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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ

39/2019

348/2019

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 21η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00
στο Δημοτικό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99, συνέρχεται στην 39η/2019 συνεδρίαση η
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 47757/17-10-2019
πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση 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 παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Αλειφέρη Καραθανάση
Ελένη και 2) Πολίτης Δημήτριος.
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
κ.κ. Αγγελής Αναστάσιος και Δρούγας Παντελής, οι οποίοι συμμετέχουν στη συνεδρίαση αυτή
αναπληρώνοντας τα τακτικά μέλη κ.κ. Αλειφέρη Καραθανάση Ελένη και Πολίτη Δημήτριο,
αντίστοιχα.
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης οι παρακάτω Πρόεδροι Συμβουλίων Κοινοτήτων και
Πρόεδροι Κοινοτήτων, επειδή στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα που αφορούν στις εν
λόγω Κοινότητες και απ’ αυτούς:
 Παραβρίσκεται ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Άριος κ. Κωστόπουλος
Γρηγόριος.
 Δεν παραβρίσκεται ο Πρόεδρος της Κοινότητας Πηγών κ. Μαρκόπουλος Απόστολος.
Επίσης στη συνεδρίαση παραβρίσκονται τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
κ.κ. Αθανασόπουλος Κων/νος και Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος, καθώς και οι δημοτικοί
σύμβουλοι κ.κ. Καραγιάννης Ανδρέας, Μπεχράκης Σταμάτης και 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 2019.
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην από 18-10-2019 σχετική εισήγηση
του Τμήματος Λογιστηρίου και Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου
Καλαμάτας, η οποία έχει αναλυτικά ως εξής:

ΘΕΜΑ : Εισήγηση 15η/ 2019 για αναμόρφωση Δημοτικού Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019,
Επιχειρησιακού Προγράμματος.
Σας αποστέλλουμε τις εισηγήσεις των παρακάτω Διευθύνσεων του Δήμου για τροποποίηση του
Προϋπολογισμού αιτιολογώντας το επείγον.
1. Δ/νση Οικονομικών
2. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
3. Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών
4. Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας
5. Δ/νση Προγραμματισμού Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών θεμάτων
6. Γραφείο Πολιτικής Προστασίας
Η Προϊσταμένη Λογιστηρίου & Μισθοδοσίας
Λαμπρινάτου Αικατερίνη

Η Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών
Γεωργία Ηλιοπούλου

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ (Έως και
18/10/2019)
(15η Τροποποίηση
Προϋπολογισμού 2019)
ΚΩΔΙΚΟΣ

1321.20

1321.21

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Χρηματοδοτήσεις για ¨Προμήθεια
και εγκατάσταση Εξοπλισμού
Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Συστήματος Ηλεκτρονικής
Πληροφόρησης Πολιτών και
Επισκεπτών στην Πόλη της
Καλαμάτας
Χρηματοδοτήσεις για Προμήθεια
και τοποθέτηση περιπτέρου για την
εγκατάσταση συστήματος
ηλεκτρονικής πληροφόρησης
πολιτών και επισκεπτών στην
κεντρική προκυμαία Λιμένα
Καλαμάτας
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ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ

ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ

0

0

237447,6

237447,6

0

0

24800

24800
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0

0

17000

17000

4142.10

Χρηματοδοτήσεις για Διαμόρφωση
χώρων για εγκατάσταση συστήματος
ηλεκτρονικής πληροφόρησης
πολιτών και επισκεπτών στο
Ιστορικό Δημαρχείο Καλαμάτας
Κρατήσεις υπέρ Δ.Ο.Υ

0

110000

20000

130000

4142.11

Κρατήσεις υπέρ ΟΚΑ

0

15000

10000

25000

4142.12

Κρατήσεις υπέρ Δήμου

0

15000

70000

85000

00.6126.13

Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ

0

0

4000

4000

00.6492

Δικαστικά έξοδα και έξοδα
εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή
συμβιβαστικών πράξεων

250000

300000

-28000

272000

00.6711.01

Επιχορήγηση σχολικών Επιτροπών
για λειτουργικές δαπάνες

707663,6

707663,6

55502,3

763165,88

00.6718.01

Απόδοση ποσοστού 15% (Τ.Α.Π.) στο
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

120000

120000

20000

140000

00.8242.010

Λοιπές κρατήσεις υπερ Δ.Ο.Υ

0

110000

20000

130000

00.8242.011

Λοιπές κρατήσεις υπερ Ο.Κ.Α

0

15000

10000

25000

00.8242.012

Λοιπές κρατήσεις υπερ ΔΗΜΟΥ

0

15000

70000

85000

10.6011

Τακτικές αποδοχές μονίμων
υπαλλήλων(περιλαμβάνονται
βασικός μισθός, δώρα εορτών,
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

2050000

1999300

-30500

1968800

10.6051.07

Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΤ
προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου
Δικαίου

7000

7000

1000

8000

10.6051.09

Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΡΙΑΣ
ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΦΚΑ

110000

150000

15000

165000

10.6051.11

Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ για παροχές σε
Είδος Υπαλλήλων (Πρώην ΤΥΔΚΥ και
ΟΠΑΔ)

60000

60000

10000

70000

10.6051.12

Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ υπέρ
Λογαριασμού σε Χρήμα Υπαλλήλων
(Πρώην ΤΥΔΚΥ και ΟΠΑΔ)

3000

4000

500

4500

15.6011

Τακτικές αποδοχές μονίμων
υπαλλήλων (περιλαμβάνονται
βασικός μισθός, δώρα εορτών,
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

865000

865000

-10000

855000

15.6051.11

Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ για παροχές σε
Είδος Υπαλλήλων ( Πρώην ΤΥΔΚΥ και
ΟΠΑΔ)

29000

29000

5000

34000

15.6052.04

Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ

24000

34000

5000

39000

20.6021

Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με
σύμβαση αορίστου χρόνου
(περιλαμβάνονται βασικός μισθός,
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά
τακτικά επιδόματα)

140000

152000

10000

162000

20.6041

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

610000

556000

-10000

546000

1321.22
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20.6042.01

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας
και για εξαιρέσιμες ημέρες και
νυκτερινές ώρες και λοιπές
πρόσθετες αμοιβές

20.6051.09

20.6051.11
20.6054.04

30.6011

30.6051.11

30.6051.12
30.6052.05
30.6052.07

30.7311.02

30.7323.48
30.7324.04

30.7324.10

30.7324.17
30.7331.35
30.7333.04

30.7411.01

30.7411.02

30.7411.03
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5000

5000

2000

7000

Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΡΙΑΣ
ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΦΚΑ

80000

80000

10000

90000

Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ για παροχές σε
Είδος Υπαλλήλων (Πρώην ΤΥΔΚΥ και
ΟΠΑΔ)

45000

52000

-2000

50000

181000

166000

-10000

156000

845000

935000

-12600

922400

20000

20000

1000

21000

1000

1000

500

1500

3000

3000

600

3600

1000

1000

500

1500

0

0

12100

12100

0

26650

-26650

0

24800

9800

-9800

0

0

200000

-70000

130000

0

50000

-30846,44

19153,56

360000

258100

-32300

225800

0

0

15000

15000

0

8000

4000

12000

0

13000

3000

16000

0

0

15000

15000

Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ
Τακτικές αποδοχές μονίμων
υπαλλήλων(περιλαμβάνονται
βασικός μισθός ,δώρα
εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά
επιδόματα)
Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ για παροχές σε
Είδος Υπαλλήλων (Πρώην ΤΥΔΚΥ και
ΟΠΑΔ)
Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ υπέρ
Λογαριασμού σε Χρήμα Υπαλλήλων
(Πρώην ΤΥΔΚΥ και ΟΠΑΔ)
Εργοδοτικές εισφορές υπέρ κύριας
σύνταξης μηχανικών
Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΚΥΤ
Διαμόρφωση αίθουσας του
Ιστορικού Δημαρχείου Καλαμάτας
στα πλαίσια του προγράμματος
¨Καλαμάτα 1821- Δρόμοι
Ελευθερίας
Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών
(2019)
Κατασκευή πεζοδρομίων στα
Γιαννιτσάνικα
Ολοκλήρωση πεζοδρόμησης της
οδού Ιατροπούλου από οδό
Σιδηροδρομικού Σταθμού εώς
Νέδοντος
Κατασκευή πεζοδρομίων και λοιπές
παρεμβάσεις στη Βέργα και την
Μ.Μαντίνεια
Κατασκευή Δημοτικού
καταστήματος Ασπροχώματος
Άρση επικινδυνότητας και
αποκατάσταση βατότητας οδών
στην Τ.Κ Άνθειας
Στατική μελέτη για την ανέγερση
νέου κτιρίου 1ου Ειδικού Δημοτικού
Σχολείου Καλαμάτας
Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων και
ενεργειακής απόδοσης για την
ανέγερση νέου κτιρίου 1ου Ειδικού
Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας
Εκπόνηση μελετών στατικής
επάρκειας κερκίδων γηπέδων
ποδοσφαίρων Δήμου Καλαμάτας και
γεφυρών οδού Ναυαρίνου

Πρακτικά Οικονομικής Επιτροπής
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30.7411.04

30.7425.01
35.6051.11
35.6692.01
35.7131.03

35.7135.07

35.7135.11
35.7322.03
35.7322.04
35.7326.01
35.7332.11
40.6051.05
40.6051.11

45.6051.01

45.6052.04
50.6011

50.6021

50.6051.02

50.6051.04
50.6051.05

50.6063.001
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Εκπόνηση γεωτεχνικής έρευνας &
μελέτης για το έργο ανέγερσης νέου
κτιρίου 1ου Ειδικού Δημοτικού
Σχολείου Καλαμάτας
Δαπάνες για την αντιμετώπιση τυχόν
εκτάκτων αναγκών
Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ για παροχές σε
Είδος Υπαλλήλων (Πρώην ΤΥΔΚΥ και
ΟΠΑΔ)
Προμήθεια Ανθόφυτων
Προμήθεια κηποτεχνικού
εξοπλισμού (2019)
Προμήθεια οργάνων και
απαραίτητου εξοπλισμού για
πιστοποίηση παιδικών χαρών Δήμου
Καλαμάτας (2018)
Προμήθεια ανταλλακτικών
παιδότοπων (2019)
Δημιουργία χώρων διαχείρισης
κλαδεμάτων
Κατασκευή χώρου φιλοξενίας ζώων
Εργασίες διασωσης στην περιοχή
Σκληβα της Άνω Βέργας
Συντήρηση πρασίνου και
αρδευτικών δικτύων (2018)
Εργοδοτικές εισφορές υπέρ κύριας
σύνταξης μηχανικών
Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ για παροχές σε
Είδος Υπαλλήλων (Πρώην ΤΥΔΚΥ και
ΟΠΑΔ)
Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑΕΤΑΜ /ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (τέως ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ )
(Ν. 4254/14)
Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός μισθός,
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά
τακτικά επιδόματα)
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός μισθός,
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά
τακτικά επιδόματα)
Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ /
τέως ΤΕΑΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ (Ν.
4052/12)
Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ
προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου
Δικαίου
Εργοδοτικές εισφορές υπέρ κύριας
σύνταξης μηχανικών
Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση
εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) παροχή γάλακτος (κυα
53361/06,ΤΤ36586/07,31119/08)
2018
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0

0

8000

8000

2000

107000

-9203,56

97796,44

12000

12000

3000

15000

0

7000

3000

10000

0

3000

5000

8000

50000

74400

-3900

70500

0

5000

8900

13900

5000

5000

-5000

0

5000

5000

-5000

0

0

0

55000

55000

30000

74337,01

-3000

71337,01

20000

20000

5000

25000

10000

12000

2000

14000

2000

2000

-800

1200

4500

4500

800

5300

290000

290000

15000

305000

92000

92000

-16200

75800

10000

10000

1200

11200

2500

2500

500

3000

500

500

-500

0

0

0

2000

2000
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50.7132.02

64.7135.03

64.7311.03

64.7336.02

64.7425.01

70.01.6041.02

70.01.6054.05

9111
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Προμήθεια καινούργιου επιβατηγού
αυτοκινήτου
Προμήθεια και τοποθέτηση
περιπτέρου για την εγκατάσταση
συστήματος ηλεκτρονικής
πληροφόρησης πολιτών και
επισκεπτών στην κεντρική
προκυμαία Λιμένα Καλαμάτας
Διαμόρφωση χώρων για
εγκατάσταση συστήματος
ηλεκτρονικής πληροφόρησης
πολιτών και επισκεπτών στο
Ιστορικό Δημαρχείο Καλαμάτας
Αποκατάσταση- εξασφάλιση
αρδευτικού δικτύου από θεομηνία
στις περιοχές Αλαγονία - Μαχαλά.
Προμήθεια και εγκατάσταση
Εξοπλισμού Πληροφορικής και
Επικοινωνιών Συστήματος
Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης
Πολιτών και Επισκεπτών στην Πόλη
της Καλαμάτας
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός μισθός,
δω΄ρα εορτών, γενικά και ειδικά
τακτικά επιδόματα) ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ εκτάκτου
προσωπικού ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Αποθεματικό

ΑΠΟΦΑΣΗ 348/2019

24800

24800

-2000

22800

0

0

24800

24800

0

0

17000

17000

0

111500

-13300

98200

0

0

237447,6

237447,6

70000

70000

7500

77500

20000

20000

500

20500

587193,3

471341,7

24497,7

495839,4

ΕΣΟΔΑ

€ 758.495,20

ΕΞΟΔΑ

€ 758.495,20

Επί του θέματος διεξάγεται διαλογική συζήτηση ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εδώ απλά εκτός από την εισήγηση την οποία έχετε στα χέρια σας και επειδή
μας ήρθε μετά την εισήγηση της Υπηρεσίας άλλη μία ενίσχυση κωδικού, ο
40.7111.01 που αφορά τις διανοίξεις προσθέτουμε 3.000 ευρώ και τα παίρνουμε από το
«Αποθεματικό», από τον λογαριασμό 9111 αυτά τα χρήματα.
Επίσης, ενίσχυση κωδικών και συγκεκριμένα του 40.7413.23 «Αμοιβή μελέτης για σύνταξη
πράξης εφαρμογής περιοχής Ασπροχώματος» με το ποσό των 45.500 ευρώ με αντίστοιχη
μείωση του κωδικού 70.027131.03 με το ποσό των 40.000 ευρώ και του κωδικού
70.027135.03 με το ποσό των 5.500 ευρώ.
Και δεύτερον: Η ενίσχυση του κωδικού 40.7413.07 «Αμοιβή πολεοδομικής μελέτης περιοχής
Μπαριάμαγα, κτηματογράφηση – πολεοδόμηση – πράξη εφαρμογής» με το ποσό των 4.000
ευρώ με αντίστοιχη μείωση του κωδικού 70.027135.03 με το ποσό των 4.000 ευρώ, είναι με
έγγραφο που το υπογράφει ο Αντιδήμαρχος ο κ. Μπασακίδης.
ΦΩΝΗ: …(εκτός μικροφώνου-δεν ακούγεται)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είπα ως οι εισηγήσεις, αυτά τα διάβασα, γιατί ήρθαν την τελευταία στιγμή να
προστεθούν στην εισήγηση.
ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Είχε ολοκληρωθεί η εισήγηση, γι αυτό.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είχε ολοκληρωθεί, είχε έρθει, εάν θέλετε…
Υπάρχει κάποιο ζήτημα, θέλετε…;
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Θα τα δούμε την άλλη βδομάδα, …. τα ψάχνουμε.
Τώρα λέγατε μία σειρά από νούμερα, δεν μου λέγαν εμένα τίποτα.
Κόβουμε από τον 0070 και τα πηγαίνουμε στον… Εντάξει, εγώ υποτίθεται έχω καθίσει και
έχω κοιτάξει ένα-ένα νούμερο να έχω αντίληψη.
Τώρα που σας ακούω τι να κοιτάξω; Τίποτα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα σας δώσει, λοιπόν, την απαραίτητη εξήγηση γι’ αυτά που είναι εκτός
εισηγήσεως…
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Γιατί δεν μπορεί να είναι την άλλη βδομάδα; Αυτό ρωτάω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα σας εξηγήσω εγώ όσον αφορά το ένα θέμα που έβαλα εγώ, Νίκο συγνώμη,
για τη διάνοιξη, είναι ένα θέμα που χρονίζει, αναφέρεται σε ένα θέμα που το
γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο κ. Τζαμουράνης, το λέω γιατί ήμουνα μπροστά σε μία συζήτηση,
στην οδό Μυρτιάς, ένα μικρό ποσό, το γνωρίζετε, κ. Τζαμουράνη, να μην πω εκ του
μικροφώνου. Και αυτό, συγνώμη, επικαλούμαι το όνομά σας επειδή γνωρίζετε την

υπόθεση. Εντάξει, κ. Τζαμουράνη;
Λοιπόν, και παίρνουμε τα χρήματα απ’ το «Αποθεματικό», δηλαδή δεν μειώνουμε κάτι άλλο
και όσον αφορά τους δύο άλλους κωδικούς θα σας δώσει την εξήγηση ο κ. Μπασακίδης.
Νίκο, έχεις το λόγο.
ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Ενισχύονται οι κωδικοί των αποζημιώσεων των μελετητών για τις μελέτες
του Ασπροχώματος και στην Κηπούπολη. Γιατί του Ασπροχώματος; Σωστή η
ένσταση του κ. Κοσμόπουλου, αλλά η επόμενη τροποποίηση θα γίνει μετά από 20 μέρες και
κτλ. και οι μελετητές τώρα είναι έτοιμοι να παραλάβουν στα χέρια τους, έχουν ήδη
παραλάβει ένα πολύ μεγάλο μέρος των ενστάσεων και λένε ότι αν δεν πληρωθούμε, γιατί δεν
έχουν πληρωθεί και πρέπει να αποκαταστήσουμε και τη διαδικασία της αποπληρωμής τους,
και λένε ότι εμείς δεν θα εξετάσουμε τις ενστάσεις εάν δεν πληρωθούμε.
Τώρα, θα μου πει κάποιος, όπως είπε και ο κ. Κοσμόπουλος και πολύ σωστά, γιατί; Εμείς την
Παρασκευή το είχαμε έτοιμο αλλά μας είπε η Υπηρεσία, λέει την Πέμπτη ήταν η εισήγηση, εε
την Παρασκευή δεν το πήρανε. Εε εντάξει. Αυτό είναι. Και από πού πήραν; Πήραν από τη
Διεύθυνση Ανάπτυξης, από κωδικό που αφορά τους ναυαγοσώστες. Αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κοσμόπουλε.
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Πρώτον, μία παράκληση: Εάν είναι δυνατόν όταν έρχονται οι
αναμορφώσεις του προϋπολογισμού να λέει έσοδα και δαπάνες, να
υπάρχει ένας διαχωρισμός, δεν υπάρχει εδώ…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει σε κάθετη μορφή. Συγνώμη, υπάρχει ο διαχωρισμός -για να σας
βοηθήσω- σε κάθετη μορφή όπου με πλην φαίνεται από τι αφαιρείται. Δηλαδή,
υπάρχει ο κωδικός, ακολουθείται αυτή η τάξη από το λογιστήριο. Είναι ο τύπος έτσι.
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Εντάξει, τέλος πάντων, καλό θα ήτανε.
Στη συνέχεια έχουμε μια σειρά από μελέτες οι οποίες ενισχύονται. Δηλαδή
τι προέκυψε στην πορεία; Άλλαξε το κτίριο; Συνέβη κάτι σημαντικό; Όταν βγαίνει μια μελέτη
έχω μια μελέτη, ναι, η αξία η μελέτης είναι αυτή. Από την αρχή. Γιατί αυτή μεταβάλλεται;
Δηλαδή είχαμε αποφασίσει, ξέρω ’γώ, στατική μελέτη για την ανέγερση νέου κτιρίου 8.000,
θέλουμε και 4.000 ακόμα..
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Μπασακίδης το λόγο, να σας απαντήσει. Τελείωσες;
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ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, έχω και άλλα. Είναι 1-2-3.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλύτερα πέστα όλα, κ. Κοσμόπουλε.
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Δως μου ένα, δεν υπάρχει λόγος, να μου εξηγήσει, γι’ αυτό, γι’ αυτό, δεν…
ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Αυτό που συνηθίζεται στη σύνταξη του τεχνικού προγράμματος είναι η
εγγραφή κωδικών με πιστώσεις οι οποίες είναι διαθέσιμες σε εκείνη τη
χρονική στιγμή και όταν θα φτάσουμε στην περίπτωση, στη φάση εκείνη όπου θα γίνει η
ανάθεση συμπληρώνεται η πίστωση. Συμφωνούμε, κ. Διευθυντά;
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Όλα συμβαίνουν.
ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Όλα συμβαίνουν. Είναι θέμα τεχνικής διαχείρισης, του προγράμματος.
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Τέλος πάντων, θα το ξεπεράσουμε.
Εργασίες διάσωσης στην περιοχή Σκλήβα τι είναι;
ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Αυτό θα το λέγαμε και το βράδυ, θα σας πω τώρα.
Λοιπόν, για τη διάνοιξη του δρόμου Άνω-Κάτω Βέργα γίνεται η εργολαβία
μέσα σε δασική έκταση. Σύμφωνα με το Νόμο θα πρέπει και είναι υποχρεωμένος ο ανάδοχος,
τι να κάνει; Το ισόποσο εμβαδόν να προχωρήσει σε αναδάσωση κάποιας περιοχής ή σε
δάσωση. Ή αναδάσωση ή δάσωση. Η συγκεκριμένη, λοιπόν, έχει λοιπόν υποβληθεί μελέτη,
υποβλήθηκε μελέτη, γιατί προέκυψε μετά, προέκυψε μετά…
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, επειδή γράφει διάσωση. Τι θα σώσουμε;
ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Όχι, δάσωση είναι. Διάσωση λέει; Σοβαρά;
Συγνώμη, συγνώμη, υπάρχει μια ορολογία, είναι η αναδάσωση και η
δάσωση. Η δάσωση είναι ….
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Η επέκταση, αυτό που έχει καεί, τέλος πάντων.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, νομίζω δόθηκαν οι απαντήσεις.
Αν έχετε κάτι άλλο, κ. Κοσμόπουλε;
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Και το καινούργιο αμάξι που παίρνουμε ποιο είναι αυτό;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι της Αστυνομίας αν θυμάμαι καλά.
Ένα επιβατικό, νομίζω αφορά τη Δημοτική Αστυνομία.
Κάτι άλλο ο κ. Τζαμουράνης.
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Βλέπω ότι στην τροποποίηση οι ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών του
2019 το ποσόν μηδενίζεται. Τι σημαίνει αυτό;
ΦΩΝΕΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται).
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Δηλαδή δεν θα καταναλωθεί (;) και πάει σε….
Και το δεύτερο, κατασκευή χώρου φιλοξενίας… Και αυτό βλέπω ότι
μηδενίζεται, κατασκευή χώρου φιλοξενίας ζώων. Έχει εγκαταλειφθεί αυτή η…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα σας απαντήσω εγώ γι’ αυτό, για την ασφαλτόστρωση κάποιος απ’ τους
συναδέλφους;

Πρακτικά Οικονομικής Επιτροπής

8

Συνεδρίαση : 39/2019

Δευτέρα 21 / 10 / 2019

ΑΠΟΦΑΣΗ 348/2019

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Ο κωδικός των ασφαλτοστρώσεων, ο συγκεκριμένος κωδικός δεν κινήθηκε
καθόλου φέτος, καθόλου. Οι ασφαλτοστρώσεις γίνονταν από άλλους
κωδικούς, τα έργα ασφαλτοστρώσεων. Αυτός, λοιπόν, παρακολουθώντας το ιστορικό του και
εγώ από την αρχή του χρόνου είδα να μειώνεται και είχε φτάσει σήμερα να έχει 26.650 ευρώ
υπόλοιπο. Αυτά τα χρήματα μεταφέρονται κάπου αλλού. Για τον συγκεκριμένο κωδικό, εε;
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:

Άρα το έργο «Ασφαλτοστρώσεις 2019» το οποίο είχαμε ετοιμάσει τη
μελέτη του και δεν θυμάμαι, νομίζω ότι είχε ένα ύψος 200 τόσες χιλιάδες,
δεν θυμάμαι πόσο ήτανε, ώστε να συνεχίσουν με άλλη εργολαβία οι ασφαλτοστρώσεις πλέον
καταργείται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν καταργείται.

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Αφού μηδενίζεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγνώμη που σας διακόπτω, κ. Τζαμουράνη. Επειδή το είπατε και μόνος σας,
ήταν 200 τόσες χιλιάδες. Εδώ πέρα αφαιρούνται 26.650. Άρα λοιπόν σημαίνει
ότι κάποιο ποσό απ’ αυτό έχει ήδη αναλωθεί και αυτό το οποίο παίρνουμε είναι αυτό το οποίο
έχει περισσέψει από τον συγκεκριμένο κωδικό.
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ο κωδικός αυτός
δεν πρέπει να δημοπρατήθηκε ποτέ.
ΦΩΝΗ: Ποτέ.
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Έτσι; Άρα γι’ αυτό λέω ότι το έργο πλέον εγκαταλείπεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είναι έτσι, δεν εγκαταλείπεται το έργο.
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Εε πώς δεν είναι έτσι; Αφού δεν δημοπρατήθηκε το έργο, αφού η πίστωση
που το συνόδευε όταν εγγράφηκε στο τεχνικό πρόγραμμα μηδενίζεται
μπορεί ποτέ να προχωρήσει και να πραγματοποιηθεί; Αυτό λέω.
ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Στην παρούσα φάση το υπόλοιπο του κωδικού είναι 26.000. Σ’ αυτή τη
φάση. Οι μειώσεις του κωδικού έχουν ξεκινήσει από την πρώτη ή δεύτερη
τροποποίηση και μεγάλα ποσά, διότι θα πρέπει να σας πω ότι αυτός ο κωδικός είχε 930.000.
Δεν είχε 200. Είχε 930.000 στην αρχική του…
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 930 νομίζω ότι ήταν το άλλο έργο.
ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Αυτό είναι το έργο. Όχι, αυτό είναι το έργο. Αυτό. Ή 700; Αν είχα τώρα
μπροστά μου θα σας το έλεγα αλλά και σιγά-σιγά, σιγά-σιγά βαίνει
μειούμενο. Σε κάποιο κενό θα πεταχτώ να το δω στον υπολογιστή και θα σας το φέρω
αναλυτικά.
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Ας μην αντιδικήσουμε για το νούμερο, η ουσία. Πρόκειται αυτό το έργο να
γίνει ναι ή όχι; Αυτό έχει σημασία.
ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Με αυτό τον τίτλο σίγουρα όχι. Με κάτι διαφορετικό ναι. Οι
ασφαλτοστρώσεις θα γίνουν, με κάποιο διαφορετικό τίτλο. Κάτι άλλο. Μ’
αυτό τον τίτλο τώρα, τώρα σ’ αυτή τη φάση, όχι, γιατί δεν θα γινόταν, δεν υπήρχε
περίπτωση.
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ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Με άλλη μελέτη και άλλο φυσικό αντικείμενο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, όχι, όχι, μην τα μπερδεύουμε. Κοιτάξτε, πολλές
χρησιμοποίησης του προϋπολογισμού βλέπετε ότι
καταργούμε κάποιους, δημιουργούμε κάποιους άλλους. Λοιπόν, Νίκο,
το και συ να απαντήσουμε στην επόμενη Οικονομική Επιτροπή που
Ναι, ναι, θα κάνουμε, θα κάνουμε, θα κάνουμε.

φορές και για λόγους
αλλάζουμε κωδικούς,
με μία επιφύλαξη, δες
θα είναι την Τετάρτη.

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Οι ασφαλτοστρώσεις δεν θα τελειώσουν ποτέ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα κάνουμε, δεν φταίμε εμείς. Είναι και πράγματα που πρέπει να
προχωρήσουνε από τις Υπηρεσίες. Εάν θέλουμε, λοιπόν, να είναι ευέλικτες οι
Υπηρεσίες και να τρέχουν πρέπει να τρέξουμε και εμείς ως θεσμικά όργανα.
Λοιπόν, για το δεύτερο ζήτημα, να απαντήσω εγώ στον κ. Τζαμουράνη, δεν προβλέπεται
μέχρι τέλος του χρόνου να γίνει κατασκευή φιλοξενίας ζώων, αδέσποτων ζώων, ενός χώρου,
δηλαδή, για τον απλούστατο λόγο ότι ήδη υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο επιχορηγεί τους
Δήμους για κατασκευή τέτοιων χώρων και γι’ αυτό το λόγο επειδή είμαστε σε διαρκή
επαγρύπνηση να το εκμεταλλευτούμε αυτό το πρόγραμμα δεν χρειάζεται πλέον να υπάρχουν
αυτά τα 5 χιλιάρικα στον συγκεκριμένο κωδικό. Θα γίνει, θα γίνει, αλλά θα γίνει με μία
επιδότηση που υπάρχει από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Πολύ καλά, άρα πριν από το πρόγραμμα αυτό υπήρχε πρόθεση και μελέτη
να κατασκευαστεί χώρος φιλοξενίας ζώων, η οποία πλέον παγώνει ενόψει
του προγράμματος που θα χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, μα δεν προβλέπεται και μέχρι τέλος του χρόνου, σε δυο μήνες να κάνουμε
κάτι.
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Έτσι είναι τα πράγματα; Έτσι είναι τα πράγματα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως. Δεν προβλέπεται, μέσα…, ξέρετε ότι εδώ πέρα έχουμε προϋπολογισμό
’19. Άρα μέχρι το τέλος του ’19 δεν πρόκειται να γίνει κάτι όσον αφορά με το
συγκεκριμένο κωδικό, όμως σας δίνω την πληροφορία ότι είμαστε σε μία διαδικασία
εκμετάλλευσης ενός προγράμματος για δημιουργία χώρου φιλοξενίας αδέσποτων ζώων.
Λοιπόν, υπάρχει κάποιος που κάτι άλλο θέλει να προσθέσει από τους κυρίους συναδέλφους;
Αν όχι να περάσουμε στην ψηφοφορία. Ψηφίζουμε, λοιπόν.
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Προτείνω, προτείνω τα θέματα τα οποία αφορούν τις πολεοδομικές μελέτες
μπορούμε να τα αφήσουμε να τα δούμε στην επόμενη και τα υπόλοιπα να
τα ψηφίσουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, δεν μπορεί να γίνει αυτό, είναι ενιαία η αντιμετώπιση των αναμορφώσεων,
να προχωρήσουμε και από κει και πέρα οι οποιεσδήποτε επεξηγήσεις να σας
δοθούν από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, στην επόμενη Οικονομική Επιτροπή.
Λοιπόν, η πλειοψηφία ¨Υπέρ¨.
Κύριε Κοσμόπουλε;
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ.
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Υπέρ και εγώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ζαφειρόπουλος; Ο κ. Αγγελής; ¨Υπέρ¨.
Ομόφωνα.
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Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της την
παραπάνω υπηρεσιακή εισήγηση, καθώς επίσης και τις διατάξεις των άρθρων 72 & 75 του Ν.
3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

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 2019, σύμφωνα με τα
προτεινόμενα στην εν λόγω εισήγηση και όπως αυτή συμπληρώθηκε από τον
Αντιδήμαρχο και Πρόεδρο τη Οικονομικής Επιτροπής κ. Φάβα Γεώργιο κατά τη
διάρκεια της διαλογικής συζήτησης.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γεώργιος Φάβας

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Αγγελής Αναστάσιος
2. Δρούγας Παντελής
3. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης
4. Κοσμόπουλος Βασίλειος
5. Μαρινάκης Σαράντος
6. Μπάκας Ιωάννης
7. Μπασακίδης Νικόλαος
8. Τζαμουράνης Βασίλειος

Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα 25 Οκτωβρίου 2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓ. ΦΑΒΑΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
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