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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   44/2020 

ΑΠΟΦΑΣΗ   530/2020 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 30η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12η 

μεσημβρινή, συνέρχεται στην 44η/2020 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ.  68151/26-10-2020 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 των υπ’ αριθμ. 40/20930/31-3-2020 και 163/33282/29-5-2020 εγκυκλίων 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  (προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 531 απόφαση), 2) Λιάππας 

Λεωνίδας (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 532 απόφαση), 3) Μαρινάκης Σαράντος, 4) Μπάκας 

Ιωάννης, 5) Μπασακίδης Νικόλαος  και 6) Τζαμουράνης Βασίλειος. 

 

Δεν συμμετέχουν αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Αλειφέρη Καραθανάση 

Ελένη και 2) Πολίτης Δημήτριος.  

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. 

Αθανασόπουλος Κων/νος και Αγγελής Αναστάσιος, αναπληρώνοντας τα τακτικά μέλη κ.κ.  

Πολίτη Δημήτριο και Αλειφέρη Καραθανάση Ελένη αντίστοιχα.  

 

Επίσης στη συνεδρίαση κλήθηκαν Πρόεδροι Συμβουλίων Κοινοτήτων και Πρόεδροι 

Κοινοτήτων, επειδή στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα που αφορούν στις εν λόγω 

Κοινότητες και απ’ αυτούς: 

 Συμμετέχουν: 

- Λόγω απουσίας του Προέδρου του Συμβουλίου της Κοινότητας Καλαμάτας κ. Λύρα 

Παναγιώτη, η αναπληρώτρια αυτού κα Μπάμπαλη Αικατερίνη.  

- Η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Μ. Μαντίνειας κα Χρονοπούλου Μαρία. 

 Δεν συμμετέχει  ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρφαρών κ. Ματθαίος 

Αριστοτέλης.  

 
Στη συνεδρίαση επίσης, συμμετέχουν ο κ. Δήμαρχος  και το αναπληρωματικό μέλος της 
Οικονομικής Επιτροπής  κα Οικονομάκου Μαρία.  

 

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 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

με τίτλο : 

Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2020. 

Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 69362/30-10-2020 σχετική εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου και 
Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Καλαμάτας, έχει αναλυτικά ως εξής: 
 

ΘΕΜΑ : Εισήγηση για την 12
η
 αναμόρφωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού & Τεχνικού 

Προγράμματος Οικονομικού Έτους 2020. 

 

Σας αποστέλλουμε το παρακάτω απόσπασμα που περιλαμβάνει τις εισηγήσεις των Διευθύνσεων 

του Δήμου για τροποποίηση του Προϋπολογισμού. 

 

Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου          Η Διευθύντρια Οικονομικών 

                          & Μισθοδοσίας 

 

Λαγωνικάκος Σπυρίδων                  Ηλιοπούλου Γεωργία 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩ 

ΜΕΝΟΣ 

ΑΝΑΜΟΡΦΩ

ΣΗ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩ 

ΘΕΝΤΑ 

00.6492 

Δικαστικά έξοδα και έξοδα 

εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή 

συμβιβαστικών πράξεων 

100000 100000 -55000 45000 

00.6521.01 
Τόκοι Δανείων Ταμ. Παρ. και 

Δανείων 
299973,5 243032,98 55000 298032,98 

00.6526.01 
Χρεολύσια δανείων Ταμ. Παρ. και 

Δανείων 
357996,15 290067,11 90000 380067,11 

00.6823 Τόκοι υπερημερίας χρήσης 220000 170000 -90000 80000 

15.6012.01 

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 

και για εξαιρέσιμες ημέρες και 

νυκτερινές ώρες και λοιπές 

πρόσθετες αμοιβές 

0 0 1000 1000 

15.6481.03 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 88500 110528,85 -1000 109528,85 

15.6482.10 
Εξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων 

εξοχών (Είδη καθαριότητας)  
7000 8600 -4500 4100 

15.6482.13 

Εξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων 

εξοχών( Προμήθεια- τοποθέτηση 

συσκευών μαγειρίου) 

0 3000 4500 7500 

30.6117.05 

Έλεγχος και χορήγηση 

πιστοποιητικών καταλληλότητας 

αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου 

Καλαμάτας  

0 0 24800 24800 

30.7311.04 

Εργασίες για τη διαμόρφωση χώρου 

στο Ιστορικό Δημαρχείο για την 

λειτουργία του ενιαίου 

συντονιστικού ΕΛ.ΑΣ. -Δημ. 

Αστυνομίας 

0 0 24800 24800 
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30.7331.50 

Συντήρηση πυρασφάλειας και 

έκδοση πιστοποιητικού 

αμφιθεάτρου Θ. Αγγελόπουλος και 

Β' ΚΑΠΗ 

160600 7500 1500 9000 

30.7336.21 
Προμήθεια ετοίμου σκυροδέματος 

και υλικών οδοστρωσίας (2020) 
65000 150000 -1521,78 148478,22 

64.7331.02 

Επισκευή, συντήρηση σχολικών 

κτιρίων και αυλείων χώρων και 

λοιπές δράσεις Δήμου Καλαμάτας 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 

142654 189554,8 -16844 172710,8 

64.7333.01 
Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας 

Δήμου Καλαμάτας 
1062000 1062000 -32734,22 1029265,78 

 

 
 
Επί του θέματος διεξάγεται διαλογική συζήτηση ως εξής:  

 
Έχω δίπλα μου τη Διευθύντρια Οικονομικού την κα Ηλιοπούλου. 
Σήμερα το πρωί, σήμερα πραγματικά ήρθε αυτό και μπήκε ως εισήγηση, η 

εισήγηση παρόλο που υπήρχε ως θέμα, και ο λόγος είναι ότι εχθές αργά το απόγευμα μου 
είπε η κα Ηλιοπούλου ότι ήρθε η έγκριση από την Αποκεντρωμένη της 11ης αναμόρφωσης 
του τεχνικού προγράμματος και του δημοτικού προϋπολογισμού και γι’ αυτό το λόγο δεν είχε 
σηκωθεί η εισήγηση για σήμερα γιατί ενδεχομένως αν δεν ερχότανε εχθές αυτό θα 
αναβαλλότανε. 
Να μας εξηγήσει, λοιπόν, η κα Ηλιοπούλου εδώ πέρα σε τι συνίσταται, ελάτε από δω, κα 
Ηλιοπούλου. Σε τι συνίσταται αυτή η αναμόρφωση. 

 
Γεια σας και από μένα. 
Το κυριότερο σημείο το οποίο θέλαμε και μας επείγει αυτή η τροποποίηση 

είναι να ενισχύσουμε τους κωδικούς τα τοκοχρεολύσια των δανείων και αυτό επειδή στους 
κωδικούς αυτούς, από αυτούς τους κωδικούς πληρώνονται τα τοκοχρεολύσια της ΦΑΡΙΣ τα 
οποία έρχεται και μας παρακρατάει το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για δάνεια τα 
οποία είχαν πάρει στο παρελθόν και τα οποία δεν είχανε πληρώσει. 
Οπότε μ’ αυτόν τον τρόπο αναγκαστήκαμε να κάνουμε αυτή την τροποποίηση για να 
μπορούμε να κλείνουμε τις τακτοποιητικές εγγραφές όταν έρχεται η τακτική και να μην μένει 
ανοιχτό το Ταμείο μας τη στιγμή που τα χρήματα, δηλαδή, τα οποία θα πρέπει να μπούνε σ’ 
αυτούς τους κωδικούς είναι πλέον των τοκοχρεολυσίων που πληρώνουμε για τα δάνεια τα 
κανονικά του Δήμου. 
Αυτός ήτανε ο λόγος ο οποίος μας επείγει να περάσει αυτή η τροποποίηση τώρα και δεν 
περιμένουμε την επόμενη… το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. 

 
Μάλιστα.  
Κύριε Τζαμουράνη, έχετε να πείτε κάτι; 

 
Θα πω το εξής: ότι γενικά έχω τοποθετηθεί ότι όταν δεν υπάρχει εισήγηση 
καταψηφίζω το θέμα, τώρα αφού η κα Ηλιοπούλου λέει ότι είναι μόνο για 

τούτο θα πω Λευκό. 
 
Μάλιστα.  
Κύριε Λιάππα; 

 
Να ρωτήσω κάτι;  
Εδώ τα τοκοχρεολύσια ήτανε βαλμένα μες στον προϋπολογισμό του Δήμου ή 

είναι κάτι που επιβαρύνεται επιπλέον ο προϋπολογισμός; 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΛΙΑΠΠΑΣ:  
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Είναι επιπλέον, στην πορεία έρχονται, παρόλα αυτά όμως εμείς τα 
πληρώνουμε, γιατί μας τα παρακρατούν αναγκαστικά και τα βεβαιώνουμε 

στη ΦΑΡΙΣ και τα εισπράττουμε απ’ τη ΦΑΡΙΣ γιατί στην ουσία είναι υποχρέωση της ΦΑΡΙΣ. 
 
ΛΙΑΠΠΑΣ: Δεν επιβαρύνεται, δηλαδή, ουσιαστικά ο προϋπολογισμός του Δήμου με αυτά; 
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι, όχι, όχι, όχι. 
 
ΛΙΑΠΠΑΣ: Εντάξει, ευχαριστώ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ψηφίστε κιόλας, κ. Λιάππα. 
 
ΛΙΑΠΠΑΣ: Λευκό. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Αγγελή; 

 
Μια ερώτηση να κάνω. 
Στον έλεγχο και χορήγηση πιστοποιητικών για μηχανολόγους αθλητικών 

εγκαταστάσεων, τι αφορά (δεν ακούγεται) τα 24.800; 
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ: Είναι η εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας.  

 
Έχει έρθει από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και αφορά τον έλεγχο 
καταλληλότητας των αθλητικών εγκαταστάσεων που είμαστε υποχρεωμένοι να 

έχουμε, γιατί το ορίζει αυτό η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, και έχει έρθει ως ενίσχυση του 
κωδικού αυτού για να μπορέσει να ανατεθεί και να προχωρήσει περαιτέρω η πιστοποίηση. 
 
ΑΓΓΕΛΗΣ: Από ότι γνωρίζω… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν σας ακούω, κ. Αγγελή. 
 
ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Πρόεδρε, το λόγο. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι, να ολοκληρώσει ο κ. Αγγελής, κ. Μπασακίδη, και θα τον έχετε. 
 
ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Να τον βοηθήσω, γι’ αυτό, να απαντήσω. 

 
Ωραία.  
Κύριε Μπασακίδη, έχετε το λόγο, ίσως να καλύψετε τον κ. Αγγελή. Παρακαλώ. 

 
Λοιπόν, αυτό που θέλουμε, ο κ. Αγγελής ρώτησε από τη θέση του ως μέλος 
μιας επιτροπής ελέγχου καταλληλότητας των αθλητικών εγκαταστάσεων τα 

προηγούμενα χρόνια, από ότι ήξερα, το συγκεκριμένο κονδύλι όμως αφορά κάτι άλλο. Αφορά 
τους αθλητικούς χώρους που είναι διάσπαρτοι μέσα στο Δήμο, από τα προαύλια των 
σχολείων, και εξωτερικά, οι οποίοι δεν χρήζουν αυτής της αδειοδότητης, όπως 
αντιλαμβάνεται και όπως γνωρίζει ο κ. Αγγελής, αλλά πρέπει εμείς να πιστοποιήσουμε τη 
λειτουργία, την καλή λειτουργία των οργάνων, αυτών των οργάνων που υπάρχουν μέσα σε 
αυτές. Π.χ. πρέπει να πιστοποιηθεί η κατάσταση στην οποία βρίσκεται μία μπασκέτα που 
υπάρχει σε ένα γήπεδο. Έτσι λοιπόν, μπαίνουμε σ’ αυτή τη διαδικασία της συντήρησης και 
της πιστοποίησης της καλής λειτουργίας των οργάνων αυτών, που είναι ελεύθερα προς 
χρήση. 
 
ΑΓΓΕΛΗΣ: Oκ. 
 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Από ποιον γίνεται η πιστοποίηση; 
 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ:  

ΑΓΓΕΛΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ:  
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Θα γίνει από εταιρεία, υπάρχουν εταιρείες οι οποίες πιστοποιούν την καλή 
λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων που δίνουνε συγκεκριμένα 

πιστοποιητικά. 
 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Άρα δεν αναλαμβάνουνε και τις επισκευές αυτοί; Γιατί είπες και επισκευή. 

 
Όχι, η εταιρεία… τι εννοούσα επισκευή; Εμείς θα πρέπει να πάμε να 
ελέγξουμε την καταλληλότητα των αθλητικών οργάνων. Εκεί θα καταγραφεί 

η οποιαδήποτε αδυναμία έχει και η οποιαδήποτε αναγκαία παρέμβαση χρειάζεται, έτσι ώστε 
να πάρουμε το πιστοποιητικό.  
 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Oκ, εντάξει. Άρα η πίστωση αυτή αφορά την αμοιβή της εταιρείας, έτσι; 

 
Όλο το… όχι, όλο μαζί. Και τον έλεγχο, αλλά θα είναι διακριτή, και ο έλεγχος 
και το πιστοποιητικό, και η λήψη του πιστοποιητικού. 

 
Ναι, αυτό λέω. Η πίστωση δεν αφορά επισκευές. Αφορά μόνο αμοιβές της 
πιστοποίησης. 

 
Όχι… αμοιβές ελέγχου. Αν είναι μικροσυντηρήσεις είναι…, δηλαδή αν ένα 
στεφάνι είναι χαλασμένο είναι ευτελούς αξίας. Είναι πάρα πολύ μικρής αξίας 

που μπορεί ενδεχομένως να ενσωματωθεί εκεί. Τώρα αν είναι να αλλάξουμε όλη τη μπασκέτα 
από τη βάση της είναι ένα κονδύλιο τελείως διαφορετικό. 

 
Μάλιστα.  
Τι ψηφίζετε, κ. Αγγελή; Κύριε Αγγελή, τι ψηφίζετε; 

 
ΑΓΓΕΛΗΣ: Υπέρ, Υπέρ. 

 
¨Υπέρ¨.  
ΟΜΟΦΩΝΑ, λοιπόν, το θέμα 7. 

 
 

Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της την παραπάνω υπηρεσιακή εισήγηση, τις διατάξεις των άρθρων 72 & 75 του Ν. 
3852/2010 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, καθώς επίσης και τη δήλωση Λευκής 
ψήφου από τους κ.κ. Τζαμουράνη και Λιάππα,   
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α   
 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας την αναμόρφωση του δημοτικού 
προϋπολογισμού, οικον. έτους 2020, σύμφωνα με τα προτεινόμενα στην υπ’ 
αριθμ. πρωτ. 69362/30-10-2020 εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου & 
Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Καλαμάτας η οποία 
αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής. 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο  υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Γεώργιος Φάβας  1. Αγγελής Αναστάσιος  

  2. Αθανασόπουλος Κων/νος 

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ:  

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ:  

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:  

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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  3. Λιάππας Λεωνίδας 

  4. Μαρινάκης Σαράντος 

  5. Μπάκας Ιωάννης 

  6. Μπασακίδης Νικόλαος 

  7. Τζαμουράνης Βασίλειος  

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
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