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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   50/2018 

 

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   440/2018 

 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 6η  Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, στο 

Δημοτικό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99, συνέρχεται στην 50η/2018, κατεπείγουσα 

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

45617/5-12-2018 πρόσκληση  του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση  ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μπεχράκης 

Σταμάτης, ο οποίος και Προεδρεύει αυτής, απόντος του Προέδρου του Σώματος κ. 

Ηλιόπουλου Αθανασίου και από τα τακτικά μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Δημόπουλος 

Δημήτριος, 2) Μπούχαλης Δημήτριος, 3) Φάβας Γεώργιος  και 4) Φαββατάς Δημήτριος.  

 

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

2) Μπασακίδης Νικόλαος και 3) Νιάρχος Αναστάσιος.  

   

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 

κα  Ντίντα Παναγιώτα, η οποία  συμμετέχει  στη συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας τον κ. 

Μπασακίδη Νικόλαο.  

 

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Προεδρεύων κηρύσσει την έναρξη της 

συνεδρίασης. 
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Ο κατεπείγων χαρακτήρας της συνεδρίασης, όπως αναγράφεται και στην πρόσκληση,  
έγκειται στα εξής:  

 
α) για το 1ο θέμα, σύμφωνα με το από 5-12-2018 έγγραφο του Τμήματος Λογιστηρίου & 

Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου, το οποίο συνοδεύει τη σχετική 
εισήγηση του ιδίου Τμήματος και αναφέρει τα εξής: 

«Σας γνωρίζουμε πως κρίθηκε απαραίτητη η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018, 
προκειμένου να ενισχυθούν Κωδικοί Εξόδων που αφορούν μισθοδοσία μονίμων 
υπαλλήλων και υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. 

Ολοκληρώνοντας το έτος, διαπιστώθηκε πως δεν επαρκούν πιστώσεις σε υπηρεσίες που 
αναγράφονται στην εισήγηση. Επίσης προκειμένου να εντάξουμε την κατηγορία των 
υπαλλήλων ΙΧΑΔ στο καθεστώς πληρωμής των μονίμων υπαλλήλων, των οποίων η αμοιβή 
προκαταβάλλεται, κρίνεται απαραίτητη η ενίσχυση, με ποσά σε υπηρεσίες για την 
προκαταβολή αποδοχών.» 
 

β) για το 2ο θέμα, σύμφωνα με το από 5-12-2018 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών & 
Αποθήκης της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου, με το οποίο ζητείται να ενταχθεί το 
θέμα λόγω των αυξημένων αναγκών προμήθειας του Δήμου και των παιδικών σταθμών με 
τα είδη του διαγωνισμού, κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων. 

 

Ακολούθως ο Προεδρεύων καλεί το Σώμα και αυτό, με την υπ’ αριθμ. 439/2018 απόφασή 
του,  ομόφωνα αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .  

Στη συνέχεια εισάγεται από τον Προεδρεύοντα της συνεδρίασης, Αντιπρόεδρο του Σώματος 

κ. Μπεχράκη Σταμάτη για συζήτηση το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο : 

Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2018. 

Εισηγούμενος  το θέμα ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας κ. Μπούχαλης Δημήτριος αναφέρεται 
στην από 05-12-2018 σχετική εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου και Μισθοδοσίας της 
Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία ήταν στο φάκελο του θέματος για 
την ενημέρωση των μελών του Σώματος και έχει αναλυτικά ως εξής:  
 
 

ΘΕΜΑ:   Εισήγηση 18η/ 2018 για αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος, Δημοτικού 

Προϋπολογισμού οικ. έτους  2018 ,Επιχειρησιακού Προγράμματος  έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσίων, Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, Δ/νση Πολεοδομίας. 

 

Α. ΕΣΟΔΑ 

ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 

α) Από νέα έσοδα     

1       

ΣΥΝΟΛΟ (α) 0,00 € 
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β) Από μείωση προβλεπομένων εξόδων (μείωση δαπανών) 

1 10.6011 

Τακτικές αποδοχές μονίμων 

υπαλλήλων(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα 

εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 

47.000,00 

2 45.6041 
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, 

δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 
2.000,00 

3 00.6822 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών Ταμείων 4.700,00 

4 30.7323.43 Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου Καλαμάτας ΣΑΤΑ 10.000,00 

5 30.7331.31 
Προμήθεια μονωτικών και επισκευαστικών υλικών για 

τις ανάγκες επισκευών  σχολείων  ΥΠ. ΕΣ ΣΧΟΛΕΙΑ 2018 
4.900,00 

6 30.7331.50 
Επισκευές σε σχολικά κτίρια που αφορούν υγιεινή και 

ασφάλεια (2018) ΥΠ. ΕΣ ΣΧΟΛΕΙΑ 2018 
92.938,20 

7 30.7331.17 
Συντήρηση θερμάνσεων σχολείων (2017) ΥΠ. ΕΣ ΣΧΟΛΕΙΑ 

2017 
4.336,80 

8 30.7135.08 
Προμήθεια και τοποθέτηση ειδών θέρμανσης σε σχολεία 

ΥΠ. ΕΣ ΣΧΟΛΕΙΑ 2017 
1.225,00 

9 30.7336.12 
Συντήρηση - επισκευή Η/Μ εγκαταστάσεων σχολείων 

ΥΠ. ΕΣ ΣΧΟΛΕΙΑ 2017 
70.000,00 

10 30.7331.01 

Επισκευές στα κτιριακά συγκροτήματα του πρώην 

Πολυκλαδικού Λυκείου (6ο ΓΕΛ, 4ο ΕΠΑΛ και ΙΕΚ 

Καλαμάτας) του πρώην Τεχνικού Λυκείου (1ο, 2ο, ΕΠΑΛ 

κλπ) και λοιπών σχολικών  κτιρίων. ΥΠ. ΕΣ ΣΧΟΛΕΙΑ 2018 

21.200,00 

        

                                                ΣΥΝΟΛΟ (β) 258.300,00 € 

  

γ) Από μείωση προβλεπόμενων εσόδων  

1       

ΣΥΝΟΛΟ (γ) 0,00 € 

      

δ)  Από  αύξηση προβλεπόμενων εσόδων 

1       

  0,00 € 

  
 

  ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ  ΕΣΟΔΩΝ 
 

  Από δημιουργία νέων εσόδων               (α) 0,00 € 

  Από μείωση προβλεπομένων εξόδων (β) 258.300,00 € 

  Από μείωση προβλεπόμενων εσόδων (γ) 0,00 € 

  Από αύξηση προβλεπόμενων εσόδων (δ) 0,00 € 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ   (Α) 258.300,00 € 
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Β.  Ε Ξ Ο Δ Α 

ΑΥΞΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 

α) Ενίσχυση υπαρχουσών πιστώσεων     

1 15.6011 

Τακτικές αποδοχές μονίμων 

υπαλλήλων(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα 

εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 

12.000,00 

2 45.6011 

Τακτικές αποδοχές μονίμων 

υπαλλήλων(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα 

εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 

2.000,00 

3 10.6021 

Τακτικές αποδοχές  υπαλλήλων Αορίστου χρόνου 

(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά 

και ειδικά τακτικά επιδόματα) 

35.000,00 

4 40.7425.01 
Δαπάνες γιά την εκτέλεση βασικών κοινοχρήστων 

πολεοδομικών έργων Δυτικής συνοικίας  
4.700,00 

        

ΣΥΝΟΛΟ α) 53.700,00 € 

  

β)  Δημιουργία νέων  δαπανών 

1 30.7336.21 
Πλαστικοποίηση γηπέδων μπάσκετ ( Αριοχωρίου & 

παρόχθιας ζώνης Νέδοντα) ΣΑΤΑ 
10.000,00 

2 30.7331.27 

Επισκευές ηλεκτρολογικών εγκαταστάσερων σε διάφορα 

σχολεία (αντικατάσταση φωτιστικών, ηλεκτρικών 

πινάκων κλπ) ΥΠ. ΕΣ ΣΧΟΛΕΙΑ 2017 

24.800,00 

3 30.7331.28 

Βελτίωση - επισκευή εγκαταστάσεων θέρμανσης 

σχολείων ( αντικατάσταση σωμάτων, κυκλοφοριτών κλπ) 

ΥΠ. ΕΣ ΣΧΟΛΕΙΑ 2017 

24.800,00 

4 30.7331.29 

Οικοδομικές εργασίες σε διάφορα σχολεία. ΥΠ. ΕΣ 

ΣΧΟΛΕΙΑ 2017 25.961,80 & ΥΠ. ΕΣ ΣΟΛΕΙΑ 2018 

119.038,20 

145.000,00 

        

    ΣΥΝΟΛΟ β) 204.600,00 € 

   

     

  ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ  ΕΞΟΔΩΝ 

  Ενίσχυση υπαρχουσών πιστώσεων (α) 53.700,00 € 

  Δημιουργία νέων δαπανών                (β)  204.600,00 € 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ  258.300,00 € 
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  Γ. ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ    

        

  ΥΠΑΡΧΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 291.554,89 € 

  Αύξηση αποθεματικού   258.300,00 € 

  α) Από δημιουργία νέων εσόδων 0,00 €   

  β) Από μείωση προβλεπομένων εξόδων 258.300,00 €   

  γ) Από μείωση εσόδων  0,00 €   

  δ) Από αύξηση προβλεπόμενων εσόδων  0,00 €   

  ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ   549.854,89 € 

   Μείωση αποθεματικού   258.300,00 € 

  α) Από ενίσχυση υπαρχουσών πιστώσεων 53.700,00 €   

  β) Από δημιουργία νέων δαπανών 204.600,00 €   

  ΑΠΟΜΕΝΕΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 291.554,89 € 

  

 

Η Προϊσταμένη Η Διευθύντρια 

Λογιστηρίου & Μισθοδοσίας 

 

Οικονομικών 

   Λαμπρινάτου Αικατερίνη 

 

Ηλιοπούλου Γεωργία 

 
 

Επί του θέματος διεξάγεται διαλογική συζήτηση ως εξής:  

 
Εμείς συμφωνούμε και λέμε ότι καλό θα είναι να αυξηθεί πιο πολύ ο κωδικός, 
ώστε και ο Δήμος Καλαμάτας να ακολουθήσει και τα βήματα που έχουν άλλοι 

Δήμοι, ώστε να δοθούν και τα δώρα των εργαζομένων, γιατί όπως γνωρίζουμε σε πάρα 
πολλούς Δήμους της χώρας, αρκετούς δίνονται τα δώρα στους εργαζόμενους.  

Άρα και ο Δήμος Καλαμάτας πρέπει να μπει σε αυτή τη διαδικασία, γι αυτό ζητάμε να 
ενισχυθεί ο κωδικός ακόμη περισσότερο.  

 
 
 
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της την 
παραπάνω υπηρεσιακή εισήγηση, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 
3852/2010,  
 

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

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  
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Υιοθετεί την καταχωρούμενη αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης αυτής 
εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου & Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών 
του Δήμου Καλαμάτας και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, την 
αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού οικον.  έτους 2018, σύμφωνα με τα 
προτεινόμενα στην εν λόγω εισήγηση.  
 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο  υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Σταμάτης Μπεχράκης         1. Δημόπουλος Δημήτριος 

  2. Μπούχαλης Δημήτριος 

  3. Ντίντα Παναγιώτα 

  4. Φάβας Γεώργιος  

  5. Φαββατάς Δημήτριος  

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 10 Δεκεμβρίου 2018 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
  


