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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   32/2019 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   277/2019 

 

 
Στην Καλαμάτα σήμερα, την 27η Αυγούστου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:15, στο 

Δημοτικό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99, συνέρχεται στην 32η/2019 συνεδρίαση η 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 36846/22-8-2019 

πρόσκληση  του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  

 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Ηλιόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος  

Καλαμάτας,  Πρόεδρος  της  Οικονομικής   Επιτροπής  και από τα τακτικά μέλη του Σώματος 

οι κ.κ. 1) Αντωνόπουλος Μιχαήλ, 2) Μπασακίδης Νικόλαος, 3) Μπούχαλης Δημήτριος και 4) 

Φάβας Γεώργιος (προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 279 απόφαση).  

 

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Αδαμόπουλος Ιωάννης, 

2) Δημόπουλος Δημήτριος, 3) Νιάρχος Αναστάσιος και 4) Μπεχράκης Σταμάτης. 

   
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 

κ.κ. Γυφτέας Ηλίας και Μπάκας Ιωάννης, οι οποίοι συμμετέχουν στη συνεδρίαση αυτή 

αναπληρώνοντας τους κ.κ.  Δημόπουλο Δημήτριο και Αδαμόπουλο Ιωάννη αντίστοιχα.  

 
 
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 2ου τριμήνου οικον. έτους 2019. 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην από 20-08-2019 σχετική εισήγηση της 
Διευθύντριας Οικονομικών του Δήμου κας Ηλιοπούλου Γεωργίας, η οποία ήταν στο φάκελο 
του θέματος προς ενημέρωση και έχει αναλυτικά ως εξής: 

 

ΘΕΜΑ:  «Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού 2
ου

 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» 

(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. 38347/25-7-2018 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών 

Εσωτερικών και Οικονομικών (Φ.Ε.Κ. 38347/27-7-2018 τ. Β’) σχετικής με την κατάρτιση του 

προϋπολογισμού των Δήμων οικονομικού έτους 2019. 

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 30/06/2019.  

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

έτους 2019. 

10. Το από 16/08/2019 ενημερωτικό σημείωμα της ταμία του Δήμου Καλαμάτας, με τις 

συνημμένες σ’ αυτό καταστάσεις σχετικές με: α) τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού 

εσόδων β’ τριμήνου 2019, β)  τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών β’ 

τριμήνου 2019 και γ) στοιχεία ισολογισμού β’ τριμήνου 2019, που συνυποβάλλονται. 

11. 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.’’ 

12. 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.» 

13. Το με αριθμ. πρωτ. 44485/06-08-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών περί παροχής 

οδηγιών για την υποχρεωτική αναμόρφωση των ΟΠΔ 2018. 

 

Σας αναφέρουμε τα εξής: 

Τα αποτελέσματα στόχου και εκτέλεσης προϋπολογισμού Β’ 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 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 

 

Σύνοψη υπολογισμών                                                               6μηνο 

        

  Από Πίνακα 1 Από Πίνακα 2    Αποκλίσεις 

Κατηγορίες Στοχοθεσίας 
Στόχος Εκτέλεση 

(Εκτέλεση 

μείον Στόχος) 

Ίδια έσοδα και έσοδα ΠΟΕ (3α+3β+4) 6.001.187 6.297.720 296.532 

Σύνολο εσόδων (Α.1) 18.123.367 16.207.811 -1.915.556 

Σύνολο εσόδων (Α.1) και διαθεσίμων 

έναρξης (6) 32.374.911 30.459.356 -1.915.556 

Σύνολο εξόδων (Β.1) 24.584.586 15.981.294 -8.603.292 

Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Δ) = (Α.1) + (6) - 

(Β.1) 7.790.325 14.478.062 6.687.736 

Απλήρωτες υποχρεώσεις (Γ2) 1.001.809 2.672.255 1.670.446 

Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Ε) = (Δ) - (Γ.2) 6.788.516 11.805.807 5.017.291 
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Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος 

ΟΠΔ %     15% 

Ποσοστιαία Απόκλιση Ιδίων Εσόδων και 

Εσόδων ΠΟΕ      5% 

 

Οι αποκλίσεις με βάση τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα έχουν ως εξής: 

 

α) Η ποσοστιαία απόκλιση του οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ 2
ου

 τριμήνου του 2019 

ανέρχεται σε 15%. 

 

Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ (%) =  

Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ          x 100 = 

Στόχος Συνόλων Εσόδων και Διαθεσίμων Έναρξης  

 5.017.291    x 100 = 15% 

32.374.911 

 

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

30/06/2019 το ύψος των διαθεσίμων του να επαρκεί για τη χρηματοδότηση των απλήρωτων 

υποχρεώσεων του και ταυτόχρονα να έχει συγκεντρωθεί ένα ποσό ύψους 6.788.516 € 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 

5.017.291,00 €, η οποία αντιστοιχεί στο 15% 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 9%. 

  

         Απόκλιση Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ (%) = 

 Απόκλιση Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ x 100 = 

   Στόχος Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ 

 296.532    x 100 = 5% 

 6.001.187 

 

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

εισπράξει στο α’ εξάμηνο του 2019 το ποσό των 6.001.187 € από ίδια έσοδα και έσοδα ΠΟΕ. Τελικά  

κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού συγκέντρωσε το ποσό των 6.297.720 €. Συνεπώς το 

πλεόνασμα επί του αρχικού στόχου ανέρχεται σε 296.532 € ή  στο 5% επιπλέον του στόχου που έχει 

τεθεί στο ΟΠΔ. 

 

                                                        Ο Δήμαρχος Καλαμάτα 

                                                          «με εντολή» 

                                                         Η Διευθύντρια Οικονομικών 

                                                                                                                      

Ηλιοπούλου Γεωργία 

 

 
 
Στο φάκελο του θέματος προς ενημέρωση ήταν επίσης και το αναφερόμενο στην παραπάνω 
εισήγηση ενημερωτικό σημείωμα της ταμία του Δήμου Καλαμάτας με ανάλυση του 
χρηματικού υπολοίπου της 30/06/2019, με τις συνημμένες σ’ αυτό καταστάσεις σχετικές με 
τα:  α) Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων β’ τριμήνου του έτους 2019, β) 
Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών β’ τριμήνου του έτους 2019, γ) Στοιχεία 
ισολογισμού β’ τριμήνου του έτους 2019, το οποίο ενημερωτικό σημείωμα έχει ως εξής: 
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Με την παρούσα σας  ενημερώνουμε ότι για το Β΄ τρίμηνο   του έτους  2018, όπως προκύπτει από 

τα βιβλία τα έσοδα ανήλθαν στο ποσό των 9.798.989,86 € 

και τα έξοδα ανήλθαν    στο    ποσό     των 10.021.544,04 €.  

Τα συνολικά έσοδα Α' & Β' τριμήνων ανέρχονται στο ποσό των 31.637.405,32 € 

τα συνολικά έξοδα Α' & Β' τριμήνων ανέρχονται στο ποσό των 14.861.078,39 € 

και το  χρηματικό υπόλοιπο στις  30-06-2019  διαμορφώθηκε στο ποσό των 16.776.326,93 € 

 (έσοδα – έξοδα) το οποίο αναλύεται ως εξής : 

 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 30-06-2019 16.776.326,93 

ΑΠΟ ΧΕ 4671/01 ΤΟΥ ΤΑΔΚΥ 33.608,09 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ : 16.809.935,02 

      

ΜΕΤΡΗΤΑ 250,00 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ 16.352.974,42 

ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΑΠΌ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΑΜΙΕΣ 451.361,33 

ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΘΟΥΡΙΑΣ 5.349,27 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο : 16.809.935,02 

 

                                                                                         Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

                                                                                                          «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ» 

                                                                                                        Η ΕΙΔΙΚΗ ΤΑΜΙΑΣ 

                                                                                                  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

                                                                                                  ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΛΕΥΚΟΘΕΑ 

 

 
 
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της τα 
προαναφερόμενα καθώς επίσης και τις αναφερόμενες στην εισήγηση διατάξεις,   

 
Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 

 

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

μετά τον έλεγχο που διενήργησε σχετικά και σύμφωνα με την  από 20-08-2019 
καταχωρούμενη αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης αυτής εισήγηση της 
Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Καλαμάτας,  

όπως αυτά καταγράφονται στις υποβαλλόμενες με την παραπάνω εισήγηση 
σχετικές καταστάσεις (Υποδείγματα 1, 2 και 3), οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος της απόφασης αυτής.  
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο  υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
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Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αθανάσιος Ηλιόπουλος       1. Αντωνόπουλος Μιχαήλ 

  2. Γυφτέας Ηλίας 

  3. Μπάκας Ιωάννης 

  4. Μπασακίδης Νικόλαος 

  5. Μπούχαλης Δημήτριος 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 30 Αυγούστου 2019 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 

 

 

   

 

  

 

  










