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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   15/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ   190/2022

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 13η Απριλίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, συνέρχεται 
στην 15η/2022 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, που 
πραγματοποιείται στην αίθουσα συνεδριάσεων, στο Δημοτικό  Κατάστημα  της  οδού Αθηνών 
99 (ισόγειο Α’ κτιρίου), δια ζώσης αποκλειστικά, για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες, 
σύμφωνα με τις διατάξεις  της υπ΄ αριθμ. 643/69472/24-9-2021 εγκυκλίου του Υπουργείου 
Εσωτερικών και της  ΚΥΑ Δ1αΓ.Π.οικ. 18959/1-4-2022 (ΦΕΚ 1547/2.4.2022 - τ. Β), μετά την 
υπ’ αριθμ. πρωτ. 34172/8-4-2022 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα 
με το νόμο. 

 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση ο κ. Μαρινάκης Σαράντος, Αντιδήμαρχος Καλαμάτας, 
Πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής   και  από  τα τακτικά  μέλη  του  Σώματος   οι  κ.κ. 
1) Αγγελής Αναστάσιος, 2) Λιάππας Λεωνίδας, 3) Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος,               
4) Μπασακίδης Νικόλαος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 200 απόφαση), 5) Τζαμουράνης 
Βασίλειος και 6) Φάβας Γεώργιος.

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Ζαφειρόπουλος Ιωάννης 
και 2) Κοσμόπουλος Βασίλειος.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής          
κ. Κανάκης Βασίλειος, αναπληρώνοντας το τακτικό μέλος κ. Κοσμόπουλο Βασίλειο.   

Επίσης, στη συνεδρίαση κλήθηκαν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων 
Άριος και Καλαμάτας κ.κ. Κωστόπουλος Γρηγόριος και Λύρας Παναγιώτης, αντίστοιχα, επειδή 
στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα που αφορούν στις εν λόγω Δημοτικές Κοινότητες, 
οι οποίοι δεν παραβρίσκονται.

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρίσκονται, το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής 
Επιτροπής κ. Σκοπετέας Αναστάσιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 188 απόφαση), καθώς και 
οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Αγγελή Μαρία (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 188 απόφαση) και 
Καραγιάννης Ανδρέας (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 193 απόφαση).

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 :

Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού 1ου τριμήνου οικον. έτους 2022. 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην  υπ’ αριθμ. πρωτ. 31744/03-04-2022 
σχετική εισήγηση του Τμήματος Ταμείου της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου 
Καλαμάτας, η οποία είχε σταλεί στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προς ενημέρωση, και 
έχει αναλυτικά ως εξής:

ΘΕΜΑ: «Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού 1ου τριμήνου 2022»

Ε ι σ ή γ η σ η

Αφού λάβαμε υπόψη μας:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 39 του Νόμου 4257/2014 που αντικαθιστούν τις διατάξεις του 
άρθρου 266 του Νόμου 3852/2010 όπως αυτές είχαν τροποποιηθεί από τις όμοιες του 
άρθρου 43 του Νόμου 3979/2011 και σύμφωνα με τις οποίες η οικονομική επιτροπή, έπειτα 
από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών και μετά τη λήξη κάθε τριμήνου 
υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το 
τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. 

2. Τις διατάξεις της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Νόμου 3852/2012 
σύμφωνα με τις οποίες η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού 
και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται 
η κατάσταση των εσόδων και των εξόδων του δήμου και δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην 
ιστοσελίδα του δήμου. 

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 266 του Νόμου 3852/2010, όπως 
τροποποιήθηκαν από την παράγραφο 4 του άρθρου 43 του Νόμου 3979/2011 και το άρθρο 
39 του Νόμου 4257/2014, σύμφωνα με τις οποίες «Η οικονομική επιτροπή, μετά από 
εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο 
δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο…» 

4. Την με αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011,(ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') “Καθορισμός των 
στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών”, απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών στην 
οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση. 

5. Τις διατάξεις της με αρ. πρωτ. 7261/2013 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών 
με θέμα «καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του 
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) και την εφαρμογή του Προγράμματος 
Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013» σύμφωνα με τις οποίες 
ορίζεται μεταξύ των άλλων η σύνταξη πινάκων στους οποίους γίνεται συνοπτική 
αποτύπωση του ετήσιου προϋπολογισμού και το μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσής του. 

6. Τις διατάξεις της εγκυκλίου υπ’ αριθ. 5 (αρ. πρωτ. 14065/9-4-2013) του Υπουργείου 
Εσωτερικών με θέμα «παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί της αριθμ. 7261/22-2- 2013 
(ΦΕΚ Β’ 450/26-2-2013) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών 
«καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου 
Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ.) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το 
Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013» για το έτος 2013. 
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7. Τις διατάξεις της με αρ. 55040/2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών 
Εσωτερικών και Οικονομικών (Φ.Ε.Κ. 3291/26-7-2021 τ. Β΄) σχετικής με την κατάρτιση του 
προϋπολογισμού των Δήμων οικονομικού έτους 2022. 

8. Τον προϋπολογισμό του Δήμου Καλαμάτας έτους 2022 ο οποίος ψηφίστηκε με την 
154/2021 Α.Δ.Σ. Καλαμάτας και επικυρώθηκε με την με αρ. 217560 /29-12-2021 Απόφαση 
του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, 
όπως αυτός είχε διαμορφωθεί μέχρι τις 31/03/2022. 

9. Την 176/2021 Α.Δ.Σ. Καλαμάτας με την οποία ψηφίστηκε το Ο.Π.Δ. του Δήμου Καλαμάτας 
έτους 2022 και επικυρώθηκε με την με αρ. 233570 /08-02-2022 Απόφαση του Συντονιστή 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. 

10. Τα συνολικά έσοδα και έξοδα του Δήμου Καλαμάτας ανήλθαν στο χρονικό διάστημα από 
1/1/2022 έως 31/03/2022 σε 23.660.522,84 € και 7.380.079,88 € αντίστοιχα, όπως 
προκύπτει από την κατάσταση εσόδων – εξόδων του προγράμματος «ΕΓΚΡΙΤΟΣ» του Δήμου 
και το Χρηματικό Υπόλοιπο διαμορφώθηκε στις 31/03/2022 σε 16.314.051,05 €, η ανάλυση 
του οποίου έχει ως εξής:

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΑΣΕΙ ΒΙΒΛΙΩΝ
(ΕΓΚΡΙΤΟΣ)

31/03/2022

ΕΣΟΔΑ 23.660.522,84

ΕΞΟΔΑ 7.380.079,88

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 16.280.442,96

ΧΕ ΤΑΔΚΥ 4671/01 33.608,09

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/03/2022 16.314.051,05

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΤΗΣ 31/03/2022

ΜΕΤΡΗΤΑ 250,00

ΤΡΑΠΕΖΕΣ 15.857.090,45

ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΟΣ 394.654,52

ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 56.706,81

ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΩΝ 5.349,27

ΣΥΝΟΛΟ 31/03/2022 16.314.051,05

11. Τις παρακάτω καταστάσεις του Α΄ Τριμήνου 2022 σχετικές με: α) τα αποτελέσματα 
εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων 1ου Τριμήνου 2022, β) τα αποτελέσματα εκτέλεσης 
προϋπολογισμού δαπανών του 1ου Τριμήνου 2022 και γ) τα αποτελέσματα του ισολογισμού 
του 1ου Τριμήνου 2022,
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12. Την ΚΥΑ 41273 των Υπ. Οικονομικών και Εσωτερικών με θέμα: ’’Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 
7261/22.2.2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών 
περί «Καθορισμού διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του 
«Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) και την εφαρμογή του Προγράμματος 
Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013» (ΦΕΚ Β’ 
450/26.2.2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.’’ 

13. Την με αριθμ. 34574/05-07-2018 (ΦΕΚ 2942 και 3635 Β’) Κ.Υ.Α. με θέμα «Καθορισμός 
διαδικασίας στοχοθεσίας, υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησης 
των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων που αποτελούν φορείς της 
Γενικής Κυβέρνησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ – θέματα 
λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.»

Σας ενημερώνουμε ότι: 

✓ τα αποτελέσματα στόχου και εκτέλεσης προϋπολογισμού Α’ τριμήνου 2022, μετά την 
υποχρεωτική αναμόρφωση του ΟΠΔ (αρ. πρωτ. 44485/06.08.2018 Υπ. Εσ.) του νέου συστήματος 
στοχοθεσίας και ελέγχου επίτευξης των οικονομικών στόχων, αναγράφονται στον ΠΙΝΑΚΑ που 
ακολουθεί :

Σύνοψη υπολογισμών 1ο τρίμηνο 2022

Κατηγορίες στοχοθεσίας Στόχος Εκτέλεση Αποκλίσεις

Ίδια έσοδα και έσοδα ΠΟΕ (3α_3β|+4|) 2.258.099,24 3.019.276,23 761.176,99

Σύνολο εσόδων (Α.1) 7.624.734,18 8.085.358,68 460.624,50

Σύνολο εσόδων (Α.1) και διαθεσίμων 
έναρξης 23.199.898,34 23.660.522,84 460.624,50

Σύνολο εξόδων (Β.1) 8.414.707,55 7.380.079,88 -1.034.627,67

Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Δ)= 
(Α.1)+(6) - (Β.1) 14.785.190,79 16.280.442,96 1.495.252,17

Απλήρωτες υποχρεώσεις 1.864.532,00 2.395.047,10 530.515,10

Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ 12.920.658,79 13.885.395,86 964.737,07

Αποκλιση οικονομικού αποτελέσματος 
ΟΠΔ %   7,47%

Ποσοστιαία απόκλιση ιδίων εσόδων 
και εσόδων ΠΟΕ   33,71%

✓ Οι αποκλίσεις με βάση τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα έχουν ως εξής: 
α) Η ποσοστιαία απόκλιση του οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ 1ου τριμήνου του 2022 
ανέρχεται σε 7,47 %.

Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ (%) = 

Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ x 100 = 
Στόχος Συνόλων Εσόδων και Διαθεσίμων Έναρξης
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964.737,07 x 100 = 7,47 % 
12.920.658,79

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι κατά την κατάρτιση του ΟΠΔ, ο Δήμος είχε θέσει ως στόχο, στις 
31/03/2022 το οικονομικό αποτέλεσμα του δήμου θα ανέρχεται σε 12.920.658,79 ενώ ανήλθε σε 
13.885.395,86 € παρουσιάζοντας μια θετική απόκλιση ποσού 964.737,07 €, η οποία αντιστοιχεί στο 
7,47 % του στόχου που έχει τεθεί στο ΟΠΔ.

β) Η ποσοστιαία απόκλιση των Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ ανέρχεται σε 33,71 %.

Απόκλιση Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ (%) =

Απόκλιση Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ x 100 = 
Στόχος Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ

761.176,99 x 100 = 33,71 % 
2.258.099,24

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι κατά την κατάρτιση του ΟΠΔ ο Δήμος είχε θέσει ως στόχο να 
εισπράξει το 1ο τρίμηνο του 2022 το ποσό των 2.258.099,24 € από ίδια έσοδα και έσοδα ΠΟΕ. 
Τελικά κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού εισέπραξε το ποσό των 3.019.276,23 €. Συνεπώς 
υπάρχει θετική απόκλιση έναντι του αρχικού στόχου που ανέρχεται σε 761.176,99 € ή 33,71 % του 
στόχου που έχει τεθεί στο ΟΠΔ.

Ο Ειδικός Ταμίας του Δήμου                                   Η Διευθύντρια Οικονομικών

                          Ζούζουλας Ιωάννης                                             Ηλιοπούλου Γεωργία

Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη 
της τα προαναφερόμενα, τις διατάξεις των άρθρων 72 & 75 του Ν. 3852/2010, όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν και την ΚΑΤΑψήφιση της πρότασης από τους κ.κ. Κανάκη,  
Τζαμουράνη & Λιάππα,
κατά πλειοψηφία,

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι    

Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας προς έγκριση την έκθεση 
αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων, δαπανών και στοιχείων 
ισολογισμού 1ου τριμήνου 2022 του Δήμου Καλαμάτας, 
μετά τον έλεγχο που διενήργησε σχετικά και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 
31744/03-04-2022 καταχωρούμενη αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης αυτής 
εισήγηση του Τμήματος Ταμείου της Διεύθυνσης  Οικονομικών του Δήμου 
Καλαμάτας,
όπως αυτά καταγράφονται στην ενσωματωμένη στην ως άνω αναφερόμενη 
εισήγηση σχετική  κατάσταση. 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού, το οποίο πρακτικό στο σύνολό του 
υπογράφεται όπως ακολουθεί :
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Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Μαρινάκης Σαράντος 1. Αγγελής Αναστάσιος

2. Κανάκης Βασίλειος

3. Λιάππας Λεωνίδας

4. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος

5. Μπασακίδης Νικόλαος

6. Τζαμουράνης Βασίλειος

7. Φάβας Γεώργιος

Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΧΑΡ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
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