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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   16/2007 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   126/2007 
 

 

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 7ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Παραπομπή του θέματος της ψήφισης πιστώσεων που απορρέουν από 
αναμορφώσεις του δημοτικού προϋπολογισμού, στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

 
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην από 27/4/2007 υπηρεσιακή 
εισήγηση του Τμήματος Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης - 
Συντονισμού του Δήμου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
 
ΘΕΜΑ: Παραπομπή του θέματος της ψήφισης πιστώσεων που απορρέουν από 

αναμορφώσεις του δημοτικού προϋπολογισμού, στο Δημοτικό 
Συμβούλιο. 

 
 
Ένα από τα θέματα αρμοδιότητας της Δημαρχιακής Επιτροπής βάσει των διατάξεων του 
εδαφ. γ της παραγρ. 2 του άρθρου 103 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/06) είναι  και η έγκριση των 
δαπανών και η 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, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά 
επείγουσες περιπτώσεις. 
 
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 και για το λόγο αυτό είναι 
αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου η ταχύτατη χρονικά λήψη της.  
Επειδή όμως τα όργανα στην αρμοδιότητα των οποίων είναι η λήψη των δύο αυτών κάθε 
φορά αποφάσεων είναι διαφορετικά, χρονικά μεσολαβεί ένα διάστημα που προκαλεί 
προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του Δήμου και στην άμεση εξυπηρέτηση των 
συναλλασσομένων με το Δήμο, εργολάβων, προμηθευτών κ.λ.π.  
 
Λόγω της ιδιαίτερης σοβαρότητας που αποκτάει το θέμα αυτό βάσει των προαναφερομένων 
και προκειμένου να επιτευχθεί η ταχύτητα που απαιτείται στη λήψη απόφασης της ψήφισης 
των πιστώσεων της περιπτώσεως αυτής και να ξεπεραστούν τα προβλήματα που 
επισημαίνονται, προτείνεται η Δημαρχιακή Επιτροπή να παραπέμψει το συγκεκριμένο θέμα 
στο Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 5 του άρθρου 103 του 
Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/06),  ώστε αυτό στην απόφασή του για την αναμόρφωση – τροποποίηση 
του δημοτικού προϋπολογισμού ταυτόχρονα να ψηφίζει και τις πιστώσεις που απορρέουν 
από αυτή ώστε να είναι άμεσα εκτελεστή η απόφαση.  Άλλωστε, αν μπορούσε κανείς να 
ερμηνεύσει την πρόθεση του νομοθέτη, θα κατέληγε στο συμπέρασμα  ότι η ανάθεση στη 
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Δημαρχιακή Επιτροπή της ψήφισης των πιστώσεων οι οποίες έχουν εγγραφεί στο 
προϋπολογισμό μετά από απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, γίνεται για την επίτευξη 
ευελιξίας στη λειτουργία του Δήμου αφού καλείται την ψήφιση αυτή να την κάνει ένα πιο 
ευέλικτο όργανο απ΄ ότι είναι το Δημοτικό Συμβούλιο και έτσι επιτυγχάνεται ταχύτητα και 
αποτελεσματικότητα στη λειτουργία των ΟΤΑ. Αν όμως στη διαδικασία αναμορφώσεων - 
τροποποιήσεων του προϋπολογισμού που είναι αρμοδιότητας του Δημοτικού Συμβουλίου 
και οι οποίες γίνονται τις περισσότερες φορές κάτω από την πίεση τακτοποίησης 
εκκρεμοτήτων που πρέπει άμεσα να διευθετηθούν, απαιτείται στη συνέχεια και απόφαση 
της Δημαρχιακής Επιτροπής, γίνεται κατανοητό ότι κάθε άλλο παρά η ταχεία και 
αποτελεσματική λειτουργία των ΟΤΑ εξυπηρετείται χωρίς παράλληλα να διασφαλίζεται 
κάποια μεγαλύτερη διαφάνεια ή να επιτυγχάνεται κάποιο άλλο όφελος για το Δήμο.    
 
 

Η Συντάξασα Η Τμηματάρχης Η Διευθύντρια Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 
 
 
Πασχαλιά Μουρκάκου 

 
 
 

Αικατερίνη Χανδρινού 

 
 
 

Αθανασία Ιντζέ 

 
 
 

ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΛΕΙΔΩΝΑΣ 
        
 
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού λαμβάνει υπόψη της τα 
προαναφερόμενα, και τις διατάξεις της παραγρ. 5 του άρθρου 103 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/06),  
 

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

 
 

Παραπέμπει στο Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα της διάθεσης (ψήφισης) των 
πιστώσεων που εγγράφονται στο δημοτικό προϋπολογισμό μετά από 
αναμόρφωση – τροποποίηση και η διάθεσή (ψήφισή) τους είναι αρμοδιότητα 
Δημαρχιακής Επιτροπής, προκειμένου όταν το Δημοτικό Συμβούλιο  αποφασίζει  
την αναμόρφωση – τροποποίηση του δημοτικού προϋπολογισμού να προχωράει 
ταυτόχρονα και στη διάθεση (ψήφιση) συνολικά των  πιστώσεων που απορρέουν 
από αυτήν για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της 
απόφασης αυτής,  σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 5 του άρθρου 103 του 
Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/06). 
 
 

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 
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  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) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


