
Συνεδρίαση :  07/2008 Δευτέρα  18/02/2008 ΑΠΟΦΑΣΗ   063/2008 

Πρακτικά Δημαρχιακής Επιτροπής   1

 

 
 
  

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   07/2008 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   063/2008 
 

 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 18η Φεβρουαρίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00  
συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28 στην 7η/2008 
συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 14-02-2008 
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) Καμβυσίδης 
Ιωάννης, 2) Κουδούνης Αργύριος και 3) Πολίτης Δημήτριος.  
 
 
Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη  κ.κ. 1) Αλευράς Διονύσιος,    
2) Κοσμόπουλος Βασίλειος και 3) Λαγανάκος Γεώργιος. 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα παρακάτω αναπληρωματικά μέλη της 
Δημαρχιακής Επιτροπής :  
 
α) από την πλευρά της πλειοψηφίας ο κ. Γιαννακούλας Γρηγόριος, ο οποίος συμμετέχει στη 

συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Λαγανάκο Γεώργιο και  
 
β) από την πλευρά της μειοψηφίας οι  κ.κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης και Μπάκας Ιωάννης, οι 

οποίοι συμμετέχουν στη συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τους κ.κ. Αλευρά Διονύσιο 
και Κοσμόπουλο Βασίλειο.   

 
 
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 εκτός ημερήσιας διάταξης  
θέμα που το Σώμα ομόφωνα δέχθηκε να συζητηθεί με τα τακτικά λόγω του επείγοντος 
χαρακτήρα του, με τίτλο : 

Ψήφιση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2008. 

 
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην από 18-2-2008 εισήγηση του 
Οικονομικού Τμήματος του Δήμου, η οποία έχει ως εξής: 
 
¨ΘΕΜA: «ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ.                   

ΕΤΟΥΣ 2008 » 
 
         Παρακαλούμε  να ψηφίσετε τις πιστώσεις του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικ. έτους 
2008 όπως αυτές είναι εγγεγραμμένες και εγκεκριμένες στους αντίστοιχους Κ.Α. εξόδων, 
σύμφωνα με την αριθμ΄ 774/2007 Α.Δ.Σ. έγκρισης & την υπαριθμ΄5179/1490- 08-02-08 
έγκριση της περιφέρειας Πελ/σου. 
          Η Δημαρχιακή επιτροπή σύμφωνα με την παρ. 2-γ του άρθρου 103 του νέου Δ.Κ.Κ. 
(Ν.3463/08-06-2006 – ΦΕΚ 114 Α΄) αποφασίζει για τη διάθεση (ψήφιση) των πιστώσεων 
τόσο αυτών που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό, όσο και αυτών που έχουν 
εγγραφεί σε αυτόν ύστερα από αναμόρφωση, 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, όπου προβλέπεται η διάθεση πιστώσεων από το Δημοτικό Συμβούλιο, το 
Δήμαρχο ή και χωρίς την απόφαση οποιουδήποτε οργάνου. 
        
                                                                   Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
                                                                          ΚΛΕΙΔΩΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ¨                                                
 
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού λαμβάνει υπόψη της τα 
προαναφερόμενα, μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Ηλιόπουλο Παν. ο 
οποίος τάσσεται ΚΑΤΑ και Μπάκα Ιωαν. ο οποίος δηλώνει ΛΕΥΚΗ ψήφο, κατά πλειοψηφία,   
 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι  
 
                             
Εγκρίνει τις δαπάνες και τη διάθεση (ψήφιση) των πιστώσεων του δημοτικού 
προϋπολογισμού οικον. έτους 2008, αρμοδιότητας της Δημαρχιακής Επιτροπής, 
όπως αυτές είναι εγγεγραμμένες και εγκεκριμένες στους αντίστοιχους κωδικούς 
αριθμούς εξόδων σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 774/2007 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας με την οποία ψηφίσθηκε ο προϋπολογισμός, 
οικον. έτους 2008, του Δήμου Καλαμάτας και η οποία επικυρώθηκε με την υπ΄ 
αριθμ. 5179/1490/08-02-08 απόφαση της Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης & 
Διοίκησης Ν. Μεσσηνίας. 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
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Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας  1. Γιαννακούλας Γρηγόριος 

  2. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  3. Καμβυσίδης Ιωάννης 

  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Μπάκας Ιωάννης  

  6. Πολίτης Δημήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 20 Φεβρουαρίου 2008 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


