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∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ   18/2008 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   203/2008 

 

 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 12η Μαΐου 2008, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00  
συνέρχεται στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της οδού Αριστοµένους 28 στην 18η/2008 
συνεδρίαση η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την από 08-05-2008 
πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύµφωνα µε το νόµο.  
 
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Παναγιώτης Ε. Νίκας, ∆ήµαρχος Καλαµάτας, 
Πρόεδρος της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής και από τα τακτικά µέλη οι κ.κ. 1) Καµβυσίδης 
Ιωάννης, 2) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 3) Κουδούνης Αργύριος  και 4) Πολίτης ∆ηµήτριος.  
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα τα τακτικά µέλη κ.κ.: 1) Αλευράς ∆ιονύσιος,   
και 2) Λαγανάκος Γεώργιος.   
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα παρακάτω αναπληρωµατικά µέλη της 
∆ηµαρχιακής Επιτροπής :  

α) από την πλευρά της πλειοψηφίας ο κ. Γιαννακούλας Γρηγόριος (προσέλευση στην υπ΄ 
αριθµ. 199 απόφαση), ο οποίος συµµετέχει στη συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον 
κ. Λαγανάκο Γεώργιο και  

β) από την πλευρά της µειοψηφίας ο κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης ο οποίος συµµετέχει στη 
συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Αλευρά ∆ιονύσιο.   

 
 
 

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 12ο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης µε τίτλο : 

Ψήφιση πιστώσεων δηµοτικού προϋπολογισµού, οικον. έτους 2008, 
εγγεγραµµένων ύστερα από αναµόρφωση. 

Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθ. πρωτ. 9968/7-5-2008 
εισήγηση του Οικονοµικού Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης ∆ιοίκησης - Οικονοµίας του ∆ήµου 
Καλαµάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
 
ΘΕΜΑ: «Ψήφιση ̟ιστώσεων ∆ηµ. Προϋ̟ολογισµού  οικ. έτους΄08 εγγεγραµµένων ύστερα 
α̟ό αναµόρφωση» 
 
 
  Με την υπ΄ αριθµ. 186/2008 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η τροποποίηση  
του δηµοτικού προϋπολογισµού, οικον. έτους 2008.  
  Προκειµένου να υλοποιηθεί απόφαση ∆ηµοτικού 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 ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/06) η 
∆ηµαρχιακή 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, παροχής υπηρεσιών, εκπόνηση µελετών και 
εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις. 
   Η  ψήφιση των πιστώσεων που γράφτηκαν στον προϋπολογισµό µε την προαναφερόµενη υπ΄ 
αριθµ. 186/2008 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, και είναι αρµοδιότητας ∆ηµαρχιακής 
Επιτροπής φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.  
    Απαιτείται η λήψη σχετικής απόφασης ∆ηµαρχιακής Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης 
(ψήφισης)   των  πιστώσεων αυτών.  
 

1. Κ.Α. 00.6444 Έξοδα αδελφο̟οιήσεων 5.000,00  

2. Κ.Α. 8117 Λοι̟ά έξοδα 40.000,00 

3. Κ.Α. 8122.06 ∆α̟άνες ε̟ισκευής και συντήρησης 
̟αγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 

 

30.000,00 

4. Κ.Α. 30.7332.10 Συντήρηση και βελτίωση οδικού δικτύου 
∆ήµου Καλαµάτας (∆.Π.) – Ενισχύεται 
α̟ό τον Κ.Α. 30.7425.01 

 

14.000,00 

5. K.A. 30.7323.48 A̟οκατάσταση δρόµου στα ∆.∆. Καρβέλι 
–Λαδά (ΥΠΕΣ∆∆Α -̟υρ/κτα) 

 

9.615,00 

6. Κ.Α. 30.7425.01 ∆α̟άνες για την αντιµετώ̟ιση τυχόν 
εκτάκτων αναγκών (ΥΠΕΣ∆∆Α -
̟υρ/κτα) 

 

100.385,00 

 



Συνεδρίαση :  18/2008 ∆ευτέρα 12/05/2008 ΑΠΟΦΑΣΗ   203/2008 

Πρακτικά ∆ηµαρχιακής Επιτροπής   3

     7. Κ.Α. 00.6737.05 Α̟όδοση ̟οσού δωρεάς της εταιρείας 
VODAFONE – PANAFONE    στο 
ενοριακό ναό Υ̟α̟αντής του Χριστού 
Αρτεµισίας για α̟οκατάσταση ζηµιών α̟ό 
τις ̟υρκαγιές του 2007.  

 

 

 

20.000,00 

8. Κ.Α. 30.7413.18 Αµοιβή µελέτης διαµόρφωσης 
̟εζοδροµίων οδού Ναυαρίνου (∆.Π.) – 
Ενισχύεται α̟ό τον Κ.Α. 30.7425.01 

 

 

6.000,00 

9. Κ.Α. 35.7336.15 Α̟οκατάσταση Αρδευτικών ∆ικτύων 
Ορεινών Το̟ικών ∆ιαµερισµάτων ∆ήµου 
Καλαµάτας(̟ροµήθεια σωλήνων 
̟ολυαιθυλενίου) – ∆.Π. Ενισχύεται α̟ό 
τον Κ.Α. 20.7311.07 

 

 

 

220.000,00 

10. Κ.Α. 30.7323.68 Άµεσες εργασίες α̟οκατάστασης λόγω 
̟υρκαγιών (∆ΕΥΑΚ)- (ΥΠΕΣ∆∆Α -
̟υρ/κτα) 

 

45.000,00 

11. Κ.Α. 30.7323.69 Προµήθεια και εγκατάσταση συστηµάτων 
χλωρίωσης στα ορεινά ∆.∆. του ∆ήµου 
Καλαµάτας (ΥΠΕΣ∆∆Α -̟υρ/κτα) 

 

 

35.000,00 

12. Κ.Α. 30.7323.70 Καλλιέργεια ̟ηγών στο ∆.∆. Αλαγονίας 
(ΥΠΕΣ∆∆Α -̟υρ/κτα) 

 

10.000,00 

13. K.A. 30.7323.71 ‘Yδρευση ορεινών διαµερισµάτων- 
Υ̟οέργο: Κατασκευή εσωτερικού δικτύου 
ύδρευσης στα ∆.∆. Αρτεµισίας και 
Ελαιοχωρίου (ΘΗΣΕΑΣ) 

 

 

 

170.000,00 

14. Κ.Α. 30.7323.72 ‘Yδρευση ορεινών διαµερισµάτων- 
Υ̟οέργο: Κατασκευή εσωτερικού δικτύου 
ύδρευσης στα ∆.∆. Αλαγονίας 
(ΘΗΣΕΑΣ) 

 

 

130.000,00 

15. Κ.Α. 30.7323.73 Κατασκευή έργων α̟οχέτευσης οµβρίων- 
ακαθάρτων και ύδρευσης τµήµατος οδού 
Β. Γεωργίου α̟ό Φαρών έως 
Ηρώων(ΘΗΣΕΑΣ) 

 

 

400.000,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 1.235.000,00 

 
 

                                                                         Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
                                                                       
                                                                               ΚΛΕΙ∆ΩΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 
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Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη της την 
παραπάνω εισήγηση, την υπ΄ αριθµ. 186/2008 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
καθώς επίσης και τις διατάξεις του εδαφ. γ της παραγρ. 2 του άρθρου 103 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 
3463/06), την ΚΑΤΑψήφιση της πρότασης από τους κ.κ. Ηλιόπουλο Παναγιώτη και  
Κοσµόπουλο Βασίλειο, κατά πλειοψηφία, 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 

 
Ψηφίζει τις πιστώσεις που απορρέουν από την αναµόρφωση του δηµοτικού 
προϋπολογισµού οικον. έτους 2008 που εγκρίθηκε µε την υπ΄ αριθµ. 186/2008 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας, η ψήφιση των οποίων είναι 
αρµοδιότητας ∆ηµαρχιακής Επιτροπής, σε βάρος των αντίστοιχων κωδικών 
αριθµών του δηµοτικού προϋπολογισµού οικον. έτους 2008, αναλυτικά όπως 
παρακάτω: 
 

1. Κ.Α. 00.6444 Έξοδα αδελφοποιήσεων 5.000,00  

2. Κ.Α. 8117 Λοιπά έξοδα 40.000,00 

3. Κ.Α. 8122.06 ∆απάνες επισκευής και συντήρησης 
παγίων εγκαταστάσεων κοινής 
χρήσεως 

 

30.000,00 

4. Κ.Α. 30.7332.10 Συντήρηση και βελτίωση οδικού 
δικτύου ∆ήµου Καλαµάτας (∆.Π.) – 
Ενισχύεται από τον Κ.Α. 30.7425.01 

 

14.000,00 

5. K.A. 30.7323.48 Aποκατάσταση δρόµου στα ∆.∆. 
Καρβέλι –Λαδά (ΥΠΕΣ∆∆Α -
πυρ/κτα) 

 

9.615,00 

6. Κ.Α. 30.7425.01 ∆απάνες για την αντιµετώπιση 
τυχόν εκτάκτων αναγκών (ΥΠΕΣ∆∆Α 
-πυρ/κτα) 

 

100.385,00 

 

     7. Κ.Α. 00.6737.05 Απόδοση ποσού δωρεάς της 
εταιρείας VODAFONE – PANAFONE    
στο ενοριακό ναό Υπαπαντής του 
Χριστού Αρτεµισίας για 
αποκατάσταση ζηµιών από τις 
πυρκαγιές του 2007.  

 

 

 

20.000,00 

8. Κ.Α. 30.7413.18 Αµοιβή µελέτης διαµόρφωσης 
πεζοδροµίων οδού Ναυαρίνου 
(∆.Π.) – Ενισχύεται από τον Κ.Α. 
30.7425.01 

 

 

6.000,00 

9. Κ.Α. 35.7336.15 Αποκατάσταση Αρδευτικών ∆ικτύων 
Ορεινών Τοπικών ∆ιαµερισµάτων 
∆ήµου Καλαµάτας(προµήθεια 
σωλήνων πολυαιθυλενίου) – ∆.Π. 
Ενισχύεται από τον Κ.Α. 20.7311.07 

 

 

 

220.000,00 

10. Κ.Α. 30.7323.68 Άµεσες εργασίες αποκατάστασης  
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λόγω πυρκαγιών (∆ΕΥΑΚ)- 
(ΥΠΕΣ∆∆Α -πυρ/κτα) 

45.000,00 

11. Κ.Α. 30.7323.69 Προµήθεια και εγκατάσταση 
συστηµάτων χλωρίωσης στα ορεινά 
∆.∆. του ∆ήµου Καλαµάτας 
(ΥΠΕΣ∆∆Α -πυρ/κτα) 

 

 

35.000,00 

12. Κ.Α. 30.7323.70 Καλλιέργεια πηγών στο ∆.∆. 
Αλαγονίας (ΥΠΕΣ∆∆Α -πυρ/κτα) 

 

10.000,00 

13. K.A. 30.7323.71 ‘Yδρευση ορεινών διαµερισµάτων- 
Υποέργο: Κατασκευή εσωτερικού 
δικτύου ύδρευσης στα ∆.∆. 
Αρτεµισίας και Ελαιοχωρίου 
(ΘΗΣΕΑΣ) 

 

 

 

170.000,00 

14. Κ.Α. 30.7323.72 ‘Yδρευση ορεινών διαµερισµάτων- 
Υποέργο: Κατασκευή εσωτερικού 
δικτύου ύδρευσης στα ∆.∆. 
Αλαγονίας (ΘΗΣΕΑΣ) 

 

 

130.000,00 

15. Κ.Α. 30.7323.73 Κατασκευή έργων αποχέτευσης 
οµβρίων- ακαθάρτων και ύδρευσης 
τµήµατος οδού Β. Γεωργίου από 
Φαρών έως Ηρώων(ΘΗΣΕΑΣ) 

 

 

400.000,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 1.235.000,00 

 
 
 

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

 

Η ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας  1. Γιαννακούλας Γρηγόριος 

  2. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  3. Καµβυσίδης Ιωάννης 

  4. Κοσµόπουλος Βασίλειος 
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  5. Κουδούνης Αργύριος 

  6. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 15 Μαΐου 2008 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 

 

 

 

 

 

 
 


