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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   44/2019 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   394/2019 

 
 
Στην Καλαμάτα σήμερα, την 20η  Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00  
στο Δημοτικό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99, συνέρχεται στην 44η/2019 συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 52484/15-11-2019 

πρόσκληση  του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση 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 παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Αλειφέρη Καραθανάση 
Ελένη, 2) Μπάκας Ιωάννης και 3) Πολίτης Δημήτριος.  
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
κ.κ. Αθανασόπουλος Κων/νος, Αγγελής Αναστάσιος και Δρούγας Παντελής, οι οποίοι 
συμμετέχουν στη συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας τα τακτικά μέλη κ.κ. Μπάκα Ιωάννη, 
Αλειφέρη Καραθανάση Ελένη και Πολίτη Δημήτριο, αντίστοιχα.  
 

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης Πρόεδροι Συμβουλίων Κοινοτήτων και Πρόεδροι 

Κοινοτήτων, επειδή στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα που αφορούν στις εν λόγω 

Κοινότητες και απ’ αυτούς: 

 Παραβρίσκεται ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Άριος κ. Κωστόπουλος 

Γρηγόριος.  

 Δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Συμβουλίων Ασπροχώματος κ. Μαστοράκης 

Σωτήριος και Καλαμάτας κ. Λύρας Παναγιώτης, καθώς και ο Πρόεδρος της Κοινότητας 

Βρομόβρυσης κ. Αλιφέρης Κων/νος. 

 
Επίσης στη συνεδρίαση παραβρίσκονται, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Μπεχράκης Σταμάτης 
και Νιάρχος Αναστάσιος, καθώς και τα μέλη του Συμβουλίου της Κοινότητας Καλαμάτας κ.κ. 
Αλεξανδροπούλου Παναγιώτα και Καλαμουδάκου Αλεξάνδρα.  
 
 
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 : 

Κατάρτιση σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2020, Δήμου 
Καλαμάτας. 

Η από 19/11/2019 σχετική εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου και Μισθοδοσίας της 
Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου, η οποία ήταν στο φάκελο του θέματος προς 
ενημέρωση, μαζί με τον συνημμένο σε αυτή Πίνακα 5Α. Στοχοθεσία Οικονομικών 
Αποτελεσμάτων Δήμου Καλαμάτας έτους 2020, έχει αναλυτικά ως εξής: 
 
 

ΘΕΜΑ:  «Κατάρτιση σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2020 του 

Δήμου Καλαμάτας» 

 

Εισήγηση 

 

Αφού λάβαμε υπόψη μας: 

1. 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 στου οποίους γίνεται συνοπτική αποτύπωση 

του ετήσιου προϋπολογισμού και το μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσής του. 

2. Τις όμοιες της εγκυκλίου υπ’ αριθμ. 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. 

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 77 του Νόμου 4172/2013 σύμφωνα με τις 

οποίες το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης ψηφίζεται από το δημοτικό συμβούλιο μαζί με 

τον προϋπολογισμό του Δήμου σε ειδική συνεδρίαση. 

4. Το με αριθμ. πρωτ. 41273/15-10-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών σύμφωνα με το 

οποίο καταργούνται οι πίνακες Β1 «Πίνακας Πενταετούς Προγραμματισμού» και Β2 « 

Πίνακας Ετήσιου Προγραμματισμού» και ισχύει ο πίνακας 5
Α
 «Στοχοθεσία οικονομικών 

αποτελεσμάτων των δήμων και των νπδδ» 

5. Το με αριθμ. πρωτ. 41308/31-10-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών σύμφωνα με το 

οποίο δίνονται οδηγίες σχετικά με την κατάρτιση του Ο.Π.Δ. 

6. Το ΦΕΚ 2942/20.7.2018 τ.Β και το με αριθμό πρωτ. 65720/19.11.2018 του Υπουργείου 

Εσωτερικών ¨Πίνακες Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2019 και παροχή 

διευκρινίσεων επί του στόχου του Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ¨ 

7. Την 297/2019 απόφαση της Οικονομική Επιτροπής με την οποία καταρτίστηκε ο 

προϋπολογισμός του Δήμου Καλαμάτας έτους 2020. 

8. Τις εισηγήσεις των υπηρεσιών του Δήμου. 

9. Την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καλαμάτας έτους 2019. 
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10. Το με αρ. πρωτ. 1513/11-10-2019 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας 

των Ο.Τ.Α. με θέμα «Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του 

σχεδίου του  προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Καλαμάτας». 

 

συντάξαμε τον Πίνακα 5Α. Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων Δήμου Καλαμάτας έτους 2020 

τον οποίο σας υποβάλουμε συνημμένα προκειμένου η Οικονομική Επιτροπή να καταρτίσει το 

σχέδιο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Καλαμάτας έτους 2020 το οποίο στη 

συνέχεια πρέπει να ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο μαζί με τον προϋπολογισμό έτους 2020 

και να υποβληθεί προς έλεγχο στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.  

 

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας 

«με εντολή» 

Η Διευθύντρια Οικονομικών 

α.α. 

Λαμπρινάτου Αικατερίνη 

 
 

Επί του θέματος αυτού διεξάγεται διαλογική συζήτηση η οποία έχει ως εξής: 
 
Υπογράφει η εισηγήτρια η κα Αικατερίνη Λαμπρινάτου, είναι η στοχοθεσία των 
οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου για το έτος 2020, είναι απαραίτητη 

προϋπόθεση να εγκριθεί απ’ την Οικονομική Επιτροπή και μετέπειτα να ψηφιστεί απ’ το 
Δημοτικό Συμβούλιο μαζί με τον προϋπολογισμό και να υποβληθεί προς έλεγχο στην 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση.  
Το έχετε μπροστά σας, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε, στην ουσία είναι η στοχοθεσία 
τμηματοποιημένη στους μήνες …  

 
Να ρωτήσω κάτι.  
Δηλαδή, το είδα πάρα πολύ γρήγορα, γιατί τα γράμματα είναι πάρα πολύ 

μικρά, ήταν δύσκολο να το έχω στο κομπιούτερ, τέλος πάντων.  
 
Όσο γρήγορα το είδατε και εσείς το είδαμε και εμείς. Πάντως, μην ανησυχείτε. 
Σας το λέω με την έννοια ότι την ίδια πληροφόρηση έχουμε και το λέω με 

αγάπη αυτό.  
 
Τον ¨ΦΙΛΟΔΗΜΟ¨ τον έχει σε δύο κατηγορίες. Γιατί;  
Στην πρώτη κατηγορία, γραμμή 1, λέει: κωδικός 1315 ¨ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι¨. 

Και από κάτω στην άλλη κατηγορία 1315 ξανά, επιχορήγηση ¨ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι¨. Γιατί; Υπάρχει 
λόγος; Αφού είναι συγκεκριμένο το κονδύλιο και στο προσχέδιο του προϋπολογισμού μία 
φορά το λέει και ένα ποσό έχει. Έχει μοιράσει τα ποσά;  

 
Όχι. Γιατί λέτε στην κατηγορία 2 μετά. Το ένα είναι στις επιχορηγήσεις από τον 
τακτικό προϋπολογισμό και το άλλο είναι επιχορηγήσεις από το ΠΔΕ και …. 

 
Ο ¨ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ¨ δεν είναι; Από συγκεκριμένο είναι.  
 

Εε εντάξει, τώρα έτσι το έβαλε η Υπηρεσία. Από συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα μέσω ΕΣΠΑ. Επιχορηγήσεις από το Πρόγραμμα ¨ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι¨. 

Προφανώς είναι ζήτημα του προϋπολογισμού και διαφοροποίηση του κωδικού.  
Ο ¨ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ¨ ως πρόγραμμα είναι ένα …, κύριοι συνάδελφοι δεν με βοηθάτε.  
Λοιπόν, ο ¨ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ¨ είναι ένα πρόγραμμα, αλλά η κατηγοριοποίηση  στους κωδικούς 
του προϋπολογισμού είναι διαφορετική όταν προέρχεται από διαφορετική στοχοθεσία 
εσόδων.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Μια ερώτηση ακόμα τελευταία.  
Στο τέλος στο Γ1 έχουμε ύψος αποπληρωμής υποχρεώσεων κατά την 

31/12ου προηγούμενου έτους 2.874, τα οποία ανά έτος θα τα πληρώσουμε την επόμενη, το 
μήνα Ιανουάριο που θα τα καταβάλλουμε αμέσως, έτσι δεν είναι;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατά την 31/12ου, ναι, ναι.  

 
Του προηγούμενου έτους, δηλαδή του ’19 μάλλον. Και κατά συνέπεια, 
λοιπόν, τον Ιανουάριο απ’ ότι λέει από κάτω, το επόμενο, μηνιαίοι στόχοι 

αποπληρωμών, την επόμενη ημέρα μέσα στο ’19 θα αποπληρώσουμε τα 2.874.  
Βλέπω πως πάνε οι πληρωμές. Γι’ αυτό το λέω. Ότι είναι εκτός τόπου και χρόνου. 

 
Ναι, έτσι, σωστό.  
Λοιπόν, αν δεν έχουμε κάτι άλλο να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία.  

Η πλειοψηφία ¨Υπέρ¨.  
Εσείς;  

 
Λευκό, όπως στον προϋπολογισμό.   
 

¨Λευκό¨ και ο κ. Τζαμουράνης.  
Υπέρ, ομόφωνα.  

 
 
Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της τα προαναφερόμενα και τη δήλωση ΛΕΥΚΗΣ ψήφου,  από τους κ.κ.  Κοσμόπουλο 
και Τζαμουράνη,   
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο ΜΟ Φ Ω Ν Α 
 

Καταρτίζει το σχέδιο Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2020 του 
Δήμου Καλαμάτας,  

σύμφωνα με την καταχωρούμενη στο ιστορικό της απόφασης αυτής  εισήγηση του 
Τμήματος Λογιστηρίου και Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου 
Καλαμάτας και τον συνημμένο σε αυτήν Πίνακα 5Α. Στοχοθεσία Οικονομικών 
Αποτελεσμάτων Δήμου Καλαμάτας που συνέταξε, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της απόφασης αυτής,  

και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας την ψήφισή του.  
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο  υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Γεώργιος Φάβας  1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

  2. Αγγελής Αναστάσιος 

  3. Δρούγας Παντελής  

  4. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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  5. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

  6. Μαρινάκης Σαράντος  

  7. Μπασακίδης Νικόλαος 

  8. Τζαμουράνης Βασίλειος  

 
 

Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 3 Δεκεμβρίου 2019 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓ. ΦΑΒΑΣ 

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 

 

 

 

 

 




