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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ

12/2020

131/2020

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 23η Μαρτίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00,
συνέρχεται στην 12η/2020 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά
την υπ’ αριθμ. πρωτ. 10395/19-3-2020 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε
σύμφωνα με το νόμο.
Η συνεδρίαση, σε εφαρμογή της πράξης νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού covid-19 και της
ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/11-3-2020/τ. Α), πραγματοποιείται με
τηλεδιάσκεψη και συμμετέχουν 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 συμμετέχει επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ.
Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος, αναπληρώνοντας το τακτικό μέλος κ. Πολίτη Δημήτριο.
Επίσης στη συνεδρίαση συμμετέχουν ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» κ. Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος, καθώς και το
αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αθανασόπουλος Κων/νος.

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 4ο θέμα της ημερήσιας

διάταξης με τίτλο :
Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2020.
Στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του θέματος αυτού συμμετέχει και η Προϊσταμένη του
Τμήματος Λογιστηρίου και Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου,
προκειμένου αν ζητηθεί να ενημερώσει το Σώμα σχετικά.

H σχετική εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου και Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών
του Δήμου Καλαμάτας, έχει αναλυτικά ως εξής:

ΘΕΜΑ : Εισήγηση 2η για την αναμόρφωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού & Τεχνικού
Προγράμματος Οικονομικού Έτους 2020.
Σας αποστέλλουμε το παρακάτω απόσπασμα που περιλαμβάνει τις εισηγήσεις των Διευθύνσεων
του Δήμου για τροποποίηση του Προϋπολογισμού.

Η Προϊσταμένη Λογιστηρίου & Μισθοδοσίας

Η Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών

Μπουρίκα Σοφία

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Γεωργία Ηλιοπούλου

ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ

9273191,88

9273191,88

59910

9333101,88

100000

170000

-96600

73400

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ

0611

ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών
αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)

00.6331

Λοιποί φόροι και τέλη

00.6432

Δαπάνες εκθέσεων στο
εσωτερικό και στο εξωτερικό

25000

25000

-200

24800

00.6443.02

Δαπάνες για ενοικίαση ηχητικών
φωτιστικών

50000

50000

300

50300

00.6443.04

Δαπάνες διαμονής/διατροφής

14000

14000

5000

19000

00.6443.09

Δαπάνες για λοιπές αμοιβές
τεχνικών

15000

15000

4500

19500

00.6444

Εξοδα αδελφοποιήσεων

0

0

15000

15000

10.6051.02

Εργοδοτικές εισφορές υπέρ
ΕΤΕΑ / τέως ΤΕΑΔΥ ΤΟΜΕΑΣ
ΤΑΔΚΥ (Ν. 4052/12)

56000

56000

-1500

54500

10.6115.06

Αμοιβή ορκωτών λογιστών για
τον έλεγχο των οικονομικών
καταστάσεων του Δήμου
Φορολογικού έτους 2017

0

0

11000

11000

15.6051.02

Εργοδοτικές εισφορές
προσωπικού δημοσίου υπέρ
ΕΤΕΑ / τέως ΤΕΑΔΥ ΤΟΜΕΑΣ
ΤΑΔΚΥ (Ν. 4052/12)

20000

20000

1500

21500

Πρακτικά Οικονομικής Επιτροπής
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15.6273

Φωτισμός και κίνηση (με
ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για
δικές τους υπηρεσίες

15.7135

Προμήθεια και τοποθέτηση
ανελκυστήρα σκάλας εξωτερικού
χώρου με πλατφόρμα

20.7135.10

ΑΠΟΦΑΣΗ 131/2020

80000

80000

-20000

60000

2000

2000

20000

22000

Προμήθεια ηλεκτρολογικού
υλικού

0

0

80000

80000

20.7325.06

Βελτίωση δημοτικού φωτισμού
σε πλατείες και κοινόχρηστους
χώρους και συντήρηση
εγκαταστάσεων φωτισμού πόλης

0

200000

30000

230000

20.7335.02

Αναβάθμιση συστήματος
οδοφωτισμού του Δήμου
Καλαμάτας με σκοπό την
εξοικονόμηση ενέργειας και την
μείωση κόστους λειτουργίας
(JESSICA) - ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ

500000

1000000

-110000

890000

30.6041

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

30000

79100

44000

123100

30.6054.04

Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ

5000

19200

13200

32400

30.7135.04

Προμήθεια ηλεκτρολογικού
υλικού

0

50000

50000

100000

30.7323.05

Ασφαλτοστρώσεις δρόμων
Τοπικών Κοινοτήτων
(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

109920

400000

-221267,65

178732,35

30.7323.14

Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας
Δ.Ε. Καλαμάτας (2020)

0

24800

49600

74400

30.7326.02

Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου
Αρφαρών ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ

80000

80000

-42082,22

37917,78

30.7326.20

Αντικατάσταση πεπαλαιωμένων
φωτεινών σηματοδοτών πόλης
και συντήρηση φωτεινών
σηματοδοτών πόλης

0

150000

30000

180000

30.7331.07

Εκπόνηση μελετών και
υλοποίηση μέτρων και μέσων
πυροπροστασίας στις σχολικές
μονάδες του Δήμου Καλαμάτας Συντήρηση και υλοποίηση
μέτρων και μέσων
πυροπροστασίας των σχολικών
μονάδων του Δήμου Καλαμάτας

0

231489,12

-231489,12

0

30.7334.05

Επισκευή Βελτίωση
πεζοδρομίων, ρείθρων,
κρασπέδων κ.λ.π.

0

45600

104400

150000

30.7336.21

Προμήθεια ετοίμου
σκυροδέματος και υλικών
οδοστρωσίας (2020)

65000

100000

50000

150000

30.7411.01

Στατική μελέτη για την ανέγερση
νέου κτιρίου 1ου Ειδικού
Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας

0

12000

-12000

0
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30.7411.02

Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων και
ενεργειακής απόδοσης για την
ανέγερση νέου κτιρίου 1ου
Ειδικού Δημοτικού Σχολείου
Καλαμάτας

0

16000

-16000

0

30.7411.03

Εκπόνηση μελετών στατικής
επάρκειας κερκίδων γηπέδων
ποδοσφαίρων Δήμου Καλαμάτας
και γεφυρών οδού Ναυαρίνου

0

15000

-15000

0

30.7411.04

Εκπόνηση γεωτεχνικής έρευνας
& μελέτης για το έργο ανέγερσης
νέου κτιρίου 1ου Ειδικού
δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας

0

8000

-8000

0

30.7413.02

Εκπόνηση μελετών και
υλοποίηση μέτρων και μέσων
πυροπροστασίας στις σχολικές
μονάδες του Δήμου Καλαμάτας Εκπόνηση μελετών
πυροπροστασίας των σχολικών
μονάδων του Δήμου Καλαμάτας

0

315334,59

-315334,59

0

30.7413.10

Δαπάνη για την υλοποίηση της
προγραμματικής σύμβασης με το
δίκτυο πόλεων "Βιώσιμη πόλη''
για την παροχή τεχνικής
βοήθειας για την εκπόνηση
μελετών

0

0

160000

160000

35.6142.01

Μετρήσεις ποιοτικών
χαρακτηριστικών ελαιολάδου
ΠΟΠ Καλαμάτας

0

0

2250

2250

35.6264.03

Συντήρηση και επισκευή λοιπών
μηχανημάτων (2020)

2500

2500

-2500

0

35.6279.01

Δαπάνες απολυμάνσεων για την
αντιμετώπιση των αρνητικών
συνεπειών εμφάνισης του
κορωνοϊού

0

0

30000

30000

35.7135.01

Προμήθεια υλικών συντήρησης
πρασίνου και φυτωρίου (2020)

10000

10000

-10000

0

35.7135.08

Προμήθεια ανταλλακτικών
παιδότοπων (2020)

20000

20000

-15000

5000

35.7322.04

Δημιουργία χώρων διαχείρισης
κλαδεμάτων (2020)

10000

10000

-10000

0

35.7332.06

Συντήρηση πρασίνου και
αρδευτικών δικτύων (2020)

74400

74350,4

3,77

74354,17

35.7332.07

Θρυμματισμός φυτικών
υπολειμμάτων (2020)

74400

74354,17

-3,77

74350,4

35.7336.08

Προμήθεια ειδών
σιδηροπωλείου, χρωμάτων κλπ

10000

10000

-7350,4

2649,6

35.7336.16

Συντήρηση και επισκευή
ζαρντινιερών οδού Ναυαρίνου

0

0

24800

24800

35.7425.02

Διαχείρηση κωνοποειδών (2020)

10000

22500

18000

40500

35.7425.03

Δαπάνες πιστοποιήσης παιδικών
χαρών νηπιαγωγείων, παιδικών
σταθμών κλπ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ

2744

2744

0,4

2744,4
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50.6061.001

Παροχές ένδυσης (ένδυση
εργατοτεχνικού και ένστολου
προσωπικού)

0

0

10000

10000

50.6261.01

Συντήρηση και επισκευή κτιρίωνθυρών (Αντικατάσταση επισκευή κλειδαριών κλπ)

0

0

1500

1500

50.6264

Συντήρηση και επισκευή λοιπών
μηχανημάτων και μέσων
ενδοεπικοινωνίας

0

0

3500

3500

50.6266.01

Συντήρηση-αναβάθμιση
συστήματος αυτοματοποιημένης
διαχείρισης κλήσεων κλπ

0

4000

2000

6000

50.6631

Προμήθεια υγειονομικού και
φαρμακευτικού υλικού

0

0

200

200

50.6682

Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης
(Διάφορα είδη σήμανσης, κώνοι,
είδη σιδηροπωλείου κλπ)

0

0

10000

10000

50.7132.02

Προμήθεια καινούργιας
μοτοσυκλέτας

0

0

24800

24800

50.7135.01

Πάγιος & λοιπός εξοπλισμός
(πρόσθετος εξοπλισμός για το
αυτόματο σύστημα καταγραφής
παραβάσεων κλπ)

0

0

5000

5000

50.7135.02

Πάγιος & Λοιπός εξοπλισμός

0

0

5000

5000

64.7135.02

Προμήθεια και τοποθέτηση
εξοπλισμού για την αναβάθμιση
παιδικών χαρών του Δήμου
Καλαμάτας ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ

167000

91515,54

-91515,54

0

64.7331.07

Συντήρηση και υλοποίηση μέσων
και μέτρων πυροπροστασίας των
σχολικών μονάδων του Δήμου
Καλαμάτας

0

0

231489,12

231489,12

64.7413.01

Εκπόνηση μελετών
πυροπροστασίας των σχολικών
μονάδων του Δήμου Καλαμάτας

0

0

220000

220000

9111

Αποθεματικό

545351,98

477349,97

28710

506059,97

ΑΛΛΑΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ
1. Κ.Α. εξόδου 00.6738.001 από ΄΄Χρηματοδότηση Κοινωφελούς επιχείρησης ‘’ΦΑΡΙΣ’’ έτους
2019’’ σε ΄΄Χρηματοδότηση Κοινωφελούς επιχείρησης ‘’ΦΑΡΙΣ’’ έτους 2020’’
2. Κ.Α. εξόδου 30.7323.14 από ‘’Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Καλαμάτας (2020)’’
σε ΄΄ Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Καλαμάτας (2020)’’

Επί του θέματος εξελίσσεται διαλογική συζήτηση ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εδώ πέρα έχω την κα Μπουρίκα η οποία θα μας πει δυο πράγματα. Ελάτε, κα
Μπουρίκα. Είναι η Προϊσταμένη του Λογιστηρίου.
Οι αλλαγές είναι κυρίως μισθολογικά αλλά και σύμφωνα με τις εισηγήσεις των Υπηρεσιών.
Ελάτε. Είναι, δηλαδή, η εισήγηση των Τεχνικών Υπηρεσιών, των Γεωτεχνικών, της
Διεύθυνσης Πρόνοιας και Δημοτική Αστυνομία.
Πρακτικά Οικονομικής Επιτροπής
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ΜΠΟΥΡΙΚΑ: ……. (δεν ακούγεται) για το Γραφείο των αιρετών και μια αμοιβή για τους
Ορκωτούς από τη Διεύθυνση Οικονομικών.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, να τα πάω ένα-ένα να σας τα πω. Αρκεί να σας πω ότι είχε ένα
πρόβλημα, εδώ είναι η κα Μπουρίκα να το επιβεβαιώσει, ως προς την εξαγωγή
των δεδομένων, για να μπορέσω να σας τα στείλω έγκαιρα στο e-mail σας, εγώ τα πήρα ένα
τέταρτο πριν ξεκινήσει η Οικονομική Επιτροπή.
Βασίλη, δεν είναι τίποτα. Είναι αμοιβή ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών
καταστάσεων: 11.000, είναι τα ηχητικά, διαμονή – διατροφή και λοιπές αμοιβές τεχνικών που
αφορούσανε την Ολυμπιακή Φλόγα, είναι μείωση ενός κωδικού: Φωτισμός και κίνηση ή
φωταέριο για υπηρεσίες απ’ τη Διεύθυνση Πρόνοιας: 20.000 και ενίσχυση του κωδικού:
Προμήθεια και τοποθέτηση ανελκυστήρα - σκάλας εξωτερικού χώρου με πλατφόρμα.
Μετά στην τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος έχουμε στις δαπάνες απολυμάνσεων για
την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης κορωνοϊού τα 30.000 που
ψηφίσαμε σε προηγούμενη Οικονομική Επιτροπή όπου ανοίγουμε νέα πίστωση. Από τη
Διεύθυνση Γεωτεχνικών, Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό ήταν η
πίστωση του έτους 25.000, τη μειώνουμε κατά 200 και η νέα πίστωση είναι 24.800, έχουμε
μια μείωση κατά 200 ευρώ. Επίσης έχουμε μια μείωση 2.500 στη συντήρηση και επισκευή
λοιπών μηχανημάτων, όπου μηδενίζεται το ποσό, ήταν 2.500, το αφαιρούμε, μένει μηδέν.
Προμήθεια υλικών συντήρησης πρασίνου και φυτωρίου: μειώνουμε 10.000, μένει μηδέν.
Προμήθεια ανταλλακτικών παιδότοπων: από 20 χιλιάρικα μειώνουμε 15 και μένουμε με 5.
Συντήρηση πρασίνου και αρδευτικών δικτύων: μία αύξηση κατά 3,77 ευρώ, πάμε στα
74.354,17, αντίστοιχα τα 3,77 τα παίρνουμε από το θρυμματισμό φυτικών υπολειμμάτων.
Προμήθεια ειδών σιδηροπωλείου: τα μειώνουμε κατά 7.350 και μας μένουν 2.469,60.
Συντήρηση και επισκευή ζαρντινιέρων οδός Ναυαρίνου: εγγράφουμε νέα πίστωση με αύξηση
24.800. Δαπάνες πιστοποίησης παιδικών χαρών και νηπιαγωγείων - παιδικών σταθμών:
έχουμε μια πίστωση και την αυξάνουμε κατά 40 λεπτά. Και διαχείριση κωνωποειδών: την
αυξάνουμε κατά 18.000 και από 22.500 την πάμε 40.500.
Αυτή είναι η τροποποίηση ως προς το τεχνικό πρόγραμμα, από τη Διεύθυνση Γεωτεχνικών.
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών… Νίκο Μπασακίδη, θες να πεις κάτι εσύ (;), επειδή είναι
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών;
ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Τι να σας πω τώρα; Αφού τα έχετε. Να τα διαβάσω;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, να πω εγώ, συγνώμη, να πω τότε εγώ ότι έχουμε εδώ πέρα τη δαπάνη για
την υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης με το Δίκτυο Βιώσιμη Πόλη για την
παροχή τεχνικής βοήθειας για την εκπόνηση μελετών. Αυτό, Νίκο; Σωστά δεν το λέω;
160.000.
ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Λοιπόν, με την τροποποίηση αυτή ακριβώς κάνουμε τη μελέτη για τη
Βιώσιμη Πόλη. Με τη Βιώσιμη Πόλη, την προγραμματική σύμβαση, για την
υλοποίηση των μελετών στη Βιώσιμη Πόλη, γίνεται η αγορά ηλεκτρολογικού υλικού, ένα
έργο και παρεμβάσεις για τους σηματοδότες, αυξάνονται τα σκυροδέματα κατά ένα ποσό,
βελτιώνουμε το δημοτικό φωτισμό και ενισχύουμε την αγροτική οδοποιία της Δημοτικής
Ενότητας Καλαμάτας για το ίδιο ποσό με τις Δημοτικές Ενότητας Αρφαρών, Άριος και
Θουρίας. Όπως, επίσης, υπάρχει και μία εγγραφή η οποία από παράλειψη δεν είχε γίνει την
προηγούμενη φορά και αφορά τις παρεμβάσεις μας στα πεζοδρόμια.
Είναι μια εγγραφή της τάξεως των 104.000, είχε προγραμματιστεί να γίνει στην πρώτη
τροποποίηση αλλά για κάποιο κακό λόγο δεν έγινε, ο λόγος ήταν ….… (δεν ακούγεται)
Λοιπόν, αυτή είναι κατά βάση η τροποποίηση, είναι η προγραμματική που ξέρουμε όλοι, είναι
για τον ηλεκτροφωτισμό, σηματοδότες και ηλεκτρολογικό υλικό, αλλαγή του …… (δεν
ακούγεται) φωτισμού, τα σκυροδέματα αυξήθηκαν κατά 50.000 για την κατασκευή
πεζοδρομίων και η αγροτική οδοποιία του Δήμου Καλαμάτας.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νίκο, δεν σε άκουσα αν είπες μόνο του ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ ΙΙ. Την ενίσχυση στον
κωδικό που κάνουμε. Τα ’πες; Λέω, δεν σε άκουσα αν είπες ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, τα
δύο έργα, ενίσχυση των εξόδων: συντήρηση και υλοποίηση μέσων και μέτρων πυρο…
ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Αυτά είναι αλλαγή κωδικού. Από 30 πήγε στο 64.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, έγινε. Λοιπόν, αυτά είναι.
Κύριε Κοσμόπουλε.
ΜΠΟΥΡΙΚΑ: ……. (δεν ακούγεται)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγνώμη, και της Δημοτικής Αστυνομίας: Συντήρηση και επισκευή
μηχανημάτων: 3.500, παροχές ένδυσης: 10.000 για το ένστολο προσωπικό,
πάγιος και λοιπός εξοπλισμός, είναι πρόσθετος εξοπλισμός για το αυτόματο σύστημα
καταγραφής παραβάσεων: 5.000, πάγιος και λοιπός εξοπλισμός: 5.000 και προμήθεια
υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού: 200 ευρώ. Επίσης είναι προμήθεια μοτοσικλέτες:
24.800 ευρώ, συντήρηση και επισκευή κτιρίων και θυρών: 1.500 ευρώ, συντήρηση και
αναβάθμιση συστήματος αυτοματοποιημένης διαχείρισης κλήσεων: αύξηση κατά 2.000 ευρώ
και πάμε στις 6.
Μόλις ήρθε στο γραφείο μου και ο κ. Σταματόπουλος. Έλα Στάθη, πέρασε, πέρασε μέσα,
πέρασε.
Βασίλη Κοσμόπουλε, σε ακούω.
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν ξέρω…, είναι αδύνατον να κάνουμε την οποιαδήποτε κριτική. Για να
μην σας κουράζω θα ψηφίσω ΛΕΥΚΟ για να τελειώνουμε, γιατί είναι
αδύνατον τώρα … Και αυτό τώρα είναι επαναλαμβανόμενο, ότι την τελευταία στιγμή
έρχονται μια σειρά από θέμα ….., έχουμε και Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να περάσουν και
από το Δημοτικό Συμβούλιο. Εάν νομίζετε ότι είναι σωστή τακτική ……. (δεν ακούγεται)
Τέλος πάντων, ΛΕΥΚΟ για να τελειώνουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα.
Βασίλη Τζαμουράνη.
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Εγώ θέλω να πω τα εξής: Εξ όσων πρόλαβα και σημείωσα αυτή είναι μια
ευρύτατη τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος και του
προϋπολογισμού και αναρωτιέμαι τι έχει αλλάξει εδώ και ένα μήνα, αφότου ψηφίσαμε τη
μεγάλη τροποποίηση του προϋπολογισμού, μέχρι σήμερα ώστε να αλλάζουμε τις πιστώσεις
για τα σκυροδέματα, να βάζουμε για τις ζαρντινιέρες στη Ναυαρίνου, να μειώνουμε το ένα,
να μειώνουμε το άλλο.
Λοιπόν, νομίζω ότι είχαμε πει όταν κάναμε δια ζώσης τη συνεδρίαση ….
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγγνώμη Βασίλη, να ζητήσω κάτι απ΄ όλους, σα παρακαλώ όπου και ας
βρίσκεστε σταματήσετε τους ήχους που ακούγονται. Αυτή τη στιγμή
ακούγονται ήχοι διάφοροι και δεν μας βοηθούν.
Συνέχισε Βασίλη Τζαμουράνη.
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Είχαμε νομίζω αναφέρει, και θεωρούσα ότι έχει γίνει αποδεκτή αυτή η
πρόταση, ότι οι τροποποιήσεις και, εν πάση περιπτώσει, η θεματολογία
αυτών των ημερών θα έχουν σχέση περισσότερο με τα έκτακτα γεγονότα της πανδημίας ή
κάποιο έκτακτο ή κρίσιμο, εν πάση περιπτώσει, άλλο ζήτημα. Εδώ βλέπω ότι γίνεται κανονικά
σαν να μην…, και χωρίς να έχουμε ασφαλώς και μια σχετική ενημέρωση έγκαιρα. Γι’ αυτό το
λόγο εγώ θα είμαι αρνητικός ως προς την τροποποίηση πλην εκείνων των κωδικών που
αναφέρονται σε θέματα που έχουν σχέση με τη συγκυρία τώρα, δηλαδή απ’ αυτά που
άκουσα για κάτι στολές, για διάφορα άλλα μέτρα που βοηθάνε τώρα τη Δημοτική Αστυνομία
στο να κάνει τη δουλειά της ή τη Διεύθυνση Πρόνοιας ή δεν ξέρω ποια άλλη…
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δυο λεπτά. Απ’ ό,τι καταλαβαίνω οι ενστάσεις σας και των δύο, αν εξαιρέσουμε
τη Δημοτική Αστυνομία, τη Διεύθυνση Γεωτεχνικών που αντιμετωπίζουμε τα
ζητήματα του κορωνοϊού, τη Διεύθυνση Πρόνοιας… Και ποια άλλη Διεύθυνση είναι εκτός των
Τεχνικών Υπηρεσιών;
ΜΠΟΥΡΙΚΑ: Γεωτεχνικών Υπηρεσιών, Πρόνοιας, εμείς …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Και τη Διεύθυνση Οικονομικών, μας μένει μόνο η Διεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών. Σε αυτό καταλαβαίνω ότι εστιάζονται οι ενστάσεις σας.

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Επειδή δεν έχω εγώ προσωπικά τουλάχιστον καμία έτσι προσέγγιση τώρα
στους κωδικούς και στα νούμερα, ούτε και μπορούμε τηλεφωνικά να το
λύσουμε αυτό, ό,τι έχει σχέση, για να το κάνουμε έτσι…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα σας την αποστείλουμε τώρα στα e-mails.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ (Γραμματέας Οικονομικής Επιτροπής): Έχει πάει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας έχει έρθει στα e-mails για να τα έχετε για το Δημοτικό Συμβούλιο πάντως.
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Εγώ η θέση μου είναι ότι θα πρέπει να περιοριστούμε σε εκείνους τους
κωδικούς που πράγματι έχουν σχέση με την αντιμετώπιση της συγκυρίας
και σε τίποτα άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι αλλά Βασίλη, και μετά θα δώσω στον Νίκο τον Μπασακίδη γιατί είναι της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών τα περισσότερα, εγώ το μόνο που θα κάνω ως
τοποθέτηση είναι ότι δεν σημαίνει ότι θα σταματήσει να δουλεύει ο Δήμος. Εδώ έχουμε έργα
σε εξέλιξη, θα σταματήσουμε το Δήμο να δουλεύει; Αυτό και μόνο. Ρητορικό, ρητορικό.
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Πριν ένα μήνα κάναμε τροποποίηση και τα είχαμε τα …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πριν ένα μήνα κάναμε τροποποίηση, στην ουσία από 5 Μάρτη είχαμε τον
προϋπολογισμό για να τον δουλέψουμε και υπήρξαν και καθυστερήσεις… τώρα,
τέλος πάντων, μην εστιάσουμε στο παρελθόν τι έγινε, βοηθήστε λίγο για να μπορέσουμε να
τρέξουμε και ό,τι έργο είναι σε εκκρεμότητα. Δεν μπορούμε συνέχεια να κολλάμε τον
προϋπολογισμό και μετά να μην μπορούμε να συνεννοηθούμε με εργολάβους.
Νίκο Μπασακίδη, έχεις το λόγο.
ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Αυτή η τροποποίηση είναι δείγμα ότι εμείς δουλεύουμε και ούτε πρόκειται να
σταματήσουμε να κάνουμε τροποποιήσεις διότι έτσι δουλεύει ο Δήμος χρόνια
τώρα και κάθε Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Δεν είναι να κατηγορούμε το ότι κάνουμε
τροποποιήσεις. Οι τροποποιήσεις αυτές είναι για να απορροφήσουμε το δυνατόν πιο
γρήγορο τα ποσά τα οποία είναι διαθέσιμα κάθε στιγμή στο Δήμο και αυτό είχαμε πει και την
προηγούμενη φορά και στην έναρξη της χρονιάς, ότι κατά τη διάρκεια θα κάνουμε πάρα
πολλές όταν ελευθερώνονται ποσά.
Το κυρίαρχο τώρα της τροποποίησης είναι η προγραμματική σύμβαση με τη Βιώσιμη Πόλη.
Μία προγραμματική σύμβαση μέσα από την οποία θα υλοποιηθούν μελέτες που τις έχει
ανάγκη αυτή τη στιγμή ο Δήμος. Μα όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, όλες οι
παρατάξεις της μειοψηφίας στο Δημοτικό Συμβούλιο έλεγαν αυτό, κάντε μελέτες και
προχωρήστε προς τα κει. Αυτό κάνουμε. Και μέσα από την προγραμματική σύμβαση την
οποία θα την εξειδικεύσουμε στην επόμενη συνεδρίαση. Σήμερα θα ψηφίσουμε την πίστωση
για την προγραμματική αυτή και στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συνεδρίου θα
εξειδικεύσουμε ακριβώς το περιεχόμενο αυτής της προγραμματικής σύμβασης.
Τώρα τα υπόλοιπα ….. (δεν ακούγεται) τα περισσότερα αφορούν τακτοποιήσεις και όταν λέω
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τακτοποιήσεις τι εννοώ; Η τακτοποίηση, η αλλαγή του κωδικού από την Υπηρεσία 30 στην
Υπηρεσία 64, είναι η τακτοποίηση με το έργο της ενίσχυσης των εργασιών για την
αποκατάσταση των κρασπεδοδαπέδων που ήταν ένα νούμερο 104.000 από τη ΣΑΤΑ που εκ
παραδρομής δεν είχε περάσει στην προηγούμενη τροποποίηση, επαναλαμβάνω εκ
παραδρομής και τα σκυροδέματα τα οποία ενισχύθηκαν κατά 50.000 για να μπορέσουμε να
έχουμε μία ενιαία δημοπράτηση του έργου διότι εκεί είναι το πρόβλημά μας. Δεν μπορούμε…,
είμαστε και υπό την σπάθη της κατάτμησης. Ένα έργο που ξέρουμε, μάλλον μια προμήθεια
που ξέρουμε, όπως είναι τα σκυροδέματα, ότι είναι στην ανάγκη μας αυτό το ποσό, αυτές οι
ποσότητες, τα κυβικά θα πρέπει να τα προϋπολογίσουμε εξαρχής και να τα προϋπολογίσουμε
και να τα έχουμε στη διάθεσή μας σύντομα. Δεν μπορούμε, δηλαδή, κάθε φορά να έχουμε
τροποποίηση, να κάνουμε διαγωνισμό σκυροδεμάτων. Γι’ αυτό και αγχωθήκαμε να
ενισχύσουμε από την αρχή τον προϋπολογισμό αυτής της προμήθειας για να μπορέσουμε να
έχουμε τα αναγκαία σκυροδέματα που θα χρειαστούμε κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Και
βέβαια σε ό,τι αφορά το ηλεκτρολογικό υλικό είναι και αυτό πάλι στη διαδικασία της
κατάτμησης. Η κατάτμηση είναι εκείνη η οποία μας αναγκάζει τώρα στην αρχή να κάνουμε
μεγάλους διαγωνισμούς με μεγάλα ποσά για να μην έχουμε πρόβλημα στο μέλλον και θα
συνεχίσουμε να το κάνουμε. Δεν είπαμε κάτι διαφορετικό, ούτε κάναμε κάτι διαφορετικό από
αυτό που είχαμε πει στην αρχή, ότι οι τροποποιήσεις δεν θα είναι μία στο τόσο αλλά θα είναι
τροποποιήσεις οι οποίες θα προκύψουν από την κουβέντα και τη συνεργασία και δεν νομίζω
ότι κάναμε αυτό…, για τον κ. Τζαμουράνη το λέω, ……… (δεν ακούγεται) προγραμματισμό
για τη Βιώσιμη Πόλη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει Νίκο.
Λοιπόν, πάμε στην ψηφοφορία.
ΜΠΑΚΑΣ: Εγώ δεν μίλησα καθόλου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιάννη, θες να μιλήσεις; Ο κ. Αντιδήμαρχος έχει το λόγο.
ΜΠΑΚΑΣ: Εμείς ως Διεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών θα κάνουμε μια σοβαρή και μεγάλη
σε έκτακτη παρέμβαση στην οδό Ναυαρίνου για να περισώσουμε αυτά τα
γερασμένα θαμνοειδή, θα βγάλουμε μαζί και χώματα και ενδεχομένως να χρειάζονται
επισκευές στη συνέχεια οι ζαρντινιέρες.
Παράλληλα με τις επισκευές στις ζαρντινιέρες θα επισκευάσουμε και το αρδευτικό δίκτυο που
έχει αρκετά προβλήματα. Στη συνέχεια θα κάνουμε ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τη
μελέτη που ήδη έχει εκπονήσει η ……. (δεν ακούγεται)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, εντάξει, ψηφοφορία.
Βασίλης Κοσμόπουλος; Λευκό είπες; ΛΕΥΚΟ ο Βασίλης ο Κοσμόπουλος.
Κύριε Τζαμουράνη;
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Ομοίως ΛΕΥΚΟ και εγώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ζαφειρόπουλε;
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ: Επειδή εμείς είμαστε υπέρ των τροποποιήσεων αλλά στη σημερινή
τροποποίηση ούτε καν ανάγνωση την έχουμε κάνει, οπότε ούτε
ερώτηση μπορούμε να κάνουμε, ούτε να προτείνουμε κάτι εδώ. Οπότε για να λειτουργήσει ο
Δήμος επειδή είμαστε υπέρ των τροποποιήσεων και υπέρ του Δήμου … θα ψηφίσουμε
ΛΕΥΚΟ. Ούτε καν ανάγνωση δεν έχουμε κάνει στη σημερινή τροποποίηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα, καλώς. Εντάξει.
Υπέρ.
Άρα ΟΜΟΦΩΝΑ.
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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 έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, και τη δήλωση ΛΕΥΚΗΣ ψήφου των κ.κ.
Κοσμόπουλου, Τζαμουράνη και Ζαφειρόπουλου,
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 2020, 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. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης
2. Κοσμόπουλος Βασίλειος
3. Μαρινάκης Σαράντος
4. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος
5. Μπάκας Ιωάννης
6. Μπασακίδης Νικόλαος
7. Τζαμουράνης Βασίλειος

Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα 27 Μαρτίου 2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓ. ΦΑΒΑΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
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