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∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ   47/2007 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   453/2007 

 

 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 10η ∆εκεµβρίου 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 47/6-12-2007 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, 4) Λαγανάκος Γεώργιος και 5) 

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.   

 

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο Νοµικός Σύµβουλος του ∆ήµου Καλαµάτας κ. 
Μανιάτης Αντώνιος.  
 

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 2007, 
εγγεγραµµένων ύστερα από αναµόρφωση.  

 
ΘΕΜΑ: «Ψήφιση πιστώσεων ∆ηµ. Προϋπολογισµού  οικ. έτους΄07 
εγγεγραµµένων ύστερα από αναµόρφωση» 
 
 
  Με την υπ΄ αριθµ. 731/2007 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  ψήφιση των πιστώσεων που γράφτηκαν στον προϋπολογισµό µε την προαναφερόµενη 
υπ΄ αριθµ. 668/2007 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.  

 K.A. 8261 Λοιπές επιστροφές 44.100,00 

 Κ.Α. 35.7332.01 ∆απάνες συντήρησης και  συµπλήρωσης 

χώρων πρασίνου & παιδότοπων  

20.000,00 

 Κ.Α. 20.7311.18 ∆απάνες εξοπλισµού  εργαστηρίου 

Μ.Ο.Λ.Α.Κ  

10.000,00 

 Κ.Α. 20.7133 Έπιπλα σκεύη  8.500,00 

 Κ.Α. 20.7131.12 Προµήθεια  ενός (1) καινούργιου 

οχήµατος  µεταφοράς ανοικτών κάδων  

19.145,50 

 Κ.Α. 20.7131.02 Προµήθεια οκτώ (8) κάδων  254,50 

 Κ.Α. 30.7131.02 Προµήθεια πινακίδων οδοσήµανσης  6.500,00 

 Κ.Α. 30.7323.02 Ολοκλήρωση  διάνοιξης και οδοστρωσίας 

δρόµου  Άνω-Κάτω Βέργας  

33.100,00 

 Κ.Α. 30.7331.06 Επισκευή 2
ου

 και 3
ου

  ΤΕΕ  4.700,00 

 Κ.Α. 40.7425.06 ∆απάνες  για την εκτ/ση βασικών 

κοιν/στων πολ/κων έργων Παναγίτσα  

40.000,00 

 K.A 20.6231 Μισθώµατα εδαφικών εκτάσεων   3.000,00 

 Κ.Α 00.6221 Ταχυδροµικά τέλη 4.000,00 
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 Κ.Α 00.6071 ∆απάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων 

υπαλλήλων. 

3.500,00 

 K.Α 6521.02 Τόκοι δανείου Εσωτερικού (Εµπορική 

Τράπεζα-εξοπλισµός καθ/τας) 

1.500,00 

 Κ.Α 6526.05 Χρεωλύσια δανείου 

Εσωτερικού(Εµπορική Τράπεζα-

εξοπλισµός καθ/τας) 

1.000,00 

 K.A. 00.6133 Αποζηµιώσεις µελών και γραµµατέως 

φορολογικών επιτροπών 

 

1.500,00 

 K.A. 00.6526.03 Xρεωλύσια δανείων Αγροτικής Τράπεζας  

0,61 

 Κ.Α. 30.7331.03 Ανακατασκευή  W.C ∆ηµοτικού 

καταστήµατος Αριστοµένους  

12.200,00 

                             ΣΥΝΟΛΟ 
213.000,61 

 

 
 
                                                                         Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
                                                                                ΚΛΕΙ∆ΩΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 
 

Ο Τµηµατάρχης Ο ∆/ντής 
ΛΙΒΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ (υπογραφή) 

 
 
Και συνεχίζει ο κ. Πρόεδρος : 
Υπάρχει µία καθυστέρηση των εσόδων στο ∆ήµο η οποία οφείλεται στο συντριπτικό 
ποσοστό στα γεγονότα τα οποία είχαµε το καλοκαίρι και τις συνακόλουθες αποφάσεις 
οικονοµικού περιεχοµένου. Αναφέροµαι στο 2%. ∆εν είναι χωρίς επιπτώσεις όλα αυτά που 
έγιναν στον ευρύτερο ∆ήµο και ούτε αυτές µπορούν να καλυφθούν µε την πενιχρή εισροή 
χρηµάτων εκ µέρους του κρατικού προϋπολογισµού. Καταβάλλεται µία προσπάθεια να 
αντιµετωπισθεί και θα αντιµετωπισθεί αυτό το πράγµα σύντοµα ώστε να υπάρχει 
φερεγγυότητα του ∆ήµου. Στον αγώνα αυτό ασφαλώς µετέχουν και οι αιρετοί. ∆ηλαδή ο 
τελευταίος µήνας που έλαβαν παραστατικά οι αντιδήµαρχοι είναι ο Οκτώβριος. Έκτοτε δεν 
έχει λάβει κανένας και ούτε θα λάβει κανένας µέχρι την τακτοποίηση αυτού του ζητήµατος. 
Πιστεύω από τον Ιανουάριο να έχουµε οµαλή ροή, αλλά οι επιπτώσεις οι οικονοµικές στο 
∆ήµο ήταν εξαιρετικά σοβαρές και από τα µέτρα τα οποία έλαβε η κυβέρνηση για την 
στήριξη των επιχειρήσεων. Αυτά είχαν αντανάκλαση και στον ∆ήµο πλέον. 
 
 
 
Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη της την 
παραπάνω εισήγηση, την υπ΄ αριθµ. 731/2007 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
καθώς επίσης και τις διατάξεις του εδαφ. γ της παραγρ. 2 του άρθρου 103 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 
3463/06), την ΚΑΤΑψήφιση της πρότασης από τον κ. Ηλιόπουλο Παναγιώτη και τη δήλωση 
ΛΕΥΚΗΣ ψήφου από τον κ. Κοσµόπουλο Βασίλειο, κατά πλειοψηφία, 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
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Ψηφίζει τις πιστώσεις που απορρέουν από την αναµόρφωση του δηµοτικού 
προϋπολογισµού οικον. έτους 2007 που εγκρίθηκε µε την υπ΄ αριθµ. 731/2007 
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: 
 

 K.A. 8261 Λοιπές επιστροφές 44.100,00 

 Κ.Α. 35.7332.01 ∆απάνες συντήρησης και  
συµπλήρωσης χώρων πρασίνου & 
παιδότοπων  

20.000,00 

 Κ.Α. 20.7311.18 ∆απάνες εξοπλισµού  εργαστηρίου 
Μ.Ο.Λ.Α.Κ  

10.000,00 

 Κ.Α. 20.7133 Έπιπλα σκεύη  8.500,00 

 Κ.Α. 20.7131.12 Προµήθεια  ενός (1) καινούργιου 
οχήµατος  µεταφοράς ανοικτών 
κάδων  

19.145,50 

 Κ.Α. 20.7131.02 Προµήθεια οκτώ (8) κάδων  254,50 

 Κ.Α. 30.7131.02 Προµήθεια πινακίδων οδοσήµανσης  6.500,00 

 Κ.Α. 30.7323.02 Ολοκλήρωση  διάνοιξης και 
οδοστρωσίας δρόµου  Άνω-Κάτω 
Βέργας  

33.100,00 

 Κ.Α. 30.7331.06 Επισκευή 2ου και 3ου  ΤΕΕ  4.700,00 

 Κ.Α. 40.7425.06 ∆απάνες  για την εκτ/ση βασικών 
κοιν/στων πολ/κων έργων 
Παναγίτσα  

40.000,00 

 K.A 20.6231 Μισθώµατα εδαφικών εκτάσεων   3.000,00 

 Κ.Α 00.6221 Ταχυδροµικά τέλη 4.000,00 

 Κ.Α 00.6071 ∆απάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης 
νέων υπαλλήλων. 

3.500,00 

 K.Α 6521.02 Τόκοι δανείου Εσωτερικού 
(Εµπορική Τράπεζα-εξοπλισµός 
καθ/τας) 

1.500,00 

 Κ.Α 6526.05 Χρεωλύσια δανείου Εσωτερικού 
(Εµπορική Τράπεζα-εξοπλισµός 
καθ/τας) 

1.000,00 

 K.A. 00.6133 Αποζηµιώσεις µελών και 
γραµµατέως φορολογικών 
επιτροπών 

 

1.500,00 

 K.A. 00.6526.03 Xρεωλύσια δανείων Αγροτικής 
Τράπεζας 

0,61 

 Κ.Α. 30.7331.03 Ανακατασκευή  W.C ∆ηµοτικού 12.200,00 
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καταστήµατος Αριστοµένους  
 
 

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. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

  2. Καµβυσίδης Ιωάννης 

  3. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Λαγανάκος Γεώργιος 

  6. Πολίτης ∆ηµήτριος  

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 31 ∆εκεµβρίου 2007 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 

 


