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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  10/2007 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  250/2007  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 9η Μαρτίου 2007, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται σε ειδική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας, 
µετά την υπ΄ αριθ. 10/5-3-2007 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύµφωνα µε 
το νόµο. 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης,  
Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος, 3) Αλευράς ∆ιονύσιος, 4) 
Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος 
Ιωάννης (αποχώρηση κατά τη διάρκεια της συζήτησης), 8) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 9) 
Καµβυσίδης Ιωάννης, 10) Κλείδωνας Θεοφάνης, 11) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 12) Κουδούνης 
Αργύριος,  13) Κουρκουτάς Γεώργιος, 14) Λαγανάκος Γεώργιος, 15) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 
16) Μπάκας Ιωάννης, 17) Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 19) 
Οικονοµάκου Μαρία, 20) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης ∆ηµήτριος και 22) Σπίνος 
Γεώργιος.   
 
∆εν παραβρίσκονται,  αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος, 2) Μπάκας ∆ηµήτριος, 3) Ράλλης Γεώργιος, 4) Τσακαλάκου Σταυρούλα και 5) 
Τσερώνης Κων/νος. 
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων επειδή µέρος 
του προϋπολογισµού που είναι και το µοναδικό θέµα της ηµερήσιας διάταξης αναφέρεται στα 
Τοπικά ∆ιαµερίσµατα. Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων 
Πηγών, Αρτεµισίας, Νέδουσας, Λαδά, Λεϊκων, Μ. Μαντίνειας, Ελαιοχωρίου, Αλαγονίας, 
Σπερχογείας, Ασπροχώµατος, Βέργας και Καρβελίου,  κ.κ.  Αλάµαρας Πέτρος, Βασιλάκη 
Γεωργία, Βεργινάδης Νικήτας, Βουτσής Γεώργιος (αποχώρηση κατά τη διάρκεια της 
συζήτησης), Βρυώνης Φώτιος, Κουµουνδούρος Νικόλαος, Κούτρος Χρήστος (αποχώρηση κατά 
τη διάρκεια της συζήτησης), Μέλιος Ιωάννης,  Περρωτής Παναγιώτης, Σπανός Αντώνιος, Χειλάς 
Ευάγγελος και Χρυσοµάλης Ιωάννης αντίστοιχα, ενώ δεν παραβρίσκεται η Πρόεδρος του 
Τοπικού Συµβουλίου Αντικαλάµου κα Αργυροπούλου Βασιλική. 
 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, και παραβρίσκεται ο κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, επικεφαλής του συνδυασµού 
«∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαµάτας».   
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης, παρουσία του  ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα. 
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……………………………………………………………………………………………………………... 

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

Έγκριση προϋπολογισµού, οικον. έτους 2007, ∆ήµου Καλαµάτας. 
 
Στην συνεδρίαση παραβρίσκονται οι κ.κ. Τενέντες Περικλής, ειδικός συνεργάτης του ∆ήµου και 
Λίβας Ανδρέας, προϊστάµενος οικονοµικού τµήµατος του ∆ήµου. 
 
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος ενηµερώνει το Σώµα ότι µε την 060/2007 απόφασή της η 
∆ηµαρχιακή Επιτροπή συνέταξε τον προϋπολογισµό του ∆ήµου οικον. έτους 2007, οποίος 
ανέρχεται στο ύψος των 60.253.426,80 €, σύµφωνα µε το σχέδιο που είχε κατ΄ αρχήν 
καταρτισθεί σε συνεργασία της ∆ηµοτικής Αρχής µε την υπηρεσία, µε τη συµπλήρωση της 
ενίσχυσης του Κ.Α. εξόδων 00.6434 «Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων» µε το ποσό των 
10.000,00 €,  και ταυτόχρονη µείωση ιδίου ποσού από τον Κ.Α. εξόδων 00.6056 «Εισφορά 
υπέρ ΤΑ∆ΚΥ», τον οποίο στη συνέχεια υπέβαλε, βάσει των διατάξεων  των άρθρων 103 και 
159 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006), στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο προς έγκριση.  
 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος κ. Κλείδωνας αναφέρει τα εξής: 
 

Καταθέτουµε σήµερα προς ψήφιση τον πρώτο προϋπολογισµό της νέας δηµοτικής αρχής. 
Γνωρίζετε όλοι καλύτερα από µένα  ότι η συζήτηση περί του προϋπολογισµού αποτελεί ίσως 
ένα από τα κεφαλαιώδη θέµατα για τον οποίο το ∆ηµοτικό Συµβούλιο καλείται να πάρει θέση.  

Ο προϋπολογισµός είναι ο κύριος δηµοσιονοµικός θεσµός που υποβοηθά και κατευθύνει κάθε 
δηµοτική αρχή αφενός στη σωστή και ορθολογική λειτουργία του ∆ήµου και αφετέρου στην 
υλοποίηση της πολιτικής της. Γι αυτό και όλοι προστρέχουν στον προϋπολογισµό για να 
εκµαιεύσουν µέσα από αυτόν τη ρότα που θέλει να χαράξει κάθε δηµοτική αρχή για τον 
επόµενο χρόνο. 

Στο σηµείο αυτό επιτρέψτε µου να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να συνταχθεί 
αυτός ο προϋπολογισµός και να κατατεθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο εντός των καθοριζοµένων 
χρονικών προθεσµιών. Μια εργασία επίπονη γιατί έπρεπε  να αποτυπώσουν σε αυτόν τον 
προϋπολογισµό το πνεύµα και τις στοχεύσεις της νέας δηµοτικής αρχής. Αυτό επέβαλε 
συνεχείς συσκέψεις, συζητήσεις, κατάθεση θέσεων και απόψεων ώστε να φτάσουµε στο 
σηµερινό αποτέλεσµα. 

Με µπούσουλα λοιπόν τον προϋπολογισµό η δηµοτική αρχή , κάθε δηµοτική αρχή, πορεύεται 
για να υλοποιήσει το πρόγραµµα της . Να διαγράψει την πολιτική της. 

Επειδή ο προϋπολογισµός είναι κατά βάση αριθµοί για να µην  κουράσω το σώµα θα 
περιοριστώ µόνο στους κατά τη γνώµη µου απολύτως αναγκαίους. 

Τα Έσοδα  

Τακτικά                                                        19.285.548,21 € 

Έκτακτα                                                       19.514.502,00 € 

Έσοδα παρελθόντων ετών                                2.685.396,32 € 

Εισπράξεις από δάνεια & απαιτ. ΠΟΕ                12.024.371,42 € 

Εισπράξεις υπέρ του ∆ηµοδίου & τρίτων            3.437.100,00 € 

Χρηµατικό υπόλοιπο οικ. έτους  2006                3.306.508,85 € 

  Σύνολο Εσόδων                      60.253.426,80 € 
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Οι ∆απάνες 

Λειτουργικές δαπάνες                                    21.977.737,86 € 

Επενδύσεις                                                   25.715.872,00 € 

Πληρωµές ΠΟΕ, αποδόσεις & προβλέψεις         11.815.360,60 € 

Αποθεµατικό                                                     744.456,34 € 

  Σύνολο ∆απανών                    60.253.426,80 € 
 
Οι αριθµοί όµως δεν αποτελούν τίποτε παραπάνω από µια καταγραφή προβλέψεων , 
κατευθύνσεων , διεκδικήσεων και χειρισµών. 

Κάθε αριθµός που καταγράφεται στον προϋπολογισµό έχει παρελθόν, παρόν και µέλλον. ∆εν 
είναι ένα απλό νούµερο µέσα στην πλειάδα των όσων περιέχονται στις σελίδες του 
προϋπολογισµού. Είναι µοναδικός. Είναι έκφραση βούλησης για την όσο το δυνατόν αξιόπιστη 
υλοποίηση του.  

Μελετώντας κανείς τον προς ψήφιση  προϋπολογισµό µπορεί εύκολα να διακρίνει ότι στο 
γενικό πλαίσιο του κινείται στα αυστηρά προκαθορισµένα πλαίσια που ορίζει ο νοµοθέτης. Η 
διαφοροποίηση του  φαίνεται  µε το αν ψηλαφίσει κανείς έναν- έναν  τους κωδικούς  εκεί θα 
διαπιστώσει ότι υποκρύπτουν πολιτική βούληση µε όραµα και στόχους. Υποκρύπτουν την 
πρόθεση της νέας δηµοτικής αρχής ο ∆ήµος να έχει συνέχεια, συνέπεια και µέλλον. 

Ο υπό ψήφιση προϋπολογισµός  διακρίνεται για τον κοινωνικό και διεκδικητικό του χαρακτήρα, 
την αναπτυξιακή του προοπτική, την ορθολογιστική  διάθεση των πόρων και την ισότιµη 
αντιµετώπιση των πολιτών στις υποχρεώσεις τους προς το ∆ήµο. 

Είναι ένας προϋπολογισµός που έχει πυξίδα και θέτει προτεραιότητες έτσι ώστε να µπορέσει  ο 
∆ήµος να οδηγηθεί χωρίς παλινδροµήσεις σε αναπτυξιακή πορεία. 

Υποσχόµαστε στον Καλαµατιανό λαό ότι θα καταβάλουµε κάθε δυνατή προσπάθεια για να 
υλοποιήσουµε στο µέγιστο δυνατό τους στόχους που έχει αυτός ο προϋπολογισµός. Και αυτό 
θα το πετύχουµε µε την περιστολή των δαπανών , µε την έλεγχο της ποιοτικής κατασκευής 
κάθε έργου, µε την αυστηρή τήρηση των Νόµων περί προµηθειών  και τέλος µε τη χωρίς 
ενδοιασµούς, εκπτώσεις και υποχωρήσεις  είσπραξη των οφειλοµένων στο ∆ήµο εσόδων.  

Μετά  από όλα αυτά καλούµε τους συναδέλφους να υπερψηφίσουν τον προϋπολογισµό του 
2007. 

 
 

Ολοκληρώνοντας την εισήγησή του ο κ. Κλείδωνας προτείνει στο Σώµα να εγκρίνει επίσης την 
διόρθωση των ποσών των παρακάτω Κ.Α.: 

Στον Κ.Α. 20.6264 (του προϋπολογισµού και της εισηγητικής) το αναγραφόµενο ποσό των 
3.000,00 € να διορθωθεί στο ποσό των 30.000,00 €, η δε διαφορά των 27.000,00 € θα 
καλυφθεί από µείωση, του Κ.Α. 20.6671 κατά 10.000,00 €, του Κ.Α. 8113 κατά 7.000,00 € και 
του Κ.Α. 8123 κατά 10.000,00 €. 

Στον Κ.Α. 35.6011 (της εισηγητικής) το αναγραφόµενο ποσό των 45.000,00 € να διορθωθεί 
στο ποσό των 450.000,00 €. Πρόκειται µόνο για ορθογραφικό λάθος και δεν επιφέρει καµία 
αλλαγή σε άλλους Κ.Α. 

 
 

  
Ακολουθούν ερωτήσεις, απαντήσεις και τοποθετήσεις µελών του  Σώµατος καθώς επίσης και 
διαλογική συζήτηση κατά την οποία διευκρινίζονται µια σειρά ζητηµάτων που τίθενται.  
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Με την ολοκλήρωση των παραπάνω ο κ. Πρόεδρος θέτει στο Σώµα για έγκριση τον 
προϋπολογισµό, οικον. έτους 2007, του ∆ήµου όπως αυτός συντάχθηκε µε την υπ΄ αριθµ. 
60/2006 απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής. Οι παρόντες κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας 
δηµοτικοί σύµβουλοι τοποθετούνται ως εξής:  

- ΥΠΕΡ τάσσονται οι κ.κ. Αθανασόπουλος, Γιαννακούλας, Γουρδέας, Ηλιόπουλος Αθ., 
Καµβυσίδης, Κλείδωνας, Κουδούνης, Κουρκουτάς, Λαγανάκος, Μιχαλόπουλος, Μπασακίδης, 
Οικονοµάκου, Πολίτης, Σπίνος και Καρατζέας Πρόεδρος του Σώµατος.  

- ΚΑΤΑ τάσσονται οι κ.κ. Αλευράς, Ηλιόπουλος Παν., Κοσµόπουλος, Νταγιόπουλος και 
Παπαµικρούλης.  

- ΛΕΥΚΟ δηλώνει ο κ. Μπάκας Ιωάν.  
 
Επίσης οι παρόντες στην ψηφοφορία πρόεδροι των τοπικών συµβουλίων τοποθετούνται ως 
προς το σκέλος του τεχνικού προγράµµατος που αφορά στο τοπικό τους διαµέρισµα ως εξής:  

- ΥΠΕΡ τάσσονται οι κ.κ. Αλάµαρας (Πηγών), Βεργινάδης (Νέδουσας), Βρυώνης (Λεϊκων), 
Κουµουνδούρος (Μ. Μαντίνειας), Περρωτής (Σπερχογείας), Σπανός (Ασπρόχωµα), Χειλάς 
(Βέργας) και Χρυσοµάλης (Καρβελίου).  

- ΚΑΤΑ τάσσονται οι κ.κ. Βασιλάκη (Αρτεµισίας) και Μέλιος (Αλαγονίας). 
 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού λαµβάνει υπόψη του την υπ΄ αριθµ. 060/2007 απόφαση της 
∆ηµαρχιακής Επιτροπής, τις διατάξεις των άρθρων 103 και 159 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006), , 
καθώς και το αποτέλεσµα της παραπάνω ψηφοφορίας, κατά πλειοψηφία, 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 
Εγκρίνει τον προϋπολογισµό εσόδων και εξόδων του ∆ήµου Καλαµάτας οικον. έτους 
2007, όπως αυτός συντάχθηκε από τη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µε την υπ΄ αριθµ. 
060/2007 απόφασή της και διορθωµένος σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις του κ. 
Κλείδωνα όπως αυτές καταγράφονται στο ιστορικό της απόφασης αυτής.   
 
Η Γενική Ανακεφαλαίωση του προϋπολογισµού είναι η εξής: 
 

Ε Σ Ο ∆ Α 

Α)   ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α € 19.285.548,21 

Β)   ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α € 19.514.502,00 

Γ)   ΕΣΟ∆Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΩΝ € 2.685.396,32 

∆)   ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ∆ΑΝΕΙΑ & ΑΠΑΙΤ. Π.Ο.Ε. € 12.024.371,42 

Ε)   ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ € 3.437.100,00 

ΣΤ) ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2006 € 3.306.508,85 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ € 60.253.426,80 
 



Συνεδρίαση : 10/2007                                 Παρασκευή  9 / 3 / 2007 ΑΠΟΦΑΣΗ  250/2007 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  5 

Ε Ξ Ο ∆ Α 

Α) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ € 21.977.737,86 

Β) ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ € 25.715.872,00 

Γ) ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε., ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ € 11.815.360,60 

∆) ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ € 744.456,34 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ € 60.253.426,80 
 
 

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

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  ΟΙ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ 

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ    ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ 

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 1. Αλάµαρας Πέτρος (Πηγών) 

 2. Αλευράς ∆ιονύσιος 2. Βασιλάκη Γεωργία (Αρτεµισίας) 

 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος 3. Βεργινάδης Νικήτας (Νέδουσας) 

 4. Γουρδέας Ανδρέας 4. Βρυώνης Φώτιος (Λεΐκων) 

 5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 5. Κουµουνδούρος Νικόλαος (Μ. Μαντίνειας) 

 6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 6. Μέλιος Ιωάννης (Αλαγονίας) 

 7. Καµβυσίδης Ιωάννης 7. Περρωτής Παναγιώτης (Σπερχογείας) 

 8. Κλείδωνας Θεοφάνης 8. Σπανός Αντώνιος (Ασπροχώµατος) 

 9. Κοσµόπουλος Βασίλειος 9. Χειλάς Ευάγγελος (Βέργας) 

 9. Κουδούνης Αργύριος 10. Χρυσοµάλης Ιωάννης (Καρβελίου) 

 10. Κουρκουτάς Γεώργιος  

 11. Λαγανάκος Γεώργιος  

 12. Μιχαλόπουλος Σωτήριος  

 13. Μπάκας Ιωάννης  

 14. Μπασακίδης Νικόλαος  

 15. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

 16. Οικονοµάκου Μαρία   
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 17. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 18. Πολίτης ∆ηµήτριος  

 19. Σπίνος Γεώργιος  

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 14 Μαρτίου 2007 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 


