμος να μην χρεωθεί ούτε ευρώ και το κόστος της αρχαιολογικής έρευνας και 
της ανασκαφής να αποτελέσει υποέργο και να χρηματοδοτηθεί από την έκπτωση της 
εργολαβίας. 
Όταν βγήκε η απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού πραγματικά χάρηκα ιδιαίτερα γιατί αυτή 
μας η πρόταση η οποία τότε είχε χαρακτηριστεί και από ορισμένους ανεδαφική, πήρε σάρκα 
και οστά, συμπεριελήφθη μέσα στην απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού. 
Βλέπω σήμερα στην αναμόρφωση αυτή ότι αυτό το ποσό το φετινό τουλάχιστον, γιατί για το 
υπολειπόμενο άλλο τόσο ποσό, γιατί αν θυμάμαι καλά είναι 182.000 το ύψος της 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 



Συνεδρίαση :  30/2021 Παρασκευή  2 / 7 / 2021 ΑΠΟΦΑΣΗ   361/2021

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 60e2df0656746e37f8674026 στις 06/07/21 07:39
Πρακτικά Οικονομικής Επιτροπής 8

προγραμματικής που θα φέρετε, δεν υπάρχει καμιά πληροφορία ποιος θα το πληρώσει. 
Καταρχήν να πω ότι θεωρώ θετικό το ότι εγγράφεται στον προϋπολογισμό αυτό. Είναι 
αρνητικό βεβαίως που χρηματοδοτείται, όπως προείπα, από ίδιους πόρους του Δήμου ενώ 
μπορούσε να έχει χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ. 
Λοιπόν, θέλω να πιστεύω ότι αυτό είναι μια κίνηση καλής προαίρεσης, ότι προτίθεστε να 
ξεκινήσετε το έργο και να ξεκινήσετε και το υποέργο της αρχαιολογικής ανασκαφής. Ωστόσο, 
θεωρώ ότι έπρεπε να έχουμε στα χέρια μας και την προγραμματική σύμβαση με το 
Υπουργείο, να δούμε πώς συμμετέχει και η Περιφέρεια και βεβαίως συμφωνώ και εγώ ότι 
είχατε το περιθώριο και είχατε τα μέσα και πιστεύω ότι υπήρχαν και οι προγραμματικές 
δυνατότητες ώστε ο Δήμος να μην βάλει απ’ την τσέπη του αυτά τα χρήματα και να πάνε να 
χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης. 
Αυτά ήθελα να πω. 

Κύριε Πρόεδρε, να μου επιτρέψετε ένα λεπτό να προσθέσω, ένα 
δευτερόλεπτο. 

Να θυμίσω ότι για το Ανοιχτό Θέατρο βρέθηκε 1.200 για να γίνει το υποέργο. Και εδώ δεν 
μπορεί να βρεθεί από την Περιφέρεια, έστω αν πήραμε και έκπτωση 50%... 

Δεν βρέθηκε 1.200. Τα υπόλοιπα τα έβαλε ο Δήμος Καλαμάτας, το υπόλοιπο 
ποσό, για να φτάσουμε στο 1.200. Ο Δήμος Καλαμάτας τα έβαλε. 

Ναι. Δεν πήγαν από κει πέρα τα χρήματα, δεν φύγαν απ’ τα υπόλοιπα 
χρήματα, κ. Δήμαρχε, αυτό εννοώ. Βρέθηκαν τα υπόλοιπα, δεν πήγαν 

αλλού τα υπόλοιπα χρήματα. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτό που έχει σημασία, εκεί ήθελα να 
μείνω, πήραμε μια έκπτωση η οποία θα μας καλύψει ως ένα βαθμό, αλλά αυτό δεν σημαίνει 
τίποτα. Η πίεση που πρέπει να ασκήσουμε είναι προς την Περιφέρεια. Όπως πήρε το 
υπόλοιπο των 900.000 και το πήγε αλλού, ας βρει 200.000 να μας τα βάλει πάλι, να τα 
επαναφέρει στο πρόγραμμα. Δεν είναι δυνατόν αυτό!  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λοιπόν, Πρόεδρε, θα μου δώσεις τον λόγο;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα, κ. Δήμαρχε, βεβαίως.

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Μήπως θέλει να μιλήσει ο κ. Λιάππας και να κλείσετε, κ. Δήμαρχε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος ζήτησε τον λόγο. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι, όχι, ο κ. Λιάππας, έχει δίκιο, ο κ. Λιάππας. 

Οι προβληματισμοί των προλαλησάντων είναι και δικοί μου, οπότε μην 
αναμασάμε τα ίδια, να απαντήσετε, κ. Δήμαρχε. 

Λοιπόν, ποτέ δεν κάναμε αίτημα πρότασης στο ΚΑΣ να συμπεριληφθεί ως 
υποέργο, να τα ξεκαθαρίζουμε αυτά τα πράγματα. Και στη Διαπαραταξιακή που 

πραγματοποιήθηκε εδώ πέρα στο γραφείο και είπαμε εμείς ως Δήμος Καλαμάτας ότι 
αποδεχόμαστε, όχι, μην μου λέτε έτσι, έχω μπροστά μου την απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου. Θα σας την διαβάσω τώρα. Την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για να 
ξέρουμε ακριβώς τι λέμε. Δεν λέω πράγματα που δεν ισχύουνε. 
Ποτέ, λοιπόν, δεν είπαμε ότι θα το εντάξουμε ως υποέργο, ποτέ δεν είπαμε στην απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου ότι ζητάμε να ενταχθεί ως υποέργο. Ήτανε μια πρωτοβουλία και 
μία πρόταση προς την Εφορεία Αρχαιοτήτων προφανώς όχι από μας, η οποία αυτή την 
πρόταση την έκανε το Υπουργείο Πολιτισμού. 
Ποιο είναι το ζητούμενο; Το ποιος θα πληρώσει τα χρήματα ή το να βρεθούν τα χρήματα για 
να γίνει το ανασκαφικό έργο; Γιατί αυτό ακριβώς αποφασίσαμε εμείς στο Δημοτικό 
Συμβούλιο. Και λέω λοιπόν και είπαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο αποφασιστικό: νούμερο 3, για 
να μην τα πω όλα, «Να δεσμευθεί ο Δήμος Καλαμάτας να χρηματοδοτήσει στο μέτρο των 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΛΙΑΠΠΑΣ: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 
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δυνάμεών του τις ανασκαφές και να κινητοποιηθεί για την εξασφάλιση των επιπλέον 
απαιτούμενων πιστώσεων για τη γρήγορη και ολοκληρωμένη υλοποίησή τους».
Ποτέ δεν μιλούσαμε για εγγραφή ως υποέργο. Είπαμε απλά ότι θέλουμε την ανάδειξη στο 
νοτιοανατολικό τμήμα και μόνο, όχι επί του Χρυσόστομου Θέμελη και είπαμε ότι ο Δήμος 
Καλαμάτας οφείλει να βρει τους τρόπους για να χρηματοδοτήσει στο μέτρο των 
δυνατοτήτων του και να βρει και από αλλού χρηματοδοτήσεις. Αυτά, λοιπόν, είπαμε τότε. 
Ερχόμαστε εμείς τώρα εδώ πέρα και λέμε: πρέπει…, εμείς στείλαμε έγγραφο, ακολουθήσαμε 
την απόφαση του ΚΑΣ προς την Περιφέρεια και είπαμε να το εντάξουν ως υποέργο. Η 
απάντηση της Περιφέρειας ήτανε ότι «επιλέξτε να ακυρώσετε κάποιο έργο απ’ αυτά διότι δεν 
υπάρχει επιπλέον χρηματοδότηση». Είπαμε εμείς, λοιπόν, προφανώς δεν θέλουμε να 
χάσουμε κανένα έργο γιατί τα έργα αυτά όλα έχουν έτοιμες μελέτες, ετοιμάζονται οι μελέτες, 
τρέχουνε, όμως θέλουμε, σεβόμαστε την απόφαση του ΚΑΣ, πάμε, λοιπόν, να την 
χρηματοδοτήσουμε. Και έτσι ως Δήμος Καλαμάτας αναλάβαμε αυτή την υποχρέωση, όπως 
είχαμε δεσμευθεί αρχικά εμείς ότι θα το κάνουμε, εγγράφουμε στον κωδικό σήμερα 182.000 
συνολικά, οι οποίες οι 90.000 είναι από τον φετινό προϋπολογισμό και οι 92 οι άλλες είναι 
από τον προϋπολογισμό το επόμενο έτος. Και έτσι, λοιπόν, προχωράμε. 
Τώρα, αν η απόφαση του ΚΑΣ, όπως ακριβώς αναφέρεται, που δημιουργεί έναν 
προβληματισμό, επιτρέπει να ξεκινήσει το ανασκαφικό έργο ή όχι, της ανάδειξης των αρχαίων 
της Υπαπαντής, που δεν σχετίζεται με την ανάπλαση της πλατείας, γιατί όλα αυτά τα 
τμήματα έχουν εξαιρεθεί, έχουν εξαιρεθεί και το τμήμα που είναι στο νοτιοανατολικό τμήμα 
αλλά και το τμήμα που αγγίζει τη Χρυσοστόμου Θέμελη, εκεί το πάρκινγκ που είναι, τώρα αν 
μπορεί να συνεχιστεί και να υλοποιηθεί το ανασκαφικό έργο αυτό είναι κάτι άλλο, θα το 
δούμε τη Δευτέρα που έχω συνάντηση στο Υπουργείο Πολιτισμού. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα. Θέλει να προσθέσει κάποιος κάτι άλλο; 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Πρόεδρε, να πω εγώ κάτι. 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, εγώ έχω να προσθέσω κάτι. 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Σαράντο, προηγείσαι ή θέλεις να μιλήσω εγώ πρώτα και μετά εσύ; 

Βασίλη μου, με συγχωρείς, αλλά πρέπει να αρθεί αυτή η απορία που έχει 
δημιουργηθεί σε ό,τι έχει σχέση με τις στήλες. Έχουμε τρεις στήλες, λοιπόν, 

που έχουμε: τον τελευταίο διαμορφωμένο προϋπολογισμό για κάθε κωδικό και το 
Αποθεματικό, έχουμε τη δεύτερη στήλη που αφορά το ποσό που αναμορφώθηκε, που θα 
είναι ξένο, είναι απίθανο να ταυτίζεται με το Αποθεματικό, δεν έχουμε αθροίσματα εδώ, και 
τον διαμορφώμενο προϋπολογισμό και το Αποθεματικό που παραμένει το ίδιο γιατί έτσι 
προκύπτει και ισοσκελίζεται, συνεχίζει να είναι ισοσκελισμένος ο ισολογισμός μας. 
Το ποσό της αναμόρφωσης θα μπορούσε να είναι το άθροισμα που κάνει ο κ. Τζαμουράνης, 
244.000 που είπε, θα μπορούσε να είναι 500 και θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε νούμερο. 
Πώς προκύπτει αυτό; Προκύπτει από τις 122.313 καθαρά που ήρθαν στον Δήμο για τους 
ναυαγοσώστες που είναι το έσοδό τους και από την παράλληλη μείωση κωδικών εξόδων οι 
οποίοι πηγαίνουν σε αύξηση κωδικών εξόδων. Θεωρώ ότι δεν μπορεί πιο απλά να αποδοθεί η 
απάντηση σ’ αυτό το ερώτημα. 
Ευχαριστώ πολύ. 

Αγαπητέ Σαράντο, αυτό θα επιλυθεί εάν συνεπής σ’ αυτά που μας έχεις πει 
μας είχες στείλει τα excel με το σύνολο του προϋπολογισμού. Προχωράμε 

τώρα. 
Εγώ θέλω να πω, κ. Δήμαρχε, ότι τουλάχιστον δύο φορές εγώ στο Δημοτικό Συμβούλιο και 
στην Οικονομική Επιτροπή, αλλά και παρουσία σας, όταν γινόταν συζήτηση για μεταφορά 
χρημάτων και χρηματοδότησης του παραλιακού μετώπου, είχα αναφέρει το συγκεκριμένο 
γεγονός και είχα πει: «Σκεφτείτε την πλατεία της Υπαπαντής. Μην μεταφέρουμε όλα τα 
χρήματα από το υπόλοιπο. Σκεφτείτε την πλατεία της Υπαπαντής. Να κρατήσουμε χρήματα 
για την ανασκαφή». Ένα. 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Και δεύτερον, να σας θυμίσω, διαβλέποντας τη δυσκολία στο ΚΑΣ να αποδεχθεί μία 
χρηματοδότηση του Δήμου θεωρώντας, όπως πολλές φορές αυτό έχει συμβεί στο παρελθόν, 
λίγο-πολύ έωλη, η δικιά μου πρόταση είναι καταγεγραμμένη, μπορείτε να την δείτε, όταν στη 
δικιά μου παρέμβαση ήταν τα χρήματα αυτά να χρηματοδοτηθεί το έργο ως υποέργο από το 
υπόλοιπο του 1.620.000 ευρώ, γι’ αυτό και είχαμε πετύχει μία έκπτωση της τάξεως του 
55,3%, δηλαδή 920.000 όφελος. Αυτό, τίποτα άλλο. 

Ναι, κύριε συνάδελφε, αλλά δεν υπήρχε κανένας λόγος να κάνετε αυτή την 
πρόταση, μα κανένας λόγος. 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Υπήρχε, υπήρχε και το ότι συμπεριελήφθη… 

Αφήστε με, σας άκουσα, αφήστε με να μιλήσω. 
Λοιπόν, δεν υπήρχε κανένας λόγος να κάνετε εσείς ατομικά μία πρόταση δική 

σας, γιατί Δήμαρχος είμαι εγώ, Περιφερειάρχης είναι ο κ. Νίκας και εμείς έχουμε εκφράσει τη 
βούληση και τη θέληση και έχουμε σταθερότητα και καθαρότητα και λέμε: δίνουμε τα 
χρήματα για να γίνει το ανασκαφικό έργο. Γιατί εσείς προτείνατε κάτι άλλο το οποίο 
περιπλέκει τις διαδικασίες; Ενώ υπήρχε η απλή διαδικασία που λέει χρηματοδοτεί ο Δήμος το 
ανασκαφικό έργο γιατί ο Δήμος δεν θέλει να χαθούν περισσότερα χρήματα. Δηλαδή τι 
επιλογή θα κάνουμε αυτή τη στιγμή; 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: …(δεν ακούγεται)

Μισό λεπτό. Να χρηματοδοτήσουμε με 182.000 ας πούμε και να χάσουμε 
800.000 στην Ανάσταση; Λέω εγώ, ας πούμε ότι δεν φτάνουν τα χρήματα, 

ποια θα είναι η επιλογή (;), ενώ η διαδικασία είναι συγκεκριμένη. 
Ο Δήμος Καλαμάτας έχει συνέχεια και έχει και συνέπεια σε αυτά που λέει. Είπαμε απ’ την 
αρχή ότι θα χρηματοδοτήσουμε και το αποδεικνύουμε σήμερα ότι θα χρηματοδοτήσουμε. Και 
αυτό ακριβώς το θέμα δεν έπρεπε καν να προτείνετε αυτό που προτείνατε και να μπει σαν 
διαδικασία, γιατί το Δημοτικό Συμβούλιο, η απόφαση που και εσείς ψηφίσατε δεν έλεγε 
τίποτα απ’ αυτά. Ήταν δική σας πρόταση, προσωπική. Εμείς έπρεπε να πάμε στο ΚΑΣ με την 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Με αυτή έπρεπε να πάμε, όχι ο καθένας με τις δικές 
του επιλογές. Και αυτό ακριβώς έγινε. Γι’ αυτό και βρισκόμαστε εδώ. Όμως εγώ είμαι βέβαιος, 
επειδή έχω κάνει ήδη επικοινωνίες, ότι το θέμα θα λυθεί. Ο Δήμος Καλαμάτας θα 
χρηματοδοτήσει τη διαδικασία, θα δοθεί η δυνατότητα ανασκαφικού έργου και θα 
προχωρήσουμε μπροστά όπως πρέπει να γίνει. 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Τα υπόλοιπα 90 χιλιάρικα ποιος θα τα πληρώσει, κ. Δήμαρχε; Ξέρουμε; 

Αν δεν βρούμε χρηματοδότηση, πάλι ο Δήμος Καλαμάτας. Από τον 
προϋπολογισμό του χρόνου. Μπορεί όμως να βρούμε χρηματοδότηση. Αφήστε 

να λυθεί το θέμα και να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε που είναι το βασικό, έχουμε 
διασφαλισμένη όμως εμείς τη χρηματοδότηση. 

Να σας θυμίσω τότε, ότι συζητούσαμε, γι’ αυτό είχαμε βάλει και αυτό, να 
βοηθήσει και ο Δήμος, συζητούσαμε για 500.000 ανασκαφικό έργο, έτσι; 

Τέλος πάντων. 

Κοιτάχτε, εμείς αυτά τα 500 χιλιάρικα δεν τα ακούσαμε ποτέ. Εμείς ξέραμε απ’ 
την αρχή, στη Διαπαραταξιακή που έγινε εδώ στο γραφείο μου που βρίσκομαι 

αυτή τη στιγμή την κα Μηλίτση, μία μέρα πριν τις αποκαλύψεις που μας έκανε στις 20 
Σεπτεμβρίου του 2020, μία μέρα πριν…, δύο μέρες πριν, με συγχωρείτε, στις 18 του μηνός, 
να μας λέει εδώ στο γραφείο μου ότι το ανασκαφικό έργο για το νοτιοανατολικό τμήμα μόνο 
της πλατείας, όχι τον δρόμο, δεν είχε ειπωθεί ποτέ ο δρόμος, ξαφνικά για τον δρόμο το 
είδαμε στην απόφαση στο ΚΑΣ με έκπληξη, ότι κοστίζει 90.000. Οπότε ξέραμε ότι μπορούμε 
να το χρηματοδοτήσουμε, έστω και τα διπλά ανασκαφικά έργα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 
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Αυτά, κ. Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάμε, λοιπόν, στη διαδικασία της ψηφοφορίας. 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Μπορώ να πω κάτι, κ. Πρόεδρε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα νομίζω έκλεισε ο Δήμαρχος γι’ αυτό το θέμα. 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Καλά, εντάξει, άμα έκλεισε, τι να κάνουμε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εκτός αν έχετε κάτι άλλο να πείτε διαφορετικό. 

Εε τι να πω διαφορετικό; Επάνω στο θέμα. 
Εκπλήσσομαι γιατί η πρόταση για να μπει ως υποέργο, έτσι (;), νομίζω την 

είχαμε αναλύσει και στο Δημοτικό Συμβούλιο και παντού. Τώρα από κει και πέρα 
εκπλήσσομαι που λέει ότι «δεν κτλ». Άλλωστε η έκφραση που έχει το αποφασιστικό της 
απόφασης δεν αποκλείει κάτι τέτοιο και θα ήθελα, κατά την άποψή μου, αυτό να αποτελέσει, 
πώς να το πω (;), όχι θέμα διαπραγμάτευσης, αλλά να αποτελέσει απαίτηση απέναντι στην 
Περιφέρεια. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λοιπόν, Πρόεδρε, πάμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κ. Δήμαρχε, να συνεχίσουμε; 

Τι να συνεχίσω; Νομίζω τα είπα όλα, δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Εγώ 
μίλησα με γεγονότα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, κ. Κοσμόπουλε, τι ψηφίζετε; 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ Κατά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Ο κ. Τζαμουράνης. 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Και εγώ Κατά θα ψηφίσω. 

Ο κ. Λιάππας;

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Και για άλλους λόγους στον προϋπολογισμό, και για άλλους λόγους. 

Ναι, σαφώς. Έχουμε καταψηφίσει άλλωστε τις προγραμματικές συμβάσεις 
με την Αναπτυξιακή. 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Ακριβώς, ακριβώς.  

Θα παρακαλούσα, κύριοι συνάδελφοι, όταν ψηφίζετε να θεωρείτε ότι έχετε 
ολοκληρώσει. Ήδη ρωτάω τον κ. Λιάππα, εμπλέκεστε πάλι. 

Δεν άκουσα τον κ. Λιάππα. Θα μας πείτε, κ. Λιάππα, τι ψηφίσατε; 

ΛΙΑΠΠΑΣ: Λευκό. 

Ο κ. Αγγελής; Κύριε Αγγελή, μας ακούτε; 

ΑΓΓΕΛΗΣ: Υπέρ είπαμε στην αναμόρφωση. 

Ωραία, ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ, το θέμα 2. 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 



Συνεδρίαση :  30/2021 Παρασκευή  2 / 7 / 2021 ΑΠΟΦΑΣΗ   361/2021

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 60e2df0656746e37f8674026 στις 06/07/21 07:39
Πρακτικά Οικονομικής Επιτροπής 12

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, την ΚΑΤΑψήφιση της 
πρότασης από τους κ.κ. Κοσμόπουλο και Τζαμουράνη και τη δήλωση ΛΕΥΚΗΣ ψήφου από 
τον κ. κ. Λιάππα, κατά πλειοψηφία,

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι

Υιοθετεί την καταχωρούμενη αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης αυτής υπ’ 
αριθμ. πρωτ. 58042/01-07-2021 σχετική εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου & 
Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Καλαμάτας, και εισηγείται 
στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, την αναμόρφωση του δημοτικού 
προϋπολογισμού οικον.  έτους 2021, 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. Αγγελής Αναστάσιος

2. Δρούγας Παντελής

3. Κοσμόπουλος Βασίλειος

4. Λιάππας Λεωνίδας

5. Μαρινάκης Σαράντος

6. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος

7. Μπασακίδης Νικόλαος

8. Τζαμουράνης Βασίλειος

Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓ. ΦΑΒΑΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
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