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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   16/2007 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   124/2007 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 30η Απριλίου 2007, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00  

συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28 σε συνεδρίαση η 

Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την με αριθμό 16/26-04-2007 

πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Παναγιώτης Ε. Νίκας, Δήμαρχος Καλαμάτας, 

Πρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής και από τα τακτικά μέλη οι κ.κ. 1) Αλευράς 

Διονύσιος, 2) Καμβυσίδης Ιωάννης, 3) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 4) Κουδούνης Αργύριος, 5) 

Λαγανάκος Γεώργιος και 6) Πολίτης Δημήτριος.  

 

 

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

συνεδρίασης. 
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(Ακολούθως και πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης το 
λόγο λαμβάνει ο κ. Κοσμόπουλος ο οποίος, αφού διαμαρτύρεται, κάνοντας σχετική δήλωση, 
για την τοποθέτηση του κ. Δημάρχου κατά την συζήτηση του θέματος της απευθείας 
ανάθεσης του έργου «Βελτιώσεις & ασφαλτοστρώσεις διαφόρων Δημοτικών δρόμων» στην 
υπ’ αριθ. 15/25-4-2007 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αποχωρεί από την 
συνεδρίαση της Δημαρχιακής Επιτροπής). 
 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 5ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Ψήφιση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού, οικον. έτους 2007, 
εγγεγραμμένων ύστερα από αναμόρφωση. 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην από 25/4/2007 υπηρεσιακή 
εισήγηση του Οικονομικού Τμήματος της Διεύθυνσης Διοίκησης – Οικονομίας του Δήμου, η 
οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
 
ΘΕΜΑ: «Ψήφιση πιστώσεων Δημ. Προϋπολογισμού  οικ. έτους΄07 εγγεγραμμένων ύστερα 
από αναμόρφωση» 
 
Με την υπ΄ αριθμ. 326/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η 
τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος και του δημοτικού προϋπολογισμού, οικον. έτους 
2007.  
 
Προκειμένου να υλοποιηθεί απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά σε αναμόρφωση – 
τροποποίηση του δημοτικού προϋπολογισμού απαιτείται και η λήψη  σχετικής απόφασης 
διάθεσης (ψήφισης) των πιστώσεων που απορρέουν από αυτή.  
  
Σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφ. γ της παραγρ. 2 του άρθρου 103 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 
3463/06) η Δημαρχιακή Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση 
των πιστώσεων του προϋπολογισμού, με εξαίρεση τις περιπτώσεις της παρ. 1 του άρθρου 
101, της παρ. 2 του άρθρου 140, των παραγράφων 3,4 και 5 του άρθρου 158 και των 
άρθρων 202,220, καθώς και στις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών  απευθείας 
ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνηση μελετών και εκτέλεσης έργων σε 
εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις. 
 
Η έγκριση για τη διάθεση (ψήφιση) των συγκεκριμένων πιστώσεων που γράφτηκαν στον 
προϋπολογισμό με την προαναφερόμενη υπ΄ αριθμ. 326/2007 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου, είναι αρμοδιότητας Δημαρχιακής Επιτροπής.  
 
Η διάθεση μίας εκ των πιστώσεων αυτών και συγκεκριμένα της πίστωσης του  ποσού των 
45.000,00 € για την προμήθεια αστικού εξοπλισμού, έχει ήδη εγκριθεί σε βάρος του Κ.Α. 
35.7135.03  του δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2007, με την υπ΄ αριθμ. 
116/2007 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής που αφορούσε στην έγκριση των τεχνικών 
προδιαγραφών της εν λόγω προμήθειας. 
 
Απαιτείται η λήψη απόφασης Δημαρχιακής Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης 
(ψήφισης) των υπολοίπων πιστώσεων και συγκεκριμένα των παρακάτω:  
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1. Κ.Α. 30.7332.06 Κατασκευή κικλιδωμάτων 
προστασίας προσβάσεων στη 
θάλασσα (Δ.Π.) 

12.000,00 

2. Κ.Α. 30.7332.07 Ανακατασκευή περιθωρίων θέσεων 
φύτευσης θάμνων παραλιακού 
πεζοδρομίου (Δ.Π.) 

12.000,00 

3. Κ.Α. 30.7332.08 Επισκευή ζαρντινιερών, στηθαίων 
γεφυρών κλπ παραλιακού 
πεζοδρόμου (Δ.Π.) 

12.000,00 

4. Κ.Α. 35.7135.04 Προμήθεια φυτών (Δ.Π.) 15.000,00 

5. Κ.Α. 35.7332.05 Επισκευή και συντήρηση 
αντλητικού συγκροτήματος 
παραλίας (Δ.Π.) 

12.000,00 

6. Κ.Α. 35.7425.02 Δαπάνες φύλαξης Δημοτικού 
πάρκου (Δ.Π.) 

20.000,00 

 
 
                                                                            Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
                                                                 ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 
                                                                             ΛΙΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ       
 
 
Ακολούθως το λόγο παίρνει ο κ. Αλευράς ο οποίος αναφέρει ότι καταψηφίζει την πρόταση 
όπως καταψήφισε και την υπ΄ αριθμ. 326/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή αφού λαμβάνει υπόψη της τα προαναφερόμενα, την υπ΄ αριθμ. 
326/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς επίσης και τις διατάξεις του εδαφ. γ 
της παραγρ. 2 του άρθρου 103 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/06), καθώς και την ΚΑΤΑψήφιση της 
πρότασης από τον κ. Αλευρά, κατά πλειοψηφία,  
 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι  
 

 
Ψηφίζει τις απορρέουσες πιστώσεις από την υπ΄ αριθμ. 326/2007 απόφαση 
Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας αναμόρφωσης του δημοτικού 
προϋπολογισμού, οικον. έτους 2007, η ψήφιση των οποίων είναι αρμοδιότητας 
Δημαρχιακής Επιτροπής, σε βάρος των αντίστοιχων κωδικών αριθμών του 
δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2007, αναλυτικά όπως παρακάτω: 
 

1. Κ.Α. 30.7332.06 Κατασκευή κικλιδωμάτων 
προστασίας προσβάσεων στη 
θάλασσα (Δ.Π.) 

12.000,00 

2. Κ.Α. 30.7332.07 Ανακατασκευή περιθωρίων θέσεων 
φύτευσης θάμνων παραλιακού 
πεζοδρομίου (Δ.Π.) 

12.000,00 
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3. Κ.Α. 30.7332.08 Επισκευή ζαρντινιερών, στηθαίων 
γεφυρών κλπ παραλιακού 
πεζοδρόμου (Δ.Π.) 

12.000,00 

4. Κ.Α. 35.7135.04 Προμήθεια φυτών (Δ.Π.) 15.000,00 

5. Κ.Α. 35.7332.05 Επισκευή και συντήρηση 
αντλητικού συγκροτήματος 
παραλίας (Δ.Π.) 

12.000,00 

6. Κ.Α. 35.7425.02 Δαπάνες φύλαξης Δημοτικού 
πάρκου (Δ.Π.) 

20.000,00 

 
 

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

 
Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας    1. Αλευράς Διονύσιος 

  2. Καμβυσίδης Ιωάννης 

  3. Κουδούνης Αργύριος 

  4. Λαγανάκος Γεώργιος 

  5. Πολίτης Δημήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 3 Μαΐου 2007 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


