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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   19/2020 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   208/2020 

 
 
Στην Καλαμάτα σήμερα, την 20η Μαΐου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, 
συνέρχεται στην 19η/2020 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά 
την υπ’ αριθμ. πρωτ.  15328/15-5-2020 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 της υπ’ 
αριθμ. 40/20930/31-3-2020 εγκυκλίου 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, 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 συμμετέχουν επίσης τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
κ.κ. Δρούγας Παντελής και Αγγελής Αναστάσιος, αναπληρώνοντας τα τακτικά μέλη κ.κ. 
Πολίτη Δημήτριο και Αλειφέρη Καραθανάση Ελένη, αντίστοιχα.   
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκε επίσης, επειδή στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα που 
αφορούν στην εν λόγω Κοινότητα, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Καλαμάτας 
κ. Λύρας Παναγιώτης και λόγω μη συμμετοχής του, συμμετέχει στη συνεδρίαση η 
αναπληρώτρια αυτού κα Μπάμπαλη Αικατερίνη.  
 

Επίσης στη συνεδρίαση συμμετέχουν, ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ΑΝΟΙΧΤΟΣ 
ΔΗΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» κ. Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος 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 2ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης με τίτλο : 

Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2020. 

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

ΘΕΜΑ : Εισήγηση 5
η
 για την αναμόρφωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού  Οικονομικού Έτους 

2020. 

 

H Υπηρεσιακή Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών εξέδωσε την με αρ. πρωτ. 29937/18-08-

2020 Απόφαση, με την οποία επιχορηγήθηκε ο Δήμος Καλαμάτας με το ποσό των 569.476,44, για 

την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών  

Έπειτα από τα παραπάνω, θα πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για :  

1) Την αποδοχή της επιχορήγησης ποσού 569.476,44, για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων 

οφειλών 

2) Την τροποποίηση του Δημοτικού Προϋπολογισμού  Οικονομικού Έτους 2020 ως εξής: 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΓΚΡΙΘΕ

ΝΤΑ 

ΤΕΛΕΥ 

ΤΑΙΟΣ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩ

ΜΕΝΟΣ 

ΑΝΑΜΟΡ 

ΦΩΣΗ 

ΔΙΑΜΟΡ 

ΦΩΘΕΝΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1219.14 

Επιχορήγηση για την 

εξόφληση 

υποχρεώσεων απο 

διαταγές πληρωμής 

και τελεσίδικες 

δικαστικές 

αποφάσεις 0 0 569476,44 569476,44 

Απόφαση 

Επιχορήγησης 

Υπηρεσιακής 

Γραμματέως ΥΠ.ΕΣ. 

Αρ. 29937/18-05-

2020 

80.8317.01 

Επιχορηγούμενες 

Πληρωμές 

Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 

- ΙΚΑ Σχολικών 

φυλάκων  0 0 544.378,10 544.378,10 

 Απόφαση αρ. 

179/2005 

Μονομελούς 

Πρωτοδικείου 

Καλαμάτας 

80.8317.02 

Επιχορηγούμενες 

Πληρωμές 

Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 

– Έργο αποπεράτωση 

οστεοφυλακίου Δ.Δ. 

Ανεμομύλου 0 0 25.098,34 25.098,34 

Απόφαση  αρ. 

Α483/2019 

Διοικητικού 

Εφετείου Τρίπολης 

 

 

O Προϊστάμενος Λογιστηρίου & Μισθοδοσίας             Η Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών 

 

                   Σπυρίδων Λαγωνικάκος                                                Γεωργία  Ηλιοπούλου 
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Η εισήγηση του κ. Προέδρου καθώς και η διαλογική συζήτηση που διεξάγεται επί του 
θέματος, έχουν αναλυτικά ως εξής: 

 
Εντάξαμε στις ληξιπρόθεσμες οφειλές ένα πρόγραμμα του Υπουργείου 
Εσωτερικών δύο οφειλές που υπήρχαν ληξιπρόθεσμες του Δήμου συνολικού 

ύψους 569.476,44 €. Πήραμε προχθές την απόφαση ένταξης, τώρα τη βάζουμε στον 
προϋπολογισμό, είναι και θέμα μετά στο Δημοτικό Συμβούλιο και μετέπειτα θα αποστείλουμε 
τα σχετικά εντάλματα για να πληρωθούν από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων χωρίς 
καμία επιβάρυνση του Δήμου για αυτά τα χρήματα. 
Αυτή είναι η εισήγηση. 

Βασίλη Κοσμόπουλε. 

 
Επειδή είναι χρήματα που πρέπει να πληρωθούν δικαιωμένοι εργαζόμενοι, 
θα πω ναι, αλλά χρειάζεται λίγο προσοχή.  

Δεν είναι δυνατόν να αλλάζει η εισήγηση από τη μια στιγμή στην άλλη. Δεν λέω εγώ ότι 
ήξερε εκ των προτέρων σε ποιους κωδικούς να τους βάλει η Οικονομική Υπηρεσία. Θα 
μπορούσε να κάνει τον έλεγχο εσωτερικά, να μην προτάξει, να μην εντάξει 100.000 που 
βλέπω και οι οποίες εξαφανίζονται ξαφνικά. Ένας κωδικός που λέει «Δικαστικά έξοδα και 
έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων», να χρειαστεί να σπάσει 
τον κωδικό σε δύο επιμέρους, των κωδικών πληρωμών.  
Εε νομίζω αυτά τώρα δεν τιμά την Υπηρεσία, δεν τιμά τίποτα μέσα σε μια μέρα ή σε κάποιες 
ώρες να αλλάζει η εισήγηση. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα μεταφέρω τα παράπονά σας στην κα Ηλιοπούλου, θα τα μεταφέρω. 
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Να τα μεταφέρεις, να τα μεταφέρεις. 

 
Βεβαίως. 
Ναι στη χρηματοδότηση, Βασίλη, έτσι; Βασίλη Κοσμόπουλε; ¨Ναι¨. 

Κύριε Τζαμουράνη. 
 
Ναι θα πω κι εγώ να προχωρήσει η αναμόρφωση προκειμένου να 
πληρωθούν οι άνθρωποι. 

 
Ωραία. 
Κύριε Ζαφειρόπουλε. 

 
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, ναι. 

 
Κύριε Αγγελή. 
 

ΑΓΓΕΛΗΣ: Ναι, ναι. 
 
ΟΜΟΦΩΝΑ λοιπόν και ως προς την αποδοχή της χρηματοδότησης και ως προς 
την αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού. 

 
 
 
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,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 



Συνεδρίαση :  19/2020 Τετάρτη  20 / 5 / 2020 ΑΠΟΦΑΣΗ   208/2020 

Πρακτικά Οικονομικής Επιτροπής   4

 

Υιοθετεί την καταχωρούμενη αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης αυτής, σε 
ορθή επανάληψη, εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου & Μισθοδοσίας της 
Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Καλαμάτας και εισηγείται στο Δημοτικό 
Συμβούλιο Καλαμάτας : 

α) την αποδοχή της επιχορήγησης ποσού 569.476,44 € για την εξόφληση 
ληξιπρόθεσμων οφειλών και 

β) 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. Αγγελής Αναστάσιος 

  2. Δρούγας Παντελής 

  3. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης 

  4. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

  5. Μαρινάκης Σαράντος 

  6. Μπάκας Ιωάννης 

  7. Μπασακίδης Νικόλαος 

  8. Τζαμουράνης Βασίλειος 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 22 Μαΐου 2020 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓ. ΦΑΒΑΣ 

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 

 

 

  

 


