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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   17/2020 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   181/2020 

 
 
 
Στην Καλαμάτα σήμερα, την 6η Μαΐου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, 
συνέρχεται στην 17η/2020 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά 
την υπ’ αριθμ. πρωτ. 13607/30-4-2020 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 της υπ’ 
αριθμ. 40/20930/31-3-2020 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) Ζαφειρόπουλος Ιωάννης, 2) Κοσμόπουλος 
Βασίλειος, 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 συμμετέχουν επίσης 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.   

 
Στη συνεδρίαση κλήθηκε επίσης, επειδή στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα που 
αφορούν στην εν λόγω Κοινότητα, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Καλαμάτας 
κ. Λύρας Παναγιώτης και λόγω μη συμμετοχής του, συμμετέχει στη συνεδρίαση η 
αναπληρώτρια αυτού κα Μπάμπαλη Αικατερίνη.   
 

Επίσης στη συνεδρίαση συμμετέχουν, τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
κ.κ. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος και Χριστόπουλος 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 3ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης με τίτλο : 

Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2020. 

H από 4-5-2020, σε ορθή επανάληψη, σχετική εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου και 
Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Καλαμάτας, έχει αναλυτικά ως εξής: 
 
 
ΘΕΜΑ : Εισήγηση 4

η
για την αναμόρφωσητου Δημοτικού Προϋπολογισμού & Τεχνικού 

Προγράμματος Οικονομικού Έτους 2020. 

 

Σας αποστέλλουμε το παρακάτω απόσπασμα που περιλαμβάνει τις εισηγήσεις των Διευθύνσεων 

του Δήμου για τροποποίηση του Προϋπολογισμού. 

 

Η Προϊσταμένη Λογιστηρίου & Μισθοδοσίας             Η Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών 

               Μπουρίκα Σοφία                                                                Γεωργία  Ηλιοπούλου 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ 

ΔΙΑΜΟΡΦ/

ΝΟΣ 

ΑΝΑΜΟΡ 

ΦΩΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 

4142.10 Κρατήσεις υπέρ Δ.Ο.Υ 10000 10000 150000 160000 

00.6053.04 

Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ 

υπαλλήλων ειδικών θέσεων 15500 15500 15100 30600 

00.6126.01 

Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ 

επί των εξόδων παράστασης και 

των λοιπών παροχών σε Αιρετούς. 800 800 2000 2800 

00.6432 

Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό 

και στο εξωτερικό 25000 24800 -17800 7000 

00.6521.01 

Τόκοι Δανείων Ταμ. Παρ. και 

Δανείων 299973,5 299973,5 -56940,52 243032,98 

00.6526.01 

Χρεολύσια δανείων Ταμ. Παρ. και 

Δανείων 357996,15 357996,15 -67929,04 290067,11 

00.6823 Τόκοι υπερημερίας χρήσης 220000 220000 -50000 170000 

00.8242.010 Λοιπές κρατήσεις υπέρ Δ.Ο.Υ. 10000 10000 150000 160000 

10.6041 

Τακτικές αποδοχές 

(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, 

δώρα εορτών, γενικά και ειδικά 

τακτικά επιδόματα) 37000 56300 6600 62900 

10.6052.12 

Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ υπέρ 

λογαριασμού σε Χρήμα 100 100 360 460 

10.6054.04 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ  7000 7600 1200 8800 

10.6631 

Προμήθεια υγειονομικού και 

φαρμακευτικού υλικού 500 500 10000 10500 

15.6631 

Προμήθεια μασκών προστασίας 

για τις ανάγκες του κεντρικού 

Νοσοκομείου Καλαμάτας 0 0 3000 3000 
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15.7135.04 

Προμήθεια και τοποθέτηση 

διαχωριστικών γκισέ και 

επιτοίχιων συσκευών 

απολυμαντικού υγρού για την 

προφύλαξη των εργαζομένων του 

Δήμου Καλαμάτας από το COVID19 0 0 10000 10000 

20.6012.01 

Αποζημίωση υπερωριακής 

εργασίας και για εξαιρέσιμες 

ημέρες και νυκτερινές ώρες και 

λοιπές πρόσθετες αμοιβές 28000 28000 5000 33000 

20.6042.01 

Αποζημίωση υπερωριακής 

εργασίας και για εξαιρέσιμες 

ημέρες και νυκτερινές ώρες και 

λοιπές πρόσθετες αμοιβές 3000 3000 3000 6000 

20.6061.002 

Παροχές ένδυσης (ένδυση 

εργατοτεχνικού και ένστολου 

προσωπικού) 2020 35000 15000 -3000 12000 

20.6211 

Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για 

φωτισμό οδών, Πλατειών και 

κοινόχρηστων χώρων και 

παραγωγικής διαδικασίας 550000 550000 -8000 542000 

20.6634.02 

Προμήθεια ειδών καθαριότητας 

και ευπρεπισμού που αφορά 

συνεχιζόμενη διαγωνιστική 

διαδικασία με έναρξη το έτος 2018 8000 5000 -5000 0 

20.7335.13 

Δαπάνες για την επείγουσα 

αποκατάσταση βλαβών στο 

δημοτικό δίκτυο ηλεκτροφωτισμού 0 2000 8000 10000 

30.6633 

Προμήθεια απολυμαντικού υλικού 

για το σύστημα ρομποτικής 

απολύμανσης του Κεντρικού 

Νοσοκομείου Καλαμάτας 0 0 745,8 745,8 

30.7135.27 

Προμήθεια μηχανήματος 

ρομποτικής απολύμανσης για τις 

ανάγκες του Κεντρικού 

Νοσοκομείου Καλαμάτας 0 0 7440 7440 

30.7425.07 

Δαπάνες για επείγουσες εργασίες 

καθαρισμού οδών,πλατειών, 

αλσών και κοινόχρηστων γενικά 

δημοτικών χώρων 0 100000 20000 120000 

35.6041 

Τακτικές αποδοχές 

(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, 

δώρα εορτών, γενικά και ειδικά 

τακτικά επιδόματα) 30000 46306 15000 61306 

35.6054.04 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ  8000 12820 3700 16520 

35.7135.01 

Προμήθεια υλικών συντήρησης 

πρασίνου και φυτωρίου (2020) 10000 0 16080,25 16080,25 

35.7135.03 

Προμήθεια οργάνων και 

απαραίτητου εξοπλισμού για 

πιστοποίηση παιδικών χαρών 

Δήμου Καλαμάτας (2020) 30000 126600 -900 125700 

35.7332.06 

Συντήρηση πρασίνου και 

αρδευτικών δικτύων (2020) 74400 74354,17 -6688,77 67665,4 
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35.7332.07 

Θρυμματισμός φυτικών 

υπολειμμάτων (2020) 74400 74350,4 -3715 70635,4 

35.7332.18 

Δαπάνες για επείγουσες εργασίες 

επισκευής των οργάνων και γενικά 

των εγκαταστάσεων των παιδικών 

χαρών 0 20000 10000 30000 

35.7336.05 

Καθαρισμός αυτοφυούς 

βλάστησης σε ελεύθερους χώρους, 

οικόπεδα και δημοτικού οδικού 

δικτύου (2020). 74400 74350,4 -4460 69890,4 

35.7336.06 

Δαπάνες καθαρισμού πινακίδων, 

γλυπτών και μνημείων από 

γκραφιτι 15000 15000 -10000 5000 

35.7336.09 

Εργασίες επισκευής δικτύου 

άρδευσης (2019) 10000 1216,48 -1216,48 0 

35.7425.13 Περίθαλψη τραυματισμένων ζώων  0 0 10000 10000 

40.6021 

Τακτικές αποδοχές 

(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, 

δώρα εορτών, γενικά και ειδικά 

τακτικά επιδόματα) 12000 12000 5000 17000 

40.6051.05 

Εργοδοτικές εισφορές υπέρ κύριας 

σύνταξης μηχανικών 21000 21000 16500 37500 

40.6051.06 

Εργοδοτικές εισφορές Επικουρικής 

Ασφάλισης  Μηχανικών  6000 6000 5800 11800 

40.6052.04 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 2000 2000 3500 5500 

60.6041.03 

Τακτικές αποδοχές 

(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, 

δώρα εορτών, γενικά και ειδικά 

τακτικά επιδόματα)ΚΔΑΠΜΕΑ 112000 157000 -25000 132000 

60.7135.03 

Προμήθεια μικρού λεωφορείου για 

μεταφορά ωφελούμενων για 

ΚΔΑΠΜΕΑ 2300 15000 25000 40000 

70.01.6041.02 

Τακτικές αποδοχές 

(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, 

δώρα εορτών, γενικά και ειδικά 

τακτικά επιδόματα) 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 70000 70000 45000 115000 

70.01.6054.05 

Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 

εκτάκτου προσωπικού 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 20000 20000 10000 30000 

9111 Αποθεματικό 545351,98 476229,97 2623,76 478853,73 

 
ΑΛΛΑΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ 

 

1. Κ.Α.  εξόδου 60.7135.03   από  ΄΄Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού για ΚΔΑΠ’’  σε  ΄΄Προμήθεια 

μικρού λεωφορείου για μεταφορά ωφελούμενων ΚΔΑΠΑΜΕΑ’’ 

 

 
Επί του θέματος αυτού εξελίσσεται διαλογική συζήτηση η οποία έχει ως εξής:  

 
Κατά την εισήγηση την οποία υπογράφει η κα Ηλιοπούλου, η Διευθύντρια 
Οικονομικών και σύμφωνα με τις εισηγήσεις των Υπηρεσιών.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Αν θέλει κάποιος να πει κάτι να το δούμε.  
Κύριε Κοσμόπουλε.  

 
Εμένα μου κάνει εντύπωση, μου κάνει μεγάλη εντύπωση, η μεγάλη 
απόσταση η οποία υπάρχει ανάμεσα στις προβλέψεις και στις 

διαμορφώσεις. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω πώς η Υπηρεσία ενώ προβλέπει κρατήσεις 
υπέρ Δ.Ο.Υ. 10.000, αυτές ενισχύονται κατά 150.000. Έχουμε και αναθεώρηση 
προϋπολογισμού …  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, όχι.  
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Κάνει και τροποποιήσεις ...  

 
Να σας απαντώ ένα-ένα για να μην το χάνουμε;  
Η αναμόρφωση γίνεται λόγω των αυξημένων παρακρατήσεων που προέκυψαν 

απ’ τα τιμολόγια τα οποία εξόφλησε η Υπηρεσία και τα οποία ήταν πάρα πολλά και δεν ήταν 
δυνατόν να προβλεφθούν, γιατί; Πάρα-πάρα πολλοί από τους εκδότες των τιμολογίων - 
προμηθευτές του Δήμου, δεν είχαν ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα. Μας τις 
έφερναν, λοιπόν, εδώ πέρα, οπότε έπρεπε να τα παρακρατήσουμε και να τα πάμε σε ειδικό 
κωδικό.  
Έτσι λοιπόν γεμίζουμε στην ουσία, οι κρατήσεις υπέρ Δ.Ο.Υ. αυτό είναι. Είναι η απόδοση των 
παρακρατήσεων που κάναμε από τα τιμολόγια τα οποία εξοφλήσαμε. Γι’ αυτό ενισχύθηκε 
τόσο πολύ ο κωδικός. Καταναλώσαμε να σκεφτείτε…  
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: … (δεν ακούγεται) 

 
Ακούστε με λίγο.  
Καταναλώσαμε να σκεφτείτε το πρώτο τετράμηνο όσο είχαμε καταναλώσει το 

2019.  
 
Είπα: Αφού τα ξέραμε αυτά ότι ήταν εκκρεμότητες τιμολογίων και ότι 
κάποια στιγμή για προϋπολογισμό μιλάμε, έπρεπε να είχαμε προβλέψει …  

 
Δεν τα ξέραμε, Βασίλη μου, αν χρωστάνε.  

 
Γιατί έπρεπε να περιμένουμε πότε θα τα εισπράξουμε;  
 

Βασίλη, δεν ξέραμε αν χρωστάνε στην Εφορία. Ζητώντας τις ενημερότητες το 
βρήκαμε.  

 
Εντάξει.  
Επίσης, βλέπω ότι υπάρχει μια μεγάλη απόκλιση στο τόκους δανείων, 

ταμείων και παρακαταθηκών, στους τόκους υπερημερίας, μεγάλες αποκλίσεις.  
 
Να τα εξηγήσω αυτά.  
Οι αποκλίσεις αυτές οφείλονται στο γεγονός ότι λάβαμε ένα έγγραφο από το 

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στο οποίο έχει ως θέμα: ¨Αναστολή παρακράτησης των 
τριών επόμενων ενδεκατημορίων, έναντι τοκοχρεολυτικών δόσεων δανείων χορηγηθέντων 
αποκλειστικά από τους πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων προς τους ΟΤΑ Α 
και Β βαθμού¨. Σύμφωνα με αυτό αναστέλλεται η είσπραξη των τοκοχρεολυτικών δόσεων 
και μεταφέρονται εντός του 2021, να καταβληθούν σε 11 ισόποσες μηνιαίες δόσεις αρχής 
γενομένης από την 1η/1ου του ’21.  
Άρα, είναι ένα ποσό το οποίο πρέπει να το μειώσουμε από την πρόβλεψή μας στον 
προϋπολογισμό γιατί μεταφέρεται στην επόμενη χρήση. 
Κάτι άλλο;  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Και ένα τελευταίο.  
Στο τέλος η πυροπροστασία ενώ είναι 70.000 ενισχύεται με 45.000. Συν 

βέβαια τις εργοδοτικές εισφορές. Η ερώτηση είναι μία: Πυροπροστασία κάναμε και πέρυσι. 
Ξέραμε τι κάναμε, ξέραμε ποιους είχαμε, ξέραμε πόσο μας στοίχισε. Τι είναι αυτό που μας 
κάνει τώρα, πριν καν ξεκινήσουν οι εργασίες να ξέρουμε εκ των προτέρων ότι θα πρέπει να 
αυξήσουμε το ποσό κατά 45 μάλιστα χιλιάδες, ουσιαστικά πάνω από το μισό, πάνω από 50% 
αυτού που είχαμε προβλέψει; 

 
Αυτό δεν μπορώ να σας το πω εγώ, δεν είμαι πρόχειρος, εκτός αν το ξέρει ο κ. 
Μπάκας.  

Αυτό ήρθε με εισήγηση, καταρχήν, του Λογιστηρίου σύμφωνα με τις προσλήψεις που 
προγραμματίζονται για να είμαι ξεκάθαρος.  
 Ο κ. Μπάκας δεν ξέρω αν έχει να προσθέσει κάτι.  

 
Επειδή δεν σας άκουσα, είχα ένα ζήτημα ...  
 
Να σε βοηθήσω, Γιάννη μου.  
Είπε ο κ. Κοσμόπουλος γιατί ενισχύουμε τον κωδικό των αποδοχών για την 

πυροπροστασία και των εργοδοτικών εισφορών, το οποίο αρχικά είχε προβλεφθεί 70.000 
στον προϋπολογισμό, κατά 45.000. Άλλαξε κάτι ως προς την πρόσληψη των πυροφυλάκων ή 
κάτι διαφορετικό;  

 
Κοιτάξτε, δεν είναι βέβαιο ότι θα απορροφηθούν όλα τα χρήματα και δεν είναι 
βέβαιο ότι θα πάρουμε 40 πυροφύλακες. Οι πυροφύλακες, όπως ξέρετε, δεν 

ασχολούνται μόνο με το να παρακολουθούν με κιάλια εάν έπιασε κάποια φωτιά. Θα Κόβουν 
χορτάρια στα χωριά τους, θα μαζεύουν σκουπιδάκια, θα κάνουν οδοκαθαρισμούς, θα τα 
κάνουν όλα αυτά. Και οι πυροφύλακες θα προσληφθούν με ευθύνη των Προέδρων, με καθ’ 
υπόδειξη των Προέδρων.  
Επομένως, λοιπόν, ο κάθε Πρόεδρος που θα …  

 
Γιάννη, δεν ακούγεσαι, έλα πιο κοντά. Δεν καταγράφεσαι, έλα πιο κοντά να 
μιλάς. Δεν ακούγεσαι καλά.  

 
Έχουμε κακή σύνδεση κ. Πρόεδρε. Δεν ξέρω τι φταίει.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι μακριά απ’ το μικρόφωνο, γι’ αυτό. Εγώ ακούγομαι μια χαρά.  
 
Είπα ότι δεν είναι βέβαιο ότι θα προσληφθούν 40 πυροφύλακες. Μπορεί να 
προσληφθούν λιγότεροι. Εμείς όμως ας έχουμε αυτό το ποσόν.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πέρυσι πόσα ήταν τα λεφτά;  

 
Και δεν είναι βέβαιον ότι θα καταναλωθεί όλο το ποσό.  

 
Γιάννη μου, το καταλαβαίνω, αλλά ας ξεκινήσουμε να τους παίρνουμε, ας 
δούμε πού θα πάμε και το αλλάζουμε τότε. Να το αλλάξουμε από τώρα; 

Τέλος πάντων. Προχωράμε, προχωράμε, προχωράμε.  
 
Όταν τελειώσει το θέμα θα μας κάνετε μαθήματα για άλλα πράγματα. Είναι 
βέβαιο ότι θα προσληφθούν 40. Μπορεί σε μικρά χωριά να προσληφθεί ένας, 

ανά δύο χωριά.  
 
Περιμένω και την απάντηση από τη Διευθύντρια.  
Να δούμε, μου είπε ότι δεν είχε αρχικά προβλεφθεί στον προϋπολογισμό. 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ Ι.:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ Ι.:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ Ι.:  

ΜΠΑΚΑΣ Ι.:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ Ι.:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Έπρεπε να είναι από την αρχή αυτό το ποσό το οποίο προσθέτουμε, δεν είχε προβλεφθεί 
σωστά στον αρχικό προϋπολογισμό. Περιμένω να μου πει και κάτι άλλο ακόμη.  

 
Και κάτι ακόμα. Μπορεί να παραταθεί η πρόσληψή τους κατά ένα μήνα, 
ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν.  
 
Εντάξει, ΟΚ.  
Υπάρχει κάτι άλλο, Βασίλη Κοσμόπουλε;  

 
Αυτό που είπε ο κ. Πρόεδρος μάλλον είναι το σωστότερο, γιατί τα ίδια 
συνέβαιναν και πέρυσι, φέτος, του χρόνου, μάλλον κάποιο λάθος είχε 

γίνει.  
Εγώ καλύφθηκα, δεν θέλω κάτι άλλο.  

 
Ωραία. Κάποιος άλλος;  
Κύριε Τζαμουράνη; Θέλετε κάτι;  

 
Ναι, εγώ θέλω το εξής: Να επισημάνω ότι το έχω ζητήσει, αγαπητέ 
Πρόεδρε, και σε άλλη συνεδρίαση. Διαπιστώνω, καταρχήν, ότι οι 

εισηγήσεις είναι λειψές. Π.χ. δεν ξέρω αν σήμερα προστέθηκαν γιατί δεν ήμουνα στο σπίτι 
αλλά μέχρι χθες το βράδυ, τουλάχιστον οι εισηγήσεις των Υπηρεσιών, των επιμέρους 
Υπηρεσιών που στάλθηκαν στην Οικονομική Υπηρεσία για να κάνει την τροποποίηση δεν 
υπήρχαν. Ένα το κρατούμενο.  
Δεύτερον: Έχω παρακαλέσει και δώστε τις εντολές που χρειάζεται, πιστεύω ότι θα είναι προς 
όφελος όλων μας και δεν θα υπάρχουν και τέτοιου είδους αδιευκρίνιστα σημεία όπως 
ανέφερε ο κ. Κοσμόπουλος και ενδεχομένως και άλλοι, να υπάρχει μια πολύ σύντομη 
αιτιολόγηση για ποιο λόγο γίνονται οι τροποποιήσεις. Ολιγόλογη, δεν χρειάζεται λεπτομέρειες. 
Ούτε τα ποσά τόσο ενδιαφέρουν, θέλω να πω τα λογιστικά ενδιαφέρουν. Εκείνο που έχει 
σημασία να ξέρουμε για ποιο λόγο γίνεται η κάθε τροποποίηση. Δηλαδή θα μπαίνει νέο έργο; 
Δεν υπήρχε στον προϋπολογισμό γι’ αυτό το λόγο και πρέπει να τον ενισχύσουμε; Και ούτω 
καθεξής.  
Και ένα τρίτο: Θεωρώ ότι μέσα σ’ αυτό τον πίνακα τον οποίον επισυνάπτει η Οικονομική 
Υπηρεσία θα πρέπει να μπει και μία στήλη η οποία να λέει από πού προέρχονται τα λεφτά. 
Δηλαδή είναι …  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Την πηγή χρηματοδότησης θέλετε;  

 
Άρα, θεωρώ ότι με λίγα λόγια ακόμη στην εισήγηση, με πολύ λίγα λόγια 
δεν θα έχει κανείς καμία ερώτηση ενδεχομένως επάνω στα στοιχεία.  

 
Εγώ να πω σχετικώς θα κάνω εγώ και μία σύσταση σε όλες τις Υπηρεσίες ότι 
εκτός από αυτό το οποίο εκδίδει κεντρικά το Λογιστήριο ως αναμόρφωση του 

προϋπολογισμού, υπάρχουν τα σχετικά εισηγητικά σημειώματα τα οποία μάλιστα πολλά είναι 
και με πρωτόκολλο, που έρχονται από τις Υπηρεσίες και τα οποία εξηγούν τους λόγους που 
προβαίνουμε σ’ αυτή την αναμόρφωση. Έστω και με καθυστέρηση για τη συγκεκριμένη θα 
σας το περάσουμε, απλά προς ενημέρωσή σας και ας είναι και μετά την Οικονομική Επιτροπή, 
για να σας λυθούν οι όποιες απορίες, για ποιους λόγους παίρνουμε, αναμορφώνουμε κάτι. Αν 
και έχω δώσει και από προηγούμενη φορά, το έχω πει στις Υπηρεσίες, ότι όταν θα φέρουν 
την εισήγηση για να γίνεται η ανάρτηση από το Τμήμα του κ. Αλεξανδρόπουλου, 
Υποστήριξης Διοικητικών Οργάνων, να υπάρχει εκτός από την εισήγηση του προϋπολογισμού 
και τα σχετικά εισηγητικά σημειώματα των Υπηρεσιών. Για να μπορείτε και εσείς να 
καταλάβετε, να κατανοήσετε καλύτερα για ποιο λόγο γίνεται και τι γίνεται.  

 
Ακριβώς αυτό λέω και την πηγή χρηματοδότησης μην ξεχάσουμε.  
 

ΜΠΑΚΑΣ Ι.:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:  

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:  
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Απλά μόνο η πηγή χρηματοδότησης λείπει, κ. Τζαμουράνη, θα το δούμε αυτό. 
Αν είναι εφικτό ευχαρίστως να το κάνουμε. Εντάξει; Αν και θα πω κάτι. Δηλαδή 

βλέπω στα εισηγητικά σημειώματα της Διεύθυνσης, για παράδειγμα, Γεωτεχνικών υπάρχει η 
πηγή χρηματοδότησης. Εγώ θα σας τα ανεβάσω και όπου είναι θα κάνουμε την απαραίτητη 
σύσταση σε όλες τις Διευθύνσεις. Εντάξει;  

 
Μια μικρή παρέμβαση, Πρόεδρε. Και στην τροποποίηση του τεχνικού 
προγράμματος πάντα υπάρχει η πηγή χρηματοδότησης.  

 
Ναι, Νίκο, σωστά, δίκιο έχεις, απλά εντάξει, καμιά φορά και πάνω στο άγχος 
της Υπηρεσίας…  

 
Μισό, Γιώργο. Ο πίνακας σήμερα είναι μόνο Γεωτεχνικών Υπηρεσιών και οι 
Γεωτεχνικές Υπηρεσίες έχουν μόνο δημοτικούς πόρους, τίποτα άλλο.  

 
Ναι, ναι, όχι, έξω από αυτό, επειδή υπάρχουν τροποποιήσεις και από τη 
Διεύθυνση Πρόνοιας, για παράδειγμα. Μες στην τροποποίηση …  

 
Αυτό αφορά τον προϋπολογισμό, εγώ μίλησα για το τεχνικό πρόγραμμα.  
 

Ακριβώς, ακριβώς. Ως προς το τεχνικό πρόγραμμα ναι. Τώρα, τέλος πάντων, 
αυτά σωστά είναι και θα προσπαθήσουμε να τα κάνουμε, θα ενημερωθούν οι 

Διευθύνσεις. 
Πάμε στην ψήφιση. Έχουμε ψηφίσει όλοι και ως προς το τεχνικό πρόγραμμα και ως προς τον 
προϋπολογισμό.   

 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Λευκό εγώ.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, ο κ. Τζαμουράνης ¨Λευκό¨.  

 
Όχι, θα το ψήφιζα εγώ έτσι κι αλλιώς.  
 

Θα το ψηφίσετε; Ναι; ¨Υπέρ¨ ο κ. Τζαμουράνης.  
Οι υπόλοιποι ¨Ναι¨;  

 
ΦΩΝΗ: Ναι, ναι.  

 
¨Ναι¨ όλοι, λοιπόν.  
Άρα στο θέμα αυτό ομόφωνα.  

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

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

Υιοθετεί την καταχωρούμενη αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης αυτής, 
εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου & Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών 
του Δήμου Καλαμάτας και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας  την 
αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού, οικον.  έτους 2020, σύμφωνα με τα 
προτεινόμενα στην εν λόγω εισήγηση. 
 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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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 

  3. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης 

  4. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

  5. Μαρινάκης Σαράντος 

  6. Μπάκας Ιωάννης 

  7. Μπασακίδης Νικόλαος 

  8. Τζαμουράνης Βασίλειος 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 8 Μαΐου 2020 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓ. ΦΑΒΑΣ 

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 

 

 

  


