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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   39/2013 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   296/2013 
 

Στην Καλαμάτα σήμερα,  την 17η Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 

12:00 μεσ., στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28, συνέρχεται στην 

39η/2013 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ 

αριθμ. πρωτ. 55922/13-9-2013 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα 

με το νόμο.  

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Μπουζιάνης Παύλος, Αντιδήμαρχος 

Καλαμάτας, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και όλα τα τακτικά μέλη, ήτοι οι 

κ.κ.: 1)   Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 2) Καρβέλης Γεώργιος, 3) Μπούχαλης Δημήτριος, 4) 

Μπρεδήμας Θεόδωρος, 5) Νιάρχος Αναστάσιος και 6) Φαββατάς Δημήτριος. 

 

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ.: 1) Καμβυσίδης 

Ιωάννης και 2) Μπασακίδης Νικόλαος.  

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής 

Επιτροπής κ.κ. Μιχαλόπουλος Σωτήριος και Μαρινάκης Σαράντος οι οποίοι 

συμμετέχουν στη συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας τους κ.κ. Καμβυσίδη Ιωάννη και  

Μπασακίδη Νικόλαο αντίστοιχα.  

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο 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 2013 - 
Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2013. 

Κατά τη συζήτηση του θέματος παραβρίσκεται η Διευθύντρια Οικονομικών του Δήμου, 
κα Ηλιοπούλου Γεωργία. 
 
 
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος, αναφέρεται στην υπ’ αριθ. πρωτ. 56395/17-9-
2013 εισήγηση, σε ορθή επανάληψη, της Διευθύντριας Οικονομικών του Δήμου, καθώς 
και στο από 27/8/2013 ενημερωτικό σημείωμα του ειδικού ταμία του Δήμου με 
ανάλυση του χρηματικού υπολοίπου της 30/06/2013, από τις οποίες προκύπτει το 
οικονομικό αποτέλεσμα του Β΄ τριμήνου έτους 2013. Τα παραπάνω έγγραφα 
αναλυτικά έχουν ως εξής : 

 
 Η υπ’ αριθ. πρωτ. 56395/17-9-2013 εισήγηση της Διευθύντριας Οικονομικών :  

 
Θέμα: «Έλεγχος οικονομικών στοιχείων 2ου τριμήνου οικον. έτους 2013 - 
Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2013»   
  
                                                      Εισήγηση  

 Αφού λάβαμε υπόψη μας: 

1. 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. 

2. 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, 
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…» 

3. Την ΚΥΑ με αριθ. οικ.  40038/9-9-2011(ΦΕΚ 2007/9-9-2011 τεύχος Β΄), η οποία 
εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παραπάνω αναφερόμενης διάταξης και με την 
οποία καθορίστηκαν τα στοιχεία τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση 
αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων. 

4. 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. 
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5. 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. 

6. Τις διατάξεις των με αρ. πρωτ. 47490/ 18-12-2012 και 30842/01-08-2013 Κοινών 
Υπουργικών Αποφάσεων των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών σχετικές 
με την κατάρτιση προϋπολογισμών των Δήμων ετών 2013 και 2014 αντίστοιχα. 

7. Τον προϋπολογισμό του Δήμου Καλαμάτας έτους 2013 ο οποίος ψηφίστηκε με 
την 81/2013 Α.Δ.Σ. Καλαμάτας, όπως αυτός είχε διαμορφωθεί μέχρι 30/06/2013.  

8. Την 294/2013 Α.Δ.Σ.  Καλαμάτας με την οποία ψηφίστηκε το Ο.Π.Δ. του Δήμου 
Καλαμάτας   

9. Το από 27-08-2013 ενημερωτικό σημείωμα του ταμία του Δήμου Καλαμάτας με τις 
συνημμένες σ’ αυτό καταστάσεις σχετικές με: α) τα αποτελέσματα εκτέλεσης 
προϋπολογισμού εσόδων β’ τριμήνου 2013, β)  τα αποτελέσματα εκτέλεσης 
προϋπολογισμού δαπανών β’ τριμήνου 2013 και γ) στοιχεία ισολογισμού β’ 
τριμήνου 2013, οι οποίες συνυποβάλλονται. 

10. Τις προτάσεις των υπηρεσιών του Δήμου 

11. Το γεγονός ότι κατά την λήξη του δεύτερου τριμήνου, και σε επίπεδο α’ εξαμήνου 
2013, εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2013 του Δήμου Καλαμάτας 
παρατηρούνται αποκλίσεις στα έσοδα, σε σχέση με την πρόβλεψη είσπραξης 
αυτών όπως έχει αποτυπωθεί στον πίνακα 5α του Ολοκληρωμένου Πλαισίου 
Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Καλαμάτας έτους 2013 το οποίο ψηφίστηκε με την 
294/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  

 
Προτείνεται  και πρέπει να γίνει άμεσα αναμόρφωση του προϋπολογισμού του 
Δήμου Καλαμάτας έτους 2013 και τεχνικού προγράμματος, μειώνοντας τις 
επιμέρους ομάδες εσόδων (τα οποία δεν έχουν βεβαιωθεί)  και προσαρμόζοντας 
κατά το αντίστοιχο ποσό το σκέλος των εξόδων (μειώνοντας δαπάνες οι οποίες δεν 
έχουν δεσμευθεί) ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο 
προϋπολογισμός.  

Προκειμένου να γίνει η σχετική εισήγηση για μείωση σε επιμέρους ομάδες εσόδων 
εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό του Δήμου Καλαμάτας έτους 2013 και με 
αντίστοιχη μείωση επιμέρους δαπανών εγγεγραμμένων στο τεχνικό πρόγραμμα και 
στο σκέλος των εξόδων, παραθέτουμε πίνακα στον οποίο αναγράφονται οι 
αποκλίσεις είσπραξης των εσόδων σε σχέση με την αντίστοιχη πρόβλεψη 
είσπραξης όπως αυτή είχε αποτυπωθεί στο Ο.Π.Δ. του Δήμου και στη συνέχεια μία 
αιτιολόγηση για το ποιες κατηγορίες εσόδων πρέπει να μειωθούν και ποιες όχι και 
πίνακα με τις μειώσεις των εξόδων. 

 
                                        ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ 

Α.Α 

ΚΩΔΙΚΟΙ 
ΑΡΙΘ. 
ΕΣΟΔΩΝ 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ (Ο.Π.Δ) 
α’ εξάμηνο 2013 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
(εισπράξεις)              
α’ εξάμηνο 2013 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ 
είσπραξης 
/πρόβλεψης 

1. 06 - 0621 5.528.471,00 4.932.309,50 -10,78% 
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2. 12 - 1215 87.540,00 73.800,00 -15,70% 

3. 1215 613.561,00 602.280,83 -1,84% 

4. 13 4.682.129,00 4.543.522,73 -2,96% 

5. 01 38.277,00 36.914,75 -3,56% 

6. 02 88.916,00 89.077,74 0,18% 

7. 03 2.435.507,00 1.878.300,82 -22,88% 

8. 04 1.142.761,00 1.071.811,79 -6,21% 

9. 05 494.109,00 364.020,13 -26,33% 

10. 07 58.409,00 66.096,51 13,16% 

11. 14 61.000,00 61.000,00 0,00% 

12. 15 198.544,00 139.566,95 -29,70% 

13. 16 48.396,00 27.971,84 -42,20% 

14. 21 1.520.456,00 1.473.150,97 -3,11% 

15. 22 117.990,00 68.333,77 -42,09% 

16. ΣΥΝΟΛΟ 4 6.204.365,00 5.276.245,27 -14,96% 

17. 32 - 85 220.184,00 219.073,39 -0,50% 

18. 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΣΟΔΩΝ 35.529.631,00 28.942.216,56 -18,54% 

 
Σχετικά με τις αποκλίσεις μεταξύ της υλοποίησης του Προϋπολογισμού εσόδων του 
Δήμου Καλαμάτας έτους 2013 (εισπράξεις) του πρώτου εξαμήνου 2013 και τις 
προβλέψεις είσπραξης αυτών σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον συνημμένο 5Α 
πίνακα του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.), το οποίο ψηφίστηκε με την 
294/2013 Α.Δ.Σ. Καλαμάτας, θα θέλαμε να αναφέρουμε τα εξής : 

Α. Δεν πρέπει να γίνει μείωση, αν και υπάρχει απόκλιση μεταξύ εισπραχθέντων 
εσόδων, στο πρώτο εξάμηνο έτους 2013, των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμού 
του Δήμου Καλαμάτας  και των προβλεπομένων να εισπραχθούν σύμφωνα με το 
Ο.Π.Δ., στους παρακάτω κωδικούς αριθμούς εσόδων και για τους λόγους που 
αναφέρονται έναντι εκάστης αναγραφόμενης ομάδας εσόδων του προϋπολογισμού: 

 Η απόκλιση στους Κ.Α. Εσόδων της κατηγορίας 06 – 0621 (εισπραχθέντα έσοδα 
– προβλεπόμενα για είσπραξη στο ΟΠΔ), περίπου 10,78%, δεν πρέπει να ληφθεί 
υπόψη και να προταθεί μείωση εσόδων για τους παρακάτω λόγους : 

  Τα αναφερόμενα έσοδα στους Κ.Α. της κατηγορίας 06 αφορούν «έσοδα από 
επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες» και η απόκλιση στην είσπραξή τους 
οφείλεται στην καθυστέρηση απόδοσης αυτών από τα αρμόδια Υπουργεία.   

 Η αντίστοιχη εγγραφή τους στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2013 έγινε 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 47490/ 18-12-2012 ΚΥΑ των υπουργών 
Εσωτερικών και Οικονομικών σχετική με την κατάρτιση των προϋπολογισμών 
των Δήμων έτους 2013 (δεν έχουν υπερεκτιμηθεί). 
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  Δεν υπάρχει νεώτερη απόφαση ή έγγραφο του Υπουργείου σχετικό με 
τροποποίηση ή για μείωση των εσόδων αυτών, πράγμα που σημαίνει ότι οι 
επιχορηγήσεις αυτές θα αποδοθούν στο σύνολό τους από τα αρμόδια 
Υπουργεία, μέχρι το τέλος του έτους 2013. 

 Η μηνιαία πρόβλεψη είσπραξη αυτών των εσόδων, όπως αυτή αναφέρεται στο 
ΟΠΔ, έγινε σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίους σύνταξης του ΟΠΔ και τις 
λοιπές οδηγίες που δόθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών για το θέμα αυτό 
(σύμφωνα δηλαδή με την πορεία είσπραξης των παραπάνω εσόδων μέσα στο 
2012) .    

 Η απόκλιση στους Κ.Α. Εσόδων της κατηγορίας 12 – 1215 (εισπραχθέντα έσοδα 
– προβλεπόμενα για είσπραξη στο ΟΠΔ), περίπου 15,70%,  δεν πρέπει να ληφθεί 
υπόψη και να προταθεί μείωση εσόδων για τους παρακάτω λόγους : 

 Τα αναφερόμενα έσοδα στους Κ.Α. της κατηγορίας 12 αφορούν «έκτακτες 
επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών» και η απόκλιση στην 
είσπραξή τους οφείλεται στην καθυστέρηση απόδοσης αυτών από το αρμόδιο 
Υπουργείο   

  Η αντίστοιχη εγγραφή τους στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2013 έγινε 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 47490/ 18-12-2012 ΚΥΑ των υπουργών 
Εσωτερικών και Οικονομικών σχετική με την κατάρτιση των προϋπολογισμών 
των Δήμων έτους 2013. 

  Δεν υπάρχει νεώτερη απόφαση ή έγγραφο του Υπουργείου σχετικό με 
τροποποίηση ή για μείωση των εσόδων αυτών, πράγμα που σημαίνει ότι οι 
επιχορηγήσεις αυτές θα αποδοθούν στο σύνολό τους από τα αρμόδια 
Υπουργεία, μέχρι το τέλος του έτους 2013. 

 Η μηνιαία πρόβλεψη είσπραξη αυτών των εσόδων, όπως αυτή αναφέρεται στο 
ΟΠΔ, έγινε σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίους σύνταξης του ΟΠΔ και τις 
λοιπές οδηγίες που δόθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών για το θέμα αυτό 
(σύμφωνα δηλαδή με την πορεία είσπραξης των παραπάνω εσόδων μέσα στο 
2012) .    

 Η απόκλιση στον Κ.Α. Εσόδων 1215 (εισπραχθέντα έσοδα – προβλεπόμενα για 
είσπραξη στο ΟΠΔ), περίπου 1,84%, δεν πρέπει να ληφθεί υπόψη και να 
προταθεί μείωση εσόδων για τους παρακάτω λόγους: 

 Τα αναφερόμενα έσοδα στον Κ.Α. εσόδων 1215 αφορούν «έκτακτη 
επιχορήγηση για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών» και η απόκλιση στην 
είσπραξή τους έχει σχέση με την καθυστέρηση ολοκλήρωσης των διαδικασιών 
για την έναρξη της τμηματικής καταβολής αυτής από το Υπουργείο  
Εσωτερικών. 

 Η υλοποίηση της εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών μέσω της 
παραπάνω αναφερόμενης χρηματοδότησης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί 
έως 31/12/2013 και ως εκ τούτου μέχρι την ημερομηνία αυτή θα έχει αποδοθεί 
το ποσό το εγγεγραμμένο ΚΑ εσόδων 1215 του προϋπολογισμού του Δήμου.   

 
 Η απόκλιση στους Κ.Α. Εσόδων της κατηγορίας 13 (εισπραχθέντα έσοδα – 

προβλεπόμενα για είσπραξη στο ΟΠΔ), περίπου 2,96%, δεν πρέπει να ληφθεί 
υπόψη και να προταθεί μείωση εσόδων για τους παρακάτω λόγους: 
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  Τα αναφερόμενα έσοδα στους Κ.Α. της κατηγορίας 13 σχετίζονται με 
επιχορηγήσεις και επενδύσεις και συγκεκριμένα τα έσοδα των υποκωδικών της 
κατηγορίας 131 αφορούν «επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για 
επενδυτικές δαπάνες» και τα έσοδα της κατηγορίας 132  αφορούν «λοιπές 
επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα», η απόκλιση στην είσπραξή τους 
οφείλεται στην καθυστέρηση απόδοσης αυτών από τα αρμόδια Υπουργεία   

  Η αντίστοιχη εγγραφή τους στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2013 έγινε 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 47490/ 18-12-2012 ΚΥΑ των υπουργών 
Εσωτερικών και Οικονομικών σχετική με την κατάρτιση των προϋπολογισμών 
των Δήμων έτους 2013. 

  Δεν υπάρχει νεώτερη απόφαση ή έγγραφο του Υπουργείου σχετικό με 
τροποποίηση ή για μείωση των εσόδων αυτών, πράγμα που σημαίνει ότι οι 
επιχορηγήσεις αυτές θα αποδοθούν στο σύνολό τους από τα αρμόδια 
Υπουργεία, μέχρι το τέλος του έτους 2013. 

 Η μηνιαία πρόβλεψη είσπραξη αυτών των εσόδων, όπως αυτή αναφέρεται στο 
ΟΠΔ, έγινε σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίους σύνταξης του ΟΠΔ και τις 
λοιπές οδηγίες που δόθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών για το θέμα αυτό 
(σύμφωνα δηλαδή με την πορεία είσπραξης των παραπάνω εσόδων μέσα στο 
2012) .    

Β. Όσο αφορά τα έσοδα των υπόλοιπων κωδικών (01, 02, 03, 04, 05, 07, 11, 14, 15, 
16, 21 και 22), τα οποία έχουν σχέση, κυρίως, με τα ίδια έσοδα του Δήμου, και στα 
οποία υπάρχει απόκλιση μεταξύ των εισπραχθέντων εσόδων στο πρώτο εξάμηνο 
έτους 2013 (των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό) του Δήμου Καλαμάτας  και 
των προβλεπομένων να εισπραχθούν σύμφωνα με το ΟΠΔ, όσο αφορά τις μειώσεις 
που πρέπει να γίνουν προκειμένου να τηρηθούν τα αναφερόμενα στο ΟΠΔ 
αναφέρουμε ότι: 

 Στα έσοδα των Κ.Α. 01, 02, 07, 11, 14, και 21 δεν υπάρχει απόκλιση ή η απόκλιση 
είναι μικρή, συνολική απόκλιση περίπου 2,31%, και θεωρείται ότι μέχρι τέλος του 
έτους θα εισπραχθούν τα  εγγεγραμμένα στο προϋπολογισμό και στους κωδικούς 
αυτούς έσοδα και ως εκ τούτου δεν απαιτείται να γίνουν μειώσεις. 

 Όσο αφορά τα έσοδα του Κ.Α. 03, όπου υπάρχει απόκλιση περίπου στο 22,90 %, 
θα πρέπει να εξεταστεί στο σύνολό της η απόκλιση αυτή στο τέλος του έτους 
επειδή  η ΚΥΑ, με αριθ. οικ. 30842/01-08-2013, των υπουργών Οικονομικών και 
Εσωτερικών κατάρτισης των προϋπολογισμών των Δήμων έτους 2014  δίνει την 
δυνατότητα στους Δήμους να μεταφέρουν τυχόν αποκλίσεις των εσόδων και 
εξόδων της υπηρεσίας 20 του έτους 2013 στους προϋπολογισμούς των του 
επόμενου έτους (2014).  

 Στα έσοδα του Κ.Α. 04 υπάρχει απόκλιση ύψους 70.949,21 (περίπου 6,21 %). 
Επειδή υπάρχει πιθανότητα μη είσπραξης του συνόλου των εγγεγραμμένων 
εσόδων στους Κ.Α. της κατηγορίας αυτής μέσα στη χρήση προτείνεται η μείωση 
των εσόδων ως εξής: 

 Κ.Α. 0451 «Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων»  μείωση ποσού 8.000,00 € 

 Κ.Α. 0452 «Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών» μείωση 
ποσού 23.000,00 €.  

 Κ.Α. 0461 «Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων» μείωση ποσού 20.000,00 € 
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 Στα έσοδα του Κ.Α. 05 υπάρχει απόκλιση ύψους 130.088,87 € (περίπου 26,33%). 
Επειδή υπάρχει πιθανότητα μη είσπραξης του συνόλου των εγγεγραμμένων 
εσόδων στους Κ.Α. της κατηγορίας αυτής μέσα στη χρήση προτείνεται η μείωση 
των εσόδων ως εξής: 

 Κ.Α. 0521 «Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών 
σχεδίων»  μείωση ποσού 100.000,00 € 

 Κ.Α 0522 «Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη» μείωση ποσού 
100.000,00 €  

 Στα έσοδα του Κ.Α. 15 υπάρχει απόκλιση ύψους 58.977,05 € (περίπου 29,70%). 
Επειδή υπάρχει πιθανότητα μη είσπραξης του συνόλου των εγγεγραμμένων 
εσόδων στους Κ.Α. της κατηγορίας αυτής μέσα στη χρήση προτείνεται η μείωση 
των εσόδων ως εξής: εξής: 

 Κ.Α. 1511 «Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής τελών»  μείωση ποσού 
9.000,00 € 

 Κ.Α. 1514 «Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαίρετων κατασκευών» 
μείωση ποσού 2.000,00 €  

 Κ.Α.1519.02 «Πρόστιμα Τέλους Ακίνητης Περιουσίας» μείωση ποσού 
4.000,00€  

 Κ.Α. 1519.03 «Πρόστιμα Τελών Καθαριότητας» μείωση ποσού 1.000,00€  

 Κ.Α. 1519.05 «Πρόστιμα τελών χρήσεως Κοινοχρήστων Χώρων» μείωση 
ποσού 2.000,00 €  

 Στα έσοδα του Κ.Α. 16 υπάρχει απόκλιση ύψους 20.424,16 € (περίπου 42,20%). 
Επειδή υπάρχει πιθανότητα μη είσπραξης του συνόλου των εγγεγραμμένων 
εσόδων στους Κ.Α. της κατηγορίας αυτής μέσα στη χρήση προτείνεται η μείωση 
των εσόδων ως εξής: 

 Κ.Α. 1625 «Αποζημίωση καταβληθείσα για λογαριασμό των υπόχρεων, λόγω 
προσκύρωσης ή ρυμοτομίας ακινήτων»  μείωση ποσού 27.739,76 €.  

 Στα έσοδα του Κ.Α. 22 υπάρχει απόκλιση ύψους 49.656,23 € (περίπου 42,09%). 
Επειδή υπάρχει πιθανότητα μη είσπραξης του συνόλου των εγγεγραμμένων 
εσόδων στους Κ.Α. της κατηγορίας αυτής μέσα στη χρήση προτείνεται η μείωση 
των εσόδων ως εξής: 

 Κ.Α. 2211.05 «Πρόστιμα τελών διαφήμισης» μείωση ποσού 2.500,00 €  

 Κ.Α. 2211.06 «Πρόστιμα τέλους ακίνητης περιουσίας» μείωση ποσού 
16.000,00 €  

 Κ.Α. 2211.07 «Πρόστιμα τελών καθαριότητας» μείωση ποσού 5.000,00 €  

 Κ.Α. 2211.11 «Πρόστιμα φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων» μείωση ποσού 
1.000,00 €  

 Κ.Α. 2211.12 «Πρόστιμα παράβασης κανονισμών υγειονομικού 
ενδιαφέροντος» μείωση ποσού 1.000,00 €  
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 Κ.Α. 2211.18 «Έσοδα από δαπάνες αποκατάστασης ζημιών σε περιουσία του 
Δήμου από τροχαία ατυχήματα» μείωση ποσού 8.000,00 €  

Συνολική μείωση εσόδων 330.239,76 €. 
 
Ταυτόχρονα θα πρέπει να γίνει ισόποση μείωση των δαπανών του προϋπολογισμού 
του Δήμου έτους 2013 προκειμένου να είναι ισοσκελισμένος ο προϋπολογισμός του 
Δήμου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. Για το λόγο αυτό και σύμφωνα με τις 
προτάσεις των υπηρεσιών του Δήμου προτείνεται μείωση δαπανών ποσού 
330.239,76 € όπως αναλυτικά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:  

Κ.Α. 2013 Τίτλος 
Μείωση 
Ποσού  

Παρατηρήσεις 

35.7131.01 Προμήθεια κηποτεχνικού εξοπλισμού (2013) 10.000,00  

35.7135.02 Προμήθεια φυτικού υλικού (2013) 2.000,00  

35.7135.04 Προμήθεια υλικών συντήρησης γλυπτών 1.500,00  

00.6526.01 Χρεολύσια Δανείων Τ.Π. & Δ. 86.139,76  

00.6736.13 

Προγραμματική σύμβαση για την σύνταξη 
επιχειρησιακού προγράμματος (2013) Αμοιβές 
και έξοδα τρίτων – Παροχές τρίτων (2014) 37.600,00 

 

00.6736.14 

Προγραμματική σύμβαση υλοποίησης 
προγραμμάτων της Κ.Τ.Π. και ανάπτυξης 
συστήματος πιστοποίησης υπηρεσιών του 
Δήμου κατά ISO 9001-2000 38.000,00 

 

40.7421.02 
Απαλ/σεις για την δημιουργία χώρων 
κοιν/στων και κοιν/λων χρήσεων Δυτ. Συνοικία 10.000,00 

 

40.7421.03 

Απαλ/σεις για την δημιουργία χώρων 
κοιν/στων και κοιν/λων χρήσεων Βόρεια / 
Κεντρική Συνοικία 15.000,00 

 

40.7421.04 

Απαλ/σεις για την δημιουργία χώρων 
κοιν/στων καικοιν/λων χρήσεων Ανατολική 
Παραλία 10.000,00 

 

40.7421.05 

Απαλ/σεις για την δημιουργία χώρων 
κοιν/στων και κοιν/λων χρήσεων 
Γιαννιτσάνικα 10.000,00 

 

40.7421.06 

Απαλ/σεις για την δημιουργία χώρων 
κοιν/στων και κοιν/λων χρήσεων Ανατ. 
Συνοικίας 20.000,00 

 

40.7421.07 
Απαλ/σεις για την δημιουργία χώρων 
κοιν/στων και κοιν/λων χρήσεων Παναγίτσα 5.000,00 

 

40.7421.08 
Απαλ/σεις για την δημιουργία χώρων 
κοιν/στων και κοιν/λων χρήσεων Ακοβίτικα 5.000,00 

 

40.7425.01 

Δαπάνες για την εκτέλεση βασικών 
κοινοχρήστων πολεοδομικών έργων  Δυτ. 
Συνοικία 10.000,00 

 

40.7425.02 

Δαπάνες για την εκτέλεση βασικών 
κοινοχρήστων πολεοδομικών έργων  Βόρεια / 
Κεντρική Συνοικία 15.000,00 

 

40.7425.03 

Δαπάνες για την εκτέλεση βασικών 
κοινοχρήστων πολεοδομικών έργων  
Ανατολική Παραλία 10.000,00 
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40.7425.04 

Δαπάνες για την εκτέλεση βασικών 
κοινοχρήστων πολεοδομικών έργων  
Γιαννιτσάνικα 15.000,00 

 

40.7425.05 

Δαπάνες για την εκτέλεση βασικών 
κοινοχρήστων πολεοδομικών έργων  Ανατ. 
Συνοικίας 20.000,00 

 

40.7425.06 

Δαπάνες για την εκτέλεση βασικών 
κοινοχρήστων πολεοδομικών έργων  
Παναγίτσα 5.000,00 

 

40.7425.07 
Απαλ/σεις για την δημιουργία χώρων 
κοιν/στων καικοιν/λων χρήσεων Ακοβίτικα 5.000,00 

 

 ΣΥΝΟΛΟ 330.239,76  
 
 
Ύστερα από τα παραπάνω  

Εισηγούμαστε 
 
Τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού του Δήμου 
Καλαμάτας έτους 2013 μειώνοντας τα έσοδα και τις δαπάνες ως εξής: 
Μείωση Εσόδων: 
 Κ.Α. 0451 «Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων»  μείωση ποσού 8.000,00 € 

 Κ.Α. 0452 «Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών» μείωση ποσού 
23.000,00 €.  

 Κ.Α. 0461 «Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων» μείωση ποσού 20.000,00 € 

 Κ.Α. 0521 «Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών 
σχεδίων»  μείωση ποσού 100.000,00 € 

 Κ.Α.0522 «Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη» μείωση ποσού 100.000,00€  

 Κ.Α. 1511 «Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής τελών»  μείωση ποσού 
9.000,00 € 

 Κ.Α. 1514 «Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαίρετων κατασκευών» 
μείωση ποσού 2.000,00 €  

 Κ.Α. 1519.02 «Πρόστιμα Τέλους Ακίνητης Περιουσίας» μείωση ποσού 4.000,00 €  

 Κ.Α. 1519.03 «Πρόστιμα Τελών Καθαριότητας» μείωση ποσού 1.000,00 €  

 Κ.Α. 1519.05 «Πρόστιμα τελών χρήσεως Κοινοχρήστων Χώρων» μείωση ποσού 
2.000,00 €  

 Κ.Α. 1625 «Αποζημίωση καταβληθείσα για λογαριασμό των υπόχρεων, λόγω 
προσκύρωσης ή ρυμοτομίας ακινήτων»  μείωση ποσού 27.739,76 €  

 Κ.Α. 2211.05 «Πρόστιμα τελών διαφήμισης» μείωση ποσού 2.500,00 €  

 Κ.Α. 2211.06 «Πρόστιμα τέλους ακίνητης περιουσίας» μείωση ποσού 16.000,00 €  

 Κ.Α. 2211.07 «Πρόστιμα τελών καθαριότητας» μείωση ποσού 5.000,00 €  

 Κ.Α. 2211.11 «Πρόστιμα φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων» μείωση ποσού 
1.000,00 €  
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 Κ.Α. 2211.12 «Πρόστιμα παράβασης κανονισμών υγειονομικού ενδιαφέροντος» 
μείωση ποσού 1.000,00 €  

 Κ.Α. 2211.18 «Έσοδα από δαπάνες αποκατάστασης ζημιών σε περιουσία του 
Δήμου από τροχαία ατυχήματα» μείωση ποσού 8.000,00 €  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ :              330.239,76 € 
 
 
Μείωση εξόδων: 

Κ.Α. 2013 Τίτλος 
Μείωση 
Ποσού  

Παρατηρήσεις 

35.7131.01 Προμήθεια κηποτεχνικού εξοπλισμού (2013) 10.000,00  

35.7135.02 Προμήθεια φυτικού υλικού (2013) 2.000,00  

35.7135.04 Προμήθεια υλικών συντήρησης γλυπτών 1.500,00  
00.6526.01 Χρεολύσια Δανείων Τ.Π. & Δ. 86.139,76  

00.6736.13 

Προγραμματική σύμβαση για την σύνταξη 
επιχειρησιακού προγράμματος (2013) Αμοιβές 
και έξοδα τρίτων – Παροχές τρίτων (2014) 37.600,00 

 

00.6736.14 

Προγραμματική σύμβαση υλοποίησης 
προγραμμάτων της Κ.Τ.Π. και ανάπτυξης 
συστήματος πιστοποίησης υπηρεσιών του 
Δήμου κατά ISO 9001-2000 38.000,00 

 

40.7421.02 
Απαλ/σεις για την δημιουργία χώρων 
κοιν/στων και κοιν/λων χρήσεων Δυτ. Συνοικία 10.000,00 

 

40.7421.03 

Απαλ/σεις για την δημιουργία χώρων 
κοιν/στων και κοιν/λων χρήσεων Βόρεια / 
Κεντρική Συνοικία 15.000,00 

 

40.7421.04 

Απαλ/σεις για την δημιουργία χώρων 
κοιν/στων και κοιν/λων χρήσεων Ανατολική 
Παραλία 10.000,00 

 

40.7421.05 

Απαλ/σεις για την δημιουργία χώρων 
κοιν/στων και κοιν/λων χρήσεων 
Γιαννιτσάνικα 10.000,00 

 

40.7421.06 

Απαλ/σεις για την δημιουργία χώρων 
κοιν/στων και κοιν/λων χρήσεων Ανατ. 
Συνοικίας 20.000,00 

 

40.7421.07 
Απαλ/σεις για την δημιουργία χώρων 
κοιν/στων και κοιν/λων χρήσεων Παναγίτσα 5.000,00 

 

40.7421.08 
Απαλ/σεις για την δημιουργία χώρων 
κοιν/στων και κοιν/λων χρήσεων Ακοβίτικα 5.000,00 

 

40.7425.01 

Δαπάνες για την εκτέλεση βασικών 
κοινοχρήστων πολεοδομικών έργων  Δυτ. 
Συνοικία 10.000,00 

 

40.7425.02 

Δαπάνες για την εκτέλεση βασικών 
κοινοχρήστων πολεοδομικών έργων  Βόρεια / 
Κεντρική Συνοικία 15.000,00 

 

40.7425.03 

Δαπάνες για την εκτέλεση βασικών 
κοινοχρήστων πολεοδομικών έργων  
Ανατολική Παραλία 10.000,00 

 

40.7425.04 Δαπάνες για την εκτέλεση βασικών 15.000,00  
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κοινοχρήστων πολεοδομικών έργων  
Γιαννιτσάνικα 

40.7425.05 

Δαπάνες για την εκτέλεση βασικών 
κοινοχρήστων πολεοδομικών έργων  Ανατ. 
Συνοικίας 20.000,00 

 

40.7425.06 

Δαπάνες για την εκτέλεση βασικών 
κοινοχρήστων πολεοδομικών έργων  
Παναγίτσα 5.000,00 

 

40.7425.07 
Απαλ/σεις για την δημιουργία χώρων 
κοιν/στων καικοιν/λων χρήσεων Ακοβίτικα 5.000,00 

 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ :              330.239,76 € 
 
                                                                  Η Διευθύντρια Οικονομικών  
                          
                                                                        Ηλιοπούλου Γεωργία               
 
 
 Το από 27/8/2013 ενημερωτικό σημείωμα του ειδικού ταμία του Δήμου : 
 
 

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο    Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α 
 
Με την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι για το δεύτερο τρίμηνο του έτους 2013, 
όπως προκύπτει από τα βιβλία, τα έσοδα ανήλθαν στο ποσό των 13.005.116,65 € 
και τα έξοδα ανήλθαν στο ποσό των 12.780.601,66 €. Τα συνολικά έσοδα Α΄ & Β΄ 
τριμήνων 2013 ανέρχεται στο ποσό των 28.942.216,56 € και τα συνολικά έξοδα Α΄ 
& Β΄ τριμήνων 2013 ανήλθαν στο ποσό των 22.216.686,36 € και το χρηματικό 
υπόλοιπο στις 30-06-2013 διαμορφώθηκε στο ποσό των 6.725.530,20 € (έσοδα – 
έξοδα) το οποίο αναλύεται ως εξής : 

 
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 30-06-2013 6.725.530,20 
ΑΠΟ ΧΕ 4671/01 ΤΟΥ ΤΑΔΚΥ 33.608,09 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ : 6.759.138,29 
 

ΜΕΤΡΗΤΑ 0,00 
ΤΡΑΠΕΖΕΣ 6.302.427,69 
ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΑΠΌ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΑΜΙΕΣ 451.361,33 
ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΘΟΥΡΙΑΣ 5.349,27 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο : 6.759.138,29 
 

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
«ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ» 

  Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

   
  ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 
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Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
Η στέρηση των εσόδων στο 1ο εξάμηνο είναι γύρω στα 7.000.000 νομίζω, 
έτσι δεν είναι, 35.500 με 28.000. Ποιο ποσοστό απ’ αυτά αποτελεί 

επιχορηγήσεις της κεντρικής διοίκησης, του κράτους, προς το Δήμο και πόσα είναι 
έσοδα από ιδίους πόρους του Δήμου; Έχει κάτι κωδικούς μέσα, θέλει… 

 
Το ποσοστό που αναλογεί από …(δεν ακούγεται)… στο ποσό της 
μείωσης μιλάτε τώρα; 

 
Ναι, είναι 7.000.000 λιγότερα τα έσοδα του Δήμου. Ποιο αποτελεί μείωση 
στην επιχορήγηση από τα υπουργεία και ποιο ποσοστό είναι μείωση από 

έσοδα που πρέπει να έχει ο Δήμος από φόρους κτλ; 
 
(Διευθύντρια Οικονομικών): 
Θα πρέπει κε Αντιδήμαρχε ή να έρθει ο κύριος κάτω να του βγάλουμε 

ένα σύνολο ή να ανοίξω τον απολογισμό να του πω έναν έναν κωδικό πόσο είναι. Δεν 
μπορώ αυτή τη στιγμή συγκεντρωτικά.  

Η μεγάλη απόκλιση όμως αφορά κυρίως επιχορηγήσεις. Έχει καθυστέρηση στις 
επιχορηγήσεις και αυτό προκύπτει και στα ποσοστά που λέω πόσο είναι. Αλλά σε ποσό 
τώρα πρέπει να τα τσεκάρω ένα – ένα. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προχωράμε στην ψηφοφορία. Η πλειοψηφία υπέρ. Ο κ. Μπρεδήμας; 

 
Ενόψει του γεγονότος ότι η  κατάρτιση του προϋπολογισμού ή και η 
αναμόρφωση γίνεται με ευθύνη της Δημοτικής Αρχής, εμείς δεν 

είμεθα σε θέση να ελέγχουμε τα στοιχεία αυτά και για το λόγο αυτό θα ψηφίσουμε 
¨λευκό¨. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Νιάρχος; 

 
Εμείς θα ψηφίσουμε ¨κατά¨ γιατί φαίνεται εδώ πια είναι η πολιτική του 
κράτους απέναντι στην τοπική διοίκηση, μείωση συνέχεια στις 

επιχορηγήσεις και στους πόρους που δίνονται σε αυτή παρότι μας λένε ότι έχουνε 
πλεόνασμα εκεί πέρα, ότι ο κρατικός προϋπολογισμός παρουσιάσει μεγάλο πλεόνασμα 
για φέτος, παρόλα αυτά βλέπουμε ότι δεν δίνουν τις επιχορηγήσεις στους δήμους. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι αυτό είναι κοινά αποδεκτό, δεν είναι… Τα στοιχεία άλλωστε… 

 
Εν πάση περιπτώσει επιβαρύνονται, από το 2014 πρέπει να ανατραπεί, από 
το πλεόνασμα του 2014 και όχι μετά από έξι χρόνια. 

 
ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: …(δεν ακούγεται) 
 
 
Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της τις παραπάνω εισηγήσεις, τις αναφερόμενες σ’ αυτές διατάξεις, το γεγονός 
ότι ΚΑΤΑ τάσσεται ο κ. Νιάρχος και ΛΕΥΚΗ ψήφο δηλώνουν οι κ.κ. Μπρεδήμας και 
Φαββατάς, κατά πλειοψηφία,  

ΝΙΑΡΧΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΝΙΑΡΧΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: 

ΝΙΑΡΧΟΣ: 

ΝΙΑΡΧΟΣ: 
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Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 

 
Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση, καταστάσεις 
αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων και στοιχείων 
ισολογισμού 2ου τριμήνου έτους 2013 του Δήμου Καλαμάτας, οι οποίες 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής και εισηγείται την 
αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2013, που 
απορρέει από τα προαναφερόμενα, μειώνοντας τα έσοδα και τις δαπάνες ως 
εξής: 
 
 ΜΕΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 
 

1. Κ.Α. 0451 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων 8.000,00 

2. Κ.Α. 0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων 
επιτηδευματιών 

23.000,00 

3. Κ.Α. 0461 Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων 20.000,00 

4. K.A. 0521 Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή 
επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων 

100.000,00 

5. K.A. 0522 Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς 
σε γη 

100.000,00 

6. K.A. 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης 
καταβολής τελών 

9.000,00 

7. Κ.Α. 1514 Πρόστιμα ανέγερσης και 
διατήρησης αυθαίρετων 
κατασκευών 

2.000,00 

8. Κ.Α. 1519.02 Πρόστιμα Τέλους Ακίνητης 
Περιουσίας 

4.000,00 

9. Κ.Α. 1519.03 Πρόστιμα Τελών Καθαριότητας 1.000,00 

10. Κ.Α. 1519.05 Πρόστιμα τελών χρήσεως 
Κοινοχρήστων Χώρων 

2.000,00 

11. Κ.Α. 1625 Αποζημίωση καταβληθείσα για 
λογαριασμό των υπόχρεων, λόγω 
προσκύρωσης ή ρυμοτομίας 
ακινήτων 

27.739,76 

12. Κ.Α. 2211.05 Πρόστιμα τελών διαφήμισης 2.500,00 

13. Κ.Α. 2211.06 Πρόστιμα τέλους ακίνητης 
περιουσίας 

16.000,00 

14. Κ.Α. 2211.07 Πρόστιμα τελών καθαριότητας 5.000,00 

15. Κ.Α. 2211.11 Πρόστιμα φόρου 
ηλεκτροδοτούμενων χώρων 

1.000,00 
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16.  Κ.Α. 2211.12 Πρόστιμα παράβασης κανονισμών 
υγειονομικού ενδιαφέροντος 

1.000,00 

17. Κ.Α. 2211.18 Έσοδα από δαπάνες 
αποκατάστασης ζημιών σε 
περιουσία του Δήμου από τροχαία 
ατυχήματα 

8.000,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 330.239,76 
 
 
 ΜΕΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 
 

1. Κ.Α. 35.7131.01 Προμήθεια κηποτεχνικού 
εξοπλισμού (2013) 

10.000,00 

2. Κ.Α. 35.7135.02 Προμήθεια φυτικού υλικού (2013) 2.000,00 

3. Κ.Α. 35.7135.04 Προμήθεια υλικών συντήρησης 
γλυπτών 

1.500,00 

4. Κ.Α. 00.6526.01 Χρεολύσια Δανείων Τ.Π. & Δ. 86.139,76 

5. Κ.Α. 00.6736.13 Προγραμματική σύμβαση για την 
σύνταξη επιχειρησιακού 
προγράμματος (2013) Αμοιβές και 
έξοδα τρίτων – Παροχές τρίτων 
(2014) 

37.600,00 

6. Κ.Α. 00.6736.14 Προγραμματική σύμβαση 
υλοποίησης προγραμμάτων της 
Κ.Τ.Π. και ανάπτυξης συστήματος 
πιστοποίησης υπηρεσιών του 
Δήμου κατά ISO 9001-2000 

38.000,00 

7. Κ.Α. 40.7421.02 Απαλ/σεις για την δημιουργία 
χώρων κοιν/στων και κοιν/λων 
χρήσεων Δυτ. Συνοικία 

10.000,00 

8. 40.7421.03 Απαλ/σεις για την δημιουργία 
χώρων κοιν/στων και κοιν/λων 
χρήσεων Βόρεια/Κεντρική Συνοικία 

15.000,00 

9. Κ.Α. 40.7421.04 Απαλ/σεις για την δημιουργία 
χώρων κοιν/στων και κοιν/λων 
χρήσεων Ανατολική Παραλία 

10.000,00 

10. 40.7421.05 Απαλ/σεις για την δημιουργία 
χώρων κοιν/στων και κοιν/λων 
χρήσεων Γιαννιτσάνικα 

10.000,00 

11. Κ.Α. 40.7421.06 Απαλ/σεις για την δημιουργία 
χώρων κοιν/στων και κοιν/λων 
χρήσεων Ανατ. Συνοικίας 

20.000,00 
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12. Κ.Α. 40.7421.07 Απαλ/σεις για την δημιουργία 
χώρων κοιν/στων και κοιν/λων 
χρήσεων Παναγίτσα 

5.000,00 

13. Κ.Α. 40.7421.08 Απαλ/σεις για την δημιουργία 
χώρων κοιν/στων και κοιν/λων 
χρήσεων Ακοβίτικα 

5.000,00 

14. Κ.Α. 40.7425.01 Δαπάνες για την εκτέλεση βασικών 
κοινοχρήστων πολεοδομικών 
έργων  Δυτ. Συνοικία 

10.000,00 

15. Κ.Α. 40.7425.02 Δαπάνες για την εκτέλεση βασικών 
κοινοχρήστων πολεοδομικών 
έργων  Βόρεια / Κεντρική Συνοικία 

15.000,00 

16.  Κ.Α. 40.7425.03 Δαπάνες για την εκτέλεση βασικών 
κοινοχρήστων πολεοδομικών 
έργων  Ανατολική Παραλία 

10.000,00 

17. Κ.Α. 40.7425.04 Δαπάνες για την εκτέλεση βασικών 
κοινοχρήστων πολεοδομικών 
έργων  Γιαννιτσάνικα 

15.000,00 

18. Κ.Α. 40.7425.05 Δαπάνες για την εκτέλεση βασικών 
κοινοχρήστων πολεοδομικών 
έργων  Ανατ. Συνοικίας 

20.000,00 

19. Κ.Α. 40.7425.06 Δαπάνες για την εκτέλεση βασικών 
κοινοχρήστων πολεοδομικών 
έργων  Παναγίτσα 

5.000,00 

20.  Κ.Α. 40.7425.07 Απαλ/σεις για την δημιουργία 
χώρων κοιν/στων και κοιν/λων 
χρήσεων Ακοβίτικα 

5.000,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 330.239,76 
 
 
 ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ 
 
 ΥΠΑΡΧΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ  22.347,29 
 

Ο ισοσκελισμός της μείωσης εσόδων και εξόδων που ανέρχεται στο ποσό 
των 330.239,76 €, καμία μεταβολή δεν επιφέρει στον αποθεματικό του 
δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2013 και επομένως παραμένει 
το ίδιο : 

 ΑΠΟΜΕΝΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ  22.347,29 
 
 
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 

Παύλος Μπουζιάνης     1. Ηλιόπουλος Αθανάσιος   

  2. Καρβέλης Γεώργιος   

  3. Μαρινάκης Σαράντος 

  4. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

  5. Μπούχαλης Δημήτριος  

  6. Μπρεδήμας Θεόδωρος   

  7. Νιάρχος Αναστάσιος  

  8. Φαββατάς Δημήτριος  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 30 Σεπτεμβρίου 2013 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 

 
 


