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∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ

42/2007

406/2007

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 5η Νοεµβρίου 2007, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00
συνέρχεται στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της οδού Αριστοµένους 28 σε συνεδρίαση η
∆ηµαρχιακή Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την µε αριθµό 42/01-11-2007
πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύµφωνα µε το νόµο.
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση - απόντος του ∆ηµάρχου Καλαµάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα
ο οποίος έχει µεταβεί στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους - ο Αντιπρόεδρος της
∆ηµαρχιακής Επιτροπής κ. Κοσµόπουλος Βασίλειος ως Προεδρεύων αυτής και από τα
υπόλοιπα τακτικά µέλη οι κ.κ. 1) Καµβυσίδης Ιωάννης, 2) Κουδούνης Αργύριος, 3)
Λαγανάκος Γεώργιος και 4) Πολίτης ∆ηµήτριος.

∆εν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόµιµα το τακτικό µέλος κ. Αλευράς ∆ιονύσιος.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωµατικό µέλος της ∆ηµαρχιακής
Επιτροπής από την πλευρά της µειοψηφίας κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης, ο οποίος συµµετέχει
στη συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας τον κ. Αλευρά ∆ιονύσιο.

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

Πρακτικά ∆ηµαρχιακής Επιτροπής
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον Προεδρεύοντα για συζήτηση το 7ο θέµα της ηµερήσιας
διάταξης µε τίτλο :
Ψήφιση πιστώσεων δηµοτικού προϋπολογισµού, οικον. έτους 2007,
εγγεγραµµένων ύστερα από αναµόρφωση.
Εισηγούµενος το θέµα ο Προεδρεύων αναφέρεται στην υπ’ αριθ. πρωτ. 24856/29-10-2007
εισήγηση του Τµήµατος Οικονοµικού της ∆ιεύθυνσης ∆ιοίκησης & Οικονοµίας του ∆ήµου
Καλαµάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:
“ΘΕΜΑ: «Ψήφιση πιστώσεων ∆ηµ. Προϋπολογισµού
εγγεγραµµένων ύστερα από αναµόρφωση»

οικ.

έτους΄07

Με την υπ΄ αριθµ. 612/2007 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η
τροποποίηση του δηµοτικού προϋπολογισµού, οικον. έτους 2007.
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 έγκριση για τη διάθεση (ψήφιση) των συγκεκριµένων πιστώσεων που γράφτηκαν στον
προϋπολογισµό µε την προαναφερόµενη υπ΄ αριθµ. 612/2007 απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, είναι αρµοδιότητας ∆ηµαρχιακής Επιτροπής.
Απαιτείται η λήψη απόφασης ∆ηµαρχιακής Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης
(ψήφισης) των υπολοίπων πιστώσεων και συγκεκριµένα των παρακάτω:

1.

Κ.Α. 00.6125

Αποζηµιώσεις και έξοδα αιρετών

5.000,00

2.

Κ.Α. 00.6525

Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών
(Προµήθεια δανείου Τ.Π.&∆.)

25.000,00

3.

4.

5.

Κ.Α. 10.6613

Κ.Α. 30.6613

Κ.Α. 10.6615

Προµήθεια εντύπων και υλικών
µηχανογράφησης και πολλαπλών
εκτυπώσεων

3.000,00

Προµήθεια εντύπων και υλικών
µηχανογράφησης και πολλαπλών
εκτυπώσεων

2.000,00

Εκτυπώσεις ,εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις
3.500,00

6.
7.

K.A. 30.7425.01
Κ.Α. 30.7323.38

Πρακτικά ∆ηµαρχιακής Επιτροπής

∆απάνες για την αντιµετώπιση τυχόν
εκτάκτων αναγκών (ΥΠΕΣ∆∆Α)
Οδοποία νεοδιανοιγόµενων δρόµων
Σχ. Πόλεως (ΘΗΣΕΑΣ)

30.000,00
100.000,00
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∆ιαµορφώσεις κοινόχρηστων και
κοινοφελών χώρων στις συνοικίες της
πόλης (ΣΑΤΑ)

9.

Κ.Α. 30.7331.10

Χρωµατισµοί και µικροεπισκευές
διαφόρων σχολείων (∆.Π.)

10.

Κ.Α. 30.7413.10

Αµοιβή για τον αρχιτεκτονικό
φωτισµό ∆ηµαρχείου και Πνευµατικού
Κέντρου(∆.Π.)

11.

12.
13.

Κ.Α. 20.7311.05

Κ.Α. 20.7311.14
K.A. 40.7111.03

∆απάνες αποµάκρυνσης
απορριµµάτων µε κάδους 8 µ3 (∆.Π.)
Ενισχύεται από τον Κ.Α. 20.7311.02
∆απάνες για την αντιµετώπιση
εκτάκτων αναγκών (ΥΠΕΣ∆∆Α )

90.000,00
35.500,00

310,00

10.000,00

40.000,00

Aπαλλοτριώσεις για την κατασκευή
τµήµατος οδού Βασ. Γεωργίου από οδό
ΦΑΡΩΝ εως οδό ΗΡΩΩΝ (ΘΗΣΕΑΣ)
500.000,00

14.

15.

Κ.Α. 00.6736.14

K.A. 00.6736.15

Προγραµµατική Σύµβαση υλοποίησης
προγραµµάτων της Κ.Τ.Π. και
ανάπτυξης συστήµατος πιστοποίησης
υπηρεσιών του ∆ήµου καυα ISO 90012000. (∆.Π.)

30.000,00

Προγραµµατική σύµβαση για την
µετεξέλιξη των ∆ηµοτικών
Επιχειρήσεων και την αναδιοργάνωση
των Ν.Π.∆.∆. του ∆ήµου Καλαµάτας
(∆.Π.)

10.000,00

16.

K.A. 20.7325.08

Αποκατάσταση ∆ηµοτικού Φωτισµού
στα πυρόπληκτα ∆ηµ. ∆ιαµερίσµατα.
(ΥΠΕΣ∆∆Α)

40.000,00

17.

K.A. 30.7323.42

Συµπλήρωση- αποκατάσταση
προστατευτικών στηθαίων ασφαλείας
(µπάρες) σε διάφορα τµήµατα του
οδικού δικτύου στα πυρόπληκτα ∆ηµ.
∆ιαµερίσµατα (ΥΠΕΣ∆∆Α)

50.000,00

18.

K.A. 30.7323.43

Αποκατάσταση πινακίδων
οδοσήµανσης, πληροφοριακών
πινακίδων και υλικών κυκλοφοριακής
σήµανσης στους δρόµους των
πυρόπληκτων ∆ηµ. ∆ιαµερισµάτων.
(ΥΠΕΣ∆∆Α)

19.

K.A. 30.7323.44

Πρακτικά ∆ηµαρχιακής Επιτροπής

80.000,00

Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης για
την αντιµετώπιση κατολισθήσεων σε
ορισµένα ∆ηµ. ∆ιαµερίσµατα (Πηγές
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Ελαιοχώρι κ.λ.π.) (ΥΠΕΣ∆∆Α)
20.

Κ.Α. 30.7323.45

100.000,00

Κατασκευή οδού Κοσµοπούλου και
συµπλέγµατος δρόµων στην περιοχή
Πανταζοπουλέικα (ΣΑΤΑ)
5.000,00

21.

22.

23.

24.

Κ.Α. 30.7332.12

Κ.Α. 30.7413.15

Κ.Α. 30.7323.46

Πλακόστρωση και λοιπές εργασίες
συντήρησης πλατείας συνοικισµού
Νικηταρά ∆ήµου Καλαµάτας(∆.Π.)

10.000,00

Ανάθεση µελετών κατασκευής δύο
Βρεφονηπιακών
Σταθµών
στην
Καλαµάτα(∆.Π.)

10.000,00

Κατασκευή
πεζοδροµίων,
ρειθροκρασπέδων, µικρών τεχνικών,
τοίχων αντιστήριξης κ.λ.π. στην
Καλαµάτα(∆.Π)

5.000,00

Καθαρισµοί- κλαδέµατα και φυτεύσεις
πυρόπληκτων περιοχών (ΥΠΕΣ∆∆Α)

Κ.Α. 35.7336.08

30.000,00

Ο Τµηµατάρχης
ΛΙΒΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ

Ο ∆/ντής
(υπογραφή)

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΛΕΙ∆ΩΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ”

Ολοκληρώνοντας την εισήγησή του ο Προεδρεύων καλεί το Σώµα να αποφασίσει σχετικά.
Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη της την
παραπάνω εισήγηση, την υπ΄ αριθµ. 612/2007 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,
καθώς επίσης και τις διατάξεις του εδαφ. γ της παραγρ. 2 του άρθρου 103 του ∆.Κ.Κ. (Ν.
3463/06),
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψηφίζει τις πιστώσεις που απορρέουν από την αναµόρφωση του δηµοτικού
προϋπολογισµού οικον. έτους 2007 που εγκρίθηκε µε την υπ΄ αριθµ. 612/2007
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας, η ψήφιση των οποίων είναι
αρµοδιότητας ∆ηµαρχιακής Επιτροπής, σε βάρος των αντίστοιχων κωδικών
αριθµών του δηµοτικού προϋπολογισµού οικον. έτους 2007, αναλυτικά όπως
παρακάτω:
1.

Κ.Α. 00.6125

Αποζηµιώσεις και έξοδα αιρετών

2.

Κ.Α. 00.6525

Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών
(Προµήθεια δανείου Τ.Π.&∆.)

3.

4.

Κ.Α. 10.6613

Κ.Α. 30.6613

Πρακτικά ∆ηµαρχιακής Επιτροπής

Προµήθεια εντύπων και υλικών
µηχανογράφησης και πολλαπλών
εκτυπώσεων

5.000,00

25.000,00

3.000,00

Προµήθεια εντύπων και υλικών
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µηχανογράφησης και πολλαπλών
εκτυπώσεων
5.

6.

7.

8.

Κ.Α. 10.6615

K.A. 30.7425.01

Κ.Α. 30.7323.38

Κ.Α. 30.7323.04

Εκτυπώσεις, εκδόσεις,
βιβλιοδετήσεις
∆απάνες για την αντιµετώπιση
τυχόν εκτάκτων αναγκών
(ΥΠΕΣ∆∆Α)
Οδοποία νεοδιανοιγόµενων δρόµων
Σχ. Πόλεως (ΘΗΣΕΑΣ)
∆ιαµορφώσεις κοινόχρηστων και
κοινοφελών χώρων στις συνοικίες
της πόλης (ΣΑΤΑ)

9.

Κ.Α. 30.7331.10

Χρωµατισµοί και µικροεπισκευές
διαφόρων σχολείων (∆.Π.)

10.

Κ.Α. 30.7413.10

Αµοιβή για τον αρχιτεκτονικό
φωτισµό ∆ηµαρχείου και
Πνευµατικού Κέντρου (∆.Π.)

11.

12.

13.

14.

15.

Κ.Α. 20.7311.05

Κ.Α. 20.7311.14

K.A. 40.7111.03

Κ.Α. 00.6736.14

K.A. 00.6736.15

∆απάνες αποµάκρυνσης
απορριµµάτων µε κάδους 8 µ3
(∆.Π.) Ενισχύεται από τον Κ.Α.
20.7311.02
∆απάνες για την αντιµετώπιση
εκτάκτων αναγκών (ΥΠΕΣ∆∆Α )
Aπαλλοτριώσεις για την κατασκευή
τµήµατος οδού Βασ. Γεωργίου από
οδό ΦΑΡΩΝ έως οδό ΗΡΩΩΝ
(ΘΗΣΕΑΣ)

2.000,00

3.500,00

30.000,00

100.000,00

90.000,00
35.500,00

310,00

10.000,00

40.000,00

500.000,00

Προγραµµατική Σύµβαση
υλοποίησης προγραµµάτων της
Κ.Τ.Π. και ανάπτυξης συστήµατος
πιστοποίησης υπηρεσιών του ∆ήµου
καυα ISO 9001- 2000. (∆.Π.)

30.000,00

Προγραµµατική σύµβαση για την
µετεξέλιξη των ∆ηµοτικών
Επιχειρήσεων και την
αναδιοργάνωση των Ν.Π.∆.∆. του
∆ήµου Καλαµάτας (∆.Π.)

10.000,00

16.

K.A. 20.7325.08

Αποκατάσταση ∆ηµοτικού
Φωτισµού στα πυρόπληκτα ∆ηµ.
∆ιαµερίσµατα. (ΥΠΕΣ∆∆Α)

40.000,00

17.

K.A. 30.7323.42

Συµπλήρωση- αποκατάσταση
προστατευτικών στηθαίων
ασφαλείας (µπάρες) σε διάφορα
τµήµατα του οδικού δικτύου στα

50.000,00

Πρακτικά ∆ηµαρχιακής Επιτροπής
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πυρόπληκτα ∆ηµ. ∆ιαµερίσµατα
(ΥΠΕΣ∆∆Α)
18.

19.

20.

K.A. 30.7323.43

K.A. 30.7323.44

Κ.Α. 30.7323.45

Αποκατάσταση πινακίδων
οδοσήµανσης, πληροφοριακών
πινακίδων και υλικών
κυκλοφοριακής σήµανσης στους
δρόµους των πυρόπληκτων ∆ηµ.
∆ιαµερισµάτων. (ΥΠΕΣ∆∆Α)
Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης για
την αντιµετώπιση κατολισθήσεων
σε ορισµένα ∆ηµ. ∆ιαµερίσµατα
(Πηγές
Ελαιοχώρι
κ.λ.π.)
(ΥΠΕΣ∆∆Α)

80.000,00

100.000,00

Κατασκευή οδού Κοσµοπούλου και
συµπλέγµατος
δρόµων
στην
περιοχή Πανταζοπουλέικα (ΣΑΤΑ)
5.000,00

21.

22.

23.

24.

Κ.Α. 30.7332.12

Κ.Α. 30.7413.15

Κ.Α. 30.7323.46

Κ.Α. 35.7336.08

Πλακόστρωση και λοιπές εργασίες
συντήρησης πλατείας συνοικισµού
Νικηταρά ∆ήµου Καλαµάτας (∆.Π.)
Ανάθεση µελετών κατασκευής δύο
Βρεφονηπιακών
Σταθµών
στην
Καλαµάτα (∆.Π.)
Κατασκευή
πεζοδροµίων,
ρειθροκρασπέδων,
µικρών
τεχνικών,
τοίχων
αντιστήριξης
κ.λ.π. στην Καλαµάτα (∆.Π)
κλαδέµατα
και
Καθαρισµοίφυτεύσεις πυρόπληκτων περιοχών
(ΥΠΕΣ∆∆Α)

10.000,00

10.000,00

5.000,00

30.000,00

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

Η ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ
Κοσµόπουλος Βασίλειος

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
2. Καµβυσίδης Ιωάννης
3. Κουδούνης Αργύριος

Πρακτικά ∆ηµαρχιακής Επιτροπής
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4. Λαγανάκος Γεώργιος
5. Πολίτης ∆ηµήτριος
Ακριβές Απόσπασµα
Καλαµάτα 14 Νοεµβρίου 2007
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ
(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)

Πρακτικά ∆ηµαρχιακής Επιτροπής
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