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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   36/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ   410/2020

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 9η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, 
συνέρχεται στην 36η/2020 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά 
την υπ’ αριθμ. πρωτ. 51171/4-9-2020 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα 
με το νόμο. 

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται με τηλεδιάσκεψη  (με χρήση του λογισμικού zoom), 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τ. Α’) 
και των υπ’ αριθμ. 40/20930/31-3-2020 και 163/33282/29-5-2020  εγκυκλίων του 
Υπουργείου Εσωτερικών και συμμετέχουν σε αυτή ο κ. Φάβας Γεώργιος, Αντιδήμαρχος 
Καλαμάτας, Πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  και από  τα τακτικά μέλη του Σώματος 
οι κ.κ. 1) Ζαφειρόπουλος Ιωάννης, 2) Κοσμόπουλος Βασίλειος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 
418 απόφαση), 3) Μαρινάκης Σαράντος, 4) Μπάκας Ιωάννης και 5) Τζαμουράνης Βασίλειος.

Δεν συμμετέχουν αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Αλειφέρη Καραθανάση 
Ελένη, 2) Μπασακίδης Νικόλαος και 3) Πολίτης Δημήτριος. 

Στη συνεδρίαση συμμετέχουν τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.  
Δρούγας Παντελής, Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος και Αγγελής Αναστάσιος,  
αναπληρώνοντας τα τακτικά μέλη κ.κ.  Πολίτη Δημήτριο, Μπασακίδη Νικόλαο και Αλειφέρη 
Καραθανάση Ελένη αντίστοιχα. 

Επίσης στη συνεδρίαση κλήθηκαν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Καλαμάτας 
και Μ. Μαντίνειας, επειδή στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα που αφορούν στις εν 
λόγω Κοινότητες, και απ’ αυτούς:
 Συμμετέχει, λόγω απουσίας του Προέδρου του Συμβουλίου της Κοινότητας Καλαμάτας κ. 

Λύρα Παναγιώτη, η αναπληρώτρια αυτού κα Μπάμπαλη Αικατερίνη. 

 Δεν συμμετέχει ο Πρόεδρος του  Συμβουλίου της Κοινότητας Μ. Μαντίνειας κ. Σπίνος 
Γεώργιος.

Στη συνεδρίαση επίσης συμμετέχει ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ΑΝΟΙΧΤΟΣ 
ΔΗΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» κ. Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος, ενώ κατά τη διάρκεια της 
συνεδρίασης προσήλθαν και συμμετέχουν τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. 1) 
Αλειφέρη Καραθανάση Ελένη (προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 408 απόφαση και αποχώρηση 
στην υπ’ αριθμ. 409 απόφαση) και 2) Μπασακίδης Νικόλαος (προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 
408 απόφαση). 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης.  
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Με την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος αναφέρει ότι ζητείται η εκτός ημερησίας 
διάταξης συζήτηση του θέματος με τίτλο: «Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικον. 
έτους 2020» και συνεχίζει: 

Αφορά κυρίως τη χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την 
προμήθεια 4 απορριμματοφόρων οχημάτων και τα άλλα είναι τακτοποιητικά, 

αφορούν λογαριασμούς.
Ως προς το έσοδο το οποίο το αυξάνουμε, είναι ο λογαριασμός 1322.50 κατά 660 χιλιάδες 
ευρώ και ως προς το έξοδο το οποίο αυξάνεται και αυτό, είναι ο κωδικός 62.7341.001 με το 
αντίστοιχο ποσό, που πρέπει να διορθώσουμε, γιατί ο κωδικός εκ παραδρομής είχε γραφτεί ο 
20.7341.001. Αυτός είναι ο κωδικός όντως που έπρεπε να ενταχθεί αλλά επειδή είναι από 
χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα πρέπει να υπάρξει σε αντίστοιχη δαπάνη που αφορά το 
χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα.
Καταρχήν ως προς το κατεπείγον συμφωνούμε, κ. Κοσμόπουλε;

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τζαμουράνη;

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ζαφειρόπουλε;

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.

ΑΓΓΕΛΗΣ: Κύριε Αγγελή;

ΑΓΓΕΛΗΣ: Ναι, ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ομόφωνα.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το εκτός  ημερήσιας διάταξης θέμα 
που το Σώμα ομόφωνα αποφάσισε να συζητηθεί μαζί με τα τακτικά θέματα, λόγω του  
κατεπείγοντος χαρακτήρα του, με τίτλο :

Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2020.
Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 52271/8-9-2020 σχετική εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου και 
Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Καλαμάτας, έχει αναλυτικά ως εξής:

ΘΕΜΑ : Εισήγηση για την10ηαναμόρφωσητου Δημοτικού Προϋπολογισμού & Τεχνικού 
Προγράμματος Οικονομικού Έτους 2020.

Σας αποστέλλουμε το παρακάτω απόσπασμα που περιλαμβάνει τις εισηγήσεις των Διευθύνσεων 
του Δήμου για τροποποίηση του Προϋπολογισμού.

Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου                               Η Διευθύντρια Οικονομικών
                      & Μισθοδοσίας

                      Λαγωνικάκος Σπυρίδων                                           Ηλιοπούλου Γεωργία

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΓΚΡΙΘΕ

ΝΤΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩ 

ΜΕΝΟΣ
ΑΝΑΜΟΡ 

ΦΩΣΗ
ΔΙΑΜΟΡΦΩ

ΘΕΝΤΑ

1322.50

Χρηματοδότηση από το 
Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ για την 
προμήθεια τεσσάρων 
απορριμματοφόρων οχημάτων 0 0 660000 660000

4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 556609,1 556609,06 50000 606609,06

4123
Φόρων προμηθευτών εργολάβων 
ελ.Επαγγελματιών κλπ 221890 221889,96 100000 321889,96

4124
Λοπές κρατήσεις υπέρ του 
Δημοσίου 39758,06 39758,06 50000 89758,06

4131.06 Εισφορές υπέρ ΙΚΑ 1705639 1705638,6 200000 1905638,6

4142.06
Κρατήσεις υπέρ Μετοχικού 
Ταμείου 37125,52 37125,52 4000 41125,52

4142.07

Kρατήσεις υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων 2278,12 2278,12 2000 4278,12

4142.09

Κρατήσεις υπέρ της αρχής 
εξέτασης προδικαστικών 
προσφορών 2440,14 2440,14 500 2940,14

4142.12 Κρατήσεις υπέρ Δήμου 10000 100000 50000 150000
00.6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 70000 41012 -19640 21372

00.8221.001
Απόδοση φόρου μισθωτών 
υπηρεσιών 556609,1 556609,06 50000 606609,06

00.8223.001

Απόδοση φόρου προμηθευτών 
εργολάβων ελευθέρων 
επαγγελματιών κλπ 221890 221889,96 100000 321889,96

00.8224.001
Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων 
υπερ του Δημοσίου 39758,06 39758,06 50000 89758,06

00.8231.006 Απόδοση εισφορών υπέρ ΙΚΑ 1705639 1705638,6 200000 1905638,6

00.8242.006
Απόδοση κρατήσεων υπέρ 
Μετοχικού Ταμείου 37125,52 37125,52 4000 41125,52

00.8242.007

Απόδοση κρατήσεων υπερ της 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων 2278,12 2278,12 2000 4278,12

00.8242.009

Λοιπές κρατήσεις υπέρ Αρχής 
εξέτασης προδικαστικών 
προσφυγών 2440,14 2440,14 500 2940,14

00.8242.012 Λοιπές κρατήσεις υπέρ ΔΗΜΟΥ 10000 100000 50000 150000

10.6115.01

Αμοιβή  εξωτερικού συνεργάτη 
Λογιστή για την σύνταξη 
ισολογισμού χρήσης 2019 5000 5000 8640 13640

10.6635
Προμήθεια λοιπών ειδών 
υγιεινής και καθαριότητας 0 0 8554,2 8554,2

15.6041

Τακτικές αποδοχές 
(περιλαμβάνονται βασικός 
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και 
ειδικά τακτικά επιδόματα) 71364,6 140373,26 7600 147973,26

15.6054.04
Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 
εκτάκτου προσωπικού 14000 24625 1900 26525

15.6063.001

Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση 
εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 
- παροχή γάλακτος (κυα 
53361/06,ΤΤ36586/07,31119/08) 
2020 24710 24710 7500 32210
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15.6211

Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος 
για φωτισμό οδών, Πλατειών και 
κοινόχρηστων χώρων και 
παραγωγικής διαδικασίας 420000 404125 -9500 394625

20.7131.01
Προμήθεια τεσσάρων 
απορριμματοφόρων οχημάτων 0 0 660000 660000

30.6063.001

Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση 
εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 
- παροχή γάλακτος (κυα 
53361/06,ΤΤ36586/07,31119/08) 
2020 17660 17660 -5000 12660

35.6063.001

Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση 
εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 
- παροχή γάλακτος (κυα 
53361/06,ΤΤ36586/07,31119/08) 
2020 7950 7950 -2500 5450

45.7131.01

Προμήθεια 
προκατασκευασμένων 
οστεοθηκών 0 0 11000 11000

9111 Αποθεματικό 545352 597620,55 -8554,2 589066,35

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση η οποία έχει ως εξής: 

Ως προς την ουσία συμφωνούμε, κ. Κοσμόπουλε;

Εντάξει, εγώ λευκό θα ψηφίσω, αλλά θέλω να ρωτήσω κάτι: Μου κάνει 
τρομερή εντύπωση γιατί έχουμε τόσες μεγάλες αστοχίες σε τόσο μεγάλα 

ποσά. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η «Απόδοση εισφορών υπέρ του ΙΚΑ» 
ενισχύεται με 200 χιλιάδες. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η «Απόδοση φόρων 
προμηθευτών» δεν μπορούσαμε να το προβλέψουμε δηλαδή (;) και ενισχύεται κατά 100 
χιλιάδες. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί «Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δήμου» κατά 50 
χιλιάδες, όταν είχαμε προβλέψει, που είχαμε προβλέψει 100 χιλιάδες και πάνε συν 50 
χιλιάδες, 150. Δηλαδή, γιατί υπάρχουν τόσο …, τι συμβαίνει και υπάρχει τόση αστοχία σε 
τόσο μεγάλα ποσά ή σε κρατήσεις που δεν είναι ακριβώς … 

Οι κρατήσεις υπέρ του Δήμου, όπως ξέρετε, έχουν να κάνουν με πράγματα τα 
οποία μεταλλάσσονται με τον καιρό, αλλάζουν με τον καιρό, δεν ήταν δυνατόν 

να προβλεφθεί, αν ήταν δυνατόν ευχαρίστως θα γινόταν.
Και ξέρετε κάτι; Να σας πω και κάτι. Όσον αφορά ειδικά αυτού του είδους των κωδικών δεν 
είναι δουλειά του αιρετού ξέρετε, η Υπηρεσία κάνει την πρόβλεψη, και η Υπηρεσία εκτιμά 
μέσα από τη ροή που υπάρχει της δουλειάς και λόγω των προσλήψεων των οποίων έχουν 
γίνει και μέσα από τον COVID τώρα τελευταία αλλά και από το προσωπικό το οποίο έρχεται 
μέσω της Κοινωφελούς, θεώρησε λοιπόν η Υπηρεσία ότι για να μην έχουμε πρόβλημα στους 
κωδικούς για να μπορούν να πληρωθούν οι άνθρωποι να προβούν σε αυτές τις 
αναμορφώσεις.

Κοιτάξτε να δείτε, είναι έντονες αναμορφώσεις, γι’ αυτό.

Πάντως αν θέλετε κάτι περαιτέρω να το κοιτάξουμε, ευχαρίστως ελάτε στην 
Οικονομική Υπηρεσία να το δούμε, κ. Κοσμόπουλε.

Κύριε Τζαμουράνη;

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Μια ερώτηση, κ. Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Διαβάζω, τώρα δεν το ’χω μπροστά μου αλλά το έχω κρατήσει με 
σημείωση: «Αμοιβή για συνεργάτη λογιστή για τη σύνταξη του 

ισολογισμού του 2019». Αρχική πρόβλεψη 5 χιλιάδες στον προϋπολογισμό, αναμόρφωση 
σήμερα 13.660.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Διαμορφώνεται τόσο.

Αυτό, μπορείτε να μας δώσετε κάποιες πληροφορίες; Αυτή είναι η αμοιβή;

Ναι, σύμφωνα με την προσφορά που υπάρχει.

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Για να κάνει τον ισολογισμό μόνο;

Η σύμβαση η οποία θα γίνει θα είναι για τη σύνταξη του ισολογισμού, λόγω 
κάποιων προβλημάτων των οποίων υπήρχαν και πάντα ήταν αυτή η αμοιβή, κ. 

Τζαμουράνη, τα τελευταία χρόνια.

Άρα πρέπει να γίνουμε όλοι λογιστές τότε.

Εε οι πολιτικοί μηχανικοί μας έχετε πάρει τα σκήπτρα προ καιρού.

Τέλος πάντων. Τα γένια σας θα ευλογήσετε, αυτό είναι βέβαιο. Τα γένια 
σας λέω θα ευλογήσετε, αυτό είναι βέβαιον και φυσιολογικό.

Δεν σας φτάνουμε με τίποτα τους πολιτικούς μηχανικούς, μην το λέτε.
Λοιπόν, πάμε να ψηφίσουμε. 

Κύριε Κοσμόπουλε;

Και ποια είναι η ευθύνη που έχετε; Αφού το πάμε έτσι. Καμία ευθύνη, ο 
πελάτης θα πληρώσει. Εμείς έχουμε κάποια ευθύνη. Εσείς δεν έχετε καμία 

ευθύνη.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εμείς δεν έχουμε; Θα πρέπει προφανώς…

Λευκό, καμία. Παίρνεις τηλέφωνο τον πελάτη: ξέχασα να βάλω, να δώσω 
εκείνο. Ξέχασα εκείνο, ξέχασα το άλλο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μ’ ακούτε λίγο;

Και ποιος το πληρώνει; Ο πελάτης τα πληρώνει.

Σας προτρέπω να διαβάσετε το Νόμο 4174 και να δείτε τις ποινικές ευθύνες του 
λογιστή, τις ποινικές.

Στην πράξη τι γίνεται, στην πράξη τι γίνεται.

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Λοιπόν, πάμε. Λευκό είπαμε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βασίλη Τζαμουράνη;

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Υπέρ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιάννη Ζαφειρόπουλε;

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ.

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τάσο Αγγελή;

Τώρα οι μηχανικοί χωρίστηκαν, τι να κάνω εγώ; Εν πάση περιπτώσει, υπέρ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ομόφωνα, λοιπόν. 

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

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας την αναμόρφωση του δημοτικού 
προϋπολογισμού, οικον. έτους 2020, σύμφωνα με τα προτεινόμενα στην υπ’ 
αριθμ. πρωτ. 52271/8-9-2020 εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου & 
Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Καλαμάτας, με τη διόρθωση 
του Κ.Α. εξόδων με τίτλο ¨Προμήθεια τεσσάρων απορριμματοφόρων οχημάτων¨ 
από 20.7131.01 σε 62.7131.01, σύμφωνα με την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. 
Φάβα Γεωργίου και τα οποία αναλυτικά καταχωρούνται στο ιστορικό της 
απόφασης αυτής.

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
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓ. ΦΑΒΑΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)

ΑΓΓΕΛΗΣ: 
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