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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   16/2020 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   167/2020 

 
 
 
Στην Καλαμάτα σήμερα, την 27η Απριλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:15, 
συνέρχεται στην 16η/2020 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά 
την υπ’ αριθμ. πρωτ. 13095/23-4-2020 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) Μπασακίδης Νικόλαος και 5) Τζαμουράνης Βασίλειος. 
 
Δεν συμμετέχουν αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Αλειφέρη Καραθανάση 
Ελένη, 2) Μπάκας Ιωάννης και 3) Πολίτης Δημήτριος. 
 
Στη συνεδρίαση συμμετέχει επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. 
Δρούγας Παντελής αναπληρώνοντας το τακτικό μέλος κ. Πολίτη Δημήτριο.   
 
 
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.   
 

 
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 1ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης με τίτλο : 

Έλεγχος οικονομικών στοιχείων 4ου τριμήνου οικον. έτους 2019. 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην από 22-04-2020 σχετική εισήγηση της 
Διευθύντριας Οικονομικών του Δήμου κας Ηλιοπούλου Γεωργίας, η οποία ήταν στο φάκελο 
του θέματος προς ενημέρωση του Σώματος και έχει αναλυτικά ως εξής: 
 

 

ΘΕΜΑ:  «Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού 4ου τριμήνου 2019» 

 

                                                      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» 
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(Ο.Π.Δ.) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 

του ν. 4111/2013» για το έτος 2013. 

7. Τις διατάξεις της με αρ. 559057/29-7-2019 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών 

Εσωτερικών και Οικονομικών (Φ.Ε.Κ. 3054/29-7-2019 τ. Β΄) σχετικής με την κατάρτιση του 

προϋπολογισμού των Δήμων οικονομικού έτους 2020. 

8. Τον προϋπολογισμό του Δήμου Καλαμάτας έτους 2019 ο οποίος ψηφίστηκε με την  783/2018 

Α.Δ.Σ. Καλαμάτας και επικυρώθηκε με την με αρ. 278208+278203/2812/2018 Απόφαση του 

Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, όπως 

αυτός είχε διαμορφωθεί μέχρι τις 31/12/2019.  

9. Την 784/2018 Α.Δ.Σ.  Καλαμάτας με την οποία ψηφίστηκε το Ο.Π.Δ. του Δήμου Καλαμάτας  

έτους 2019. 

10. Τα συνολικά έσοδα και έξοδα του Δήμου Καλαμάτας ανήλθαν στο χρονικό διάστημα από 

1/1/2019 έως 31/12/2019 σε 49.475.838,35 € και 34.816.458,95 € αντίστοιχα, όπως προκύπτει 

από την κατάσταση εσόδων – εξόδων του προγράμματος Genesis του Δήμου και το Χρηματικό 

Υπόλοιπο διαμορφώθηκε στις 31/12/2019 σε 14.659.379,40 €, η ανάλυση του οποίου έχει ως 

εξής: 

 

 

 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31-12-2019 
14.659.379,40 

ΑΠΟ ΧΕ 4671/01 ΤΟΥ ΤΑΔΚΥ 33.608,09 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ : 14.692.987,49 

   ΜΕΤΡΗΤΑ 148,77 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ 14.236.128,12 

ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΑΠΌ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΑΜΙΕΣ 451.361,33 

ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΘΟΥΡΙΑΣ 5.349,27 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο : 14.692.987,49 

 

11. Τις παρακάτω καταστάσεις του Δ΄ Τριμήνου 2019 σχετικές με: α) τα αποτελέσματα εκτέλεσης 

προϋπολογισμού εσόδων 4
ου

 Τριμήνου 2019, β)  τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού 

δαπανών του 4
ου

 Τριμήνου 2019 και γ) τα αποτελέσματα του ισολογισμού του 4
ου

 Τριμήνου 

2019, 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2019 - 31/12/2019 

Κ.Α. 
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 

ΕΣΟΔΩΝ 

Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 

1 2 2/1 3 3/1 3/2 

0 Τακτικά έσοδα 21300010,81 20875412,67 0,980066 20520664,14 0,963411 0,983006 

1 

Πρόσοδοι από ακίνητη 

περιούσια 285560,83 274191,27 0,960185 248425,87 0,869958 0,906031 

2 

Ίρόσοδοι από κινητή 

περιούσια 217000 210911,74 0,971944 210911,74 0,971944 1 

3 

Εσοδα από ανταποδοτικά 

τέλη και δικαιώματα 5356641,29 5356607,19 0,999994 5351306,7 0,999004 0,99901 
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4 

Εσοδα από λοιπά τέλη - 

δικαιώματα και παροχή 

υπηρεσιών 3286043,45 3098219,96 0,942842 3026536,47 0,921028 0,976863 

5 Φόροι και εισφορές 1759302,46 1584127,75 0,900429 1332128,6 0,757191 0,840922 

6 Εσοδα από επιχορηγήσεις 10210891,4 10166783,38 0,99568 10166783,38 0,99568 1 

7 Λοιπά τακτικά έσοδα 184571,38 184571,38 1 184571,38 1 1 

1 Εκτακτα έσοδα 24670335,57 5263409,57 0,21335 5181127,07 0,210014 0,984367 

11 

Εσοδα από την εκποίηση 

κινητής και ακίνητης 

περιούσιας 5919,2 5919,2 1 5919,2 1 1 

12 

Επιχορηγήσεις για 

κάλυψη λειτουργικών 

δαπανών 969094,26 628557,81 0,648603 628557,81 0,648603 1 

13 

Επιχορηγήσεις για 

επενδυτικές δαπάνες 22718710,21 3829876,52 0,168578 3829876,52 0,168578 1 

14 

Δωρεές - κληρονομιές - 

κληροδοσίες 86000 36000 0,418605 36000 0,418605 1 

15 

Προσαυξήσεις - πρόστιμα 

- παράβολα 523676,71 503562,69 0,961591 488031,29 0,931932 0,969157 

16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 366935,19 259493,35 0,707191 192742,25 0,525276 0,742764 

2 
Έσοδα παρελθόντων 
οικονομικών ετών 2928126,58 2408036,28 0,822381 1621595,4 0,5538 0,67341 

21 Τακτικά έσοδα 2048014,7 1612072,63 0,787139 1425203 0,695895 0,884081 

22 Έκτακτα έσοδα 880111,88 795963,65 0,904389 196392,4 0,223145 0,246735 

3 

Εισπράξεις από δάνεια 
και απαιτήσεις από 
Π.Ο.Ε. 16643628,22 14827369,19 0,890874 1190753,17 0,071544 0,080308 

31 Εισπράξεις από δάνεια 1988118,69 466281,73 0,234534 466281,73 0,234534 1 

32 

Εισπρακτέα υπόλοιπα 

προηγούμενων 

οικονομικών ετών 14655509,53 14361087,46 0,97991 724471,44 0,049433 0,050447 

4 
Εισπράξεις υπέρ 
Δημοσίου και τρίτων 8605399,98 6287051,77 0,730594 6287051,77 0,730594 1 

41 

Εισπράξεις υπέρ του 

δημόσιου 7391919,98 5273347,43 0,713393 5273347,43 0,713393 1 

42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 364000 164224,34 0,451166 164224,34 0,451166 1 

43 

Έσοδα προς απόδοση σε 

τρίτους 849480 849480 1 849480 1 1 

5 
Χρηματικό υπόλοιπο 
προηγούμενου Έτους 14674646,8 14674646,8   14674646,8     

  Σύνολα εσόδων 88822147,96 64335926,28   49475838,35     

 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
         ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
         ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

        ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019 

        

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2019 - 31/12/2019 

Κ.Α. 
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 

ΕΞΟΔΩΝ 
Προϋπ/σμός 

Δεσμευ 

θέντα % 

Τιμολογη 

θέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 

1 2 1/2 3 3/1 4 5 5/1 5/3 

6 Έξοδα 28041080,37 26016462,5 1,077821 22898130,44 0,8165923 22575116,3 22573406,27 0,805012 0,9858187 

60 

Αμοιβές και έξοδα 

προσωπικού 12078134,42 11946977 1,010978 10896904,12 0,9022009 10882515 10882514,98 0,9010096 0,9986795 

61 

Αμοιβές αιρετών και 

τρίτων 1307790,8 1133574,52 1,153688 989662,04 0,7567434 959757,84 958047,84 0,7325696 0,9680556 

62 Παροχές τρίτων 5721266,58 5304969,57 1,078473 4634296,44 0,8100123 4567357,75 4567357,75 0,7983123 0,9855558 

63 Φόροι - τέλη 474250 449453,08 1,055171 409304,31 0,863056 409304,31 409304,31 0,863056 1 

64 Λοιπά Γενικά έξοδα 2089426,86 1451056,7 1,439935 1006218,27 0,4815762 914422,76 914422,76 0,4376429 0,9087718 
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65 

Πληρωμές για την 

εξυπηρέτηση 

δημοσίας πίστεως 1136007,59 1094007,59 1,038391 1012904,69 0,8916355 984543,75 984543,75 0,86667 0,9720004 

66 

Δαπάνες προμήθειας 

αναλωσίμων 1480595,88 1184438,48 1,25004 721287,25 0,4871601 648686,54 648686,54 0,4381253 0,8993456 

67 

Πληρωμές - 

Μεταβιβάσεις σε 

τρίτους 3516604,34 3368629,05 1,043927 3203906,99 0,9110797 3184882,01 3184882,01 0,9056697 0,9940619 

68 Λοιπά Έξοδα 237003,9 83356,51 2,843256 23646,33 0,0997719 23646,33 23646,33 0,0997719 1 

7 Επενδύσεις 31689301,37 28509646 1,111529 6991588,56 0,2206293 6148604,65 6148604,65 0,1940278 0,8794288 

71 

Αγορές κτιρίων, 

τεχνικών έργων και 

προμήθειες παγίων 2212178,52 1914871,57 1,155262 1360073,1 0,6148116 1063732,25 1063732,25 0,4808528 0,782114 

73 Έργα 27988676,68 25494709,7 1,097823 5118672,06 0,1828837 4646563,98 4646563,98 0,1660159 0,9077675 

74 

Μελέτες, έρευνες, 

πειραματικές 

εργασίες κλπ 1488446,17 1100064,78 1,353053 512843,4 0,3445495 438308,42 438308,42 0,2944738 0,8546633 

75 

Τίτλοι πάγιας 

επένδυσης 

(συμμετοχές σε 

επιχειρήσεις) 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! 

8 

Πληρωμές Π.Ο.Ε., 

αποδόσεις και 
προβλέψεις 25373362,51 7214827,14 3,516836 7100860,48 0,2798549 6189916,72 6094448,03 0,2401908 0,8582689 

81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 1936954,73 1936954,73 1 1837897,36 0,9488592 934331,6 934331,6 0,4823714 0,5083698 

82 Αποδόσεις 8128919,98 5277872,41 1,540189 5262963,12 0,6474369 5255585,12 5160116,43 0,634785 0,9804584 

83 

Επιχορηγούμενες 

πληρωμές 

υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! 

85 

Προβλέψεις μη 

είσπραξης 15307487,8 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 

9 Αποθεματικό 0                 

  Σύνολα δαπανών 85103744,25 61740935,7   36990579,48   34913637,6 34816458,95     

 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Λ/ο 3 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ'ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019 

  τέλος 
Προηγούμενου 
έτους 

Προηγούμενο 
τρίμηνο 

Δ'Τρίμηνο 
2019 

Μεταβολή 

% 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2   3\2 

Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 15.198.792,07 15.796.175,78 15.374.897,58 0,97 

1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ 12.723.747,55 13.349.354,19 13.013.403,22 0,97 

2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 

3. Λοιπές απαιτήσεις 2.475.044,52 2.446.821,59 2.361.494,36 0,97 

Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 14.251.544,29 14.791.939,48 14.236.276,89 0,96 

1. Ταμείο 435,64 690,80 581,57 0,84 

2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 14.251.108,65 14.791.248,68 14.235.695,32 0,96 

Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

186.754,60 123.332,13 123.332,13 1,00 

1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 9.286,50 9.286,50 9.286,50 1,00 

2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 177.468,10 114.045,63 114.045,63 1,00 

3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί 

ενεργητικού 

0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 

  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ 8.747.663,00 8.700.872,06 8.589.926,80 0,99 

1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε 

τράπεζες 

8.747.663,00 8.712.159,65 8.589.926,80 0,99 
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2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε 

τράπεζες 

0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 

Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2.041.853,41 2.320.547,57 2.692.990,96 1,16 

1. Προμηθευτές 1.893.403,23 1.752.720,84 2.222.949,94 1,27 

3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 83.080,53 96.987,70 393.545,54 4,06 

4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 3.260,33 128.581,49 7.178,33 0,06 

5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 62.109,32 342.257,54 69.317,15 0,20 

Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 
ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

2.015.401,39 2.007.412,60 2.016.050,76 1,00 

1. Έσοδα επόμενων χρήσεων 2.007.412,60 2.007.412,60 2.007.412,60 1,00 

2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 

(πληρωτέα) 

7.988,79 0,00 8.638,16 #ΔΙΑΙΡ./0! 

3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί 

παθητικού 

0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 

 

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 δ’ τριμήνου 2019, 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                                                                                                           12μηνο 

        

  Από Πίνακα 1 Από Πίνακα 2     Αποκλίσεις 

Κατηγορίες Στοχοθεσίας 
Στόχος Εκτέλεση (Εκτέλεση μείον Στόχος) 

Ίδια έσοδα και έσοδα ΠΟΕ (3α+3β+4) 12.379.864 13.447.394 1.067.530 

Σύνολο εσόδων (Α.1) 42.485.732 34.295.372 -8.190.360 

Σύνολο εσόδων (Α.1) και διαθεσίμων έναρξης (6) 56.737.276 48.546.916 -8.190.360 

Σύνολο εξόδων (Β.1) 57.125.383 34.735.056 -22.390.327 

Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Δ) = (Α.1) + (6) - (Β.1) -388.106 13.811.860 14.199.967 

Απλήρωτες υποχρεώσεις (Γ2) 0 2.174.121 2.174.121 

Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Ε) = (Δ) - (Γ.2) -388.106 11.637.740 12.025.846 

Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ %     21% 

Ποσοστιαία Απόκλιση Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ      9% 

 

 Οι αποκλίσεις με βάση τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα έχουν ως εξής: 
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α) Η ποσοστιαία απόκλιση του οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ 4
ου

 τριμήνου του 2019 

ανέρχεται σε 21%. 

 

Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ (%) =  

Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ          x 100 = 

Στόχος Συνόλων Εσόδων και Διαθεσίμων Έναρξης  

   12.025.846   x 100 = 21% 

         56.737.276 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι κατά την κατάρτιση του ΟΠΔ, ο Δήμος είχε θέσει ως στόχο, στις 

31/12/2019 το ύψος των διαθεσίμων του να επαρκεί για τη χρηματοδότηση των απλήρωτων 

υποχρεώσεων του και ταυτόχρονα να έχει συγκεντρωθεί ένα ποσό ύψους 11.262.421,00 € για την 

εξόφληση μελλοντικών υποχρεώσεων. Από την εκτέλεση του προϋπολογισμού προέκυψε ότι ο 

στόχος επιτεύχθηκε. Συγκεκριμένα η απόκλιση από τον αρχικό στόχο είναι θετική και ανέρχεται σε 

1.279.972,00 €, η οποία αντιστοιχεί στο 5% του στόχου των ταμειακών εισροών (σύνολο εσόδων και 

διαθέσιμα έναρξης) που έχει τεθεί στο ΟΠΔ. 

  

β) Η ποσοστιαία απόκλιση των Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ ανέρχεται σε 0%. 

          Απόκλιση Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ (%) = 

 Απόκλιση Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ x 100 = 

   Στόχος Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ 

    1.067.530   x 100 = 9% 

   12.379.864 

 

 Από τα παραπάνω προκύπτει ότι κατά την κατάρτιση του ΟΠΔ ο Δήμος είχε θέσει ως στόχο να 

εισπράξει το 2019 το ποσό των 12.379.864 € από ίδια έσοδα και έσοδα ΠΟΕ. Τελικά  κατά την 

εκτέλεση του προϋπολογισμού συγκέντρωσε το ποσό των 13.447.394 €. Συνεπώς υπάρχει ένα 

πλεόνασμα του έλλειμμα επί του αρχικού στόχου που ανέρχεται σε 1.067.530 € ή  πλέον 9% του 

στόχου που έχει τεθεί στο ΟΠΔ. 

                                                       

Ο Ειδικός Ταμίας του Δήμου                                   Η Διευθύντρια Οικονομικών 

     Ζούζουλας Ιωάννης                                                     Ηλιοπούλου Γεωργία 

 
 
Επί του θέματος διεξάγεται διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
Στην εισήγηση την οποία έχετε στα χέρια σας τα ταμειακά διαθέσιμα του Δήμου 
είναι σε μετρητά 148,77, στις τράπεζες 14.236.128,12 και μετά εδώ έχουμε το 

γνωστό ζήτημα με τα ελλείμματα τα οποία υπάρχουν και διαμορφώνεται το ταμειακό 
υπόλοιπο σε 14.692.987,49. Όπως καταλαβαίνετε αυτό είναι και το καταληκτικό το οποίο 
υπάρχει στις 31/12ου το υπόλοιπο του 2019.  

Παρακάτω στους πίνακες οι οποίοι έχουν συνταχθεί από το Ταμείο του Δήμου και στο οποίο 
υπάρχει η σχετική τριμηνιαία έκθεση αναφέρονται αναλυτικά τα τακτικά έσοδα του Δήμου και 
σε τι βαθμό αυτά εισπράχθηκαν, τα έκτακτα, τα έσοδα παρελθόντων ετών, οι εισπράξεις από 
δάνεια, εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και το χρηματικό υπόλοιπο του προηγούμενου έτους και 
όλα αυτά μας δημιουργούν ένα σύνολο εσόδων 49.475.838 ευρώ και 35 λεπτά, αν βέβαια 
αφαιρέσουμε το χρηματικό υπόλοιπο: κυμαίνεται γύρω στα 35.100.000 ευρώ τα έσοδα, απ’ 
όλες τις πηγές εσόδων τα έσοδα του Δήμου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Πίσω στις δαπάνες, τα έξοδα τα οποία έγιναν συνολικά όσον αφορά και τις διοικητικές 
δαπάνες, δηλαδή τις λειτουργικές δαπάνες του Δήμου, αλλά και τις επενδύσεις που έγιναν, 
αλλά και οι πληρωμές προηγουμένων οικονομικών ετών, ανέρχονται στα 34.816.458 ευρώ 
και 95 λεπτά. Και βέβαια υπάρχουν και τα στοιχεία του ισολογισμού με τις μεταβολές, πίσω οι 
οποίες έχουν επέλθει και οι αποκλίσεις οι οποίες υπήρξαν οι οποίες ήταν στα ίδια έσοδα είναι 
απόκλιση από τα ίδια έσοδα και τα έσοδα προηγούμενων οικονομικών χρήσεων η οποία είναι 
στο 9% και προκύπτει ότι κατά την κατάρτιση του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης ο Δήμος 
είχε θέσει ως στόχο να εισπράξει το 2019 το ποσό των 12.379.864 από ίδια έσοδα και έσοδα 
ΠΟΕ και τελικά κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού συγκέντρωσε το ποσό των 
13.447.394.  

Υπάρχει, λοιπόν, ένα πλεόνασμα επί του αρχικού στόχου που ανέρχεται σε 1.067.530 ή 
αλλιώς 9% από το στόχο τον οποίον είχε τεθεί.  

Αυτή είναι η εισήγηση, δεν ξέρω αν κάποιος θέλει να κάνει κάποια παρατήρηση, κάποια 
ερώτηση ή να πάμε κατευθείαν σε τοποθετήσεις.  

Βασίλη Κοσμόπουλε;  

 
Όχι, θέλω να πω δυο πράγματα, δεν θέλω ερώτηση. 
Μήπως θέλει κάποιος άλλος να κάνει κάποια ερώτηση;  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βασίλη Τζαμουράνη; 
 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:  Όχι.  

 
Κύριε Ζαφειρόπουλε; Όχι.  
Κάποιος άλλος συνάδελφος; 

 Όχι. Σε τοποθέτηση. Βασίλη.  
 
Τίποτα, εγώ δύο παρατηρήσεις θα κάνω: ότι αυτά τα οποία είχαμε πει και 
νωρίτερα και όταν βλέπαμε τις επιμέρους καταστάσεις, είναι κάτι τα οποία 

επιβεβαιώνονται και στο συνολικό. Άρα λοιπόν ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει και απλώς τα 
λέω για να τα εντοπίσουμε κυρίως είναι ότι απ’ τα έσοδα: το 32, εισπραχθέα υπόλοιπα 
προηγούμενων οικονομικών ετών το περιμέναμε, το είχαμε ήδη πει, φαινόταν από την 
πορεία, ότι τελικά …. βάση είναι 5%. Με βάση αυτά τα οποία θα έπρεπε να εισπράξουμε. 
Αυτό είναι ένα πρόβλημα και δεν ξέρω πώς μπορεί να λυθεί. Μάλλον δεν θα λυθεί, 
τουλάχιστον αν μπορέσουμε, όσο περνάει το χρονικό διάστημα επειδή ….. τα καινούργια 
μέσα να αυξήσουμε το ποσοστό είσπραξης.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισπραξιμότητας.  

 
Εισπραξιμότητας, ναι, ναι.  

Και μετά για να περάσουμε στα έξοδα, μου κάνει τρομερή εντύπωση, 
επιβεβαιώνω αυτό το οποίο είχαμε  πει  ότι οι πληρωμές οι οποίες έχουν γίνει για τα έργα 
είναι πάρα - μα πάρα πολύ λίγες. Όταν ο Δήμος κάνει πληρωμές της τάξεως των 34.816.000 
και δίνει για έργα 4.646.000 περίπου, δηλαδή το 13,35%, δεν είναι κάτι το οποίο για Δήμο 
σαν το δικό μας μας προάγει. Έχουμε πει επανειλημμένως και ο κ. Τζαμουράνης διαθέσιμος 
και εγώ να συζητήσουμε με την Τεχνική Υπηρεσία όλοι μαζί να βρούμε μία λύση, αυτό θα 
πρέπει να αλλάξει, διότι αυτό αποτυπώνει ουσιαστικά και την παραγωγή έργου. Και βέβαια, 
όπως θα δούμε και παρακάτω, αυτή τη στιγμή είμαστε ακόμα χειρότερα και είναι λογικό να 
είμαστε ακόμα χειρότερα με αυτά που μας έχουν συμβεί. Άρα λοιπόν, βλέπουμε ότι 
καθυστερεί η παραγωγή έργου.  

Εδώ λοιπόν πρέπει να δούμε τον τρόπο ώστε να πιέσουμε τα πράγματα αφού υπάρχουν τα 
χρήματα, δηλαδή αν δεν υπήρχε άλλο θέμα, να βρούμε τον τρόπο να υπάρχει γρηγορότερη 
παραγωγή έργου. Και αυτό για μένα είναι πάρα - μα πάρα πολύ σημαντικό.  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  
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Τέλος, θα ήθελα να δω ότι δεν μπορώ, δύο ακόμα παρατηρήσεις, το ένα είναι ότι οι 
πληρωμές παρελθόντων οικονομικών ετών, το 81 δηλαδή, είναι στο 50%, θα μπορούσαμε 
λίγο να διευκολύνουμε και την αγορά, να το ελέγξει λίγο ξανά, να προσπαθήσει να ελέγξει 
αυτά τα δικαιολογητικά ή να πιέσουμε λίγο ας πούμε …. δικαιολογητικά, αν είναι αυτή η αιτία, 
δεν το ξέρω ακριβώς, όπως μας είχε πει και  την περασμένη φορά η Διευθύντρια και τέλος 
αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι οι προβλέψεις μη είσπραξης οι οποίες φαίνονται 
αυξημένες σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, άρα λοιπόν διαρκώς φαίνεται ότι 
απεμπολούμε ή δεν μπορούμε να εισπράξουμε. Αντικειμενικές προφανώς αλλαγές ή αλλαγές 
του… και εδώ θα πρέπει πιθανά να συζητήσουμε γιατί αυτό το βλέπω το ποσόν διαρκώς να 
ανεβαίνει και μήπως μπορέσουμε να το συγκρατήσουμε κάπως. 

Αυτά.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα. Βασίλης Τζαμουράνης.  

 
Να μην επαναλάβω αυτά που είπε ο Βασίλης, έτσι; 
Δεν θέλω να τοποθετηθώ.  

 
Μάλιστα.  
Κάποιος άλλος θέλει να πει κάτι;  

Ναι, κ. Μπασακίδη.  
 
Θα επαναλάβω και εγώ αυτά που είχα πει και την προηγούμενη φορά σε ότι 
αφορά τις αιτιάσεις του κ. Κοσμόπουλου για την απορροφητικότητα των 

έργων. Σε ,τι αφορά τα δικά μας έργα, τη ΣΑΤΑ και των δημοτικών πόρων, η 
απορροφητικότητα είναι σε αρκετά καλό επίπεδο. Σε ότι αφορά την απορροφητικότητα των 
έργων που χρηματοδοτούνται από το Κράτος ή από την Ευρωπαϊκή Ένωση εκεί τα πράγματα 
πραγματικά δεν είναι καλά και δεν αφορά τις διαδικασίες τις δικές μας. Αφορά τις 
εκταμιεύσεις αφενός μεν αλλά και τη γραφειοκρατία που έχουν τα αντίστοιχα ταμεία 
χρηματοδότησης, είναι όπως το Πράσινο Ταμείο, όπως είναι το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων και το αναφέρω ως παράδειγμα, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων δεν έχει 
πληρώσει τους λογαριασμούς της εργολαβίας για τα έργα στον Ταΰγετο.  

Αυτό γιατί; Ευθύνεται ο Δήμος; Φυσικά όχι. Εμείς είμαστε σε όλα έτοιμοι και αν θέλουμε να 
κρίνουμε θα κρίνουμε με την ετοιμότητα, με το ποσοστό υλοποίησης του φυσικού 
αντικειμένου της κάθε μιας σύμβασης και όχι του προϋπολογισμού όπως είχαμε πει και την 
προηγούμενη φορά, θα πρέπει να κριθούμε επί των συμβάσεων των οποίων έχουμε κάνει. 
Από τη μία πλευρά. 

Από την άλλη πλευρά τι έχουμε κάνει; Έχουμε διεκδικήσει, έχουμε ζητήσει και θα το κάνει 
σύντομα, πολύ σύντομα η ΚΕΔΕ, να διαφοροποιηθεί και να απλουστευθεί κατά κάποιο τρόπο 
η ροή χρηματοδότησης από το Κράτος προς τους Δήμους. Εάν, λοιπόν, αυτό το πετύχουμε 
σε συνδυασμό με τις παρεμβάσεις της ΚΕΔΕ για τη μείωση των χρόνων διαγωνισμού, τότε τα 
αποτελέσματα θα είναι διαφορετικά. Αλλά σε ότι αφορά όμως τη δική μας Τεχνική Υπηρεσία 
δεν έχει να κάνει με τίποτε άλλο παρά μόνο, παρά μόνο το ξαναλέω, με τις εκταμιεύσεις και 
τη γραφειοκρατία των εκταμιεύσεων που έχουν τα … Υπουργεία. Και εκεί είναι τεράστιο το 
πρόβλημα, μας αφορά, είναι τεράστιο όμως το πρόβλημα, αλλά δεν είμαστε εμείς εκείνοι οι 
οποίοι ευθυνόμαστε.  

 
Πριν προχωρήσουμε να πω ότι συμμετέχει και στη συζήτηση, έπρεπε να 
συμμετέχει ο κ. Λύρας ο οποίος έχει προσκληθεί και τον αντικαθιστά η κα 

Κατερίνα Μπάμπαλη και παρακολουθεί βέβαια και ο κοινοτικός σύμβουλος του Δήμου 
Καλαμάτας και ο κ. Τσαλίκης.  
Θες να πεις κάτι, Βασίλη Κοσμόπουλε.   
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι….  
 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Συγνώμη, Πρόεδρε.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κ. Μπασακίδη, ολοκληρώστε.  

 
Και βέβαια οι πληρωμές του 1ου διμήνου του νέου οικονομικού έτους πάντα 
καθυστερούν λόγω ότι θα πρέπει να ψηφιστεί ο προϋπολογισμός κτλ.-κτλ.  

 
Ο κ. Μπασακίδης ολοκλήρωσε.  
Ο κ. Μαρινάκης να πάρει πρώτος το λόγο και μετά, Βασίλη εσύ, κ. Κοσμόπουλε.  

Ναι, κ. Μαρινάκη.   
 
Επ’ αφορμή αυτών που ακούστηκαν από τον κ. Κοσμόπουλο και τον κ. 
Τζαμουράνη, βεβαίως έτσι είναι τα πράγματα, αλλά θα πρέπει να ξεκαθαριστεί 

ή τουλάχιστον να διεκδικηθεί οι τυχόν αξιώσεις για τόκους υπερημερίας από τους αναδόχους, 
γιατί τις καθυστερήσεις τις πληρώνει πάντα ο Δήμος.  

 
Ναι, πολύ σωστό, πολύ σωστό, κ. Μαρινάκη. 
Ο κ. Κοσμόπουλος κάτι θέλει να πει.  

 
Εντάξει τώρα, όταν ακούω και με συγχωρεί ο κ. Μπασακίδης, όταν ακούω 
και μου λέει ότι ο Δήμος όσον αφορά τη ΣΑΤΑ και τα άλλα ήταν συνεπής 

και έτρεξε γρήγορα, πότε ρε Νίκο; Όταν μεταφέραμε ολόκληρη τη ΣΑΤΑ του 2019 στο 2020 
και 400.000 από τη ΣΑΤΑ του 2018. Έλεος δηλαδή! Πώς παρήχθη έργο; Με τη ΣΑΤΑ; 
Χρήματα που είχαμε και μεταφέραμε όλη τη ΣΑΤΑ του ’19 στο ’20 και 350 χιλιάρικα νομίζω, 
440 ΣΑΤΑ του ’18 στο ’20. Έλεος τότε! Ότι πήγαμε γρήγορα. Εγώ είπα: όλοι να δούμε πώς 
μπορούμε να το τρέξουμε, αλλά όχι να ακούω και τέτοια πράγματα.  

 
Εντάξει, ωραία με την παρατήρηση…. 
Θες, Νίκο, να πεις κάτι;  

 
ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Θα είμαι πιο σαφής σε επόμενη απάντηση.  

 
Εγώ από τη δική μου την πλευρά γιατί πρέπει να λέγονται και τα καλά και 
τουλάχιστον περίμενα και από την αντιπολίτευση να πει ένα μπράβο στην 

Οικονομική Υπηρεσία που εισέπραξε παραπάνω χρήματα απ’ αυτά τα οποία προβλέπονταν, 
9% πάνω από το στόχο. Θεωρώ, λοιπόν, ότι η Οικονομική Υπηρεσία τουλάχιστον στο 
κομμάτι των εισπράξεων υπερέβαλε εαυτόν για το 2019, συνολικά μιλάω, πήγε αρκετά καλά 
και από κει και πέρα όσον αφορά τις δαπάνες θέλω και εγώ να πω δύο πράγματα.  
Όσον αφορά τα έργα, τις επενδύσεις γενικότερα: 6.148.604 μαζί με τις μελέτες. Το σύνολο. 
Αυτό θα σας πω ότι, όπως σας έχω πει και σε προηγούμενη Οικονομική Επιτροπή ότι 
ουδέποτε η Τεχνική Υπηρεσία απορρόφησε μεγαλύτερα ποσά. Όλα ήταν της τάξης των 5,5 - 
6,5 εκατομμυρίων. Παραπάνω όχι, έχω στοιχεία πενταετίας να σας τα δείξω. Το γεγονός ότι 
δεσμεύονται και καλώς δεσμεύονται χρήματα για να γίνουν έργα και αυτό το ξέρει πολύ καλά 
ο Βασίλης ο Τζαμουράνης, δεσμεύονταν για να υπάρχουν οι χρηματοδοτήσεις και να μπορούν 
να ανοίξουν τα έργα όταν ήταν ώριμες οι προϋποθέσεις. Λοιπόν, άρα δεν είναι κάτι το οποίο 
μπορούμε να το πούμε ως καμία τραγική απόκλιση η οποία υπάρχει, τουλάχιστον στο 
κομμάτι των επενδύσεων. Θεωρούμε ότι θέλει βελτίωση, ναι….  
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό λέμε.. 

 
Και το έχουμε εντοπίσει, Βασίλη Κοσμόπουλε αυτό και είπαμε ότι υπάρχουν 
πολλές δυσκολίες από τη στιγμή που θα ξεκινήσει και θα μπει στον 

προϋπολογισμό ένα έργο μέχρι τη στιγμή να έχουμε ανάδοχο. Το μεγάλο χρονικό διάστημα 
αυτό, λοιπόν, το κονδύλι το οποίο είναι δεσμευμένο στον προϋπολογισμό μένει 
αναπορρόφητο. Άρα, λοιπόν, είναι ένα κομμάτι το οποίο έχουμε πει να το δούμε και νομίζω 

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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ότι το βλέπει και ο Νίκος ο Μπασακίδης έτσι ώστε να μπορεί να συντμήσει τις ημερομηνίες 
αυτές και αυτό θα επιτευχθεί όταν πλέον ορίζονται και Επιτροπές στα έργα που δεν είναι ο 
ένας δεξιά και ο άλλος αριστερά. Ο ένας είναι στη Σπάρτη, ο άλλος είναι στην Τριφυλία, πότε 
θα συνεδριάσει η Επιτροπή για να αξιολογήσουν τα πρακτικά, να έρθουν τα πρακτικά εδώ, να 
περάσουν Οικονομική Επιτροπή, 1ο, 2ο πρακτικό και ούτω καθεξής.  
Είναι, λοιπόν, αυτές οι διαδικασίες, νομίζω ότι ίσως η τηλεδιάσκεψη που κάνουμε τώρα και 
δράττομαι της ευκαιρίας να πω ότι αυτό το οποίο συμβαίνει με τον κορωνοϊό και το οποίο 
είναι ένα μεγάλο πρόβλημα ίσως να είναι και η ευκαιρία να βρεθούν τρόποι να γίνονται με 
τηλεδιάσκεψη οι Επιτροπές και να γίνονται σύντομα και να μπορούμε να συντμήσουμε όλους 
αυτούς τους χρόνους για να έχουμε και μεγαλύτερη απορροφητικότητα.  
Κλείνοντας, θέλω να πω ότι, ως προς τις πληρωμές των παλαιών οικονομικών ετών, εντάξει, 
είναι 50% σε ένα κονδύλι 1.930, το οποίο έχουμε πληρώσει τα 935 χιλιάρικα.  Αυτό τι 
σημαίνει; Δεν σημαίνει πάντα ότι εμείς φταίμε ως Υπηρεσία που δεν έχουμε τα 
δικαιολογητικά γιατί ενδεχομένως και πολλοί από αυτούς που τους οφείλουμε δεν έχουν και 
τον τρόπο να φέρουν και τα δικαιολογητικά για να πληρωθούν. Και να ξέρετε ότι ένα κομμάτι 
από αυτά ενδεχομένως μετά την παρέλευση της πενταετίας, όχι ενδεχομένως, σίγουρα, θα 
πάει για διαγραφή. Αυτό σας το λέω γιατί είναι κάτι το οποίο το αντιμετωπίζουμε και εμείς και 
μας έχει προβληματίσει και εμάς.  
Λοιπόν, ως προς τα άλλα, ο προϋπολογισμός των 34 εκατομμυρίων σίγουρα είναι κάτι το 
οποίο…, ως προς τις δαπάνες είναι κάτι το οποίο μπορεί να βελτιωθεί. Και αυτός είναι ο 
στόχος μας. Θα δούμε όμως πώς θα τον αντιμετωπίσουμε σε ένα σύνολο προβλημάτων που 
μας έχει προσθέσει όλο αυτό το διάστημα ο κορωνοϊός.  
Λοιπόν, πάμε στην ψηφοφορία; Βασίλη Κοσμόπουλε. 
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Λευκό.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Βασίλη Τζαμουράνη;  
 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Λευκό και εγώ.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιάννη Ζαφειρόπουλε;  
 
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η πλειοψηφία ¨Υπέρ¨, άρα ΟΜΟΦΩΝΑ.  
 

 

 
Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης αφού λαμβάνει υπόψη 
της τα προαναφερόμενα, καθώς επίσης και τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 
3852/2010 και τη δήλωση Λευκής ψήφου από τους κ.κ. Κοσμόπουλο και Τζαμουράνη  

 
Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι    ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας προς έγκριση την τριμηνιαία 
έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων, δαπανών και 
στοιχείων ισολογισμού Δ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2019 του Δήμου 
Καλαμάτας,  

μετά τον έλεγχο που διενήργησε σχετικά και σύμφωνα με την  από 22-04-2020  
καταχωρούμενη αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης αυτής εισήγηση της 
Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Καλαμάτας, 

όπως αυτά καταγράφονται στις ενσωματωμένες, στην ως άνω αναφερόμενη 
εισήγηση, σχετικές  καταστάσεις (Υποδείγματα 1, 2 και 3).  
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Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο  υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Γεώργιος Φάβας  1. Δρούγας Παντελής 

  2. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης 

  3. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

  4. Μαρινάκης Σαράντος 

  5. Μπασακίδης Νικόλαος 

  6. Τζαμουράνης Βασίλειος 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 28 Απριλίου 2020 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓ. ΦΑΒΑΣ 

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 

 

 

  


