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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   38/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ   461/2021

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 27η Αυγούστου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:10, 
συνέρχεται στην 38η/2021 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά 
την υπ’ αριθμ. πρωτ. 77462/23-8-2021 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) Μαρινάκης 
Σαράντος, 3) Μπασακίδης Νικόλαος και 4) Τζαμουράνης Βασίλειος.

Δεν συμμετέχουν αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Αλειφέρη Καραθανάση 
Ελένη, 2) Λιάππας Λεωνίδας, 3) Μπάκας Ιωάννης και 4) Πολίτης Δημήτριος.

Στη   συνεδρίαση  συμμετέχουν τα  αναπληρωματικά  μέλη  της  Οικονομικής   Επιτροπής 
κ.κ. Δρούγας Παντελής, Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος και Αγγελής Αναστάσιος, 
αναπληρώνοντας τα τακτικά μέλη κ.κ. Μπάκα Ιωάννη, Πολίτη Δημήτριο και Αλειφέρη 
Καραθανάση Ελένη, αντίστοιχα.   
 
Επίσης στη συνεδρίαση κλήθηκαν, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Καλαμάτας, 
καθώς και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Νέδουσας, 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 συμμετέχει ο Πρόεδρος της Κοινότητας Νέδουσας κ. Βαρελάς Αριστείδης. 

Στη συνεδρίαση επίσης συμμετέχουν, το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 
κ. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος (προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 467/2021 απόφαση), καθώς 
και ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου κ. Φερετζάκης Γεώργιος.  

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης.   
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
με τίτλο :

Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού 4ου τριμήνου οικον. έτους 
2020.

Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 77047/22-08-2021 σχετική εισήγηση του Τμήματος Ταμείου της 
Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου, η οποία είχε σταλεί στα μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής προς ενημέρωση, έχει αναλυτικά ως εξής:

ΘΕΜΑ:  «Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού 4ου τριμήνου 2020»
                               

                                                      Ε ι σ ή γ η σ η

Αφού λάβαμε υπόψη μας:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 39 του Νόμου 4257/2014 που αντικαθιστούν τις διατάξεις του 
άρθρου 266 του Νόμου 3852/2010 όπως αυτές είχαν τροποποιηθεί από τις όμοιες του άρθρου 
43 του Νόμου 3979/2011 και σύμφωνα με τις οποίες η οικονομική επιτροπή, έπειτα από 
εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών και μετά τη λήξη κάθε τριμήνου 
υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος 
του συγκεκριμένου τριμήνου. 

2. Τις διατάξεις της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Νόμου 3852/2012 
σύμφωνα με τις οποίες η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και 
υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η 
κατάσταση των εσόδων και των εξόδων του δήμου και δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην 
ιστοσελίδα του δήμου.

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 266 του Νόμου 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν 
από την παράγραφο 4 του άρθρου 43 του Νόμου 3979/2011 και το άρθρο 39 του Νόμου 
4257/2014, σύμφωνα με τις οποίες «Η οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του 
υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο 
τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το 
προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο…»

4. Την με αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011,(ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') “Καθορισμός των 
στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών”, απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών στην 
οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση.

5. Τις διατάξεις της με αρ. πρωτ. 7261/2013 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών με 
θέμα «καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του Ολοκληρωμένου 
Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το 
Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013» σύμφωνα με τις οποίες ορίζεται μεταξύ των 
άλλων η σύνταξη πινάκων στους οποίους γίνεται συνοπτική αποτύπωση του ετήσιου 
προϋπολογισμού και το μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσής του.

6. Τις διατάξεις της εγκυκλίου υπ’ αριθ. 5 (αρ. πρωτ. 14065/9-4-2013) του Υπουργείου 
Εσωτερικών με θέμα «παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί της αριθμ. 7261/22-2-2013 (ΦΕΚ 
Β’ 450/26-2-2013) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «καθορισμός 
διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» 
(Ο.Π.Δ.) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 
του ν. 4111/2013» για το έτος 2013.
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7. Τις διατάξεις της με αρ. 559057/29-7-2019 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών 
Εσωτερικών και Οικονομικών (Φ.Ε.Κ. 3054/29-7-2019 τ. Β΄) σχετικής με την κατάρτιση του 
προϋπολογισμού των Δήμων οικονομικού έτους 2020.

8. Τον προϋπολογισμό του Δήμου Καλαμάτας έτους 2020 ο οποίος ψηφίστηκε με την  569/2019 
Α.Δ.Σ. Καλαμάτας και επικυρώθηκε με την με αρ. 279605+279601/17-12-2019 Απόφαση του 
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, όπως 
αυτός είχε διαμορφωθεί μέχρι τις 31/12/2020. 

9. Την 570/2019 Α.Δ.Σ.  Καλαμάτας με την οποία ψηφίστηκε το Ο.Π.Δ. του Δήμου Καλαμάτας  
έτους 2020.

10. Τα συνολικά έσοδα και έξοδα του Δήμου Καλαμάτας ανήλθαν στο χρονικό διάστημα από 
1/1/2020 έως 31/12/2020 σε 48.706.232,43 € και 33.867.336,38€ αντίστοιχα, όπως προκύπτει 
από την κατάσταση εσόδων – εξόδων του προγράμματος genesis του Δήμου και το Χρηματικό 
Υπόλοιπο διαμορφώθηκε στις 31/12/2020 σε 14.872.504,14 €, η ανάλυση του οποίου έχει ως 
εξής:

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΑΣΕΙ ΒΙΒΛΙΩΝ

(genesis) 31/12/2020

ΕΣΟΔΑ 48.706.232,43

ΕΞΟΔΑ 33.867.336,38

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 14.838.896,05

ΧΕ ΤΑΔΚΥ 4671/01 33.608,09

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2020 14.872.504,14

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΤΗΣ 31/12/2020

ΜΕΤΡΗΤΑ 0,00

ΤΡΑΠΕΖΕΣ 14.415.793,54

ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΟΣ 394.654,52

ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 56.706,81

ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΩΝ 5.349,27

ΣΥΝΟΛΟ 31/12/2020 14.872.504,14

11. Τις παρακάτω καταστάσεις του Δωδεκάμηνου 2020 σχετικές με: α) τα αποτελέσματα εκτέλεσης 
προϋπολογισμού εσόδων 4ου Τριμήνου 2020, β)  τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού 
δαπανών του 4ου Τριμήνου 2020 και γ) τα αποτελέσματα του ισολογισμού του 4ου Τριμήνου 
2020,
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ 'ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

Μεταβολή Τέλος 
Προηγούμενου 
έτους

Προηγούμενο 
τρίμηνο

Δ'Τρίμηνο 
2020

%

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2  3\2

Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 15.592.305,37 15.814.493,19 15.311.549,78 0,97

1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη 
κλπ

13.206.091,73 13.400.539,08 13.035.903,24 0,97

2. Απαιτήσεις από Ελληνικό 
Δημόσιο

0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!

3. Λοιπές απαιτήσεις 2.386.213,64 2.413.954,11 2.275.646,54 0,94

Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 14.236.276,89 14.946.504,18 14.415.793,54 0,96

1. Ταμείο 148,77 280,20 0,00 0,00

2. Καταθέσεις όψεως και 
προθεσμίας

14.236.128,12 14.946.223,98 14.415.793,54 0,96

Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

628.318,48 84.462,59 185.399,22 2,20

1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 237.842,21 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!

2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 147.476,27 84.462,59 185.399,22 2,20

3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί 
ενεργητικού

243.000,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ 8.614.652,52 8.318.298,05 8.227.999,98 0,99

1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
σε τράπεζες

8.614.652,52 8.318.298,05 8.227.999,98 0,99

2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
σε τράπεζες

0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!

Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2.437.463,66 2.671.871,53 1.529.147,18 0,57

1. Προμηθευτές 2.110.712,92 2.042.446,71 1.362.537,22 0,67

3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 281.193,82 88.020,68 120.307,09 1,37

4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 5.471,63 151.266,90 7.114,27 0,05

5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις

40.085,29 390.137,24 39.188,60 0,10

Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 
ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

1.897.183,32 1.890.408,13 1.890.408,13 1,00

1. Έσοδα επόμενων χρήσεων 1.890.408,13 1.890.408,13 1.890.408,13 1,00

2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 
(πληρωτέα)

6.775,19 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!

3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί 
παθητικού

0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!
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12. Την ΚΥΑ 41273 των Υπ. Οικονομικών και Εσωτερικών με θέμα: ’’Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 
7261/22.2.2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών 
περί «Καθορισμού διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου 
Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το 
Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013» (ΦΕΚ Β’ 450/26.2.2013), όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.’’

13. Την με αριθμ. 34574/05-07-2018 (ΦΕΚ 2942 και 3635 Β’) Κ.Υ.Α. με θέμα «Καθορισμός 
διαδικασίας στοχοθεσίας, υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησης 
των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων που αποτελούν φορείς της 
Γενικής Κυβέρνησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ – θέματα 
λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.»

Σας ενημερώνουμε ότι: 

✓ τα αποτελέσματα στόχου και εκτέλεσης προϋπολογισμού δ’ τριμήνου 2020, μετά την 
υποχρεωτική αναμόρφωση του ΟΠΔ (αρ. πρωτ. 44485/06.08.2018 Υπ. Εσ.) του νέου συστήματος 
στοχοθεσίας και ελέγχου επίτευξης των οικονομικών στόχων, αναγράφονται στον ΠΙΝΑΚΑ που 
ακολουθεί

Σύνοψη υπολογισμών                                                               
12μηνο                                                                             12μηνο

    

 Από Πίνακα 1 Από Πίνακα 2     Αποκλίσεις

Κατηγορίες Στοχοθεσίας Στόχος Εκτέλεση (Εκτέλεση μείον 
Στόχος)

Ίδια έσοδα και έσοδα ΠΟΕ (3α+3β+4) 12.942.616 11.578.028 -1.364.588

Σύνολο εσόδων (Α.1) 41.190.069 31.976.171 -9.213.897

Σύνολο εσόδων (Α.1) και διαθεσίμων έναρξης 
(6) 55.426.345 46.212.448 -9.213.897

Σύνολο εξόδων (Β.1) 52.178.764 33.646.386 -18.532.378

Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Δ) = (Α.1) + (6) - 
(Β.1) 3.247.581 12.566.062 9.318.481

Απλήρωτες υποχρεώσεις (Γ2) 0 1.314.344 1.314.344

Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Ε) = (Δ) - (Γ.2) 3.247.581 11.251.718 8.004.137

Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ %   14%

Ποσοστιαία Απόκλιση Ιδίων Εσόδων και 
Εσόδων ΠΟΕ   -11%

✓ Οι αποκλίσεις με βάση τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα έχουν ως εξής:

α) Η ποσοστιαία απόκλιση του οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ 4ου τριμήνου του 2020 
ανέρχεται σε 14%.

Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ (%) = 
Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ          x 100 =
Στόχος Συνόλων Εσόδων και Διαθεσίμων Έναρξης 

  8.004.137 x 100 = 14%
       55.426.345
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Από τα παραπάνω προκύπτει ότι κατά την κατάρτιση του ΟΠΔ, ο Δήμος είχε θέσει ως στόχο, στις 
31/12/2020 το ύψος των διαθεσίμων του να επαρκεί για τη χρηματοδότηση των απλήρωτων 
υποχρεώσεων του και ταυτόχρονα να έχει συγκεντρωθεί ένα ποσό ύψους 3.247.581 € για την 
εξόφληση μελλοντικών υποχρεώσεων. Από την εκτέλεση του προϋπολογισμού προέκυψε ότι ο 
στόχος επιτεύχθηκε. Συγκεκριμένα η απόκλιση από τον αρχικό στόχο είναι θετική και ανέρχεται σε 
8.004.137 €, η οποία αντιστοιχεί στο 14% του στόχου των ταμειακών εισροών (σύνολο εσόδων και 
διαθέσιμα έναρξης) που έχει τεθεί στο ΟΠΔ.

β) Η ποσοστιαία απόκλιση των Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ ανέρχεται σε - 11%.

         Απόκλιση Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ (%) =

Απόκλιση Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ x 100 =
  Στόχος Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ

        -1.364.588 x 100 = -11%
         12.942.616

 Από τα παραπάνω προκύπτει ότι κατά την κατάρτιση του ΟΠΔ ο Δήμος είχε θέσει ως στόχο να 
εισπράξει το 12μηνο του 2020 το ποσό των 12.942.616 € από ίδια έσοδα και έσοδα ΠΟΕ. Τελικά  
κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού συγκέντρωσε το ποσό των 11.578.028 €. Συνεπώς υπάρχει 
ένα έλλειμμα έναντι του αρχικού στόχου που ανέρχεται σε -1.364.588 € ή  -11% του στόχου που έχει 
τεθεί στο ΟΠΔ.

Ο Ειδικός Ταμίας του Δήμου                                   Η Διευθύντρια Οικονομικών

                      Ζούζουλας Ιωάννης                                                 Ηλιοπούλου Γεωργία

H διαλογική συζήτηση που διεξάγεται, είναι κοινή με τα αμέσως επόμενα θέματα με α.α. 3 και 
4, επειδή είναι παρεμφερή και έχει αναλυτικά ως εξής:

Αν θέλετε να τα πάμε μαζί και με 3ο και 4ο,γιατί είναι οικονομικά στοιχεία, ο 
συνάδελφος ο κ. Μαρινάκης, ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος; Συμφωνείτε, κύριε 

συνάδελφε, να τα πάμε το 2, το 3 και το 4 μαζί, γιατί είναι ομοειδή;  

Καμία αντίρρηση, κ. Πρόεδρε, αν συμφωνεί και το Σώμα. Έτσι κι αλλιώς τα 
στοιχεία…, δεν έχω να εμπλουτίσω τίποτα περισσότερο από τις εισηγήσεις που 

έχουν διανεμηθεί στους συναδέλφους. Δεν έχω καμία αντίρρηση. 

Ωραία, οπότε κάντε, ξεκινάτε την εισήγησή σας συνολικά και για τα τρία αυτά 
θέματα: 2, 3 και 4. Ξεκινάμε με την έκθεση αποτελεσμάτων του 4ου τριμήνου 

του οικονομικού έτους του ’20 και συνεχίζουμε με τα οικονομικά αποτελέσματα των μηνών 
Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου και Ιουλίου του ’21 και την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού 1ου και 2ου τριμήνου του ’21. 
Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο. 

Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, δεν έχω, όπως είπα, να συμπληρώσω 
τίποτα περισσότερο, έχουν ανά χείρας και εσείς και οι συνάδελφοι μέλη της 

Οικονομικής Επιτροπής στοιχεία των αποτελεσμάτων. Είναι ουσιαστικά ό,τι έχει διενεργηθεί 
το διάστημα που μνημονεύσατε. Είναι από το σύστημα όλες οι πράξεις που έχουν σχέση με 
την οικονομική λειτουργία του Δήμου και της Υπηρεσίας, της Διεύθυνσης Οικονομικών. Αυτά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: 
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Μάλιστα. 
Την εισήγηση την έκανε ο κ. Μαρινάκης, να πω ότι το θέμα 2 και 4 θα 

συζητηθούν και στο Δημοτικό Συμβούλιο γιατί πάνε προς έγκριση εκεί ως προς τα 
αποτελέσματα των τριμήνων. 
Ο κ. Κοσμόπουλος έχει τον λόγο. 

Ναι, ευχαριστώ. 
Εγώ θα διαβάσω δύο νούμερα και να δω αν είμαστε ευχαριστημένοι ως 

Δήμος, αυτό, δεν έχω …(δεν ακούγεται) κάτι άλλο. 
Διαβάζω λοιπόν, κυρίως στο δύο, κυρίως στη λήξη της χρονιάς που πέρασε: «Επιχορηγήσεις 
για επενδυτικές δαπάνες»: προϋπολογισμός 20 εκατομμύρια, βεβαιωθέντα 3.489. Είμαστε 
ικανοποιημένοι; «Πράξεις από υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών»: 370.000, 
ποσοστό 2,51%. Είναι το χαμηλότερο ποσοστό που εγώ τουλάχιστον όσο είμαι στο Δημοτικό 
Συμβούλιο έχω βρει. Να πω σαφέστατα ότι αντιλαμβάνομαι τη δυσκολία της περιόδου αλλά 
επειδή ούτως ή άλλως τα νούμερα είναι τόσο πολύ χαμηλά πόσο χαμηλά μπορεί να πέσουν 
πάλι; Καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να κάνουμε για το τελευταίο και πάρα-πάρα πολλά 
πράγματα αλλά απλώς ως στοιχείο ανησυχίας το θέτω. 
Και ας περάσουμε τώρα στα έξοδα. Έργα: είναι δυνατόν να είμαστε ικανοποιημένοι επειδή 
υπάρχουν τιμολόγια για όλη τη χρονιά 4 εκατομμύρια, όταν την προηγούμενη υπήρχαν 5,5; 
Και τις προ προηγούμενες υπήρχαν και λίγο παραπάνω; Και τα 5,5 ήταν λίγα. Τα 4 τι είναι; 
Είναι έργο που πρέπει να είναι περήφανος ο Δήμος ότι το παρήγαγε; Δεν κάνω συγκρίσεις με 
ποσοστά κτλ. γιατί αυτά θα είναι απογοητευτικά και πιθανότατα επειδή συμπληρώνονται με 
τις αναθεωρήσεις των προϋπολογισμών να μην μπορώ να φτάσω σε ένα συγκεκριμένο 
αποτέλεσμα. Ας μείνω στα νούμερα τα ίδια. Και μάλιστα όταν αυτή τη στιγμή αν δούμε 
παρακάτω το 7ο, όχι το 6ο, στο 7ο έχουμε κάνει έργο 1.300.000; Τέλος πάντων. 
Αυτά για μένα είναι πλήρως απογοητευτικά στοιχεία, δείχνει ότι κάτι πρέπει να αλλάξει, ας το 
σκεφτείτε και ας δείτε τι μπορεί να γίνει.  
Και στο θέμα 4, εγώ προσπαθώ να καταλάβω, δεν καταλαβαίνω και πάρα πολλά πράγματα, 
δεν είμαι τόσο καλός οικονομολόγος, με ενοχλεί το γεγονός ότι οι απλήρωτες υποχρεώσεις 
είναι πάρα πολλές, πάνω από 2 εκατομμύρια το 2ο τρίμηνο, αλλά και επίσης θα ήταν πάρα 
πολύ ενδιαφέρον κάποιος να μου πει ποιος είναι ο πίνακας 1 και ο πίνακας 2. 
Δηλαδή στη σελίδα στο 4, εκεί που έχουμε τη σύνοψη των υπολογισμών λέει από πίνακα 1 
και από πίνακα 2. Οι φτωχές μου γνώσεις δεν μου επέτρεψαν στην εισήγηση να βρω τον 
πίνακα 1 και τον πίνακα 2. Εκτός και αν πρέπει να κάνω εσωτερικές προσθαφαιρέσεις οι 
οποίες δεν ξέρω τι να προσθέσω και τι να αφαιρέσω. Δεν έφτασα σε κάποιο συγκεκριμένο 
αποτέλεσμα.  

Κύριε συνάδελφε, συγνώμη, επειδή δεν κατάλαβα καλά, τι είπατε ότι δεν 
βλέπετε; 

Λέω στο 4, στη σύνοψη των υπολογισμών λέει: 2ο τρίμηνο του 2021. 
Φτάνουμε στα νούμερα τα τελικά και λέμε: λέει από πίνακα 1 – από 

πίνακα 2. Από ποιον πίνακα 1 και από ποιον πίνακα 2;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λέω αυτό μήπως μπορέσουμε να σας βοηθήσουμε, έτσι; 

Ναι, γι’ αυτό λέω, ναι, αυτό λέω. Προσπάθησα να βρω τον πίνακα 1 και 
τον πίνακα 2… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σε ποια σελίδα λέει από πίνακα 1 και από πίνακα 2; 

Στο 4, τώρα δεν έχει σελίδα επάνω, προς το τέλος, πριν τα τελικά 
νούμερα, πριν την προτελευταία σελίδα κοιτάξτε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πριν την προτελευταία σελίδα, μάλιστα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Λέει σύνοψη υπολογισμών 2ο τρίμηνο του ’21. Είναι η σύνοψη 
υπολογισμών, εκεί που βγαίνουν τα ποσοστά, τόσο τοις εκατό αποκλίσεις 

και με…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, από πίνακα 1 – πίνακα 2. Είναι ο στόχος και η εκτέλεση. 

Ναι, ο πίνακας 1, ποιος είναι ο πίνακας 1; Πρέπει να αναφέρεται σε 
κάποιον πίνακα που θα ήταν παραπάνω. Δεν είναι ο πίνακας 1, είναι από 

πίνακα 1. Στην εισήγηση δεν μπόρεσα να βρω από ποιον πίνακα 1 παίρνουμε τα στοιχεία 
αυτά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 2ο τρίμηνο του ’21. 

Ναι, δεν τα βρήκα τα νούμερα αυτά, πρέπει να γίνονται κάποιες 
προσθαφαιρέσεις. Εε, νομίζω ότι πρέπει να είναι πιο εναργές σ’ αυτό. 

Τέλος πάντων. Εγώ δεν μπόρεσα να κάνω κάποια προσέγγιση σ’ αυτό. 
Για να μην ταλαιπωρώ περαιτέρω, επειδή είχα ψηφίσει Λευκό το 2020 θα ψηφίσω και στο 2 
Λευκό. Στα υπόλοιπα τα δύο Κατά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι είπατε πάλι; Στον πίνακα; 

Λέω για να μην ταλαιπωρώ περαιτέρω, στο νούμερο 2 ψηφίζω Λευκό, 
επειδή έτσι είχα ψηφίσει και στον προϋπολογισμό του 2020, στον 

προϋπολογισμό του 2021 έχω καταψηφίσει, άρα λοιπόν το 3 και το 4 Κατά. 

Ωραία. 
Ο κ. Τζαμουράνης έχει τον λόγο. 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Ακούγομαι; 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, ακούγεστε, ναι. 

ΑΓΓΕΛΗΣ: Με ακούτε; Κατόρθωσα και μπήκα από το τηλέφωνο. 

Κύριε Πρόεδρε, καταρχήν επιτρέψτε μου στην προηγούμενη παρατήρηση 
που έκανα, δεν είχα καμία πρόθεση και δεν προέβην σε κανένα μηδενισμό 

του ετοιμοπόλεμου του Δήμου και της προετοιμασίας που είχε κάνει για την αντιμετώπιση 
των πυρκαγιών. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν το αναφέρατε όμως κιόλας. 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Αυτό ήτανε δικό σας αυθαίρετο συμπέρασμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλο λέω, δεν το αναφέρατε κιόλας όμως. 

Εγώ ανέφερα μία παράλειψη την οποία την θεωρώ ενδεικτική και μάλιστα 
προσπάθησα να χρησιμοποιήσω και ένα όρο πάρα πολύ ήπιο, τον όρο 

¨διέλαθε της προσοχής¨. ¨Πώς διέλαθε της προσοχής¨. Κατά συνέπειαν, παρακαλώ όταν 
προβαίνετε σε τοποθετήσεις οι οποίες δεν ανταποκρίνονται με το κλίμα και με το πνεύμα των 
δικών μου παρατηρήσεων, θα σας παρακαλέσω να είστε πιο έτσι προσεκτικός. 

Θα είμαι προσεκτικός, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να είμαι με την έννοια ότι ούτε 
σας προσέβαλα, ούτε είπα κάτι για εσάς. Απλά ανέφερα… 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Όχι, είπατε ¨να μην μηδενίζουμε, να μην μηδενίζουμε¨. Εγώ… 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Το ¨μηδενίζουμε¨ τι σημαίνει, κύριε συνάδελφε; Εσείς εντοπίζετε ένα 
πρόβλημα αλλά δεν αναφέρετε και τι έχει γίνει γι’ αυτό το πρόβλημα και τι έχει 

συμβεί και αφήνετε να αιωρείται στην κοινή γνώμη ότι «Ξέρετε κάτι; Ο Δήμος δεν κάνει 
τίποτα». Πείτε αν και γίνονται προσπάθειες από τον Δήμο, εμείς διαπιστώσαμε αυτό.  

Ωραία, τότε μπορείτε να μου απαντήσετε γιατί οι δύο δεξαμενές αυτές 
παραμένουν ακόμη ανενεργές; Για να μπούμε στην ουσία. 

Μα σας είπα, ακούστε λίγο, αυτό είναι μία δική σας διαπίστωση. Σας είπα ότι θα 
το δει ο κ. Ζαφειρόπουλος που είναι ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Πολιτικής 

Προστασίας και από κει και πέρα ό,τι είναι θα διευθετηθεί. Μην πάμε στα ζητήματα πολιτικής 
προστασίας τώρα, γιατί αν πηγαίναμε σε κάτι τέτοιο θα έπρεπε και εμείς να έχουμε κάνει 
τους δικούς μας ελέγχους για να μπορούσαμε να ανταπαντήσουμε. 
Δεν σας ακούμε, κ. Τζαμουράνη. Δεν ακούγεται ο κ. Τζαμουράνης. 

ΑΓΓΕΛΗΣ: Πρόεδρε, εγώ ακούγομαι; Πρόεδρε, ακούγομαι; Γιατί μπήκα τώρα μέσα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι, κ. Αγγελή.

ΑΓΓΕΛΗΣ: Εντάξει, ευχαριστώ. 

Ο κ. Τζαμουράνης θα παρακαλούσα να φτιάξει τη σύνδεσή του για να 
τοποθετηθεί. 

Κύριε Αγγελή, καταρχήν με τα θέματα το 2, το 3 και το 4 θα μας πείτε τι γίνεται; 

ΑΓΓΕΛΗΣ: Υπέρ, Υπέρ, Υπέρ. 

Ωραία. 
Κύριε Τζαμουράνη, μπορείτε να μιλήσετε να σας ακούσουμε; 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Εγώ μπορώ αλλά δεν σας ακούω, δεν ξέρω τι γίνεται. 

Έχετε πρόβλημα με τη σύνδεσή σας, κ. Τζαμουράνη, οι υπόλοιποι είμαστε 
εντάξει. 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Τώρα με ακούτε; 

Ναι, ναι, ακούγεστε κάπως. Δεν ξέρω, έχετε στο σημείο που βρίσκεστε μάλλον 
κακή σύνδεση στο internet. Δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω διαφορετικά. 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Πρόεδρε, ακούγομαι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα ακούγεστε. 

Ναι, λοιπόν, μπαίνω στα δύο θέματα αυτά. Πολύ συνοπτικά θα πω τα εξής: 
Βλέπω τα αποτελέσματα του 2020 στον πίνακα ¨Δεκέμβριος του 2020¨, 

δηλαδή στη λήξη του έτους. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στο θέμα 2 λέτε. 

Στο θέμα 2, ναι. 
Οι επιχορηγήσεις από επενδυτικές δαπάνες ποσοστό 17,15% μόνο και 

εισπρακτέα έσοδα προηγουμένων ετών ποσοστό μόνο 2,49%. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το επισήμανε αυτό και ο κ. Κοσμόπουλος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 
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ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Το επισημαίνω και εγώ, λοιπόν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία. 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Το δεύτερο: Δαπάνες για εκτέλεση έργων. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στα έξοδα λέτε; 

Στα έξοδα. Από 24.632.475 που ήτανε ο προϋπολογισμός, οι δαπάνες 
ανήλθαν στα 3.867, δηλαδή ποσοστό 15,7%. Και στις μελέτες ακόμη 

χαμηλότερα, 14,3%. Σε παλιότερες συζητήσεις που είχαμε κάνει και σας είχα επισημάνει αυτή 
την κακή εικόνα, είχατε αντιπαραθέσει τότε την άποψη ότι «ήταν μέσα του χρόνου και μέχρι 
τέλος θα δείτε ότι το ποσοστό θα μεγαλώσει και θα πάει σε ένα νούμερο πολύ μεγάλο…» 
κλπ.-κλπ. 
Έρχομαι, λοιπόν, στον Ιούλιο του 2021. Τα έσοδα από επενδύσεις… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δυο λεπτά. Πήγατε τώρα στο ’21; Φύγατε από το 2ο θέμα; 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Πήγε στο 3 τώρα. 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Δεν είπατε να τα δούμε όλα μαζί; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι, βεβαίως, απλά να μας το λέτε. Φτάσαμε, λοιπόν, στο 3 θέμα. 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Είπα λοιπόν: Ιούλιος του 2021. 

Πολύ ωραία, δυο λεπτά να το δούμε, να βλέπουμε και εμείς ταυτόχρονα. 
Ναι. Σας ακούμε. 

Έσοδα: επιχορηγήσεις πάλι για επενδυτικές δαπάνες, ποσοστό 8,39%. 
Έξοδα: έργα από στόχο που είχαμε ύψους 4.875 χιλιάδες περίπου, 

καταναλώθηκαν μέχρι το τέλος Ιουλίου του 2021 1.034.000, δηλαδή ποσοστό λιγότερο...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 4,18. 4,18.

4,18. Και για μελέτες 2,9.
Αυτά τα ποσοστά, λοιπόν, όπως επισημάνθηκε και από τον κ. Κοσμόπουλο, 

και νομίζω ότι κάθε καλοπροαίρετος αυτό θα συμπεράνει, είναι πάρα πολύ χαμηλές επιδόσεις 
και δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο παρά να επισημάνω, όπως και στο παρελθόν είχα πράξει, 
ότι δείχνουν ξεκάθαρα την αδυναμία της Δημοτικής Αρχής για την παραγωγή των έργων και 
την υλοποίηση του προγράμματος που αυτή έχει εγκρίνει.
Για τους λόγους αυτούς εγώ θα ψηφίσω και στα δύο αυτά θέματα Κατά.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα. Και το 4ο;

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Το ίδιο, Κατά.

Ο κ. Αγγελής τι ψηφίζει;

ΑΓΓΕΛΗΣ: Υπέρ.

Μήπως θέλει να πει κάτι ο κ. Αντιδήμαρχος, ο κ. Μαρινάκης; Κύριε συνάδελφε, 
θέλετε να πείτε κάτι εφόσον...;

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Πρόεδρε.

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, σας ακούω.

Σημείωσα ό,τι πρόλαβα από αυτά που ακούστηκαν γιατί πράγματι δεν ήτανε... 
δεν είναι και τόσο λειτουργικό να τα βάλουμε όλα μαζί.

Εν πάση περιπτώσει, σημείωσα κάποια στοιχεία και κάποια ποσοστά που παρατήρησαν οι 
συνάδελφοι της αντιπολιτεύσεως. Να ξεκαθαρίσω ότι αυτό είναι ό,τι έχει πραγματοποιηθεί. 
Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα αν τα ποσοστά αυτά είναι χαμηλά. Βεβαίως είναι χαμηλά. 
Μπορούν να αυξηθούν και μπορούν να βελτιωθούν; Βεβαίως, το κλείσιμο φέτος μπορεί να 
είναι τελείως διαφορετικά.
Αλλά εδώ πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι στις περισσότερες από τις περιπτώσεις που 
υπήρξαν οι παρατηρήσεις για μη επίτευξη των στόχων ή εν πάση περιπτώσει σε πολύ χαμηλό 
ποσοστό γι’ αυτό το διάστημα, για τον Ιούλιο που είπε ο κ. Τζαμουράνης, κατά μείζονα λόγο 
είναι η εφαρμογή του τεχνικού προγράμματος, που εκεί δεν είναι μία..., είναι ένα 
πολυπαραγοντικό σύστημα, και το ξέρει πάρα πολύ καλά, και όλοι μας το ξέρουμε πάρα πολύ 
καλά ότι η εκτέλεση του τεχνικού προγράμματος είναι παράγοντες που πρέπει να συντρέξουν 
όλοι αυτοί, είτε έχει να κάνει με τους εργολάβους και την αποδοτικότητά τους, είτε 
ενδεχομένως και με τεχνικά θέματα χρηματοροών κλπ.
Δέχομαι κάποιες από τις κριτικές, είμαστε στη μέση της χρονιάς, τα ποσοστά θα είναι τελείως 
διαφορετικά με την ολοκλήρωση της οικονομικής χρήσης. Θεωρώ ότι μέχρι εκεί πρέπει να 
μείνω. Δεν έχω κάτι άλλο να συμπληρώσω.

Μάλιστα. 
Ο κ. Μπασακίδης;

Εγώ για λίγα δευτερόλεπτα θα πω ότι από τους πίνακες τους απολογιστικούς 
με τα οικονομικά στοιχεία της Διεύθυνσης Οικονομικών δεν προκύπτει 

καθόλου – μα καθόλου ένα αποτέλεσμα αξιόπιστο για την υλοποίηση του τεχνικού 
προγράμματος. Οι λόγοι είναι πολλοί, ο κ. Τζαμουράνης και όλοι οι υπόλοιποι συνάδελφοι 
τους γνωρίζουν, ενδεικτικά θα αναφέρω ότι στο τεχνικό αποτυπώνονται οι προϋπολογισμοί 
μόνο, όχι τα ποσά των συμβάσεων, και στους απολογιστικούς πίνακες αποτυπώνεται ό,τι έχει 
πληρωθεί και όχι ό,τι έχει εκτελεστεί. Αυτό.

Ό,τι έχει υποβληθεί. Εγώ μίλησα, εγώ είπα τι είχε τιμολογηθεί, δεν είπα τι 
έχει πληρωθεί. Έκανα την κριτική μου, εντάξει.

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Και εγώ αναφέρθηκα στα ενταλθέντα. Και εγώ αναφέρθηκα στα ενταλθέντα.

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Εντάξει, ωραία.

Αν ολοκληρώσαμε, αν ολοκληρώσαμε θα μου επιτρέψετε να πω και εγώ μία 
κουβέντα με την έννοια ότι το πρώτο 9μηνο του 2020 ως Αντιδήμαρχος 

Οικονομικών είχα χειριστεί τα οικονομικά του Δήμου Καλαμάτας, άρα νομίζω ότι μπορώ να 
πω και εγώ μια κουβέντα όσον αφορά για το 2020: Κύριοι συνάδελφοι, προφανώς ξεχνάτε 
ότι το πρώτο εξάμηνο…  Καταρχήν το πρώτο τρίμηνο δεν μπορούσαμε να εφαρμόσουμε 
τεχνικό πρόγραμμα αν δεν είχαμε τη σχετική έγκριση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, το 
γνωρίζετε πάρα πολύ καλά αυτό. Όσον αφορά το πρώτο εξάμηνο γνωρίζετε ότι ξεκίνησε η 
ιστορία με τον COVID, κλείσαν τα πάντα, βρισκόμασταν σε ένα lockdown. Τι; Γιατί κάνετε 
έτσι, κ. Κοσμόπουλε; Βρισκόμασταν σε ένα lockdown. Δούλευαν οι εργολάβοι; Προχωρούσαν 
τα έργα; Μπορούσαμε να έχουμε εκταμιεύσεις που δεν έβρισκες κανέναν σε κανένα 
Υπουργείο επί..., μέχρι και τον Ιούνιο; 
Και μάλιστα όταν ήρθαμε να συζητήσουμε τα αποτελέσματα, τι είχαμε πει τότε; Είχαμε πει 
ότι «Περιμένετε, κύριοι συνάδελφοι, το πρώτο εξάμηνο είναι πάρα πολύ χαμηλό, θα δείτε ότι 
θα βελτιωθούν σημαντικά τα νούμερα», και βελτιώθηκαν. Και εγώ ερωτώ τον κ. Τζαμουράνη, 
που ήταν τόσα χρόνια Διευθυντής των Τεχνικών Υπηρεσιών: είχατε περίπου, κ. Τζαμουράνη, 
τα τελευταία 5 χρόνια που ήσασταν Διευθυντής, ένα τεχνικό πρόγραμμα περίπου των 18 με 
20 εκατομμυρίων, ναι ή όχι; Μπορείτε να μου απαντήσετε;

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ:

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Ποτέ. Εε τώρα μην...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τον κ. Τζαμουράνη ρωτάω.

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Τι θέλετε... τι θέλετε να σας...;

Την τελευταία πενταετία, γιατί αυτό δεν θέλετε να το θυμάστε, μάλλον έχετε 
επιλεκτική μνήμη.

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Δεν έχω κανένα πρόβλημα να θυμάμαι, αγαπητέ Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι έτσι ή δεν είναι;

Δεν έχω πρόβλημα να θυμάμαι, άλλωστε μην... σας έχω πει και πάλι: εγώ 
τότε δεν ασκούσα πολιτική και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Εσείς 

ασκούσατε και τότε πολιτική.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ήσασταν υπεύθυνος για το πώς θα τρέξουν τα έργα...

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Εντάξει; Λοιπόν...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ...κ. Τζαμουράνη, ναι ή όχι;

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Ήμουνα, ήμουνα και γι’ αυτό νομίζω έχει αποτιμηθεί η προσφορά μου.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ακριβώς, επειδή έχει...

Και έχει αποτιμηθεί και από τον προηγούμενο Δήμαρχο και απ’ τη Δημοτική 
Αρχή γενικότερα και ακόμη περισσότερο, έτσι;

Κοιτάξτε, εδώ μιλάμε με νούμερα. Αφήστε τις αποτιμήσεις. Ας μιλήσουμε με 
νούμερα.

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Σταματήστε με αυτό το επιχείρημα διότι δεν είναι επιχείρημα αυτό.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ακούστε λίγο: τα νούμερα επειδή είναι αμείλικτα για όλους μας και εγώ...

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Τα νούμερα είναι αμείλικτα, αμείλικτα...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ακριβώς.

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: ...και σας τα επισημάναμε και μην προσπαθείτε με διάφορους τρόπους...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και σας λέω, λοιπόν, κ. Τζαμουράνη...

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: ...να πείτε ότι δεν είναι αυτά.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ...είχατε τέτοιο πρόγραμμα; Είχατε τέτοιο πρόγραμμα, ναι ή όχι; ’18, ’17;

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Είχαμε και οι απορροφήσεις... οι απορροφήσεις ήτανε πολύ μεγαλύτερες.

Λοιπόν, θα σας πω πόσες ήταν οι απορροφήσεις και θα σας τις βγάλω και στον 
αέρα γιατί πρέπει κάποτε να τα θυμάστε. Δεν είχατε ποτέ απορροφήσει πάνω 

από 6,5 με 7 εκατομμύρια και ήτανε ο μέσος όρος 5,5 με 5.800. Αυτά λοιπόν θα σας τα 
δώσω για να τα ξαναθυμηθείτε...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Να τα δώσετε, να τα δώσετε πρωτίστως στη Δημοτική Αρχή τη δική σας, 
όχι σε μένα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα σας τα δώσω, λοιπόν, να τα θυμηθείτε, για να μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο.

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Εγώ σας επισημαίνω και πάλι...

Μάλλον όχι να μην τον κοροϊδεύουμε, να μην τον παραπλανούμε τον κόσμο. 
Γιατί γνωρίζετε καλά... 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: …σας επισημαίνω και πάλι ότι εσείς ήσασταν Δημοτική Αρχή και τότε.

Εντάξει, ελάτε. Σας παρακαλώ. 
Κύριε Πρόεδρε, όλο εντάσεις δημιουργείς. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ...γνωρίζετε καλά... Όχι, κ. Κοσμόπουλε.

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Σε παρακαλώ πάρα πολύ, δηλαδή. Το ίδιο κάνεις παντού.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καταρχήν δεν μιλάω με σας. Δεν μιλάω με σας, μιλάω με τον κ. Τζαμουράνη.

Μα δημιουργείτε εντάσεις. Έχουμε μια ήρεμη κουβέντα και δημιουργείτε...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μιλάω με τον κ. Τζαμουράνη.

...με τον τρόπο σας δημιουργείτε εντάσεις. Διαρκώς. 
Σας παρακαλώ πάρα πολύ.

Εντάξει, τώρα μην το... μην πάμε τώρα αλλού.
Λοιπόν, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, κύριε συνάδελφε, ότι στο τεχνικό 

πρόγραμμα αναφέρεται ο προϋπολογισμός, αυτό που βλέπουμε 18 - 17 - 20 εκατομμύρια 
είναι ο προϋπολογισμός, γνωρίζετε ότι πάμε συμβασιοποιημένα περίπου στο μισό, δηλαδή 
γύρω στα 10 με 11 εκατομμύρια ή στα 9 εκατομμύρια και από κει και πέρα πάμε στα 
ενταλθέντα τα οποία, ναι, είναι 4 - 4,5 εκατομμύρια, και την εποχή της δικής σας ήταν 5,5 - 6 
χωρίς κανένα lockdown και με ομαλές συνθήκες αγοράς.
Άρα λοιπόν, μην πάμε να συγκρίνουμε ανόμοια πράγματα. Όταν βρισκόμαστε κάτω από 
ειδικές συνθήκες, όπως είναι οι συνθήκες της αγοράς του προηγούμενου έτους, είναι εντελώς 
ανόμοιο να τις συγκρίνουμε με το ’19, το ’18, το ’17 ή το ’16. Αυτό που θα έχει μία ουσία θα 
είναι να συγκρίνουμε αν θέλετε σε μία ομαλότερη κατάσταση όπως είναι το 2021. Εκεί ναι, 
όταν θα τελειώσει το 2021, ευχαρίστως να κάτσουμε και να πούμε ό,τι θέλετε επάνω στο 
τραπέζι. Και εσείς μπορεί να έχετε δίκιο αλλά και εμείς μπορεί να έχουμε δίκιο και να μας 
συγχωρείτε δηλαδή, έτσι.
Λοιπόν, αυτές είναι οι δικές μου οι παρατηρήσεις όσον αφορά το 2, το 3 και το 4 και τίποτα 
παραπάνω.

Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης αφού λαμβάνει υπόψη 
της τα προαναφερόμενα, καθώς επίσης και τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 
3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, την ΚΑΤΑψήφιση της πρότασης από τον 
κ. Τζαμουράνη και τη δήλωση ΛΕΥΚΗΣ ψήφου από τον κ. Κοσμόπουλο,
κατά πλειοψηφία,

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας προς έγκριση την τριμηνιαία 
έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων, δαπανών και 
στοιχείων ισολογισμού Δ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2020 του Δήμου 
Καλαμάτας, 
μετά τον έλεγχο που διενήργησε σχετικά και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 
77047/22-08-2021  καταχωρούμενη αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης αυτής 
εισήγηση του Τμήματος Ταμείου της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου 
Καλαμάτας,
όπως αυτά καταγράφονται στις ενσωματωμένες, στην ως άνω αναφερόμενη 
εισήγηση, σχετικές  καταστάσεις (Υποδείγματα 1, 2 και 3). 

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. Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος

3. Δρούγας Παντελής

4. Κοσμόπουλος Βασίλειος

5. Μαρινάκης Σαράντος

6. Μπασακίδης Νικόλαος

7. Τζαμουράνης Βασίλειος

Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓ. ΦΑΒΑΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
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