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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   13/2008 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   147/2008 
 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 31η Μαρτίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00  
συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28 στην 13η/2008 
συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 27-03-2008 
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) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 3) Κουδούνης Αργύριος  και 4) Πολίτης Δημήτριος.  
 
Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ.: 1) Αλευράς Διονύσιος και 
2) Λαγανάκος Γεώργιος.   
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα παρακάτω αναπληρωματικά μέλη της 
Δημαρχιακής Επιτροπής :  
α) από την πλευρά της πλειοψηφίας ο κ. Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 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 Διονύσιο.   
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται, κατόπιν της πρόσκλησης που του κοινοποιήθηκε για τη 
συνεδρίαση του Σώματος, και ο κ. Νικόλαος Διασάκος, επικεφαλής του συνδυασμού 
«Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» που μετείχε στις δημοτικές εκλογές του 
Οκτωβρίου 2006 αλλά δεν κατέλαβε καμία έδρα στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας διότι 
δεν συμπλήρωσε το εκλογικό μέτρο.   
 
Επίσης στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου Καλαμάτας κ. 
Χαράλαμπος Θ. Δημητρόπουλος. 
 
 
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 9ο 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. 6501/26-3-2008 
εισήγηση του Οικονομικού Τμήματος της Διεύθυνσης Διοίκησης & Οικονομίας του Δήμου 
Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
 
ΘΕΜΑ: «Ψήφιση πιστώσεων Δημ. Προϋπολογισμού  οικ. έτους΄08 εγγεγραμμένων ύστερα 
από αναμόρφωση» 
 
  Με την υπ΄ αριθμ. 124/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η τροποποίηση  του 
δημοτικού προϋπολογισμού, οικον. έτους 2008.  
  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.  
   Σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφ. γ της παραγρ. 2 του άρθρου 103 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/06) η 
Δημαρχιακή 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. 
124/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και είναι αρμοδιότητας Δημαρχιακής Επιτροπής φαίνεται 
στον παρακάτω πίνακα.  
    Απαιτείται η λήψη σχετικής απόφασης Δημαρχιακής Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης (ψήφισης)   
των  πιστώσεων αυτών.  
 

1. Κ.Α. 10.6266 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 
(Δ.Π.) 

7.000,00 

2. Κ.Α.  00.6492 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης 
δικαστικών αποφάσεων η συμβιβαστικών 
(Δ.Π.) 

 
50.000,00 

3. Κ.Α. 20.7135 Λοιπός εξοπλισμός (Δ.Π.) 7.000,00 

4. Κ.Α. 00.6736.15 Προγραμματική  σύμβαση  για την σύνταξη 
μελέτης σκοπιμότητας για την μετεξέλιξη 
των Δημοτικών επιχειρήσεων και την 
αναδιοργάνωση των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου 
Καλαμάτας (Δ.Π.) 

 

 

8.000,00 

     5. Κ.Α. 00.6736.16 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου 
Καλαμάτας και Αναπτυξιακής Μεσσηνίας- 
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ 
(ΑΝ. ΜΕΣ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.) για την 
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σύνταξη διαχειριστικών σχεδίων τοπικών 
διαμερισμάτων του Δήμου Καλαμάτας. 
(Δ.Π.) 

40.000,00 

    6. Κ.Α. 70.7425.09 Δαπάνες για την υλοποίηση του έργου 
«ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ- ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ» (ΑΠΟ Κ.Ε.Κ.) 

 
 

23.375,00 
 7. Κ.Α. 8122.32 Επισκευή Δημ. Καταστήματος και 

κατασκευή οστεοφυλακίου στο Δ.Δ. 
Λεϊκων – αποπληρωμή οικ/κων 
υποχρεώσεων (ΣΑΤΑ) 

 
12.263,30 

  8. Κ.Α. 8122.33 Βελτίωση χώρων νεκροταφείων Δημ. 
Διαμερισμάτων - αποπληρωμή οικ/κων 
υποχρεώσεων (ΣΑΤΑ) 

 
10.100,70 

  9. Κ.Α. 8122.34 Πλακόστρωση & ηλεκτροφωτισμός πλ. 
Περιβολακίων και διαμόρφωση πλατείας 
Αγ. Βασιλείου - αποπληρωμή οικ/κων 
υποχρεώσεων (ΣΑΤΑ) 

 
67.000,00 

10. K.A. 20.7131.09 Προμήθεια μιας (1) καινούργιας 
υπερκατασκευής σε υπάρχον όχημα με 
σύστημα περιστρεφομένου τυμπάνου 
(Δ.Π.) 

 
 

45.000,00 

11. Κ.Α. 20.7311.22 Μετατροπή ενός (1) παλιού πλυντηρίου 
κάδων σε ανατρεπόμενο φορτηγό (Δ.Π.) 

 
 

25.000,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 294.739,00 
 
 
                                                                         Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
                                                                       
                                                                               ΚΛΕΙΔΩΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 
 

Ο Τμηματάρχης Ο Δ/ντής 
ΛΙΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ α.α. 

(υπογραφή) 
 
 
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της την 
παραπάνω εισήγηση, την υπ΄ αριθμ. 124/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 
καθώς επίσης και τις διατάξεις του εδαφ. γ της παραγρ. 2 του άρθρου 103 του Δ.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 2008 που εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμ. 124/2008 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, η ψήφιση των οποίων είναι 
αρμοδιότητας Δημαρχιακής Επιτροπής, σε βάρος των αντίστοιχων κωδικών 
αριθμών του δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2008, αναλυτικά όπως 
παρακάτω: 
 

1. Κ.Α. 10.6266 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 
(Δ.Π.) 

7.000,00 

2. Κ.Α.  00.6492 Δικαστικά έξοδα και έξοδα 
εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων η 
συμβιβαστικών (Δ.Π.) 

 

50.000,00 

3. Κ.Α. 20.7135 Λοιπός εξοπλισμός (Δ.Π.) 7.000,00 

4. Κ.Α. 00.6736.15 Προγραμματική  σύμβαση  για την 
σύνταξη μελέτης σκοπιμότητας για 
την μετεξέλιξη των Δημοτικών 
επιχειρήσεων και την 
αναδιοργάνωση των Ν.Π.Δ.Δ. του 
Δήμου Καλαμάτας (Δ.Π.) 

 

 

8.000,00 

     5. Κ.Α. 00.6736.16 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ 
Δήμου Καλαμάτας και Αναπτυξιακής 
Μεσσηνίας- Αναπτυξιακή Ανώνυμη 
Εταιρεία ΟΤΑ (ΑΝ. ΜΕΣ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.) 
για την σύνταξη διαχειριστικών 
σχεδίων τοπικών διαμερισμάτων 
του Δήμου Καλαμάτας. (Δ.Π.) 

 

 

 

40.000,00 

    6. Κ.Α. 70.7425.09 Δαπάνες για την υλοποίηση του 
έργου «ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ- 
ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ» (ΑΠΟ 
Κ.Ε.Κ.) 

 

 

23.375,00 

 7. Κ.Α. 8122.32 Επισκευή Δημ. Καταστήματος και 
κατασκευή οστεοφυλακίου στο Δ.Δ. 
Λεϊκων – αποπληρωμή οικ/κων 
υποχρεώσεων (ΣΑΤΑ) 

 

12.263,30 

  8. Κ.Α. 8122.33 Βελτίωση χώρων νεκροταφείων 
Δημ. Διαμερισμάτων - αποπληρωμή 
οικ/κων υποχρεώσεων (ΣΑΤΑ) 

 

10.100,70 

  9. Κ.Α. 8122.34 Πλακόστρωση & ηλεκτροφωτισμός 
πλ. Περιβολακίων και διαμόρφωση 
πλατείας Αγ. Βασιλείου - 
αποπληρωμή οικ/κων υποχρεώσεων 
(ΣΑΤΑ) 

 

67.000,00 

10. K.A. 20.7131.09 Προμήθεια μιας (1) καινούργιας 
υπερκατασκευής σε υπάρχον όχημα 
με σύστημα περιστρεφομένου 
τυμπάνου (Δ.Π.) 

 

 

45.000,00 
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11. Κ.Α. 20.7311.22 Μετατροπή ενός (1) παλιού 
πλυντηρίου κάδων σε 
ανατρεπόμενο φορτηγό (Δ.Π.) 

 

 

25.000,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 294.739,00 

 
 
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. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

  2. Καμβυσίδης Ιωάννης 

  3. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Μιχαλόπουλος Σωτήριος  

  6. Πολίτης Δημήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 7 Απριλίου 2008 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 
 

                                                
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


