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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   22/2013 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   176/2013 
  

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 28η Μαΐου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μεσ., 

στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28, συνέρχεται στην 22η/2013 

συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 

27648/24-5-2013 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 από τα τακτικά μέλη οι κ.κ.: 1)   

Καμβυσίδης Ιωάννης, 2) Καρβέλης Γεώργιος, 3) Μπούχαλης Δημήτριος, 4) Μπρεδήμας 

Θεόδωρος και 5) Φαββατάς Δημήτριος. 

 

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

Αθανάσιος, 2)  Μπασακίδης Νικόλαος και 3) Νιάρχος Αναστάσιος.    

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκoνται επίσης τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής 

Επιτροπής κ.κ. Μαρινάκης Σαράντος και Γκραίκης Παύλος (προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 

183 απόφαση) οι οποίοι συμμετέχουν στη συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας τους κ.κ.   

Ηλιόπουλο Αθανάσιο και Νιάρχο Αναστάσιο 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 : 

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

Οι υπ’ αριθμ. πρωτ. 26881/22-5-2013 και 27998/27-5-2013 εισηγήσεις της Διεύθυνσης 
Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων και Οικονομικών αντίστοιχα 
που ήταν στο φάκελο του θέματος για ενημέρωση του Σώματος, έχουν ως εξής: 
 
 
 Η υπ’ αριθ. πρωτ. 26881/22-5-2013 εισήγηση της Διεύθυνσης 

Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων : 
 

ΘΕΜΑ : Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Καλαμάτας 
κατά το τμήμα που τον αφορά. 
 
                            Με την υπ’ 7261/22-2-2013 Κοινή Απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών και Οικονομικών (Φ.Ε.Κ. 450/Β/26-2-2013), καθορίζεται το περιεχόμενο 
του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) των Ο.Τ.Α., η διαδικασία κατάρτισης 
και έγκρισης του, τα κριτήρια επίτευξης και η διαδικασία παρακολούθησης και 
αναμόρφωσης των οικονομικών στόχων του, καθώς και η διαδικασία υπαγωγής των 
Ο.Τ.Α. στο Πρόγραμμα Εξυγίανσης. 

                        Σύμφωνα με το άρθρο 1 της ανωτέρω απόφασης, το Ολοκληρωμένο 
Πλαίσιο Δράσης των Ο.Τ.Α. συνοψίζει το πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
δράσης, το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και τον ετήσιο Προϋπολογισμό των Ο.Τ.Α. και 
των Νομικών Προσώπων αυτών που είναι ενταγμένα στο καταρτιζόμενο, από την 
ΕΛΣΤΑΤ, Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ). Η σύνοψη του πενταετούς 
επιχειρησιακού προγράμματος, του ετήσιου προγράμματος δράσης, του ετήσιου 
προϋπολογισμού και της πορείας εκτέλεσής του, αποτυπώνεται σε πρότυπα πινάκων 
που καθορίζονται με την Εγκύκλιο υπ’ αριθμό 5 (αριθμός πρωτ. 14065/9-4-2013) του 
Υπουργείου Εσωτερικών. 

                       Το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας με τις 513/4-12-2012, 560/27-12-
2012, 47/31-1-2013 και 81/11-2-2013 αποφάσεις του, έχει εγκρίνει (αντίστοιχα) την Α΄ 
Φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2012 – 2014 του Δήμου Καλαμάτας 
(Στρατηγικός Σχεδιασμός), την Β΄ Φάση (Επιχειρησιακός Σχεδιασμός), το Τεχνικό 
Πρόγραμμα για το έτος 2013 και το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και το Ετήσιο 
Προϋπολογισμό του έτους 2013. 

                       Στο Μητρώο Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (ΕΛΣΤΑΤ για το έτος 
2012 – υποτομέας S.1313 ΟΤΑ, του Τομέα της Γενικής Κυβέρνησης), αναφέρεται ότι ο 
Δήμος Καλαμάτας είναι εποπτεύουσα αρχή των φορέων: 

1. Δημοτική Φιλαρμονική Καλαμάτας  
2. Φορέας Κοινωνικής Προστασίας & Αθλητισμού Δήμου Καλαμάτας  
3. Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Μεσσηνίας  
4. Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμων Καλαμάτας – Μεσσήνης και Κοινοτήτων 

Περιοχής Καλαμάτας  
5. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας 
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Μετά από τις οδηγίες που παρέχονται με την Εγκύκλιο 5 (αριθμός πρωτ. 14065/9-4-
2013) του Υπουργείου Εσωτερικών, το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Δήμου 
Καλαμάτας πρέπει να περιλαμβάνει το Δήμο Καλαμάτας και τα Νομικά του Πρόσωπα 
«Δημοτική Φιλαρμονική Καλαμάτας» και «Φορέας Κοινωνικής Προστασίας & 
Αθλητισμού Δήμου Καλαμάτας». Οι Σύνδεσμοι, δεν έχουν την υποχρέωση 
συμπλήρωσης των σχετικών πινάκων του Ο.Π.Δ., δεδομένου ότι δεν έχει εκδοθεί η 
Υπουργική Απόφαση, που προβλέπεται στο άρθρο 204 του Ν. 3463/2006 και 
προσδιορίζει τους υπόχρεους προς εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Συνδέσμους. Το Λιμενικό Δημοτικό Ταμείο Καλαμάτας δεν συμπεριλαμβάνεται στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Καλαμάτας 2012 – 2014 αλλά και  μέχρι 
σήμερα, δεν έχει  ολοκληρωθεί η διαδικασία σύστασής του. 
 
                        Η  «Δημοτική Φιλαρμονική Καλαμάτας» και ο «Φορέας Κοινωνικής 
Προστασίας & Αθλητισμού Δήμου Καλαμάτας» συμπεριλαμβάνονται στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Καλαμάτας 2012 – 2014 στην Α και στη Β Φάση 
αλλά, μέχρι σήμερα, δεν έχουν καταρτίσει το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης τους για το 
2013 και δεν μπορούν να ενταχθούν στην παρούσα φάση, στο Ολοκληρωμένο 
Πλαίσιο Δράσης του Δήμου Καλαμάτας.  
 
                        Επειδή, ειδικά για το οικονομικό έτος 2013, είναι δυνατό το τμήμα του 
Ο.Π.Δ. που αφορά τον Ο.Τ.Α. να ψηφίζεται από το οικείο συμβούλιο χωριστά από το 
τμήμα αυτού που αφορά τα Νομικά πρόσωπα του Ο.Τ.Α. (άρθρο 8 την ΚΥΑ 7261/22-
2-2012), παρακαλούμε όπως η Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο 
Καλαμάτας, αποφασίσουν για την «Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 
(Ο.Π.Δ.) του Δήμου Καλαμάτας κατά το τμήμα που τον αφορά», όπως αυτό 
αποτυπώνεται στους συνημμένους πίνακες.  
  

 
Συν/να: 

1. Φ.Ε.Κ. 450/Β/26-2-2013 
2. Εγκύκλιος 5 (α.π. 14065/9-4-2013) του Υπουργείου Εσωτερικών 
3. Πίνακας 1: Στρατηγικός Σχεδιασμός 2012 - 2014 
4. Πίνακας 2: Επιχειρησιακός Σχεδιασμός 2012 - 2014 
5. Πίνακας 3: Γενικός Χρηματοδοτικός Πίνακας 2012 - 2014 
6. Πίνακας 4: Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2013 

 
 
 
 Η υπ’ αριθ. πρωτ. 27998/27-5-2013 εισήγηση του Τμήματος 

Λογιστηρίου της Διεύθυνσης Οικονομικών : 
 

ΘΕΜΑ: «Κατάρτιση σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου 
Καλαμάτας» 

 
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 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
(με εντολή) 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 
 
 

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
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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’ αρίθμ. 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. 

συντάξαμε τον Πίνακα 5Α. Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων Δήμου Καλαμάτας 
τον οποίο σας υποβάλουμε προκειμένου η Οικονομική Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη 
της και αυτούς της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Θεμάτων, 
να καταρτίσει το σχέδιο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Καλαμάτας το 
οποίο στη συνέχεια πρέπει να ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο και να υποβληθεί 
προς έλεγχο στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.  

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση  IV. Διαδικασία κατάρτισης και ψήφισης του ΟΠΔ από 
τους ΟΤΑ, αναφέρεται ότι «…Επισημαίνεται πάντως ότι η Οικονομική Επιτροπή δύναται, 
να καταρτίσει αρχικά το σχέδιο για το τμήμα του ΟΠΔ που αφορά στον ΟΤΑ, (το οποίο, 
μετά την ψήφιση από το οικείο συμβούλιο, υποβάλλεται προς έγκριση στην οικεία 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση) και σε δεύτερη φάση να καταρτιστεί και να υποβληθεί το 
ολοκληρωμένο ΟΠΔ (μετά των Νομικών Προσώπων), με την ίδια διαδικασία. …» 

 
Ο εισηγητής 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΑΤΟΥΡΟΣ 
Ο Τμηματάρχης 
ΛΙΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

Ο /ντής 
 ( υπογραφή) 

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας                                                                                         
« με εντολή» 

                                                      
Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών                                                                                                   

Μπουζιάνης Παύλος 
 
Συνημμένα: Πίνακα 5Α. Στοχοθεσία Οικονομικών Αποτελεσμάτων Δήμου Καλαμάτας 
 
 
 
Η εισήγηση του κ. Προέδρου καθώς και η διαλογική συζήτηση που διεξάγεται επί του 
θέματος, έχουν ως εξής: 

 
Όπως θα γνωρίζετε, μετά από εντολές του Υπουργείου Εσωτερικών 
πρέπει η Υπηρεσία μας να υποβάλει έναν πίνακα στοχοθεσίας 

οικονομικών αποτελεσμάτων, σε συνεργασία το τμήμα οικονομικών με το τμήμα 
ανάπτυξης, γι’ αυτό είναι εδώ και από τις δύο διευθύνσεις, το οποίο θα πρέπει να 
ψηφισθεί από την Οικονομική Επιτροπή και στη συνέχεια θα περάσει και από το 
Δημοτικό Συμβούλιο. Παράλληλα θα ακολουθήσει η ίδια διαδικασία και για ορισμένα 
νομικά πρόσωπα που φέτος η διαδικασία αυτή μπορεί να γίνει ξεχωριστά, ενώ από το 
χρόνου προβλέπει ο νομοθέτης να γίνεται από κοινού. 
Θέλετε κάτι να ρωτήσετε; 

 
Κε Πρόεδρε τα περιθώρια προκειμένου να ασκήσουμε το δικαίωμα του 
ελέγχου είναι πάρα πολύ στενά, οι πίνακες είναι μεγάλοι. Παρά μόνον 

αυτοί που τους χειρίζονται μπορούν να έχουν γνώμη επ’ αυτών. 
Συνεπώς, εμείς το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ψηφίσουμε λευκό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: 
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Ουσιαστικά ψηφίζετε αυτό που ψηφίσατε στον προϋπολογισμό γιατί 
αυτό τι είναι, είναι μια ανάλυση του προϋπολογισμού κατά μήνα. 

Κα Διευθύντρια θέλετε να πείτε δύο λόγια παραπάνω κι εσείς ενημερωτικά;  
 
(Διευθύντρια Οικονομικών Δήμου): 
Στον πίνακα 5 που είναι τα οικονομικά στοιχεία, έχει ζητηθεί μία 

ανάλυση του προϋπολογισμού, πως προβλέπουμε ότι θα κινηθεί σε μηνιαία βάση το 
2013, με βάση τα απολογιστικά του ’12. Δηλαδή, περίπου τι ήταν εισπράξιμα σε ένα 
μήνα το Μάιο του ’12, ένα αντίστοιχο ποσοστό με βάση του προϋπολογισμού, 
υπολογίζονται πόσα θα είναι εισπράξιμα στο ΄13. Το ίδιο και τα έξοδα. Και βάση αυτών 
βέβαια θα γίνεται και ο έλεγχος από το παρατηρητήριο.  
 
ΚΑΡΒΕΛΗΣ: Κάθε μήνα αυτό;  
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ: Σε μηνιαία βάση, τριμηνιαία σύνολα, μέχρι 31/12/2013. 
 
ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: …(δεν ακούγεται) 

 
Είναι απολογιστικά. Μέχρι και τον Απρίλιο απολογιστικά όπως 
ακριβώς δηλαδή …. (δεν ακούγεται) 

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

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 
Καταρτίζει το σχέδιο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου 
Καλαμάτας, ως προς το μέρος που αφορά το Δήμο, 

και 

εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την ψήφιση αυτού,  

όπως αυτό αποτυπώνεται στους πίνακες που συνοδεύουν τις εισηγήσεις του 
Τμήματος Λογιστηρίου της Διεύθυνσης Οικονομικών και της Διεύθυνσης 
Προγραμματισμού Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων και  αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής. 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως 
ακολουθεί : 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παύλος Μπουζιάνης     1. Καμβυσίδης Ιωάννης 

  2. Καρβέλης Γεώργιος 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ:  
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  3. Μαρινάκης Σαράντος  

  4. Μπούχαλης Δημήτριος  

  5. Μπρεδήμας Θεόδωρος   

  6. Φαββατάς Δημήτριος  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 4 Ιουνίου 2013 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 

 
 
 

 
 


