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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   47/2019 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   452/2019 

 
 
 
Στην Καλαμάτα σήμερα, την 11η  Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:10  
στο Δημοτικό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99, συνέρχεται στην 47η/2019 συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 55788/6-12-2019 

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.  Δρούγας Παντελής και Αγγελής Αναστάσιος, οι οποίοι συμμετέχουν στη συνεδρίαση 
αυτή αναπληρώνοντας τα τακτικά μέλη κ.κ. Πολίτη Δημήτριο και Αλειφέρη Καραθανάση 
Ελένη αντίστοιχα.  
 

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης Πρόεδροι Συμβουλίων Κοινοτήτων και Πρόεδροι 

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

Κοινότητες και απ’ αυτούς: 

 Παραβρίσκονται ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρφαρών κ. Ματθαίος 

Αριστοτέλης, καθώς και οι Πρόεδροι Κοινοτήτων Αλωνίων κ. Χριστόπουλος Βασίλειος και 

Σταματινού κ. Μπούρας Σωτήριος.  

 Δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι Συμβουλίων των Κοινοτήτων Αριοχωρίου κ. Σκούρας 

Παναγιώτης και Καλαμάτας κ. Λύρας Παναγιώτης, καθώς και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων 

Αγίου Φλώρου κ. Χρονόπουλος Δημήτριος, Πηγών κ. Μαρκόπουλος Απόστολος και 

Πηδήματος κ. Μηλίτσης Ηλίας.  

 
Επίσης στη συνεδρίαση παραβρίσκεται η επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ΚΑΛΑΜΑΤΑ 
ΞΕΚΙΝΑΜΕ» 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 12ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης με τίτλο : 

Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2019.  

 
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην από 11-12-2019 σχετική εισήγηση 
του Τμήματος Λογιστηρίου και Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου 
Καλαμάτας, και στην συμπληρωματική αυτής, οι οποίες έχουν αναλυτικά ως εξής: 
 

ΘΕΜΑ : Εισήγηση 17η/ 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. Δ/νση Διαχείρισης Απορριμμάτων & οχημάτων 

4. Δ/νση Πρόνοιας 

5. Δ/νση Πολεοδομίας 

6. Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών 

7. Δ/νση Διοικητικών 

 

Η Προϊσταμένη Λογιστηρίου & Μισθοδοσίας             Η Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών 

            Λαμπρινάτου Αικατερίνη                                                  Γεωργία  Ηλιοπούλου 

 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ (Έως και 11/12/2019) 
(17η Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2019) 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝ

ΟΣ 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕ

ΝΤΑ 

1212.01 Χρηματοδοτηση  από ΕΣΠΑ (Σύμβαση με 

την Ε.Ε.Τ.Α  Α.Ε για την υλοποίηση της 

δράσης Εναρμόνηση Οικογενειακής και 

Επαγγελματικής Ζωής ) 

146.680,00 € 560.706,99 € 40.288,87 € 600.995,86 € 

4142.13 Κράτηση υπέρ Σωματείου εργαζομένων 

Κεν/κης Ελλάδας 

-   € -   € 1.000,00 € 1.000,00 € 

4142.14 Κράτηση υπέρ ΣΥΜΗΔΥ Μεσσηνίας -   € -   € 1.000,00 € 1.000,00 € 

4142.15 Κράτηση υπέρ ΠΟΜΗΤΕΔΥ -   € -   € 1.000,00 € 1.000,00 € 

4311 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών 

αναγκών των σχολείων Α/θμιας και 

Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 

1946/91) + ΚΑΕ 0615 "ΚΑΠ για την 

καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς 

τροχονόμους (άρθρο 14 Ν. 2817/2000) " 

730.680,00 € 730.680,00 € 35.720,49 € 766.400,49 € 

00.6711.01 Επιχορήγηση σχολικών Επιτροπών για 

λειτουργικές δαπάνες 

707.663,58 € 763.165,88 € 35.720,49 € 798.886,37 € 
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00.6823 Τόκοι υπερημερίας χρήσης 350.000,00 € 243.500,00 € -  56.496,10 € 187.003,90 € 

00.8242.013 Λοιπές κρατήσεις υπερ Σωματείου 

εργαζομένων Κεν/ής Ελλάδας 

-   € -   € 1.000,00 € 1.000,00 € 

00.8242.014 Λοιπές κρατήσεις υπερ ΣΥΜΗΔΥ 

Μεσσηνίας 

-   € -   € 1.000,00 € 1.000,00 € 

00.8242.015 Λοιπές κρατήσεις υπερ ΠΟΜΗΤΕΔΥ -   € -   € 1.000,00 € 1.000,00 € 

10.6051.11 Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ για παροχές σε 

Είδος Υπαλλήλων (Πρώην ΤΥΔΚΥ και 

ΟΠΑΔ) 

60.000,00 € 70.000,00 € 3.000,00 € 73.000,00 € 

15.6011 Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 

(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, 

δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 

επιδόματα) 

865.000,00 € 843.400,00 € 15.000,00 € 858.400,00 € 

15.6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 

βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά 

και ειδικά τακτικά επιδόματα) 

120.000,00 € 162.000,00 € 3.000,00 € 165.000,00 € 

20.6011 Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 

(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, 

δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 

επιδόματα) 

1.000.000,00 € 1.169.700,00 € 36.000,00 € 1.205.700,00 € 

20.6021 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με 

σύμβαση αορίστου χρόνου 

(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, 

δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 

επιδόματα) 

140.000,00 € 172.000,00 € 2.000,00 € 174.000,00 € 

20.6051.09 Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

ΕΦΚΑ 

80.000,00 € 90.000,00 € 5.000,00 € 95.000,00 € 

20.6051.11 Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ για παροχές σε 

Είδος Υπαλλήλων (Πρώην ΤΥΔΚΥ και 

ΟΠΑΔ) 

45.000,00 € 50.000,00 € 2.000,00 € 52.000,00 € 

20.6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για 

φωτισμό οδών, Πλατειών και 

κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής 

διαδικασίας 

430.000,00 € 520.000,00 € -  40.000,00 € 480.000,00 € 

20.6231 Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών 35.400,00 € 35.400,00 € -     7.800,00 € 27.600,00 € 

20.6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών 

μέσων 

88.000,00 € 88.000,00 € 5.000,00 € 93.000,00 € 

20.6277.01 Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς 

στερεών αποβλήτων και 

ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημοσίων 

συμβάσεων (άρθρο 61 του Ν. 

3979/2011) 

2.100.000,00 € 2.107.200,00 € 178.739,53 € 2.285.939,53 € 

20.6277.04 Δαπάνες αποκομιδής ανοικτών κάδων 8 

κ.μ 

15.000,00 € 39.800,00 € -  15.000,00 € 24.800,00 € 

20.6641.01 Προμήθεια πετρελαίου κίνησης 2019 209.720,00 € 280.681,00 € -  92.239,75 € 188.441,25 € 

20.6641.02 Προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης 2019 7.050,00 € 12.444,00 € -     1.854,15 € 10.589,85 € 

20.6641.05 Προμήθεια πετρελαίου κίνησης 2018 180.000,00 € 123.626,67 € -  17.834,49 € 105.792,18 € 

20.6641.06 Προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης 2018 3.608,00 € 3.608,00 € -     1.110,14 € 2.497,86 € 

20.6671.02 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 

εκτάκτων επισκευών 

-   € 37.000,00 € 5.000,00 € 42.000,00 € 

20.7135.06 Προμήθεια και εγκατάσταση compact 

μονάδας βιολογικής επεξεργασίας 

υγρών αποβλήτων ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

15.000,00 € 9.000,00 € -     9.000,00 € -   € 
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20.7335.13 Δαπάνες για την επείγουσα 

αποκατάσταση βλαβών στο δημοτικό 

δίκτυο ηλεκτροφωτισμού 

2.000,00 € 2.000,00 € 9.000,00 € 11.000,00 € 

20.7412.04 Επιστημονική παρακολούθηση μονάδας 

διαχείρησης απορριμμάτων Δήμου 

Καλαμάτας 

74.400,00 € 16.000,00 € -  16.000,00 € -   € 

20.7425.01 Δαπάνες ενημέρωσης δημοτών στα 

θέματα διαχείρησης ανακυκλωσιμων - 

Δρασεις Προβολης - Ευαισθητοποιησης 

30.000,00 € 30.000,00 € -  30.000,00 € -   € 

20.7425.03 Υλοποίηση προγράμματος δημιουργίας 

δικτύου  συνοικιακής κομποστοποίησης. 

25.000,00 € 25.000,00 € -  11.901,00 € 13.099,00 € 

30.6011 Τακτικές αποδοχές μονίμων 

υπαλλήλων(περιλαμβάνονται βασικός 

μισθός ,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά 

τακτικά επιδόματα) 

845.000,00 € 862.400,00 € -  26.000,00 € 836.400,00 € 

30.7331.26 Επισκευές  σε σχολικά  κτίρια που 

αφορούν υγιεινή και ασφάλεια (2019) 

194.100,00 € 194.100,00 € -194.100,00 € -   € 

30.7331.33 Επισκευή και συντήρηση σχολικών 

κτιρίων 

-   € -   € 194.100,00 € 194.100,00 € 

30.7425.07 Δαπάνες για επείγουσες εργασίες 

καθαρισμού οδών,πλατειών, αλσών και 

κοινόχρηστων γενικά δημοτικών χώρων 

30.000,00 € 80.000,00 € 50.000,00 € 130.000,00 € 

35.6721.01 Ετήσια εισφορά για το διαδημοτικό 

σύνδεσμο διεχείρισης αδέσποτων ζώων 

-   € -   € 15.000,00 € 15.000,00 € 

35.7326.01 Εργασίες διασωσης στην περιοχή 

Σκληβα της Άνω Βέργας 

-   € 55.000,00 € -  15.000,00 € 40.000,00 € 

40.7111.01 Απαλλοτριώσεις - Ρυμοτομήσεις - 

Διανοίξεις δρόμων  - Αγορά κοιν. χώρων 

κ.λ.π -  Δαπάνες υλοποίησης πράξεων 

αναλογισμού - Άρση Ρυμοτομικών 

Βαρών 

20.000,00 € 73.000,00 € 6.496,10 € 79.496,10 € 

45.6011 Τακτικές αποδοχές μονίμων 

υπαλλήλων(περιλαμβάνονται βασικός 

μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά 

τακτικά επιδόματα) 

50.000,00 € 49.000,00 € 3.000,00 € 52.000,00 € 

45.6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 

βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά 

και ειδικά τακτικά επιδόματα) 

25.000,00 € 24.500,00 € -     3.000,00 € 21.500,00 € 

50.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 

βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά 

και ειδικά τακτικά επιδόματα) 

290.000,00 € 320.000,00 € 5.000,00 € 325.000,00 € 

60.6041.01 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 

βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά 

και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΠΑΙΔΙΚΟΙ 

ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΡΟΝΟΙΑ 

45.000,00 € 442.987,24 € 35.288,87 € 478.276,11 € 

60.6054.04 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ εκτάκτου 

προσωπικού 

15.000,00 € 103.879,75 € 5.000,00 € 108.879,75 € 

 ΕΣΟΔΑ   158.018,72 €  

 ΕΞΟΔΑ   158.018,72 €  

 
 

ΘΕΜΑ : ΣΗΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ Εισήγηση 17η/ 2019   για αναμόρφωση Δημοτικού Προϋπολογισμού 
οικ. έτους  2019, Επιχειρησιακού Προγράμματος. 
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  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 Πολεοδομίας 

2. Δ/νση Διοικητικών 

 

Η Προϊσταμένη Λογιστηρίου & Μισθοδοσίας             Η Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών 

            Λαμπρινάτου Αικατερίνη                                                  Γεωργία  Ηλιοπούλου 

 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019 
(17η Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2019) 

ΣΗΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩ

ΜΕΝΟΣ 

ΑΝΑΜΟΡΦ

ΩΣΗ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘ

ΕΝΤΑ 

1699.11 Λοιπά έκτακτα έσοδα 2.000,00 2.000,00 93.629,00 95.629,00 

00.6737.010 

Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης 

για τη λειτουργία Μεγάρου Χορού 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 

40.7111.01 

Απαλλοτριώσεις - Ρυμοτομήσεις - 

Διανοίξεις δρόμων  - Αγορά κοιν. χώρων 

κ.λ.π -  Δαπάνες υλοποίησης πράξεων 

αναλογισμού - Άρση Ρυμοτομικών Βαρών 20.000,00 73.000,00 43.000,00 116.000,00 

40.7425.01 

Δαπάνες γιά την εκτέλεση βασικών 

κοινοχρήστων πολεοδομικών έργων 

Δυτικής συνοικίας  2.000,00 5.270,00 513,60 5.783,60 

9111 Αποθεματικό 587.193,29 492.839,40 115,40 492.954,80 

            

 
 
 
Η διαλογική συζήτηση που διεξάγεται επί του θέματος, αναλυτικά έχει ως εξής: 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχει να πει κάποιος κάτι; 

 
Για να πει πρέπει να τον πάρει…, έγκαιρα. Για να πει κάποιος κάτι πρέπει 
να το παίρνει έγκαιρα. Γελάτε… 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εε βέβαια, θα γελάσω, θα σας πω γιατί. Θέλετε να τα πούμε εκτός μικροφώνου; 
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, δεν έχουμε εμείς… 

 
Ωραία, θα τα πούμε εντός μικροφώνου: οι Υπηρεσίες στενάζουν, οι Υπηρεσίες 
στενάζουν μέχρι να μας φέρουν τις τροποποιήσεις και στενάζουν γιατί, ειδικά 

τώρα που είναι και τέλος του χρόνου υπάρχει φόρτος εργασίας, βλέπετε ότι έρχονται 
τροποποιήσεις ακόμα και εφόσον έχουμε βγάλει την… 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 

 
Κυρία Οικονομάκου, αν με αφήσετε να τελειώσω θα το εκτιμούσα. Αφήστε με 
να το…  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Έχουμε λοιπόν: στενάζουν για το λόγο ότι επικαλούνται έλλειψη προσωπικού, επικαλούνται 
μεγάλη γραφειοκρατική διαδικασία μέχρι να φτάσει το αίτημα στο λογιστήριο, επικαλούνται 
δυσκολίες με τις επιτροπές. Υπάρχουν ένα σωρό προσκόμματα τα οποία μας προσεγγίζουν. 
Και εμείς το βλέπουμε. Αλλά από κει και πέρα δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι περισσότερο 
γιατί είναι ανάγκες των Υπηρεσιών τις οποίες πρέπει να τις σεβαστούμε. Και εμείς με το που 
το παίρνουμε, το στέλνουμε αμέσως, δεν το κρατάμε στα συρτάρια μας. 

 
Λοιπόν, τότε να μην ερχόμαστε, δεν υπάρχει νόημα. Να σας βάλω να μου 
τη λένε μία-μία τώρα και να την κριτικάρω (;) απόφαση; 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έχω εγώ θέμα, Βασίλη, εντάξει... 

 
Εε εντάξει, δεν είναι πρέπον, δεν είναι πρέπον.  
Μία ερώτηση. το μόνο που πρόλαβα να δω παίρνοντας από το φάκελο… 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και βλέπετε ότι είναι καταρχήν από όλες τις Διευθύνσεις. 
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Μια ερώτηση: στο τέλος όταν λέει έσοδα – έξοδα τι εννοούμε; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ότι είναι ισοσκελισμένο, δεν είναι… 

 
Ισοσκελισμένο, ωραία. Αν είναι παραπάνω λέει 194 συν – πλην. Άρα από 
κάτω το 158 δεν μπορεί να είναι γι’ αυτό. Σωστό.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συν-πλην, +/- 0. +/- 0, σας το λέω και εγώ. Τι θέλετε να σας πω παραπάνω; 

 
Τώρα, τα έσοδα, τα έσοδα τι σημαίνουν; Ότι αθροίζουμε όλες τις 
αυξήσεις, έξοδα όλα τα μείον… 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και όλες τις μειώσεις. 

 
Εε λοιπόν, απόλυτα, λοιπόν, σας λέω ότι δεν είναι σωστό. Τι άλλο να πω 
τώρα; Μια ματιά, δεν διάβασα τίποτε άλλο. Αυτό που πέφτει το μάτι με τη 

μία. Ας διορθωθεί τουλάχιστον σαν απόφαση. 
 
ΜΠΑΚΑΣ: Πάρτε την παρατήρηση αυτή του Βασίλη και πέστε…(δεν ακούγεται) 

 
Λοιπόν, ωραία, θα το δούμε με τις Υπηρεσίες.  
 

ΜΠΑΚΑΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει.  

 
Παιδιά, εγώ λέω όχι. Είπα να διορθωθεί από την Υπηρεσία. Είπα το 
ψηφίζουμε αφού θα ψηφιστεί. Ήμουνα σαφής. 

 
Κατάλαβα… μα νομίζω και με την απάντηση που σας έδωσα εγώ, 
συμφωνήσαμε σε αυτό το οποίο είπατε. 

 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Ακριβώς, ακριβώς. 

 
Εντάξει; Λοιπόν, συμφωνούμε ως προς την τροποποίηση με τις παρατηρήσεις 
που ακούστηκαν. Συμφωνείτε, κ. Κοσμόπουλε; 

 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ναι, θα ψηφίσω αλλά επειδή είναι τέλος του χρόνου, από τη νέα χρονιά, 
παρακαλώ πάρα πολύ, να μην επαναλαμβάνεται αυτό το πράγμα γιατί έχει 

αρχίσει να γίνεται συνήθεια και δεν μου αρέσει, σαν τακτική, γιατί δεν είναι το μόνο θέμα. 
 
Πάντως, άλλωστε η πρώτη μεγάλη τροποποίηση θα γίνει τον Ιανουάριο στον 
προϋπολογισμό του ’20, θέλουμε – δεν θέλουμε, επειδή θα έχουνε γίνει οι 

ανατροπές και θα πρέπει να γίνει η τροποποίηση του προϋπολογισμού για να ξαναεισασχθούν 
οι πραγματικές, αυτό είναι… 
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Του ’19. 

 
Εντάξει, αυτό είναι του ’19, απλά σας το λέω γιατί του χρόνου είπατε ότι δεν 
θα το κάνετε.  

Λοιπόν, συμφωνούμε, κ. Τζαμουράνη; 
 
Θα ψηφίσω Λευκό διότι δεν προλάβαμε να το δούμε το έγγραφο, ήρθε 
τελευταία στιγμή -έτσι;-, για να διευκολύνω θα ψηφίσω Λευκό. 

 
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ. 
 
ΑΓΓΕΛΗΣ: Υπέρ.  

 
¨Υπέρ¨. 
Εσείς κατά είπατε, κ. Κοσμόπουλε; 

 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, Υπέρ. 

 
ΟΜΟΦΩΝΑ, λοιπόν, η τροποποίηση του δημοτικού προϋπολογισμού. 
 

 

Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της τις παραπάνω υπηρεσιακές εισηγήσεις, καθώς επίσης και τις διατάξεις των άρθρων 
72 & 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν, και τη δήλωση ΛΕΥΚΗΣ 
ψήφου του κ. Τζαμουράνη, 
 

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

Υιοθετεί τις καταχωρούμενες αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης αυτής, 
εισηγήσεις 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 στις εν λόγω εισηγήσεις. 
 
 
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 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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  3. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης 

  4. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

  5. Μαρινάκης Σαράντος  

  6. Μπάκας Ιωάννης 

  7. Μπασακίδης Νικόλαος 

  8. Τζαμουράνης Βασίλειος  

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 17 Δεκεμβρίου 2019 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓ. ΦΑΒΑΣ 

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 

 

 

 

 

 


