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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  10/2006 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  220/2006 

 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 18η Μαΐου 2006, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:30 µ.µ., στο 
αµφιθέατρο «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΣ» της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας, 
επί της πλατείας Νοµαρχίας, συνέρχεται σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την υπ΄ αριθ. 10/12-05-2006 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία 
επιδόθηκε σύµφωνα µε το νόµο. 
 
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Αδαµόπουλος 
Παναγιώτης, ως Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος,  3) Αλοίµονος Ιωάννης, 
4) Αργυροπούλου Βασιλική, 5) Βασιλάκη Γεωργία, 6) Γιαννακόπουλος ∆ιονύσιος, 7)  ∆ιασάκος 
Νικόλαος, 8) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος  9) Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος, 10) Ηλιόπουλος Αθανάσιος 
(προσέλευση στην υπ’ αριθµ. 204 απόφαση), 11) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 12) Κοσµόπουλος 
Βασίλειος, 13) Κουδούνης Αργύριος, 14) Κουµουνδούρος Νικόλαος, 15) Λαφαζάνος Γεώργιος,  
16) Μάλαµας Παναγιώτης, 17) Μασούρας Γρηγόριος, 18) Μαυρέα Αικατερίνη 19) Μέλιος 
Ιωάννης, 20) Μπάκας ∆ηµήτριος, 21) Μπάκας Ιωάννης, 22) Μπαστακός Παναγιώτης, 23) 
Νταγιόπουλος Γεώργιος, 24) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 25) Πασχάλης Γεώργιος, 26) 
Πουλόπουλος ∆ηµήτριος, 27) Τσακαλάκου Σταυρούλα, 28)  Τσώλης Πέτρος και 29) Χειλάς 
Ευάγγελος. 
 
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Κυριακόπουλος 
Γεώργιος, 2) Λευθεριώτης Ευστάθιος, 3) Μαλαπάνης Χρήστος, 4) Μαστοράκης ∆ηµήτριος, 5) 
Οικονοµόπουλος Βασίλειος και 6) Σούµπλης Μιχαήλ.  
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται οι Πάρεδροι όλων των δηµοτικών διαµερισµάτων ήτοι Πηγών, 
Λαδά, Καρβελίου και Νέδουσας, οι κ.κ. Βαρελάς Γεώργιος, Βουτσής Γεώργιος, Μαρινάκης 
Σαράντος  και  Μπατσικούρας ∆ηµήτριος αντίστοιχα. 
 
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος  κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης, παρουσία του  ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Γεωργίου Ν. Κουτσούλη.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 14ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

 Τροποποίηση τεχνικού προγράµµατος και προϋπολογισµού, οικον. έτους 2006, ∆ήµου 
Καλαµάτας. 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται: 
 
1. στο από 3-10-2005 υπηρεσιακό σηµείωµα του ∆ιευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας    του 

∆ήµου, κ. Τζαµουράνη, το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
«ΘΕΜΑ:  “Τροποποίηση (3η)Τεχνικού Προγράµµατος 2006” 

Α) Προκειµένου ν΄αντιµετωπισθούν ανάγκες του τµήµατος Καθαριότητας πρέπει να γίνουν οι 
παρακάτω   εγγραφές: 
α) Κ.Α. 20.7311.16 µε τίτλο  «Υποδοµές για τη βελτίωση καθαριότητας» µε πίστωση 
10.000 ευρώ. 
 Ο κωδικός θα καλύψει την προµήθεια ειδικών κατασκευών που θα τοποθετηθούν στο κέντρο 
της πόλης για τη συλλογή του χαρτονιού. 
β) Κ.Α. 20.7311.20 µε τίτλο «∆απάνες για τη φύλαξη του χώρου της ΜΟΛΑΚ από 
ιδιωτική εταιρία» µε πίστωση 7.000 ευρώ. 
 
γ) Ενίσχυση του Κ.Α 20.7311.16 µε τίτλο « ∆απάνες επισκευής κάδων 
απορριµµάτων», κατά 10.000 ευρώ για την προµήθεια συσκευής οξυγονοκόλλησης και εκ 
του γεγονότος ότι θα αυξηθούν οι κάδοι κατά 500 µε αποτέλεσµα να αυξηθεί το κόστος 
επισκευής του συνολικού αριθµού των κάδων.  
Οι παραπάνω δαπάνες συνολικού ποσού 27.000 ευρώ θα προέλθει από αντίστοιχη µείωση του 

Κ.Α 20.7311.14. « δαπάνες καθαριότητας της πόλης από ιδιώτες». 
 
Β) ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΠΛΗΡΩΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 
1. Εγγραφή νέου έργου µε Κ.Α. 30.7323.30  µε τίτλο « Μετατόπιση κεντρικού 

αγωγού ύδρευσης από το οικόπεδο ιδιοκτησίας Πετρόπουλου επί της οδού 
Σπάρτης» µε πίστωση 35.000 ευρώ η οποία θα προέλθει από δηµοτικούς πόρους. 

Το έργο είναι απαραίτητο προκειµένου ο ιδιοκτήτης του οικοπέδου το οποίο του αποδόθηκε 
από την Πράξη Εφαρµογής να µπορεί να οικοδοµήσει.Την µελέτη της παραλλαγής θα συντάξει 
η ∆ΕΥΑΚ σε συνεργασία µε τον Σύνδεσµο ύδρευσης. 

2. Εγγραφή νέου έργου µε Κ.Α. 30.7323.31  µε τίτλο «Καθαιρέσεις λιθοδοµών και 
κατασκευή τοίχου αντιστήριξης » µε πίστωση 10.000 ευρώ η οποία θα προέλθει 
από δηµοτικούς πόρους. 

 
3. Εγγραφή νέου έργου µε Κ.Α. 30.7323.32  µε τίτλο «Τσιµεντοστρώσεις και 

µικρά τεχνικά στην Καλαµάτα» µε πίστωση 30.000 ευρώ η οποία θα προέλθει από 
ΣΑΤΑ. Το έργο αυτό προτείνεται για να καλύψει ανάγκες µικρών παρεµβάσεων που 
εκτελούνται µε αυτεπιστασία από δηµοτικά συνεργεία. 

4. Εγγραφή νέου έργου µε Κ.Α. 30.7323.33  µε τίτλο «∆ηµοτική οδοποιία 
Καλαµάτας (2006)» µε πίστωση  250.000 ευρώ η οποία θα προέλθει από 
δηµοτικούς πόρους. 

5. Εγγραφή νέου Κ.Α. 8122.32 µε τίτλο «Αποπληρωµή οφειλής παρελθούσης 
χρήσεως για την εξόφληση 2ου λογαριασµού του έργου «Ασφαλτοστρώσεις 
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δρόµων στην πόλη και στα ∆.∆ έτους 2003» του αναδόχου Γεωργίου 
Χαρίτου,  µε πίστωση  4.550 ευρώ η οποία θα προέλθει από δηµοτικούς πόρους. 

 
6. Εγγραφή νέου Κ.Α. 8122.33 µε τίτλο «Αποπληρωµή οφειλής παρελθούσης 

χρήσεως(2005) για την εξόφληση 1ου λογαριασµού της ειδικής 
Περιβαλλοντικής  µελέτης ορεινού όγκου Ταΰγετου » στην Αναπτυξιακή 
Μεσσηνίας,  µε πίστωση  14.215 ευρώ η οποία θα προέλθει από δηµοτικούς πόρους. 

 
7. Εγγραφή νέας µελέτης µε Κ.Α. 30.7413.12  και τίτλο «Αµοιβή µελέτης για την 

προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού για την διαχείρηση στόλου 
οχηµάτων» µε πίστωση  3.600 ευρώ η οποία θα προέλθει από από αντίστοιχη 
µείωση του      Κ.Α 20.7311.14 « δαπάνες καθαριότητας της πόλης από 
ιδιώτες». 

 
8. Εγγραφή νέου   Κ.Α. 30.7413.13  και τίτλο «Αµοιβή απαιτούµενων εργασιών 

για την κατάρτιση επιχειρηµατικού σχεδίου  του ∆ήµου Καλαµάτας για την 
υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του Μέτρου 4.3 «Προηγµένες 
Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για τον πολίτη και τις επιχειρήσεις»,κατηγορία 
πράξης 4:  Υποδοµές και Υπηρεσίες για την δηµιουργία «Έξυπνων οικισµών 
και έξυπνων κτιρίων» του Ε.Π. ΚτΠ του Γ΄ΚΠΣ.  Και πίστωση 10.000 ευρώ από 
∆ηµοτικούς πόρους. 

 
9. Εγγραφή νέου έργου µε Κ.Α. 35.7336.07 µε τίτλο «Kαθαρισµός και 

µικροπαρεµβάσεις στο Αλσύλιο Βέργας» µε πίστωση  7.000 ευρώ η οποία  θα 
προέλθει από αντίστοιχη µείωση του Κ.Α 20.7311.14. « ∆απάνες καθαριότητας της 
πόλης από ιδιώτες». 

 
 

Γ) ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 

1. Να ενισχυθεί η πίστωση του ΚΑ 30.7321.01 «Προµήθεια και εγκατάσταση 
τηλεφωνικού κέντρου και δικτύου δοµηµένης καλωδίωσης στα κτίρια του 
∆ήµου» από 40.000 ευρώ εκ ∆.Π σε 60.000 ευρω εκ των οποίων οι 26.000 
ευρώ θα προέλθουν από ΣΑΤΑ και οι υπόλοιπες 34.000 ευρώ από ∆.Π.   

  
2. Να ενισχυθεί η πίστωση του ΚΑ 30.7323.27 “∆ιανοίξεις τµηµάτων οδών στις 

περιοχές επεκτάσεως σχεδίου πόλεως ”  µε το ποσό των 45.000,00 € από ∆.Π  
για την αποπληρωµή δαπανών µεταφοράς στύλων ∆ΕΗ που βρίσκονται µέσα στους 
διανοιγοµένους δρόµους καθώς και λόγω αυξηµένου αντικειµένου σε διανοίξεις. 

 
3. Να ενισχυθεί η πίστωση του ΚΑ 30.7321.10 “Κατασκευή και εγκατάσταση 

εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης σε σχολεία για σύνδεση µε ∆ΕΥΑΚ ”  µε το 
ποσό των 1.200,00 € από µείωση του Κ.Α 30.7331.05 « ∆απάνες  επισκευής και 
συντήρησης σχολικών κτιρίων». 

 
4. Να ενισχυθεί ο Κ.Α 40.7111.02 µε τίτλο « Απαλλοτριώσεις ιδιοκτησιών οδού 

Μ. Αλεξάνδρου από Ναυαρίνου έως Σανταρόζα» µε το ποσόν των 200.000 
ευρώ εκ ∆.Π προκειµένου το   συνολικό ποσόν να καλύπτει την σηµερινή 
αντικειµενική αξία των προς απαλλοτρίωση ιδιοκτησιών, η οποία σύµφωνα µε τους 
υπολογισµούς µας( γωνιακά οικόπεδα, συνιδιοκτησία κλπ) ανέρχεται στο ποσόν των 
305.370 ευρώ. Η απαίτηση αυτή τέθηκε σαν προϋπόθεση από την ΠΕ.ΧΩ 
Πελοποννήσου προκειµένου να εισάγει το αίτηµα του δήµου για επανεπιβολή του 
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ρυµοτοµικού σχεδίου  της οδού Μ. Αλεξάνδρου στο ΠΕ.ΣΥ.ΧΩΠ για τη σχετική 
γνωµάτευση. 

 
5. Να ενισχυθεί ο Κ.Α 30.7413.10 µε τίτλο «Αποπληρωµή αµοιβής µελέτης 

Ιστορικού Κέντρου (Β’ + Γ’) φάση» µε το ποσόν των 42.000 ευρώ εκ ∆.Π   
προκειµένου να αποπληρωθεί η σχετική οφειλή. 

Κατόπιν των παραπάνω προκύπτει : 
 α) Αύξηση δαπανών από ΣΑΤΑ κατά 56.000 ευρώ που θα προέλθουν από µείωση του Κ.Α 
30.7332.03 « Προµήθειας αστικού εξοπλισµού» κατά 3.000 ευρώ και του Κ.Α 30.7323.25 « 
Βελτίωση και ασφαλτόστρωση περιµετρικού δρόµου και τµηµάτων οδού Ανθέων» κατά 53.000 
ευρώ, (λόγω διάλυσης εργολαβίας). 
β) Αύξηση δαπανών από ∆.Π κατά 604.765 ευρώ που θα προέλθουν από το αποθεµατικό 
του δήµου.  
Εισηγούµαστε την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος και προϋπολογισµού  2006 
σύµφωνα µε τα παραπάνω. 
 

Ο ∆ιευθυντής ΤΥ 
 Βασίλειος Τζαµουράνης» 

 
2. στην από 12-5-2006 εισήγηση του Οικονοµικού Τµήµατος για αναµόρφωση του δηµοτικού 
προϋπολογισµού οικον. έτους 2006, 

(i) που απορρέει από την ανωτέρω προτεινόµενη τροποποίηση του τεχνικού 
προγράµµατος και  

(ii) που αφορά λειτουργικές και λοιπές δαπάνες του ∆ήµου, 
 
από τις οποίες διαφαίνεται η ανάγκη τροποποίησης του τεχνικού προγράµµατος και του 
δηµοτικού προϋπολογισµού οικον. έτους 2006. 
 
Ακολούθως τον λόγο παίρνει ο κ. Κοσµόπουλος ο οποίος λέει τα εξής: 

 
Η τροποποίηση του τεχνικού προγράµµατος περιέχει σηµαντικά έργα γι’ 
αυτό υπερψηφίζω.  

 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόµενα, τις διατάξεις των άρθρων 106, 215 έως και 222 του ∆.Κ.Κ. (Π.∆. 
410/95), το γεγονός  ότι οι παρόντες σύµβουλοι του συνδυασµού « Η ΩΡΑ του ∆ΗΜΟΤΗ» για 
όλα τα θέµατα της παρούσας συνεδρίασης δηλώνουν απλή παρουσία και δεν λαµβάνουν µέρος 
στη συζήτηση, µεταξύ των υπολοίπων µελών του Σώµατος, µειοψηφούντος του κ. ∆ιασάκου ο 
οποίος τάσσεται ΚΑΤΑ, κατά πλειοψηφία,  
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 
Ι. Τροποποιεί το τεχνικό πρόγραµµα του ∆ήµου Καλαµάτας οικον. έτους 2006 

σύµφωνα µε την από 12-05-2006 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου 
όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της απόφασης αυτής. 

 
II. Εγκρίνει την αναµόρφωση του δηµοτικού προϋπολογισµού οικον. έτους 2006, 

σύµφωνα µε την από 12-05-2006 εισήγηση του Τµήµατος Οικονοµικού του 
∆ήµου Καλαµάτας και τα λοιπά αναφερόµενα στο ιστορικό της απόφασης 
αυτής, αναλυτικά ως εξής: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  
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              Α. ΕΣΟ∆Α 
 
ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ 
 
α) Από αύξηση προβλεποµένων εσόδων 
 

1. Κ.Α. 1624 Λοιπά έκτατα έσοδα που δεν µπορούν να 
ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις 
(επιχορήγηση πριµ παραγωγικότητας 
∆΄δόση) 

 

217.969,76 

  ΣΥΝΟΛΟ 217.969,76 

 
β) Από  δηµιουργία νέων εσόδων 
 

1. Κ.Α. 4149 Κρατήσεις υπέρ µετοχικού ταµείου 1.500,00 

                             ΣΥΝΟΛΟ 1.500,00 

 
γ) Από µείωση προβλεποµένων εξόδων (µείωση δαπανών) 
 

1. Κ.Α. 20.7311.14 ∆απάνες καθαριότητας της πόλης από 
ιδιώτες (∆.Π.) 

 

37.600,00 

2. Κ.Α. 30.7331.05 ∆απάνες επισκευής & συντήρησης 
σχολικών κτιρίων (ΥΠΕΣ∆∆Α) 

 

1.200,00 

3. Κ.Α. 30.7323.25 Βελτίωση και ασφαλτόστρωση 
περιµετρικού δρόµου και τµηµάτων οδού 
Ανθέων (ΣΑΤΑ) 

 

53.000,00 

4. Κ.Α. 30.7332.03 Προµήθεια αστικού εξοπλισµού (παγκάκια 
κ.λ.π.) 

 

3.000,00 

                         Σ Υ Ν Ο Λ Ο 94.800,00 

 
 
 

 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ  ΕΣΟ∆ΩΝ  

α) Από αύξηση προβλεποµένων εσόδων 217.969,76 

β) Από δηµιουργία νέων εσόδων 1.500,00 

γ) Από µείωση προβλεποµένων εσόδων 94.800,00 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ   314.269,76 

 
 
Β.  Ε Ξ Ο ∆ Α 
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ΑΥΞΗΣΗ ΕΞΟ∆ΩΝ 
 
α) Ενίσχυση υπαρχουσών πιστώσεων    

 

1. Κ.Α. 00.6433 Τιµητικές διακρίσεις αναµνηστικά δώρα και 
έξοδα φιλοξενείας φυσικών προσώπων και 
αντιπροσωπειών 

30.000,00 

2. Κ.Α. 00.6734 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και 
σωµατεία 

38.000,00 

3. Κ.Α. 10.6041 Τακτικές αποδοχές προσωπικού 22.000,00 

4. Κ.Α. 10.6054.04 Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΙΚΑ 4.000,00 

5. Κ.Α. 70.7425.01 ∆απάνες δράσεων Κέντρου Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης  

8.000,00 

6. Κ.Α. 20.7311.16 ∆απάνες επισκευής κάδων απορριµµάτων 
(∆.Π.) 

10.000,00 

7. Κ.Α. 30.7321.01 Προµήθεια και εγκατάσταση τηλεφωνικού 
κέντρου και δικτύου δοµηµένης καλωδίωσης 
στα κτίρια του ∆ήµου. (ΣΑΤΑ) 

 

26.000,00 

8. Κ.Α. 30.7321.10 Κατασκευή και εγκατάσταση εσωτερικού 
δικτύου αποχέτευσης σε σχολεία για σύνδεση 
µε ∆ΕΥΑΚ (ΥΠΕΣ∆∆Α) 

1.200,00 

9. Κ.Α. 30.7323.27 ∆ιανοίξεις τµηµάτων οδών στις περιοχές 
επεκτάσεων σχεδίου πόλεως.(∆.Π.) 

45.000,00 

10. Κ.Α. 30.7413.10 Αποπληρωµή αµοιβής µελέτης Ιστορικού 
Κέντρου (Β&Γ φάση) (∆.Π.) 

42.000,00 

11. Κ.Α. 40.7111.02 Απαλλοτριώσεις ιδιοκτησιών οδού Μ. 
Αλεξάνδρου από Ναυαρίνου έως 
Σανταρόζα.(∆.Π.) 

200.000,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 426.200,00 

 
β) ∆ηµιουργία νέων δαπανών    
  

1. Κ.Α. 20.6414.01 Μεταφορές ανταλλακτικών εξαρτηµάτων & 
λοιπών υλικών του γραφείου κίνησης -
επισκευής & συντήρησης µηχ/κου 
εξοπλισµού 

 

2.000,00 

2. Κ.Α. 20.6414.02 Μεταφορικά υπηρεσίας καθ/τας & 
ηλεκτροφωτισµού - ζυγίσεις απορ/ρων 
φορτηγών αυτ/των 

5.000,00 

3. Κ.Α. 20.6699 Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων 10.000,00 

4. Κ.Α. 20.7131.21 Προµήθεια ψηφιακής φωτογραφικής 
µηχανής µετά εκτυπωτή 

1.500,00 
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5. Κ.Α. 8249 Απόδοση κρατήσεων υπέρ µετοχικού ταµείου 1.500,00 

 6. K.A. 20.7311.21 Υποδοµές για βελτίωση καθαριότητας (∆.Π.) 10.000,00 

7. Κ.Α. 20.7311.20 ∆απάνες για τη φύλαξη του χώρου της 
ΜΟΛΑΚ από ιδιωτική εταιρεία (∆.Π.) 

7.000,00 

8. Κ.Α. 30.7323.30 Μετατόπιση κεντρικού αγωγού ύδρευσης 
από το οικόπεδο ιδιοκτησίας Πετρόπουλου 
επι της οδού Σπάρτης. (∆.Π.) 

 

35.000,00 

9. Κ.Α. 30.7323.31 Καθαιρέσεις λιθοδοµών και κατασκευή 
τοίχων αντιστήριξης στο ∆.∆.  Λαδά  ∆.Π.) 

10.000,00 

10. Κ.Α. 30.7323.32 Τσιµεντοστρώσεις και µικρά τεχνικά έργα 
στην Καλαµάτα (ΣΑΤΑ) 

30.000,00 

11. Κ.Α. 30.7323.33 ∆ηµοτική οδοποιϊα Καλαµάτας (2006)- (∆.Π.) 250.000,00 

12. Κ.Α.  8122.32 Αποπληρωµή οφειλής παρελθούσας χρήσεως 
για την εξόφληση του 2 ου λογαριασµού του 
έργου « Ασφαλτοστρώσεις δρόµων στην 
πόλη και τα ∆.∆. έτους 2003 » του αναδόχου 
Χαρίτου Γεωργίου (∆.Π.) 

 

4.550,00 

13. Κ.Α. 8122.33 Αποπληρωµή οφειλής παρελθούσας 
χρήσεως(2005) για την εξόφληση 1ου 
λογαρισµού της «Ειδικής Περιβαλλοντικής 
Μελέτης Ορεινού ΄Ογκου Ταϋγέτου» στην 
Αναπτυξιακή Μεσσηνίας. (∆.Π.) 

 

14.215,00 

14. K.A. 30.7413.12 Αµοιβή µελέτης για την προµήθεια και 
εγκατάσταση εξοπλισµού για την διαχείριση 
στόλου οχηµάτων (∆.Π.) 

3.600,00 

15. Κ.Α. 30.7413.13 Αµοιβή απαιτούµενων εργασιών για την 
κατάρτιση επιχειρηµατικού σχεδίου του 
∆ήµου Καλαµάτας για την υποβολή πρότασης 
στο πλαίσιο του Μέτρου 4.3 «Προηγµένες 
Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για τον πολίτη 
και τις επιχειρήσεις», κατηγορία πράξης 4: 
Υποδοµές και Υπηρεσίες για την δηµιουργία 
«Έξυπνων οικισµών και έξυπνων κτιρίων» 
του Ε.Π. ΚτΠ του Γ΄Κ.Π.Σ. (∆.Π.)  

 

10.000,00 

16. Κ.Α. 35.7336.07 Καθαρισµός και µικροπαρεµβάσεις στο 
Αλσύλιο Βέργας (∆.Π.) 

7.000,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 401.365,00 

 
 

 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ  ΕΞΟ∆ΩΝ  

α) Ενίσχυση υπαρχουσών πιστώσεων 426.200,00 
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β) ∆ηµιουργία νέων δαπανών        401.365,00 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ  827.565,00 

 
 
 
Γ. ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ 
 
 ΥΠΑΡΧΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ  790.000,00 
    
 Αύξηση αποθεµατικού  314.269,76 
 

α) Από αύξηση προβλεποµένων εσόδων 217.969,76 
 

 
β) Από δηµιουργία νέων εσόδων 1.500,00 

 

 
γ)  Από µείωση προβλεποµένων εξόδων          94.800,00 

 

    

 
ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

 
 

   1.104.269,76 
    
 Μείωση αποθεµατικού  827.565,00 

 α) Από ενίσχυση υπαρχουσών πιστώσεων 426.200,00  

 β) Από δηµιουργία νέων δαπανών 401.365,00  

    

 ΑΠΟΜΕΝΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ  276.704,76 

 
 
ΙΙΙ. Ψηφίζει τις αναφερόµενες πιστώσεις σε βάρος των αντίστοιχων κωδικών 

αριθµών του δηµοτικού προϋπολογισµού οικον. έτους 2006, σύµφωνα και µε 
την υπ’ αριθ. 277/2005 απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής. 

 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο πρακτικό στο σύνολό του 
υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αδαµόπουλος Παναγιώτης  1. Αθανασόπουλος Κων/νος 
  2. Αλοίµονος Ιωάννης 
  3. Αργυροπούλου Βασιλική 
  4. Βασιλάκη Γεωργία 
  5. Γιαννακόπουλος ∆ιονύσιος  
  6. ∆ιασάκος Νικόλαος  
  7. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 
  8. Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος 

  9. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 
  10. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 
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  11. Κοσµόπουλος Βασίλειος 
  12. Κουδούνης Αργύριος 
  13. Κουµουνδούρος Νικόλαος 
  14. Λαφαζάνος Γεώργιος 
  15. Μάλαµας Παναγιώτης  
  16. Μασούρας Γρηγόριος 
  17. Μαυρέα Αικατερίνη 
  18. Μέλιος Ιωάννης 
  19. Μπάκας ∆ηµήτριος 
  20. Μπάκας Ιωάννης  
  21. Μπαστακός Παναγιώτης 
  22. Νταγιόπουλος Γεώργιος 
  23. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 
  24. Πασχάλης Γεώργιος 
  25. Πουλόπουλος ∆ηµήτριος 
  26. Τσακαλάκου Σταυρούλα 
  27. Τσώλης Πέτρος  
  28. Χειλάς Ευάγγελος 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Καλαµάτα, 19 Μαΐου 2006 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ 

 

Για τη Γραµµατεία του ∆.Σ. 
Χρήστος Αλεξανδρόπουλος  

 

 


