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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   41/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ   484/2020

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 9η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:10, 
συνέρχεται στην 41η/2020 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά 
την υπ’ αριθμ. πρωτ.  61590/5-10-2020 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 των υπ’ αριθμ. 40/20930/31-3-2020 και 163/33282/29-5-2020 εγκυκλίων 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) Λιάππας Λεωνίδας 2) Μπάκας Ιωάννης, 3) Μπασακίδης Νικόλαος  και 4) Τζαμουράνης 
Βασίλειος.

Δεν συμμετέχουν αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Αλειφέρη Καραθανάση 
Ελένη, 2) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 3) Μαρινάκης Σαράντος και 4) Πολίτης Δημήτριος. 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.  
Δρούγας Παντελής, Αθανασόπουλος Κων/νος (προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 483 απόφαση), 
Χριστόπουλος Ιωάννης και Αγγελής Αναστάσιος, αναπληρώνοντας τα τακτικά μέλη κ.κ.  
Πολίτη Δημήτριο, Μαρινάκη Σαράντο, Κοσμόπουλο Βασίλειο και Αλειφέρη Καραθανάση Ελένη 
αντίστοιχα. 

Σημειώνεται ότι μετά την παραίτηση του κ. Ζαφειρόπουλου Ιωάννη από τη θέση του 
τακτικού μέλους τη θέση αυτή καταλαμβάνει το αναπληρωματικό μέλος κ. Λιάππας Λεωνίδας.

Επίσης στη συνεδρίαση κλήθηκαν Πρόεδροι Συμβουλίων Κοινοτήτων και Πρόεδροι 
Κοινοτήτων, επειδή στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα που αφορούν στις εν λόγω 
Κοινότητες και απ’ αυτούς:
 Συμμετέχει, λόγω απουσίας του Προέδρου του Συμβουλίου της Κοινότητας Καλαμάτας κ. 

Λύρα Παναγιώτη, η αναπληρώτρια αυτού κα Μπάμπαλη Αικατερίνη. 
 Δεν συμμετέχει ο Πρόεδρος της Κοινότητας Καρβελίου κ. Μαραβάς Δημήτριος. 

Στη συνεδρίαση επίσης, συμμετέχουν ο κ. Δήμαρχος (προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 484 
απόφαση) και το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής  κ. Μαστραγγελόπουλος 
Δημήτριος (προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 489 απόφαση). 

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 2020.  

Η με αριθμ. πρωτ. 60540/01-10-2020 σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης  Οικονομικών του 
Δήμου, η οποία ήταν στο φάκελο του θέματος προς ενημέρωση, έχει αναλυτικά ως εξής:

ΘΕΜΑ:  «Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού 2ου τριμήνου 2020»

                                 
                                                      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.

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.
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8. Τον προϋπολογισμό του Δήμου Καλαμάτας έτους 2020 ο οποίος ψηφίστηκε με την  569/2019 
Α.Δ.Σ. Καλαμάτας και επικυρώθηκε με την με αρ. 279605+279601/17-12-2019 Απόφαση του 
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, όπως 
αυτός είχε διαμορφωθεί μέχρι τις 30/06/2020. 

9. Την 570/2019 Α.Δ.Σ.  Καλαμάτας με την οποία ψηφίστηκε το Ο.Π.Δ. του Δήμου Καλαμάτας  
έτους 2020.

10. Τα συνολικά έσοδα και έξοδα του Δήμου Καλαμάτας ανήλθαν στο χρονικό διάστημα από 
1/1/2020 έως 30/06/2020 σε 30.601.089,56 € και 15.331.953,24 € αντίστοιχα, όπως προκύπτει 
από την κατάσταση εσόδων – εξόδων του προγράμματος Genesis του Δήμου και το Χρηματικό 
Υπόλοιπο διαμορφώθηκε στις 30/06/2020 σε 15.269.136.32 €,
η ανάλυση του οποίου έχει ως εξής:

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 30-06-2020 15.269.136.32

ΑΠΟ ΧΕ 4671/01 ΤΟΥ ΤΑΔΚΥ 33.608,09

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ : 15.302.744,41

ΜΕΤΡΗΤΑ 280,00

ΤΡΑΠΕΖΕΣ 14.845.753,81

ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΑΠΌ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΑΜΙΕΣ 451.361,33

ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΘΟΥΡΙΑΣ 5.349,27

Σ Υ Ν Ο Λ Ο : 15.302.744,41

11. Τις παρακάτω καταστάσεις του Α΄ Εξαμήνου 2020 σχετικές με: α) τα αποτελέσματα εκτέλεσης 
προϋπολογισμού εσόδων 2ου Τριμήνου 2020, β)  τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού 
δαπανών του 2ου Τριμήνου 2020 και γ) τα αποτελέσματα του ισολογισμού του 2ου Τριμήνου 
2020,

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020 - 30/06/2020

Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα %
Εισπραχθέ

ντα %Κ.
Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

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

0 Τακτικά έσοδα 18783271,21 7724561,4 0,411247 7434050,87 0,39578 0,962391

1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 270198,85 141890,4 0,525133 49413,74 0,182879 0,348253

2 Ίρόσοδοι από κινητή περιούσια 220000 63013,68 0,286426 63013,68 0,286426 1

3
Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και 
δικαιώματα 5300000 1643907,38 0,310171 1629758,93 0,307502 0,991393

4
Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και 
παροχή υπηρεσιών 2385400 913540,82 0,382972 771273,3 0,323331 0,844268

5 Φόροι και εισφορές 1220000 366801,03 0,300657 325183,13 0,266544 0,886538

6 Εσοδα από επιχορηγήσεις 9356772,36 4583907,09 0,489903 4583907,09 0,489903 1

7 Λοιπά τακτικά έσοδα 30900 11501 0,372201 11501 0,372201 1

1 Εκτακτα έσοδα 20664359,15 3297458,41 0,159572 3252122,96 0,157378 0,986251

11
Εσοδα από την εκποίηση κινητής και 
ακίνητης περιούσιας 3300 7428,65 2,251106 0 0 0

12
Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών 
δαπανών 1788986,27 1542475,24 0,862206 1542475,24 0,862206 1

13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 18161962,88 1519671,57 0,083673 1519671,57 0,083673 1
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14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 50000 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0!

15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 508150 200497,44 0,394563 169325,95 0,33322 0,844529

16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 151960 27385,51 0,180215 20650,2 0,135892 0,754056

2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 2107798,29 1933380,69 0,917251 1852567,16 0,878911 0,958201

21 Τακτικά έσοδα 1895000 1862224,61 0,982704 1850128,29 0,976321 0,993504

22 Έκτακτα έσοδα 212798,29 71156,08 0,334383 2438,87 0,011461 0,034275

3
Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από 
Π.Ο.Ε. 16411211,81 14901935,51 0,908034 259172,79 0,015792 0,017392

31 Εισπράξεις από δάνεια 1546350,55 95183,26 0,061553 95183,26 0,061553 1

32
Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων 
οικονομικών ετών 14864861,26 14806752,25 0,996091 163989,53 0,011032 0,011075

4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 6005757,04 3145873,78 0,52381 3143796,38 0,523464 0,99934

41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου 5028197,04 2718083,88 0,540568 2718083,88 0,540568 1

42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 247000 66549,9 0,269433 64472,5 0,261022 0,968784

43 Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους 730560 361240 0,49447 361240 0,49447 1

5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 14659379,36 14659379,4  14659379,4   

 Σύνολα εσόδων 78631776,86 45662589,19  30601089,56   

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020 - 30/06/2020

Προϋπ/σμός
Δεσμευθέντ

α %
Τιμολογηθέν

τα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % %Κ.Α
.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 
ΕΞΟΔΩΝ

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

6 Έξοδα 27647367,73 22535204,1 1,226852 9846366,69 0,3561412 9723328,19 9263492,38 0,3350587 0,9408031

60
Αμοιβές και έξοδα 
προσωπικού 11869564 10240837,2 1,159042 5551505,48 0,4677093 5545177,86 5293397,07 0,4459639 0,9535066

61
Αμοιβές αιρετών και 
τρίτων 1388146,8 1000559,3 1,387371 387411,75 0,2790856 365930,76 331212,89 0,2386008 0,8549376

62 Παροχές τρίτων 5985495,02 5692317,53 1,051504 1419322,23 0,237127 1412021,71 1335046,73 0,223047 0,9406227

63 Φόροι - τέλη 564050 149550 3,771648 30498,69 0,0540709 30498,69 30498,69 0,0540709 1

64 Λοιπά Γενικά έξοδα 1959395,99 821513,48 2,385105 233563,25 0,1192017 219811,98 189850,37 0,0968923 0,8128435

65

Πληρωμές για την 
εξυπηρέτηση δημοσίας 
πίστεως 850531,02 842731,02 1,009256 415854,3 0,4889349 414695,15 414695,15 0,487572 0,9972126

66
Δαπάνες προμήθειας 
αναλωσίμων 1307636,16 1028628,34 1,271243 282094,03 0,2157282 239075,08 228043,89 0,174394 0,8083967

67
Πληρωμές - 
Μεταβιβάσεις σε τρίτους 3502548,74 2738137,47 1,279172 1519904,43 0,4339424 1489904,43 1434535,06 0,4095689 0,9438324

68 Λοιπά Έξοδα 220000 20929,71 10,51137 6212,53 0,0282388 6212,53 6212,53 0,0282388 1

7 Επενδύσεις 27282866,92 22138223,3 1,232387 1854765,55 0,0679828 1573911,82 1558700,74 0,0571311 0,8403762

71

Αγορές κτιρίων, τεχνικών 
έργων και προμήθειες 
παγίων 1954767,34 913023,75 2,140982 164034,94 0,0839153 147078,93 137894,25 0,0705425 0,8406395

73 Έργα 23773632,31 20530228,9 1,157982 1653895,33 0,0695685 1403900,49 1397874,09 0,0587993 0,8452011

74

Μελέτες, έρευνες, 
πειραματικές εργασίες 
κλπ 1549467,27 694970,63 2,229544 36835,28 0,0237729 22932,4 22932,4 0,0148002 0,6225662

75

Τίτλοι πάγιας επένδυσης 
(συμμετοχές σε 
επιχειρήσεις) 5000 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0!

8

Πληρωμές Π.Ο.Ε., 
αποδόσεις και 
προβλέψεις 22729269,46 5537191,41 4,104837 5393219,79 0,2372808 4510274,03 4509760,12 0,198412 0,8361907

81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 2174120,53 2174120,53 1 2041971,94 0,9392174 1161221,59 1160707,68 0,5338746 0,5684249

82 Αποδόσεις 5658197,04 2793594,44 2,025418 2781771,41 0,4916357 2781771,41 2781771,41 0,4916357 1

83

Επιχορηγούμενες 
πληρωμές υποχρεώσεων 
Π.Ο.Ε. 569476,44 569476,44 1 569476,44 1 567281,03 567281,03 0,9961449 0,9961449

85
Προβλέψεις μη 
είσπραξης 14327475,45 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0!

9 Αποθεματικό 0         

 Σύνολα δαπανών 77659504,11 50210618,8  17094352,03  15807514 15331953,24   
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Λ/ο 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020
Μεταβολή Τέλος Προηγούμενου 

έτους
Προηγούμενο 
τρίμηνο

B'Τρίμηνο 
2020

%
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2  3\2

Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 15.592.305,37 15.688.398,27 15.866.566,84 1,01

1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ 13.206.091,73 13.275.128,48 13.400.539,08 1,01

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

3. Λοιπές απαιτήσεις 2.386.213,64 2.413.269,79 2.466.027,76 1,02

Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 14.236.276,89 15.003.721,07 14.846.361,62 0,99

1. Ταμείο 148,77 297,81 327,81 1,10

2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 14.236.128,12 15.003.423,26 14.846.033,81 0,99

Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

158.399,23 95.385,55 52.778,39 0,55

1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 4.716,96 4.716,96 4.716,96 1,00

2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 153.682,27 90.668,59 48.061,43 0,53

3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί 
ενεργητικού

0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0!

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ 8.614.652,52 8.504.282,16 8.472.759,30 1,00

1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε 
τράπεζες

8.614.652,52 8.504.282,16 8.472.759,30 1,00

2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε 
τράπεζες

0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0!

Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2.437.463,66 3.272.233,99 2.242.313,69 0,69

1. Προμηθευτές 2.110.712,92 2.043.779,09 1.677.008,18 0,82

3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 281.193,82 254.173,86 280.611,02 1,10

4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 5.471,63 660.338,59 67.724,22 0,10

5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις

40.085,29 313.942,45 216.970,27 0,69

Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 
ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

1.897.183,32 1.897.183,32 1.890.408,13 1,00

1. Έσοδα επόμενων χρήσεων 1.890.408,13 1.890.408,13 1.890.408,13 1,00

2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 
(πληρωτέα)

6.775,19 6.775,19 0,00 0,00

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.»
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Σας ενημερώνουμε ότι: 

 τα αποτελέσματα στόχου και εκτέλεσης προϋπολογισμού β’ τριμήνου 2020, 
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                                                                                                                                            6μηνο

 Από Πίνακα 1 Από Πίνακα 2     Αποκλίσεις

Κατηγορίες Στοχοθεσίας Στόχος Εκτέλεση (Εκτέλεση μείον 
Στόχος)

Ίδια έσοδα και έσοδα ΠΟΕ (3α+3β+4) 6.337.006 5.047.601 - 1.289.405

Σύνολο εσόδων (Α.1) 20.592.422 14.710.510 -5.881.912

Σύνολο εσόδων (Α.1) και διαθεσίμων έναρξης (6) 34.828.699 28.946.787 -5.881.912

Σύνολο εξόδων (Β.1) 23.221.803 15.313.539 -7.908.264

Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Δ) = (Α.1) + (6) - (Β.1) 11.606.896 13.633.248 2.026.352
Απλήρωτες υποχρεώσεις (Γ2) 2.500.000 1.645.371 -854.629
Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Ε) = (Δ) - (Γ.2) 9.106.896 11.987.877 2.880.981

Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ %   8%
Ποσοστιαία Απόκλιση Ιδίων Εσόδων και Εσόδων 
ΠΟΕ 

  -20%

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

α) Η ποσοστιαία απόκλιση του οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ 2ου τριμήνου του 2020 
ανέρχεται σε 8%.

Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ (%) = 
Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ          x 100 =
Στόχος Συνόλων Εσόδων και Διαθεσίμων Έναρξης 

  2.880.981   x 100 = 8%
       34.828.699

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι κατά την κατάρτιση του ΟΠΔ, ο Δήμος είχε θέσει ως στόχο, στις 
30/06/2020 το ύψος των διαθεσίμων του να επαρκεί για τη χρηματοδότηση των απλήρωτων 
υποχρεώσεων του και ταυτόχρονα να έχει συγκεντρωθεί ένα ποσό ύψους 9.106.896 € 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 
2.880.,981 €, η οποία αντιστοιχεί στο 8% 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 - 20%.

         Απόκλιση Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ (%) =

Απόκλιση Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ x 100 =
  Στόχος Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ

        - 1.289.405 x 100 = - 20%
         6.337.006
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 Από τα παραπάνω προκύπτει ότι κατά την κατάρτιση του ΟΠΔ ο Δήμος είχε θέσει ως στόχο να 
εισπράξει το Α εξάμηνο του 2020 το ποσό των 6.337.006 € από ίδια έσοδα και έσοδα ΠΟΕ. Τελικά  
κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού συγκέντρωσε το ποσό των 5.047.601 €. Συνεπώς υπάρχει 
ένα έλλειμμα έναντι του αρχικού στόχου που ανέρχεται σε - 1.289.405 € ή  - 20 % 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: 

Αν και στον πρόσφατο απολογισμό παρουσιάσαμε και οικονομικά στοιχεία του 
3ου τριμήνου, επειδή όμως το τυπικό ορίζει ότι πρέπει όλες οι εκθέσεις των 

τριμήνων να περνούν από την Οικονομική Επιτροπή, για το λόγο αυτό ήρθε το 2ο τρίμηνο, το 
οποίο είναι σύμφωνα με την εισήγηση: το χρηματικό υπόλοιπο στο 2ο τρίμηνο είναι 
15.302.744,41.
Λοιπόν, δεν ξέρω αν κάποιος συνάδελφος θέλει να κάνει κάποια ερώτηση πάνω σ’ αυτό; 
Κύριε Χριστόπουλε;

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν έχω ερώτηση.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έχετε ερώτηση. Κύριε Τζαμουράνη;

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Όχι ερώτηση, μια μικρή τοποθέτηση θα κάνω.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως, κ. Τζαμουράνη, να σας ακούσουμε.

Διαβάζοντας τον απολογισμό αυτό και την εισηγητική έκθεση στέκομαι σε 
2 σημεία: το ένα ότι εις ό,τι αφορά τα έσοδα υπάρχει μία σημαντική 

υστέρηση, την οποία καταγράφω, και ιδιαίτερα στην απόκλιση των Ιδίων Εσόδων από 
ανταποδοτικά τέλη που είναι της τάξεως του 20% και το οποίο θεωρώ ότι ναι μεν έχει 
ερμηνεία αλλά είναι, κατά την άποψή μου, μεγάλο ποσοστό, και το δεύτερο στις δαπάνες 
όπου εκεί τα πράγματα σε ό,τι αφορά τα έργα και τις μελέτες είναι σχεδόν απογοητευτικές, 
δηλαδή, η απορρόφηση το 1ο εξάμηνο του έτους στα έργα είναι το 5,8 του αντίστοιχου 
προϋπολογισμού, στις δε μελέτες είναι το 1,5% του αντίστοιχου προϋπολογισμού.

Κύριε Τζαμουράνη, δεν ακούγεστε.
Δυο λεπτά να τον καλέσω τηλεφωνικώς τον κ. Τζαμουράνη. 

Μισό λεπτό, σας παρακαλώ. Είναι απ’ τα προβλήματα τα οποία τα έχουν αυτά οι…

(Τηλεφωνική κλήση στον κ. Τζαμουράνη)

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Ναι.

Βασίλη Τζαμουράνη, επειδή έπεσε η σύνδεσή σου, σε έβαλα τηλεφωνικώς, 
μπορείς να συνεχίσεις να πεις αυτά που μας έλεγες.

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Ολοκλήρωσα.

Ναι, συγνώμη, επειδή ακούστηκες για τα έργα, οι παρατηρήσεις σου ήταν για 
τα έργα και για τις μελέτες, η υστέρηση που παρουσιάζουν στην 

απορροφητικότητα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Μεγάλη υστέρηση στην απορροφητικότητα: 5,8% του αντίστοιχου 
προϋπολογισμού αφορά στα έργα, 1,5% απορρόφηση του αντίστοιχου 

προϋπολογισμού για το 1ο εξάμηνο του 2020 σε ό,τι αφορά τις μελέτες.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 2ο εξάμηνο. Λοιπόν, εντάξει, Βασίλη. Ο κ. Λιάππας θέλει να πει κάτι;

Μια παρατήρηση μόνο θα ’θελα να κάνω, ως προς τα έσοδα, Γιώργο. Επειδή είναι 
το 1ο εξάμηνο η απόκλιση του 20%... Έτσι δεν είναι, αν δεν κάνω λάθος;

Είναι το 2ο εξάμηνο αυτό το οποίο βλέπουμε… Το 1ο εξάμηνο, σωστά, το 2ο 
τρίμηνο είναι.

Το 1ο εξάμηνο. Δηλαδή, ουσιαστικά αυτό το εξάμηνο δεν είχαμε μπει κυρίως στη 
2η φάση του κορωνοϊού.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι.

Και βλέπω μια υστέρηση αυτή των εσόδων. Στο 2ο εξάμηνο εγώ πιστεύω θα 
αμβλυνθεί ακόμα αυτή η απόκλιση. Το έχετε λάβει υπόψη σας αυτό; Έχετε κάνει 

τους προγραμματισμούς σας; Μη βρεθούμε προ εκπλήξεων.

Μάλιστα. 
Άλλος θέλει να πει κάτι; Όχι ο κ. Αγγελής.

Λοιπόν, θα σας απαντήσω, λοιπόν. Επειδή γνωρίζω τα στοιχεία του 3ου τριμήνου και τα οποία 
μάλιστα μέχρι 25 Σεπτεμβρίου σας τα παρουσίασα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ενδεχομένως να 
μην τα θυμάστε και γι’ αυτό σας δικαιολογώ, όσον αφορά τα τακτικά έσοδα: συνολικά σας 
λέω, το εννιάμηνο, η υστέρηση ήταν 11,37% στο σύνολο των εσόδων, δηλαδή περίπου 
11,37 …

ΛΙΑΠΠΑΣ: Για το 3 τρίμηνο λες …

… και μάλιστα τους πίνακες αυτούς τους απέστειλα και στους επικεφαλής. 
11,37% και μάλιστα μειώσαμε αντίστοιχα τις δαπάνες κοντά στο 8%. Και είπα 

ότι η πραγματική απόκλιση σε σχέση με τον περσινό προϋπολογισμό του αντίστοιχου 
διαστήματος είναι 359.000 ευρώ, και αυτό έχει καταγραφεί.
359.000 ευρώ, όπως καταλαβαίνετε σε έναν προϋπολογισμό 55 εκατομμυρίων, και εδώ πέρα 
δεν συμπεριλαμβάνεται το ταμειακό υπόλοιπο που είναι 15 εκατομμύρια και μας κάνει 70, 
είναι απειροελάχιστο και σύμφωνα μάλιστα με τη βοήθεια την οποία έχει δώσει ο Δήμος στις 
επιχειρήσεις και τους επιχειρηματίες, μ’ όλα τα μέτρα τα οποία έχει λάβει κατά το παρελθόν.
Αρκεί να σας πω ότι Δήμοι ανάλογης δυναμικότητος με τον δικό μας έχουν υστέρηση εσόδων 
της τάξης του 25 και 30% και πολύ παραπάνω, και μάλιστα υπήρχε και σε μία εφημερίδα της 
Αυτοδιοίκησης που πρόσφατα κυκλοφόρησε ένα άρθρο ότι οι Δήμαρχοι 300 τόσων Δήμων 
ανησυχούν για τα οικονομικά των Δήμων λόγω του κορωνοϊού και των επιπτώσεων των 
οποίων έχει επιφέρει σε αυτούς.
Σας είχα πει, λοιπόν, και στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι ο Δήμος Καλαμάτας δεν πατάει σε 
πήλινα πόδια, είναι υγιής και είναι σταθερότατος και η απόκλιση που έχει είναι πάρα πολύ 
μικρή, τουλάχιστον με τα στοιχεία που έχουμε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, δηλαδή το 1ο 
εννιάμηνο του 2020.
Φυσικά και το 2ο τρίμηνο του 2020 θα παρουσίαζε αυτή τη σημαντική υστέρηση την οποία 
διαπιστώσατε. Ποιος ήταν ο λόγος; Ο λόγος ήταν, αν θυμάστε στα μέτρα τα οποία πήραμε 
ότι μετακινήσαμε τις υποχρεώσεις οφειλετών των Δήμων για τις 31 Αυγούστου. 
Καταλαβαίνετε, λοιπόν, όταν υπάρχει μια στάση πληρωμών ότι δεν είναι δυνατόν να 
μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε και σε πλέον επίσημα, στα χαρτιά μας εδώ πέρα και να 
εμφανίσουμε ποια είναι η πραγματική εικόνα του Δήμου.
Εδώ πέρα μας δίνονται, λοιπόν, μία, να το χαρακτηρίσω εντός εισαγωγικών, μία 
«πλασματική» εικόνα γιατί δεν είναι η πραγματική εικόνα του Δήμου αυτή. Η πραγματική 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΛΙΑΠΠΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΛΙΑΠΠΑΣ: 

ΛΙΑΠΠΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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εικόνα είναι αυτή που παρουσιάζει στο 3ο τρίμηνο, το οποίο θα έρθει ή μέχρι το τέλος 
Οκτωβρίου ή το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου να εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή 
και εκεί θα δείτε τις διαφορές τις οποίες υπάρχουν, οι οποίες είναι όπως σας τις ανέφερα σε 
ποσοστά.
Μία παρατήρηση, επίσης, σ’ αυτό που είπε ο κ. Τζαμουράνης όσο αφορά τα έργα. Σύμφωνα 
με τα στοιχεία τα οποία είχαμε, κ. Τζαμουράνη, μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου, η απορρόφηση 
των έργων ήταν κοντά στα 3 εκατομμύρια. Ανέτρεξα πίσω πολλά έτη, 4-5 χρόνια, να δω την 
ανάλογη απορρόφηση τους ανάλογους μήνες. υμαινόταν από 2.700 μέχρι 3,5 εκατομμύρια 
και μάλιστα στο σύνολο του έτους δεν ξεπερνούσε η απορροφητικότητα τα 6 εκατομμύρια, 
ήταν 5 - 5,5 - 6. Ο λόγος είναι απλός: έχουμε ένα τεχνικό πρόγραμμα περίπου 20 
εκατομμυρίων και σύμφωνα με τις εκπτώσεις τις οποίες γίνονται που είναι περίπου στη μέση, 
αυτόματα κατεβαίνουν στα 10 εκατομμύρια. 
Άρα λοιπόν, η απορροφητικότητα είναι στο ύψος σχεδόν των προηγούμενων ετών. Δεν έχει 
αλλάξει κάτι. Οπότε να μην ανησυχούμε και γι’ αυτό και θεωρώ ότι και μέχρι το τέλος του 
χρόνου θα υπάρξει ακόμη μεγαλύτερη.
Και μην ξεχνάτε όλοι, κύριοι συνάδελφοι, ότι λειτουργούμε σε καθεστώς ειδικό, σε καθεστώς 
κορωνοϊού, σε καθεστώς COVID, δεν είναι, λοιπόν, ομαλές οι συνθήκες και θα είναι και άτοπο 
μάλιστα να προσπαθήσουμε να τις συγκρίνουμε με τα προηγούμενα χρόνια όπου υπήρχε μία 
κανονικότητα.
Πάμε να ψηφίσουμε, εκτός αν θέλει κάποιος να πει κάτι πάνω σε αυτά που είπα εγώ.
Ναι, κ. Χριστόπουλε, σας ακούω.

Μαζί με την ψήφο, δύο παρατηρήσεις.
Η μία ότι με την τακτοποίηση των αυθαιρέτων θα έχει ένα…, δεν ξέρω 

κατά πόσον είχε έσοδα μέχρι τώρα ο Δήμος αλλά από ό,τι φαίνεται από τις συζητήσεις που 
έχω κάνει με μηχανικούς, ο κ. Τζαμουράνης είναι μηχανικός και κατέχει το θέμα καλύτερα, 
φαίνεται ότι θα υπάρχει μεγάλος αριθμός τετραγωνικών μέτρων και αυτό θα φανεί και στις 
εισπράξεις του Δήμου, επομένως είναι ένα έσοδο τεράστιο για το Δήμο.
Το δεύτερο που έχω να κάνω είναι…, η παρατήρηση αφορά τις μελέτες. Οι μελέτες σε ένα 
Δήμο αποτελούν την προοπτική του Δήμου. Ως φαίνεσθαι σε σχέση με τον προϋπολογισμό 
και τα τιμολογηθέντα εντάλματα, ειδικά και τα πληρωθέντα, υπάρχει μια μεγάλη απόκλιση. 
Φαίνεται, λοιπόν, ότι εκεί ο Δήμος δεν δίνει προτεραιότητα στις μελέτες.
Σε ό,τι με αφορά, λοιπόν, για να ολοκληρώσω, θα ψηφίσω ΛΕΥΚΟ, πιστεύοντας ότι η 
παράταξή μας έχει μια διαφορετική ματιά στο ζήτημα της οικονομικής διαχείρισης του Δήμου 
αλλά και στις προτεραιότητες που πρέπει να δείξει μέσα από την κατάθεση του 
προϋπολογισμού.

Λοιπόν, πριν προχωρήσω στον κ. Τζαμουράνη, να σας δώσω μία 
πληροφόρηση, για τα αδήλωτα τετραγωνικά μιλούσατε προφανώς, κύριε 

συνάδελφε, τα οποία δεν προέρχονται μόνο από τακτοποιήσεις αυθαιρέτων χώρων αλλά και 
από ήδη τακτοποιημένα ακίνητα και με αρχικές άδειες απλά δηλώνονταν λιγότερο.
Θα σας ενημερώσω, λοιπόν, ότι μέχρι της στιγμής που μιλάμε και με 2,5 χιλιάδες περίπου 
δηλώσεις χειρόγραφες ακαταχώρητες εδώ στο σύστημα, που σιγά-σιγά τις περνάει το Τμήμα 
Προσόδων, έχουμε αγγίξει τις 220 χιλιάδες τετραγωνικά,  μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
Αυτό, λοιπόν, με ένα μέσο όρο, τον οποίο έχουμε υπολογίσει ότι είναι περίπου στο 1,53, 
μόνο για δημοτικά τέλη και φόρους θα μας δώσει πάνω από 350 χιλιάδες και με τα 
τετραγωνικά που αναμένουμε πάνω από 400 χιλιάδες επιπλέον στα έσοδα του Δήμου.
Δεν ξέρω αν θέλει να πει κάτι για τις μελέτες κάποιος; 
Ο κ. Μπάκας ζητεί το λόγο. Συγνώμη, πριν περάσω στον κ. Τζαμουράνη, κ. Μπάκα, σας 
ακούμε.

Δυο κουβέντες. Εμείς έχουμε κάνει 25 ή 26 διαγωνισμούς, η Γεωτεχνική 
Υπηρεσία. Είναι μεγάλος ο αριθμός. Και για ποσά μικρά διαγωνισμό κάνανε, φίλε 

Γιάννη Χριστόπουλε, να ξέρεις, και όχι αναθέσεις. Εν πάση περιπτώσει…

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν το κατάλαβα γιατί απευθύνεσαι σε μας, κ. Μπάκα;

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ: 
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Όχι, όχι, Γιάννη, μην μπαίνουμε σε διάλογο, σε παρακαλώ. Και εσάς, κ. Μπάκα, 
μην χρησιμοποιούμε ονόματα, σας παρακαλώ πολύ.

ΜΠΑΚΑΣ: Εννοώ, αναφέρθηκες γενικά ότι κάνουμε αναθέσεις.

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Αναθέσεις, ναι, εντάξει, εμμέσως ή αμέσως. 

ΜΠΑΚΑΣ: Κάναμε διαγωνισμούς για όλα, Γιάννη, εδώ στις Γεωτεχνικές Υπηρεσίες.

Ιδιαίτερα στην εποχή του κορωνοϊού οι αναθέσεις έχουν πολλαπλασιαστεί 
με γεωμετρική πρόοδο, κ. Μπάκα, το παρατηρούμε συχνά-πυκνά. Ακόμη 

και αυτό το λάτεξ που πήραμε προηγουμένως, βλέπετε ότι οι προσφορές ήταν 0,8 - 0,7 
κόμμα, πόσο είναι… τέλος πάντων.

Εν πάση περιπτώσει, κάναμε διαγωνισμούς και μάλιστα πετύχαμε πολύ μεγάλα 
ποσοστά, οποιαδήποτε μέρα έρθεις απ’ το γραφείο θα σου δώσω την κατάσταση 

μ’ όλα τα έργα…

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Θα έρθω, θα έρθω.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ωραία.

ΜΠΑΚΑΣ: …τα ποσοστά των εκπτώσεων. Και θα πω και κάτι άλλο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, κ. Μπάκα.

ΜΠΑΚΑΣ: Σε παρακαλώ, κ. Πρόεδρε, μισό λεπτό.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αα συγνώμη, νόμιζα ότι είχατε ολοκληρώσει. Σας ζητώ συγνώμη.

Και μάλιστα θα σας αναφέρω και ένα περιστατικό. Μπορεί να ’γινα λίγο κακός 
εχθές, ήταν ο διαγωνισμός για την προμήθεια δέντρων που θα πάνε κατά κύριο 

λόγο σε σχολεία, και είδα, λοιπόν, μια ομήγυρη εργολάβων προμηθευτών, να είναι μεταξύ 
τους και να τα κουβεντιάζουνε. Τους πλησίασα και τους είπα: εάν τα ποσοστά έκπτωσης δεν 
είναι ικανοποιητικά θα εισηγηθώ την ακύρωση και επανάληψη του διαγωνισμού. Σας 
διαβεβαιώ ότι το ποσοστό έκπτωσης που δόθηκε είναι πάνω από 40%. Έτσι, για να 
γνωρίζετε.
Θέλω να ξέρετε, λοιπόν, ότι αυτοί οι διαγωνισμοί γίνανε από τις αρχές του χρόνου, από το 
Μάρτιο και μετά. Τον Ιούνιο μήνα ενδεχομένως ελάχιστοι να ’χανε κόψει το πρώτο τιμολόγιο, 
να ’χανε κάνει τον πρώτο τους λογαριασμό. Εε τώρα τις επόμενες μέρες, τους επόμενους 
μήνες, θα φτάσουνε συγκεντρωτικά στοιχεία για να δείτε ότι οι απορροφήσεις ειδικά του 
πρασίνου είναι κοντά στο 1 εκατομμύριο.
Όλα τα έργα τα ’χουμε δρομολογήσει ή τις προμήθειες.
Ένα μόνο δεν κάναμε, δεν δρομολογήσαμε, γιατί θέλουμε τη συμβολή εδώ της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου, μήπως και το εντάξουμε σε κάποιο πρόγραμμα της Περιφέρειας: Την παιδική 
χαρά για παιδιά με αυτισμό που θα γίνει στο Ανατολικό Κέντρο και θα είναι χάρμα οφθαλμών, 
τέτοια δεν θα υπάρχει πουθενά. Μόνο αυτό το έργο δεν δρομολογήσαμε γιατί περιμένουμε 
να το εντάξουμε σε πρόγραμμα της Περιφέρειας.

ΛΙΑΠΠΑΣ: Και την παιδική χαρά της Ράχης, Γιάννη, την ξέχασες.

ΜΠΑΚΑΣ: Έλα Λεωνίδα. 

ΛΙΑΠΠΑΣ: Την παιδική χαρά της Ράχης, την ξέχασες.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ: 
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ΜΠΑΚΑΣ: Η παιδική χαρά στη Ράχη ……… (δεν ακούγεται)   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, θα σας παρακαλέσω όχι διάλογο.

ΜΠΑΚΑΣ:  Απαντώ εκεί, αγαπητέ Λεωνίδα, θα διαμορφώσουμε το χώρο …… (δεν ακούγεται)

Κύριε συνάδελφε, θα σας διακόψω για να πω ότι παρευρίσκεται στην 
Οικονομική Επιτροπή και ο κ. Δήμαρχος, μόλις μπήκε στο γραφείο εδώ.

Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ως προς τις μελέτες θέλει να πει κάποιος κάτι;

ΛΙΑΠΠΑΣ: Δεν ακούσαμε, Πρόεδρε. Δεν ακούσαμε.

Λέω: ως προς τις μελέτες που ακούστηκε ότι έχουν απορροφηθεί λίγα χρήματα, 
θέλει να πει κάποιος κάτι;

Θέλω εγώ, Πρόεδρε.
Λοιπόν, εγώ δέχομαι καλόπιστα αυτά που είπατε αλλά τα στοιχεία είναι 

αμείλικτα -έτσι;-, τα ποσοστά είναι χαμηλά…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στο 2ο τρίμηνο, έτσι;

Ναι, είναι χαμηλά, έτσι; Μακάρι στα επόμενα τρίμηνα να έχουμε καλύτερες 
επιδόσεις και τότε ασφαλώς θα πούμε ΟΚ, αλλά αυτή τη στιγμή το θέμα 

μας είναι ο απολογισμός του συγκεκριμένου τριμήνου με τα συγκεκριμένα ποσά και  τα 
συγκεκριμένα ποσοστά.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως. 

 Άρα επ’ αυτών καλόν είναι να μιλάμε και όχι να λέμε το τι θα κάνουμε στο 
τέλος του έτους. Τότε, που θα ξανάρθει το θέμα, θα το σχολιάσουμε και 

θα δούμε τότε τις επιδόσεις. Έτσι;

Κύριε Τζαμουράνη, να σας υπενθυμίσω ότι τα οικονομικά στοιχεία του Δήμου 
μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου, και το λέω για άλλη μία φορά, τα είδατε στο 

Δημοτικό Συμβούλιο. Σας περιέγραψα ποιες είναι οι αποκλίσεις, δηλαδή βρισκόμαστε πιο 
μπροστά τώρα. Έχετε χειροπιαστά πράγματα στα χέρια σας, τα οποία έχουν καταγραφεί και 
έχουν αποτυπωθεί στα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν είναι αμφισβητήσιμα 
στοιχεία γιατί μας έχουν παραδοθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών, άρα τα έδωσε η 
Υπηρεσία.
Γι’ αυτό, λοιπόν, αυτό το οποίο αποτυπώνουμε αυτή τη στιγμή είναι μία εικόνα του 2ου 
τριμήνου την οποία την αιτιολογήσαμε γιατί είναι έτσι.

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Δεν έχω εγώ αντίρρηση.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία.

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Απλά λέω ότι τα στοιχεία αυτά είναι του 2ου τριμήνου.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΟΚ.

Και επ’ αυτών αυτή τη στιγμή καλούμαστε να πούμε το ναι ή το όχι και να 
κάνουμε τα σχόλια.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει.

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Είναι έτσι ή κάνω λάθος;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 
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Βεβαίως και είναι έτσι. Απλά να μην διασπείρουμε ανησυχίες που δεν 
υφίστανται, αυτό λέω.

 Όχι, εγώ καμία ανησυχία, ξέρετε ότι δεν είμαι από εκείνους που 
διασπείρουν ανησυχίες …… (δεν ακούγεται)

Εντάξει, εντάξει. Ωραία. 
Κύριε Λιάππα, έχετε ολοκληρώσει και εσείς. 

Ψηφίστε, κ. Τζαμουράνη.

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: ΚΑΤΑ.

¨ΚΑΤΑ¨ ο κ. Τζαμουράνης. 
Κύριε Λιάππα;

ΛΙΑΠΠΑΣ: ΛΕΥΚΟ.

¨ΛΕΥΚΟ¨. 
Κύριε Αγγελή;

ΑΓΓΕΛΗΣ: ΥΠΕΡ.

¨ΥΠΕΡ¨. 
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ λοιπόν.

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, μειοψηφούντος του κ. Τζαμουράνη ο οποίος τάσσεται ΚΑΤΑ  (οι κ.κ. 
Χριστόπουλος και Λιάππας δηλώνουν ΛΕΥΚΗ ψήφο),  κατά πλειοψηφία,

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι    

Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας προς έγκριση την έκθεση 
αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων, δαπανών και στοιχείων 
ισολογισμού 2ου τριμήνου 2020 του Δήμου Καλαμάτας, 
μετά τον έλεγχο που διενήργησε σχετικά και σύμφωνα με την  με αριθμ. πρωτ. 
60540/01-10-2020 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). 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο  υπογράφεται όπως ακολουθεί :

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Γεώργιος Φάβας 1. Αγγελής Αναστάσιος

2. Αθανασόπουλος Κων/νος

3. Δρούγας Παντελής

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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4. Λιάππας Λεωνίδας 

5. Μπάκας Ιωάννης

6. Μπασακίδης Νικόλαος

7. Τζαμουράνης Βασίλειος 

8. Χριστόπουλος Ιωάννης 

Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓ. ΦΑΒΑΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
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