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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   43/2019 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   383/2019 

 
 
 
Στην Καλαμάτα σήμερα, την 13η  Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:10  
στο Δημοτικό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99, συνέρχεται στην 43η/2019 συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 51642/8-11-2019 

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 και 5) Τζαμουράνης Βασίλειος.  
 
Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Αλειφέρη Καραθανάση 
Ελένη, 2) Μπασακίδης Νικόλαος και 3) Πολίτης Δημήτριος.  
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
κ.κ. Αγγελής Αναστάσιος, Δρούγας Παντελής, και Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος, οι οποίοι 
συμμετέχουν στη συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας τα τακτικά μέλη κ.κ. Αλειφέρη 
Καραθανάση Ελένη, Μπασακίδη Νικόλαο και Πολίτη Δημήτριο, αντίστοιχα.  
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων 
Ασπροχώματος και Καλαμάτας κ.κ. Μαστοράκης Σωτήριος και Λύρας Παναγιώτης αντίστοιχα, 
επειδή στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα που αφορούν στις εν λόγω Κοινότητες, οι 
οποίοι δεν παραβρίσκονται στη συνεδρίαση.  
 
Επίσης στη συνεδρίαση παραβρίσκονται, το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής 
Επιτροπής κ. Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος, καθώς και η επικεφαλής της δημοτικής 
παράταξης «ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΞΕΚΙΝΑΜΕ» κα Οικονομάκου Μαρία και ο δημοτικός σύμβουλος κ. 
Μπεχράκης Σταμάτης.  
 
 
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 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
με τίτλο : 

Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2019. 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην από 12-11-2019 σχετική εισήγηση 
του Τμήματος Λογιστηρίου και Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου 
Καλαμάτας, η οποία έχει αναλυτικά ως εξής: 
 

 ΘΕΜΑ : Εισήγηση 16η/ 2019   για αναμόρφωση Δημοτικού Προϋπολογισμού οικ. έτους  2019,   
Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

  Σας αποστέλλουμε το παρακάτω απόσπασμα σε μορφή excel που περιλαμβάνει τις 

εισηγήσεις των παρακάτω Διευθύνσεων του Δήμου  για τροποποίηση του Προϋπολογισμού 

αιτιολογώντας το επείγον. 

1. Δ/νση Οικονομικών 

2. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

3. Γραφείο Πολιτικής Προστασίας 

4. Γραφείο Δημάρχου και Αιρετών 
 

Η Προϊσταμένη Λογιστηρίου & Μισθοδοσίας             Η Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών 

            Λαμπρινάτου Αικατερίνη                                                  Γεωργία  Ηλιοπούλου 

 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ (Έως και 12/11/2019) 

(16η Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2019) 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩ 

ΜΕΝΟΣ 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩ-

ΘΕΝΤΑ 

1321.23 

Χρηματοδοτήσεις για ¨Ανάπλαση 

Ιστορικού Κέντρου Καλαμάτας- Γ 

Φάση (Πλατεία Υπαπαντής ) 

0 0 1680200 1680200 

00.6031.02 
Τακτικές αποδοχές δικηγόρων 

&νομικών συμβούλων 
45000 45000 2700 47700 

00.6053.04 
Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ 

υπαλλήλων ειδικων θέσεων 
14100 14600 4000 18600 

00.6053.09 

Εργοδοτικές εισφορές 

υπαλλήλων ειδικών θέσεων , 

υπέρ ΕΦΚΑ- Κύριας σύνταξης 

2300 3800 1000 4800 

00.6111 
Αμοιβές νομικών και 

συμβολαιογράφων 
60000 60000 -10000 50000 

00.6121.01 

Αντιμισθία αιρετών - έξοδα 

παράστασης (άρθρο 92 

Ν.3852/2010, άρθρα 230,242 και 

248 ΚΔΚ) 

165000 165000 12000 177000 
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00.6126.01 

Εργοδοτικές εισφορές υπέρ 

ΤΕΑΔΥ επί των εξόδων 

παράστασης και των λοιπών 

παροχών σε Αιρετούς. 

500 800 200 1000 

00.6421 

Οδοιπορικά έξοδα και 

αποζημίωση μετακινούμενων 

αιρετών 

5000 5000 1000 6000 

00.6434.03 
Δαπάνες για ενοικίαση λοιπού 

εξοπλισμού 
8000 3000 -3000 0 

00.6434.07 
Δαπάνες για λοιπές ενοικιάσεις 

(χώρων κτλ) 
10000 4000 -4000 0 

00.6434.08 
Δαπάνες για υπηρεσίες 

διοργάνωσης εκδηλώσεων 
4500 500 -500 0 

00.6434.09 
Δαπάνες για λοιπές αμοιβές 

τεχνικών 
4500 4500 -4500 0 

00.6434.10 

Δαπάνες για απευθείας 

αναθέσεις υπηρεσιών σε Ν.Π. 

του Δήμου 

10000 10000 -10000 0 

00.6434.11 Δαπάνες για εκδηλώσεις σε Τ.Κ. 1000 1000 -1000 0 

00.6443.01 Δαπάνες για μακέτες 5000 3000 -2000 1000 

00.6443.03 
Δαπάνες για ενοικίαηλοιπού  

εξοπλισμού 
16000 16000 -5000 11000 

00.6443.04 Δαπάνες διαμονής/διατροφής 14000 14000 1000 15000 

00.6443.05 
Δαπάνες για μεταφορές-

μετακινήσεις 
40000 40000 -17000 23000 

00.6443.07 
Δαπάνες για λοιπές ενοικιάσεις 

(χώρων κτλ) 
10000 5000 -3000 2000 

00.6443.08 
Δαπάνες για υπηρεσίες 

διοργάνωσης εκδηλώσεων 
20000 15000 -5000 10000 

00.6443.09 
Δαπάνες για λοιπές αμοιβές 

τεχνικών 
20000 15000 -5500 9500 

00.6443.10 

Δαπάνες για απευθείας 

αναθέσεις υπηρεσιών σε Ν.Π. 

του Δήμου 

90000 165000 40000 205000 

00.6443.12 

Δαπάνες λοιπές δαπάνες 

εκδηλώσεων και εθιμοτυπικών, 

γενικής φύσεως 

49500 42700 -20500 22200 

00.6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 120000 240000 -25000 215000 

00.6521.01 
Τόκοι Δανείων Ταμ. Παρ. και 

Δανείων 
355487,87 355487,87 40000 395487,87 

00.6526.01 
Χρεολύσια δανείων Ταμ. Παρ. 

και Δανείων 
299687,47 299687,47 48000 347687,47 

00.6526.06 

Χρεολύσια δανείων Τράπεζας 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ - Πρώην MARFIN - 

ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε. 

Δημοτικής Ενότητας Θουρίας (για 

εξόφληση ληξιπρόθεσμων 

οφειλών) 

65122,19 65122,19 10000 75122,19 
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00.6715.06 
Επιχορήγηση Δημοτικής 

Φιλαρμονικής Καλαμάτας 
365000 365000 35000 400000 

00.6715.12 
Επιχορήγηση ΝΠΔΔ ''Αθλητικός 

Οργανισμός Δήμου Καλαμάτας'' 
380000 420000 30000 450000 

00.6823 Τόκοι υπερημερίας χρήσης 350000 350000 -106500 243500 

10.6011 

Τακτικές αποδοχές μονίμων 

υπαλλήλων(περιλαμβάνονται 

βασικός μισθός, δώρα εορτών, 

γενικά και ειδικά τακτικά 

επιδόματα) 

2050000 1968800 -100000 1868800 

10.6012.01 

Αποζημίωση υπερωριακής 

εργασίας και για εξαιρέσιμες 

ημέρες και νυκτερινές ώρες και 

λοιπές πρόσθετες αμοιβές 

3400 3400 700 4100 

10.6021 

Τακτικές αποδοχές 

(περιλαμβάνονται βασικός 

μισθός, δώρα εορτών, γενικά και 

ειδικά τακτικά επιδόματα) 

830000 830000 100000 930000 

10.6041 

Τακτικές αποδοχές 

(περιλαμβάνονται βασικός 

μισθός, δώρα εορτών, γενικά και 

ειδικά τακτικά επιδόματα) 

82000 82000 -10000 72000 

10.6051.06 

Εργοδοτικές εισφορές 

Επικουρικής Ασφάλισης  

Μηχανικών 

5000 5000 500 5500 

10.6052.04 Eργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 205000 225000 20000 245000 

15.6011 

Τακτικές αποδοχές μονίμων 

υπαλλήλων (περιλαμβάνονται 

βασικός μισθός, δώρα εορτών, 

γενικά και ειδικά τακτικά 

επιδόματα) 

865000 855000 -11600 843400 

15.6021 

Τακτικές αποδοχές 

(περιλαμβάνονται βασικός 

μισθός, δώρα εορτών, γενικά και 

ειδικά τακτικά επιδόματα) 

120000 147000 15000 162000 

15.6051.04 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ 55000 55000 3000 58000 

15.6052.04 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 24000 39000 2000 41000 

15.6481.03 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 78221 78221 -7000 71221 

15.7331.05 

Εργασίες επισκευής στεγάνωσης 

στα κτίρια των Α& Β Λεσχών 

Φιλίας , Πολιτισμού και 

Αλληλεγγύης 

0 0 7000 7000 

20.6011 

Τακτικές αποδοχές μονίμων 

υπαλλήλων (περιλαμβάνονται 

βασικός μισθός, δώρα εορτών, 

γενικά και ειδικά τακτικά 

επιδόματα) 

1000000 1193400 -23700 1169700 

20.6012.01 

Αποζημίωση υπερωριακής 

εργασίας και για εξαιρέσιμες 

ημέρες και νυκτερινές ώρες και 

λοιπές πρόσθετες αμοιβές 

30000 30000 5000 35000 
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20.6021 

Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων 

με σύμβαση αορίστου χρόνου 

(περιλαμβάνονται βασικός 

μισθός, δώρα εορτών, γενικά και 

ειδικά τακτικά επιδόματα) 

140000 162000 10000 172000 

20.6041 

Τακτικές αποδοχές 

(περιλαμβάνονται βασικός 

μισθός, δώρα εορτών, γενικά και 

ειδικά τακτικά επιδόματα) 

610000 546000 -3000 543000 

20.6042.01 

Αποζημίωση υπερωριακής 

εργασίας και για εξαιρέσιμες 

ημέρες και νυκτερινές ώρες και 

λοιπές πρόσθετες αμοιβές 

5000 7000 5000 12000 

20.6051.04 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 10000 19000 10000 29000 

20.6051.07 Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΤ 1200 1200 6000 7200 

20.6051.12 

Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ 

υπέρ Λογαριασμού σε Χρήμα 

Υπαλλήλων (Πρώην ΤΥΔΚΥ και 

ΟΠΑΔ) 

2000 9600 -3000 6600 

20.6052.02 

Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΕΤΕΑ 

/ τέως  ΤΕΑΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ (Ν. 

4052/12)  υπαλλήλων με 

σύμβαση Αορίστου Χρόνου 

800 800 200 1000 

20.6052.04 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 35000 47000 1500 48500 

20.6054.04 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 181000 156000 -8000 148000 

30.6011 

Τακτικές αποδοχές μονίμων 

υπαλλήλων(περιλαμβάνονται 

βασικός μισθός ,δώρα 

εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά 

επιδόματα) 

845000 922400 -60000 862400 

30.6051.11 

Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ για 

παροχές σε Είδος Υπαλλήλων 

(Πρώην ΤΥΔΚΥ και ΟΠΑΔ) 

20000 21000 1000 22000 

30.7131.16 

Προμήθεια ειδικού 

ασφαλτομίγματος επούλωσης 

λάκκων σε σάκκους 

20000 24800 -2250 22550 

30.7331.27 

Επισκευές ηλεκτρολογικών 

εγκαταστάσεων σε διάφορα 

σχολεία (αντικατάσταση 

φωτιστικών,  ηλεκτρικών 

πινάκων κλπ) 

0 24800 -5900 18900 

30.7331.29 
Οικοδομικές εργασίες σε 

διάφορα σχολεία 
0 117300 -117300 0 

30.7331.30 

Συντήρηση και επισκευή 

εγκατάστασης αντικεραυνικής 

προστασίας 14ου Δημ. Σχολείου 

Καλαμάτας 

0 0 6200 6200 

30.7331.46 

Επισκευές κτιρίων στον 

περιβαλλοντα χώρο του 

σιδηροδρομικού σταθμού 

Καλαμάτας 

15000 15000 2250 17250 
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35.6051.09 
Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΡΙΑΣ 

ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΦΚΑ 
22000 32000 500 32500 

35.6422 

Οδοιπορικά έξοδα και 

αποζημίωση μετακινούμενων 

υπαλλήλων 

500 500 1000 1500 

40.6051.06 

Εργοδοτικές εισφορές 

Επικουρικής Ασφάλισης  

Μηχανικών 

6000 6000 500 6500 

45.6021 

Τακτικές αποδοχές 

(περιλαμβάνονται βασικός 

μισθός, δώρα εορτών, γενικά και 

ειδικά τακτικά επιδόματα) 

18000 18000 500 18500 

45.6041 

Τακτικές αποδοχές 

(περιλαμβάνονται βασικός 

μισθός, δώρα εορτών, γενικά και 

ειδικά τακτικά επιδόματα) 

25000 25000 -500 24500 

50.6011 

Τακτικές αποδοχές 

(περιλαμβάνονται βασικός 

μισθός, δώρα εορτών, γενικά και 

ειδικά τακτικά επιδόματα) 

290000 305000 15000 320000 

50.6051.11 

Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ για 

παροχές σε Είδος Υπαλλήλων 

(Πρώην ΤΥΔΚΥ και ΟΠΑΔ) 

10000 13500 500 14000 

64.7322.01 

Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου 

Καλαμάτας - Γ Φάση ( Πλατεία 

Υπαπαντής ) 

0 0 1680200 1680200 

64.7331.02 

Επισκευή, συντήρηση σχολικών 

κτιρίων και αυλείων χώρων και 

λοιπές δράσεις Δήμου 

Καλαμάτας 

520000 424200 117000 541200 

70.01.6041.02 

Τακτικές αποδοχές 

(περιλαμβάνονται βασικός 

μισθός, δω΄ρα εορτών, γενικά 

και ειδικά τακτικά επιδόματα) 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

70000 77500 1000 78500 

70.03.7136 
Προμήθεια εξοπλισμού υλικών 

και μέσων πολιτικής προστασίας 
6000 6410,03 18500 24910,03 

  ΕΣΟΔΑ     3.360.400   

  ΕΞΟΔΑ     3.360.400   

 
 
Επί του θέματος διεξάγεται διαλογική συζήτηση ως εξής: 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κοσμόπουλε.   

 
Θέλω να κάνω μία παρατήρηση η οποία είναι γενική και η οποία μου 
προξενεί διαρκώς εντύπωση. Στις 31/8ου υπήρξε το προσχέδιο του 

προϋπολογισμού του 2020 και στις 31/8ου στο προσχέδιο αυτό υπάρχει μία συγκεκριμένη 
στήλη των εξόδων η οποία λέει: εκτίμηση των χρημάτων τα οποία απαιτούνται στο τέλος του 
χρόνου, 31/12ου. Μου κάνει τρομερή εντύπωση πώς μέσα σε δυόμισι μήνες αυτή η εκτίμηση 
αλλάζει άρδην και σε μεγάλα νούμερα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή…  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχετε να εστιαστείτε κάπου;  

 
Εε βέβαια, σε πάρα πολλά.  
Ας πάρουμε π.χ. τον 644310, πρώτα απ’ όλα γιατί υπάρχει σε δύο σημεία, 

αυτό δεν το κατάλαβα. Λάθος.  
Υπάρχει το 643410: «Δαπάνες για απευθείας αναθέσεις υπηρεσιών σε Νομικά Πρόσωπα του 
Δήμου», να ξεκινήσουμε από κει και στο 644310…   
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εδώ είναι αφαιρετικά.  
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Το ένα ναι,  και γίνεται μηδέν.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και γίνεται μηδέν, σωστά.  
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Γιατί είχανε προβλεφθεί όμως δύο;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιατί αλλάζουν κωδικό.  
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Είχαν προβλεφθεί λέω με τον ίδιο…   
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, σας το λέω εγώ. Αλλάζει ο κωδικός.  

 
Τέλος πάντων. Εκεί, λοιπόν, είχαμε 155.000, η πρόβλεψη η οποία υπήρχε 
ήταν 165.000 και προστίθενται 40. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, αυτό αθροίζεται, αναμορφώνεται, αυξάνεται. Η πρόβλεψη ήταν 165.  

 
Η πρόβλεψη της Υπηρεσίας ήταν 155. Σας είπα, στο προσχέδιο 
προϋπολογισμού του 2020 υπάρχει μία στήλη που λέει: προβλέπονταν να 

αναλωθούν μέχρι 31/12ου του ’19. Δεν μιλάω για εδώ. Εκείνο λοιπόν, σ’ αυτό αν ανατρέξει 
κανείς θα δει ότι έλεγε 155.000, αυτό π.χ. Το ίδιο συνέβαινε και οι τόκοι Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων, παρακάτω. Δηλαδή δεν ήξερε η Υπηρεσία ποιοι είναι οι τόκοι 
και…  

 
Δυο λεπτά. Για να μην πηγαίνουμε από το ένα στο άλλο. Αν θέλετε να το δούμε 
κατά κωδικό να το δούμε κατά κωδικό. Το συγκεκριμένο σαραντάρι θα το δείτε 

και μετέπειτα, αυξάνεται λόγω της χρηματοδότησης που θα δοθεί, μιας έξτρα 
χρηματοδότησης στη ΦΑΡΙΣ που αφορά τα Χριστούγεννα.  
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό δεν έχει καμιά σχέση με τους τόκους.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και σχετίζεται…  
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Στους τόκους;  

 
Στο σαραντάρι σας είπα που λέτε για τις δαπάνες για απευθείας αναθέσεις 
υπηρεσιών σε Νομικά Πρόσωπα του Δήμου, θα το δείτε και παρακάτω, είναι 35 

τώρα και είναι μετέπειτα, τα 35 χιλιάρικα είναι για την προετοιμασία και τα 40 χιλιάρικα θα 
έρθουν σε επόμενη Οικονομική Επιτροπή, αλλά πρέπει να προηγηθεί η αναμόρφωση.  
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Τέλος πάντων. 

 
Εντάξει; Λοιπόν,  τι άλλο θέλετε;  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Λέω: Τόκοι δανείων, Παρακαταθηκών και Δανείων. Το 652101 από κάτω.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Προσαυξάνεται, λοιπόν, κατά 40.000.  

 
Ναι, δεν ήξερε η Υπηρεσία, δηλαδή, στις 31/8ου ότι τα ……, ποιοι ήταν οι 
τόκοι που ήταν στο Παρακαταθηκών και Δανείων που έπεσε τόσο έξω, 

40.000, αμέσως σε δυόμισι μήνες; Που αναγκάζεται να το αναπροσαρμόσει; Αυτό ρωτάω. 
Τέλος πάντων, αυτό συμβαίνει…  

 
Θα σας πω τι γίνεται εδώ πέρα. Ήταν η εκτίμηση που υπήρχε από την 
Υπηρεσία στις 31/8ου. Προφανώς θα ήρθαν τα εξτρέ από την τράπεζα τα οποία 

θα ήταν μία διαφορετική εκτίμηση και γι’ αυτό το λόγο…  
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Σίγουρα υπάρχει κάποιος λόγος, αλλά νομίζω ότι καλύτερα να είμαστε…  

 
Εντάξει, επειδή οι τόκοι, να τα δούμε και λίγο αθροιστικά με τους τόκους, όσον 
αφορά…  

 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι 818 χιλιάρικα.  

 
Το ξέρω. Είναι 40.000, είναι 40.000 οι οποίες αθροίζονται εδώ και μετά στην 
πίσω πλευρά βλέπω ένα αφαιρετικό 106.500, τόκοι υπερημερίας που δεν 

σχετίζονται βέβαια, το συγκεκριμένο ποσό…  
 
Όχι. Σας πληροφορώ ότι εκεί η πρόβλεψη για 31/12ου είναι 70.000 και όχι 
243.000. Η πρόβλεψη που υπάρχει στο προσχέδιο του προϋπολογισμού 

είναι αυτό.  
 
Δυο λεπτά να δω. Επειδή έχω μπροστά την εισήγηση από τη Διεύθυνση 
Οικονομικών, από το Λογιστήριο, από το Λογιστήριο είναι ότι αφορά τακτικές 

αποδοχές μόνο.  
 
Λοιπόν, μία τελευταία ερώτηση για να μην…, κ. Πρόεδρε, δεν υπάρχει 
λόγος.  

Μία τελευταία ερώτηση μόνο θα ήθελα. Με δεδομένο ότι οι αντιμισθίες των αιρετών είναι 
σταθερές, γιατί υπάρχει η ανάγκη να αυξηθούν κατά 12.000; Δηλαδή είναι το 612101 στην 
πρώτη σελίδα, αφού και η πρόβλεψη μάλιστα για το τέλος του ’19 είναι 165.000. 165.000 
ήταν στην αρχή, 165 ήταν …. τα διαμορφωθέντα. Ποια είναι η ανάγκη της αύξησης κατά 
12.000; Αυξήθηκε η αντιμισθία κάποιου;  

 
Όχι. Ενδεχομένως εδώ πέρα να τίθονται και ζητήματα με τον ΕΦΚΑ. Και θα σας 
αναλύσω σε τι. Σύμφωνα με τον ΕΦΚΑ ξέρετε ότι όλες οι αντιμισθίες των 

αιρετών υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές. Αναλόγως, λοιπόν, με το αν είναι κάποιος 
δημόσιος υπάλληλος ή αν είναι ιδιωτικός υπάλληλος δημιουργείται και η ανάλογη κράτηση 
υπέρ του ΕΦΚΑ. Άρα, σύμφωνα με τη νέα σύνθεση που είναι στα όργανα τα συλλογικά με τις 
αμοιβές των αιρετών προφανώς προέκυψε αυτή η διαφορά, ο συσχετισμός, δηλαδή, 
δημοσίων και ιδιωτικών υπαλλήλων να είναι διαφορετικός.  
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Νομίζω οι καταβολές ΕΦΚΑ και ΙΚΑ είναι σε άλλο κωδικό.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, όχι.  
 
ΜΠΑΚΑΣ: Πρόεδρε, γιατί …… η κα Ηλιοπούλου;  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Η κα Ηλιοπούλου επειδή ζήτησα τη συνδρομή της είναι αυτή τη στιγμή με την 
επίτροπο. 

Θα σας πω το εξής, για να καταλάβετε και δύο πράγματα: Επειδή πάντα θέλουμε να είναι η 
Υπηρεσία εδώ, γιατί η Υπηρεσία φτιάχνει το σχέδιο του προϋπολογισμού, με βάση αυτά τα 
οποία της αποστέλλονται απ’ τις ανάλογες Διευθύνσεις, ζήτησα, λοιπόν, απ’ την κα 
Ηλιοπούλου να παρίσταται επειδή ήταν θέμα αναμόρφωσης προϋπολογισμού, η κα 
Ηλιοπούλου δεν μπορούσε και ζήτησα και από την κα Λαμπρινάτου, την Προϊσταμένη του 
Λογιστηρίου, να έρθει, η οποία και αυτή μου είπε δεν μπορούσε λόγω του ελέγχου που έχουν 
από το Ελεγκτικό Συνέδριο.  
Δυστυχώς έχουμε πέσει σ’ αυτή τη συγκυρία, ο έλεγχος είναι πάρα πολύ αυστηρός και 
έρχεται για να αξιολογήσει τη μέχρι τώρα λειτουργία του Δήμου. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι 
οι υπάλληλοι οι συγκεκριμένοι είναι απασχολημένοι, άρα το μόνο το οποίο πήρα στα χέρια 
μου ήταν την αιτιολόγηση της τροποποίησης του προϋπολογισμού από τη Διεύθυνση 
Οικονομικών, από το Λογιστήριο, από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και από τη Διεύθυνση 
Τεχνικών Υπηρεσιών.  
Λοιπόν, έχετε κάτι άλλο να μου πείτε; Αν θέλετε να σας δώσω διευκρινίσεις ευχαρίστως, 
πάνω σε όλα τα κονδύλια.  
Παρακαλώ, κ. Τζαμουράνη.  

 
Μια γενική παρατήρηση. Αυτοί οι πίνακες που συνοδεύουν, εν πάση 
περιπτώσει, την εισήγηση, που δεν πρόκειται περί εισήγησης, πρόκειται 

περί διαβιβαστικού περισσότερο, δεν μας διευκολύνουν να καταλάβουμε τι ακριβώς γίνεται 
σε κάθε περίπτωση. Πολλές αναγραφές μέσα είναι με το ίδιο λεκτικό, π.χ. τακτικές 
αποδοχές…  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα μου πείτε κωδικό όμως για να το δω;  

 
Ναι, στη 2η σελίδα ο 4ος και ο 5ος. Τακτικές αποδοχές και τακτικές αποδοχές 
από κάτω. Το λέω αυτό ενδεικτικά τώρα.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι ανά Υπηρεσία. Είναι ανά Υπηρεσία.  
 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Θα μπορούσε ο πίνακας να είναι κατά κάποιο τρόπο ομαδοποιημένος…..  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν γίνεται. 

 
Και να μπορούμε τουλάχιστον εμείς να έχουμε μια καλύτερη άποψη, γιατί 
αλλιώτικα πια πρέπει να πάμε τώρα στον προϋπολογισμό και να δούμε 

κωδικό-κωδικό. Τέλος πάντων, το ξεπερνάω αυτό.  
 
Θα σας το αιτιολογήσω. Θα σας το αιτιολογήσω ως εξής: Δυστυχώς ή ευτυχώς 
υπάρχει η λογιστική τυποποίηση, όπου κάθε κωδικός έχει συγκεκριμένη 

ονοματολογία η οποία απαγορεύεται από το Νόμο να την πειράξεις.  
 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Είναι γνωστό αυτό.  

 
Από κει και πέρα, λέτε γιατί υπάρχει η ίδια ονοματολογία, για παράδειγμα στους 
συγκεκριμένους κωδικούς. Είναι η ίδια ονοματολογία, αλλά επειδή έχει χωριστεί 

κατά Υπηρεσίες υπάρχει, είναι για άλλη Υπηρεσία ο 106021, για άλλη Υπηρεσία ο 106041.  
 
Είναι σαφές, Πρόεδρέ μου, αυτό, το ζήτημα που βάζω εγώ είναι ότι στην 
εισήγηση τουλάχιστον θα μπορούσε να υπάρχουν δύο λόγια και να λέει ότι 

π.χ. αυξάνουμε τους κωδικούς των αποδοχών γι’ αυτούς τους λόγους.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:  

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:  

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:  
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Αυξάνουμε τα έξοδα συμβολαιογράφων και εκείνα, γιατί προέκυψε ένα επιπλέον συμβόλαιο 
και ούτω καθεξής, ώστε να υπάρχει μία δυνατότητα προσέγγισης και απ’ τα μέλη της 
Επιτροπής, της Οικονομικής Επιτροπής.   
Ερώτημα: Στον πίνακα βλέπω δύο φορές γραμμένο το έργο «Χρηματοδοτήσεις για την 
ανάπλαση ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, Γ φάση, πλατεία Υπαπαντής». Είναι η πρώτη…  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο 132123 λέτε, προφανώς στην πρώτη σειρά, ναι…  
 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Και μετά είναι και στην…  
 
ΦΩΝΕΣ: …..(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγονται). 

 
Μη το ….., κ. Κοσμόπουλε.  
Στην 3η σελίδα ο 64.7322.01.  

 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Ναι δύο φορές. 

 

Σωστά; Η μία είναι η εγγραφή του εσόδου στο συγκεκριμένο κωδικό, όπου 
είναι από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοπόννησος η χρηματοδότηση και το 

άλλο είναι η εγγραφή του εξόδου. Είναι έσοδο - έξοδο όπως είπε και ο κ. Κοσμόπουλος.  
 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Και αυτά δεν διαχωρίζονται.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι ο κωδικός του εσόδου και ο κωδικός του εξόδου.  
 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Λοιπόν, το δεύτερο να ρωτήσω.  
 
ΦΩΝΗ: …..(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται). 
 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Εε ναι, γι’ αυτό λέω, ότι ο πίνακας θέλει μια άλλη διατύπωση…  
 
ΦΩΝΕΣ: Δεν έχει. 

 
Δεν έχει, όχι.  
Λοιπόν, το δεύτερο: Ο κωδικός που λέγεται…, διευκρίνιση ζητώ, 

30.7331.29 με τίτλο «Οικοδομικές εργασίες σε σχολεία» η πρόβλεψη ήταν 117.300, στην 
αναμόρφωση είναι μηδέν και παρακάτω βλέπω και υποθέτω…  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τον 64.7331.02, το 117.000….  
 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Προστίθεται εκεί;  

 
Όχι προστίθεται, μηδενίζεται ο ένας και μπαίνει άλλος, γιατί είναι άλλο έργο 
στην ουσία.  

 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Το καταργείτε, δηλαδή, το ένα έργο…  

 
Είναι άλλο έργο, είναι άλλο έργο. «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και 
αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις Δήμου Καλαμάτας».  

 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Εδώ η πρόβλεψη ήταν 520 χιλιάδες που είναι ο ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ.   
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι άλλο αυτό, σας λέω είναι άλλο.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Είναι ο ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ.   
 
Συγκεκριμένα ήταν, θα σας πω, γιατί το είδα αυτό, το ένα ήταν από το 
Υπουργείο Εσωτερικών «Σχολεία παρελθόντων ετών». Αυτή ήταν η 

χρηματοδότηση, στο 30.7331.29 και μπαίνει με άλλη επωνυμία στον 64.7331.02 με την 
ονοματολογία «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές 
δράσεις Δήμου Καλαμάτας» με την ίδια πηγή χρηματοδότησης.  

 
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ δεν είναι αυτό το έργο; Αυτό το έργο είναι ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ. Με 
πρόβλεψη αρχική 520.000…  

 
Εδώ πέρα έχω πηγή χρηματοδότησης Υπουργείο Εσωτερικών «Σχολεία 
παρελθόντων ετών». Η κα Λυκουριά το υπογράφει.  

 
Εγώ θεωρώ ότι είναι ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι εκεί το 
θέμα.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η εισήγηση της κας Λυκουριά είναι εδώ. Τι να σας πω;  

 
Εντάξει, δεν… Η πρόβλεψη λέει πάντως, ήταν 520 αρχικά, με την πρώτη 
αναμόρφωση έγινε 424.300…  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και ενισχύεται κατά 117.  

 
Και ενισχύεται 117. Το ερώτημα είναι: Αυτό έχει δημοπρατηθεί; Το ξέρετε; 
Δηλαδή το 424.200 τι ήτανε; Ήτανε η σύμβαση που προέκυψε μετά από 

διαγωνισμό; Αν το γνωρίζετε, αν δεν το γνωρίζετε δεν θα επιμείνω.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ήταν για τις επισκευές των σχολείων.  

 
Δηλαδή, οι 520.000 με μια πρώτη αναμόρφωση έγινε 424. Με μια πρώτη 
αναμόρφωση. Και στη δεύτερη αναμόρφωση που συζητάμε τώρα 

προστίθονται τα 117 χιλιάρικα και γίνεται 541.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Μαστραγγελόπουλος.  

 
Νομίζω ναι. Νομίζω ναι, δεν είμαι όμως σίγουρος, δεν το θυμάμαι 
τώρα, δεν το έχω μπροστά μου.  

 
Θα το πείτε στην επόμενη Οικονομική Επιτροπή. Ωραία. Άλλο; Θέλετε κάτι 
άλλο;  

Λοιπόν, πάμε ψηφοφορία. Κάποιος άλλος συνάδελφος δεν ξέρω αν θέλει να πει κάτι άλλο 
πριν την ψηφοφορία; Ο κ. Μπεχράκης.  

 
Ενισχύουμε και επαυξάνουμε την τοποθέτηση του κ. Τζαμουράνη. Πολλές 
φορές είχαμε κουραστεί και είχαμε απογοητευθεί, βάζαμε το θέμα, να γίνονται 

εισηγήσεις, όπως γίνεται και σε άλλους  Δήμους, που υπάρχει και μια στήλη νέα που να 
περιγράφει και λίγες παρατηρήσεις και επεξηγήσεις, γιατί γίνονται οι αναμορφώσεις αυτές, και 
τι περιλαμβάνουν και…  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουνε, κ. Μπεχράκη, υπάρχουν.  
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Εγώ ποτέ δεν είδα παρόλο ότι πάμε σε άλλους…  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:  

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:  

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΜΑΣΤΡΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  
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Υπάρχουν, κ. Μπεχράκη, εδώ. Υπάρχουν.  
Λοιπόν, επί της ψηφοφορίας.  

Η πλειοψηφία ¨Υπέρ¨.  
Κύριε Κοσμόπουλε;  
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Τζαμουράνης;  
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Συγνώμη. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα σας ακούσω μετά, αφήστε με να τελειώσω την ψηφοφορία. 
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Έχω τοποθέτηση, διακόπτεται, λέτε υπάρχει…. 

 
Η τοποθέτησή σας, καταρχήν, είναι εκτός μικροφώνου και θεώρησα ότι ήταν 
ένα σχόλιο. Όχι τοποθέτηση. 

 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Σχόλιο. 

 
Ναι, αλλά είναι εκτός μικροφώνου. Εάν θέλετε να πείτε κάτι να το πείτε εντός 
μικροφώνου για να πάρετε και την κατάλληλη απάντηση.  

 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Τι εννοείτε μ’ αυτό τώρα;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μιλήσατε εκτός μικροφώνου.  

 
Θυμάμαι τον εαυτό μου, τουλάχιστον 15 φορές – 20 να λέω ότι όταν 
έρχονται οι πίνακες αυτοί ότι δεν επαρκούν σαν εισήγηση των Υπηρεσιών, 

που πρέπει να υπάρχει μια επεξηγητική στήλη που να είναι πιο αναλυτικό το περιεχόμενο των 
αλλαγών. Και να σας πω και κάτι, κ. Πρόεδρε. Λέτε εσείς εγώ πιστεύω ότι γίνεται αυτό. Για 
μένα δεν φτάνει αυτή η προφορική τοποθέτησή σας. Εγώ θέλω τη γραπτή τοποθέτηση το τι 
σημαίνει στο περιεχόμενο αυτό για την Υπηρεσία. Ότι αυτός ο προϋπολογισμός μηδενίζεται 
και μεταφέρεται στον κωδικό αυτό. Ηλιοπούλου. Εσείς δεν μπορείτε να το δώσετε αυτή την 
υπογραφή. Προφορικά νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς όπως καταλαβαίνετε έχουμε…, είναι πολύ 
σοβαρή αυτή η παρέμβαση που έκανε ο κ. Τζαμουράνης, είναι και στο παρελθόν η δικιά μας 
παρέμβαση, κοιτάχτε σοβαρούς Δήμους μεγάλους στη χώρα που υπάρχουν επεξηγήσεις και 
διευκολύνεται η Οικονομική Επιτροπή στο έργο της.  

Όπως και στο προηγούμενο ακριβώς θέμα δεν υπήρχε εισήγηση της Υπηρεσίας, έτσι και 
τώρα η εισήγηση της Υπηρεσίας δεν αφήνεται να δημιουργήσει εκείνο το περιβάλλον 
κατανόησης και διερεύνησης το τι ψηφίζει η Οικονομική Επιτροπή κάθε φορά.  

 
Ολοκληρώσατε; Καταρχήν εγώ ποτέ δεν έχω πει ούτε νομίζω, ούτε μπορεί. Λέω 
πάντα κάθετα αυτό το οποίο ισχύει.  

Και δεύτερον: υπογραφή Υπηρεσίας, Παπαδόπουλος Γιάννης, επεξηγηματικά η τροποποίηση. 
Υπογραφή Υπηρεσίας, Λυκουριά Χριστίνα, Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, επεξηγηματικά για 
την κάθε τροποποίηση. 

Υπογραφή Γενική Γραμματέας, επεξηγηματικά για την τροποποίηση που προτείνει.  

Υπογραφή ο Ειδικός Σύμβουλος του Δημάρχου, επεξηγηματικά.  

Λοιπόν, από κει και πέρα, εάν κάτι διαπιστώνετε ότι δεν υπάρχει, 

 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται). 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Εγώ τα ζήτησα και τα πήρα απ’ τις Υπηρεσίες. Εντάξει; Από κει και πέρα σας 
λέω και πάλι…  

 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Με την ιδιότητά σας, επειδή είσαστε Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής.  

 
Και εσείς με την ιδιότητά σας ως Δημοτικός Σύμβουλος μπορείτε να το 
αναζητήσετε, όπως και κάθε Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής. Λοιπόν, 

συγνώμη, κ. Μαρινάκη, θα σας δώσω το λόγο. Από κει και πέρα, εφόσον το ζητάτε θα το 
ζητάμε, λοιπόν, απ’ την Οικονομική Υπηρεσία, να επισυνάπτει στο φάκελο τον οποίον δίνει 
τον ηλεκτρονικό και τις εισηγήσεις των Διευθύνσεων. Εντάξει;  
Κύριε Μαρινάκη.  

 
Κύριε Πρόεδρε, σ’ αυτό ήθελα να πω μια κουβέντα. Καταρχάς θεωρώ ότι οι 
τροποποιήσεις θα πρέπει να έρχονται έσοδα και έξοδα. Δηλαδή αυτό το 

κείμενο δεν διακρίνεται. Σε όλα τα Νομικά Πρόσωπα είναι έτσι.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επειδή στην ομάδα 6 είναι τα έξοδα…, εντάξει, θα το δούμε.  

 
Για να μην τρέχουμε ανά κωδικό, γιατί αυτές οι ερωτήσεις που έκανε ο κ. 
Κοσμόπουλος τώρα θεωρώ και ο κ. Τζαμουράνης, αν ήταν με αυτή τη η 

διαδικασία δεν θα χρειαζόταν καν, θα το έβλεπαν. Και σε ότι έχει σχέση με τις εισηγήσεις 
θεωρώ ότι αυτή είναι μια τεράστια γραφειοκρατία να ζητούν τα μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής τις εισηγήσεις. Στο κείμενο της εισήγησης της Διεύθυνσης Οικονομικών θα 
μπορούσε να έχει κωδικοποιημένα δύο πράγματα, το ζουμί, το ζουμί της εισήγησης. 
Αυξάνεται γι’ αυτό – μειώνεται γι’ αυτό.   
 
ΦΩΝΕΣ: …….(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγονται). 

 
Λοιπόν, ακούστε, οι παρατηρήσεις καταγράφηκαν, θα ζητήσω εγώ από το 
Λογιστήριο, λοιπόν, να υπάρχει μία πιο κατανοητή απεικόνιση όσον αφορά τις 

εγγραφές των αναμορφώσεων, πολλές φορές επειδή αυτοί εκεί κάτω, στο Λογιστήριο εννοώ, 
θεωρούν ότι είναι δεδομένο ότι ο άλλος γνωρίζει, σε μία Οικονομική Επιτροπή όμως αυτό δεν 
είναι δεδομένο, γιατί υπάρχουν διαφόρων ειδικοτήτων άνθρωποι, όσον αφορά τώρα την 
παρατήρηση που λέτε, η Υπηρεσία έρχεται και λέει: εμείς δεν έχουμε το χρόνο να κάτσουμε 
δίπλα από κάθε κονδύλι να γράψουμε αυτό, σας στέλνουμε, λοιπόν, την επεξήγηση, την 
εισήγηση της Υπηρεσίας την οποία μπορείτε να την επικληθείτε για τις εγγραφές που έχουμε 
κάνει.  
Λοιπόν, οπότε εγώ θα ζητήσω αυτή την επεξήγηση την οποία την έχει υπογράψει ο κάθε 
Διευθυντής να μπαίνει πίσω από την αναμόρφωση και να την διαβάζει ο καθένας μας και να 
καταλαβαίνει τι έχει γίνει.  
Ως προς την ψηφοφορία.  
Είπαμε ¨Υπέρ¨ η πλειοψηφία 
¨Υπέρ¨ ο κ. Κοσμόπουλος.  
Ο κ. Τζαμουράνης;  

 
Θα ψηφίσω Υπέρ και θα επιμείνω ότι σε επόμενη συνεδρίαση εάν δεν 
έχουμε τέτοιου είδους διευκρινίσεις θα είμαι κατά των αναμορφώσεων. Και 

το κάνω αυτό για να…, μάλλον θέλω να δηλώσω ότι δεν αποτελεί ψόγο προς τους 
συναδέλφους μου, τους πρώην συναδέλφους μου…  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ψόγο αποτελεί τώρα, ψόγο αποτελεί. Γιατί δεν το φτιάχνω εγώ.  
 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ πολύ, επιτέλους! Θέλετε να μην μιλάω;  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ:  

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, να μιλάτε. Συνεχίστε.  
 
Λοιπόν, δεν αποτελεί ψόγο. Ζητάμε να γίνει με διαφορετικό τρόπο, πιο 
καταληπτό στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής το θέμα των εισηγήσεων. 

Και δεν το λέω μόνο εγώ, το λένε όλοι. Γιατί μου λέτε ότι είναι ψόγος λοιπόν;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιατί εγώ τον λέω ψόγο…… 

 
Δηλαδή και οι συνάδελφοι της πλειοψηφίας το αναγνωρίζουν. Γιατί, 
δηλαδή, προσπαθείτε…  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην εξίστασθε, κ. Τζαμουράνη.  

 
Εγώ είμαι πάρα πολύ ήρεμος και το δείχνω σε όλα τα επίπεδα. Πάρα πολύ 
ήρεμος. Σε βαθμό παρεξηγήσεως. Λοιπόν, δεν έχει να κάνει με τους 

συναδέλφους. Είναι θέμα να τους δώσουμε τις κατάλληλες οδηγίες. Ότι θέλουμε οι 
εισηγήσεις που έρχονται να ……., διότι εδώ δεν θα κάνουμε εμείς, τα αιρετά όργανα δεν 
έχουνε ρόλο ούτε λογιστή, ούτε τίποτα. Ούτε μηχανικού, ούτε τίποτα. Ποιοτικά εξετάζουμε 
τα ζητήματα, έτσι (;), ποιοτικά. Και πολιτικά. Αλλά κυρίως ποιοτικά.  
Τι θέλουμε να ξέρουμε; Θέλουμε να ξέρουμε ότι ο προϋπολογισμός γιατί τροποποιείται και 
γιατί αναμορφώνεται αυτή τη στιγμή ας πούμε ως προς τα έσοδα; Γιατί; Γιατί ήρθε η 
χρηματοδότηση 1, η χρηματοδότηση 3, η χρηματοδότηση 7. Σύνολον τόσο. Γιατί 
τροποποιείται ως προς τα έξοδα; Γιατί; Γιατί πρέπει να εγγραφεί και στο έξοδο αυτό εκείνο 
και εκείνο ή ότι γι’ αυτούς τους λόγους αστοχήσαμε στην προηγούμενη αναμόρφωση και 
πρέπει να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε κάποια, να προσθέσουμε κάπου κάποιες δαπάνες. 
Και πού θα τις βρούμε αυτές τις δαπάνες; Μειώνοντας τους κωδικούς τάδε, τάδε, τάδε και 
τάδε.  
Αυτό το ποιοτικό είναι 4-5 σειρές. Εε αυτό νομίζω ότι πρέπει να ζητήσουμε από τους 
συναδέλφους των Υπηρεσιών που τους είναι πάρα πολύ απλό να το κάνουνε. Και εγώ μπορεί 
να έκανα όταν ήμουνα εισηγήσεις οι οποίες να ήταν ανεπαρκείς ως προς αυτό το σημείο 
γιατί; Γιατί θεωρούσα στο μυαλό μου ότι όπως τα ξέρω εγώ έτσι τα ξέρουνε και οι άλλοι. 
Αυτό και μόνο, τίποτα άλλο. 

  
Νομίζω ότι απ’ όσα είπατε τα είχα προηγουμένως επαναλάβει εγώ.  Βεβαίως, τα 
είχα επαναλάβει και είπαμε: Καταγράφηκαν οι παρατηρήσεις σας.  

Δεύτερον: Όσον αφορά την απεικόνιση θα διαβιβαστεί, λοιπόν, στην Υπηρεσία, η  απεικόνιση 
να είναι πιο κατανοητή, εξήγησα το λόγο ότι το κάνουν αυτό γιατί θεωρούν ότι επειδή είναι 
εύκολα κατανοητά σε αυτούς, άρα εύκολα κατανοητά μπορεί να το κάνει και η Οικονομική 
Επιτροπή, νομίζω ότι δεν διαφωνούμε σε κάτι.  
Συνεχίζουμε.  
Ο κ. Ζαφειρόπουλος;  
Δεν ψηφίσατε, συγνώμη, ¨Υπέρ¨.  
Και ο κ. Αγγελής; ¨Υπέρ¨.   
Ομοφώνα, λοιπόν, η αναμόρφωση. 
 
 
 
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, 
 

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

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:  

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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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. 
 
 
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. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης 

  4. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

  5. Μαρινάκης Σαράντος  

  6. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος 

  7. Μπάκας Ιωάννης 

  8. Τζαμουράνης Βασίλειος  

 
 

Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 18 Νοεμβρίου 2019 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓ. ΦΑΒΑΣ 

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 

 

 

 

 

 


