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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  29/2007 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  612/2007  

 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 11η Οκτωβρίου 2007, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:30 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά 
την υπ΄ αριθ. 29/05-10-2007 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 Κων/νος, 3) Αλευράς ∆ιονύσιος (προσέλευση στην 
υπ’ αριθ. 598 απόφαση),  4) Γιαννακούλας Γρηγόριος,  5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Ηλιόπουλος 
Αθανάσιος, 7)  Ηλιόπουλος Ιωάννης, 8) Ηλιόπουλος Παναγιώτης (προσέλευση την υπ’ αριθ. 
598 απόφαση), 9) Καµβυσίδης Ιωάννης, 10)  Κλείδωνας Θεοφάνης, 11) Κοσµόπουλος 
Βασίλειος, 12) Κουδούνης Αργύριος, 13) Κουρκουτάς Γεώργιος, 14) Λαγανάκος Γεώργιος, 15) 
Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 607 απόφαση), 17) 
Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 603 απόφαση), 
19) Οικονοµάκου Μαρία, 20) Παπαµικρούλης Παναγιώτης (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 607 
απόφαση), 21) Πολίτης ∆ηµήτριος,  22) Σπίνος Γεώργιος, 23)  Τσακαλάκου Σταυρούλα και  24) 
Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 603 απόφαση).   
 
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος, 2) Μπάκας ∆ηµήτριος και 3) Ράλλης Γεώργιος.   
 
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παραβρίσκεται επίσης ο Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου 
Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος, επειδή στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνεται θέµα που αφορά 
στο συγκεκριµένο Τοπικό ∆ιαµέρισµα.  
 
 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαµάτας» κ. 
Νικόλαος ∆ιασάκος, ο οποίος και παραβρίσκεται.  
 
 
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 16ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Τροποποίηση τεχνικού προγράµµατος και προϋπολογισµού, οικον. έτους 2007, ∆ήµου 
Καλαµάτας. 

 
Ακολούθως ο Αντιδήµαρχος κ. Σπίνος Γεώργιος αναφέρεται στην από 27-9-2007 (αριθµ. πρωτ. 
22974/2007) παρακάτω εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου  από την 
οποία διαφαίνεται η ανάγκη τροποποίησης του τεχνικού προγράµµατος του ∆ήµου οικον. 
έτους 2007: 

«ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΠΡΟΣ ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

 
ΘΕΜΑ:  «Τροποποίηση (6η)Τεχνικού Προγράµµατος 2007» 

 

EΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ  ΕΡΓΩΝ 

1.Να  εγγραφεί νέο έργο µε ΚΑ 30. 7332.12 και τίτλο « Πλακόστρωση και λοιπές εργασίες 
συντήρησης πλατείας συνοικισµού ΝΙΚΗΤΑΡΑ ∆ήµου Καλαµάτας»  µε σκοπό  την 
βελτίωση της  κατάστασης της πλατείας .Το έργο αυτό θα εκτελεστεί µε εργολαβία 

 Η πίστωση θα είναι ποσού 10.000 € και θα προέρχεται από ∆ηµοτικούς πόρους. 

2.. Να  εγγραφεί νέο έργο µε ΚΑ.30.7413.15 και τίτλο «Ανάθεση µελετών κατασκευής δύο 
Βρεφονηπιακών Σταθµών στη Καλαµάτα».Πρόκειται για την κατασκευή δύο 
βρεφονηπιακών σταθµών σε οικόπεδα του ∆ήµου και συγκεκριµένα ο ένας στη ∆υτική 
Παραλία οδός Ευαγγελιστρίας και ο άλλος σε οικόπεδο επί της οδού Φιλοποίµενος, µε 
εξασφαλισµένη πίστωση 500.000€ από το ΥΠ. Εσωτερικών. 

Η πίστωση θα είναι ποσού 10.000 € και θα προέρχεται από ∆ηµοτικούς πόρους. 

3. Να  εγγραφεί νέο έργο µε ΚΑ 20.7325.08 « Αποκατάσταση ∆ηµ. Φωτισµού στα 
πυρόπληκτα ∆ηµ. ∆ιαµερίσµατα» . 

Η πίστωση θα είναι ποσού 40.000 € και θα προέρχεται από πιστώσεις του Υπ.Εσωτερικών για 
την άµεση αντιµετώπιση των προβληµάτων από τις πυρκαγιές. 

4. Να  εγγραφεί νέο έργο µε ΚΑ 30.7323.42 « Συµπλήρωση - αποκατάσταση 
προστατευτικών στηθαίων ασφαλείας (µπάρες) σε  διάφορα τµήµατα του οδικού 
δικτύου στα πυρόπληκτα ∆ηµ. ∆ιαµερίσµατα» Η πίστωση θα είναι ποσού 50.000 € και θα 
προέρχεται από πιστώσεις Υπ.Εσωτερικών για την άµεση αντιµετώπιση των προβληµάτων 
από τις πυρκαγιές. 

5. Να  εγγραφεί νέο έργο µε Κ.Α 30.7323.43 « Αποκατάσταση πινακίδων οδοσήµανσης, 
πληροφοριακών πινακίδων και υλικών κυκλοφοριακής σήµανσης  στους δρόµους των 
πυρόπληκτων ∆ηµ. ∆ιαµερισµάτων» Η πίστωση θα είναι ποσού 80.000 € και θα 
προέρχεται από πιστώσεις Υπ.Εσωτερικών για την άµεση αντιµετώπιση των προβληµάτων 
από τις πυρκαγιές. 

6. Να  εγγραφεί νέο έργο µε Κ.Α 30.7323.44 «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης για την 
αντιµετώπιση κατολισθήσεων  σε ορισµένα ∆ηµ. ∆ιαµερίσµατα (Πηγές, Ελαιοχώρι 
κ.λπ)» Η πίστωση θα είναι ποσού 100.000 € και θα προέρχεται από πιστώσεις 
Υπ.Εσωτερικών για την άµεση αντιµετώπιση των προβληµάτων από τις πυρκαγιές. 
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7. Να  εγγραφεί νέο έργο µε Κ.Α 30.7323.45 « Κατασκευή οδού Κοσµοπούλου και 
συµπλέγµατος δρόµων στην περιοχή Πανταζοπουλέικα» . Η πίστωση για το 2007  θα 
είναι ποσού 5.000 € και θα  προέρχεται από ΣΑΤΑ. 

8. Να  εγγραφεί νέο έργο µε Κ.Α 30.7323.46 «Κατασκευή πεζοδροµίων, 
ρειθροκρασπέδων, µικρών τεχνικών, τοίχων αντιστήριξης κ.λπ στη Καλαµάτα» . Η 
πίστωση για το 2007  θα είναι ποσού 5.000 € και θα  προέρχεται από ∆.Π. 

 

ΜΕΙΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 
 
Για την εξασφάλιση των παραπάνω πιστώσεων µειώνονται οι παρακάτω Κ.Α, 

1. ΚΑ. 30.7326.06 «Εργασίες για την µεταστέγαση του Πεδίου Βολής και του Σκοπευτικού 
Οµίλου στο πλαίσιο κατασκευής του Νέου Νεκροταφείου» κατά 60.810 € από ∆Π 

 
2. ΚΑ. 30.7323.34 «Κατασκευή δύο  πεζογεφυρών στον Νέδοντα» κατά 45.000 € από 

ΣΑΤΑ. 
 

3. ΚΑ. 30.7323.05 «Κατασκευή τµηµάτων δηµοτικών οδών στις περιοχές επεκτάσεως του 
Σχεδίου Πόλεως» 

     κατά το ποσόν των 50.000 ευρώ από ΣΑΤΑ 
 

 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 

1.Στον ΚΑ  30.7413.10  µε τίτλο «Αµοιβή   για τον αρχιτεκτονικό φωτισµό ∆ηµαρχείου 
και Πνευµατικού Κέντρου»  να ενισχυθεί η πίστωση µε το ποσόν των 310 Ευρώ για την 
αποπληρωµή της µελέτης από ∆ηµοτικούς Πόρους.. 

 
2.Στον ΚΑ  30.7331.10  µε τίτλο «Χρωµατισµοί και µικροεπισκευές διαφόρων 
σχολείων» να ενισχυθεί η πίστωση µε το ποσόν των 35.500€ για την αποπληρωµή  του 
έργου από ∆ηµοτικούς Πόρους διότι δεν επαρκεί η χρηµατοδότηση του Υπ. Εσωτερικών  
για επισκευές και συντηρήσεις σχολείων. 
 
3. Στον ΚΑ 30.7323.38 «Οδοποιία νεοδιανοιγόµενων δρόµων σχ.πόλεως » να 
ενισχυθεί η πίστωση µε το ποσόν των 100.000 Ευρώ από πιστώσεις του προγράµµατος  
ΘΗΣΕΑΣ (Συνολική εγκεκριµένη πίστωση του έργου : 500.000 €). 
4. Στον Κ.Α. 30.7323.04 «∆ιαµορφώσεις κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων στις 
συνοικίες της πόλης»  να ενισχυθεί µε το ποσόν των 90.000€  από ΣΑΤΑ για την 
αποπληρωµή του έργου.(Συντριβάνι πλατείας κ.λπ.) 
 
5. Στον Κ.Α. 30.7425.01 «∆απάνες για την αντιµετώπιση τυχόν εκτάκτων αναγκών» 
να ενισχυθεί η πίστωση µε το ποσόν  των 30.000 € από τις πιστώσεις του Υπ. 
Εσωτερικών για την αντιµετώπιση των προβληµάτων των πυρκαγιών. 
6. Στον ΚΑ 40.7111.03 «Απαλλοτριώσεις για την κατασκευή τµήµατος οδού Βασ. 
Γεωργίου από οδό Φαρών έως οδό Ηρώων» να ενισχυθεί η πίστωση µε το ποσόν των 
500.000 Ευρώ από πιστώσεις του προγράµµατος  ΘΗΣΕΑΣ (Συνολική εγκεκριµένη 
πίστωση του έργου :2.500.000 €) σχετική η υπ’ αριθµ. 184133/1-10-07 χρηµατική εντολή 
του Τ.Π.∆. 
 
 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΙΤΛΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
Να τροποποιηθεί ο τίτλος του  Κ.Α. 30.7412.03 από «Αµοιβή µελέτης για την 
αντιµετώπιση του φαινοµένου κατολίσθησης στο δρόµο Κάτω Βέργας πριν τον Ιερό Ναό 
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Ευαγγελιστρίας» σε «Αµοιβή µελέτης για την αποκατάσταση και σταθεροποίηση στον 
κοινοτικό δρόµο προς Κάτω Βέργα». 

Εισηγούµαστε την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος 2007 σύµφωνα µε τα 
παραπάνω. 

Ο ∆/ΝΤΗΣ Τ.Υ. 
ΒΑΣΙΛΗΣ Ν. ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ» 

 
 

Στη συνέχεια το λόγο παίρνει ο Αντιδήµαρχος κ. Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος ο οποίος 
αναφέρεται στην από 8-10-2007 (αριθµ. πρωτ. 23175/2007) παρακάτω εισήγηση της 
∆ιευθύνσεως Περιβάλλοντος του ∆ήµου από την οποία επίσης διαφαίνεται η ανάγκη 
τροποποίησης του τεχνικού προγράµµατος του ∆ήµου οικον. έτους 2007: 
 

«ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
ΠΡΟΣ ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
ΘΕΜΑ: ¨ Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2007 ¨  
 
                  Η παρούσα πρόταση τροποποίησης του Τ.Π 2007 αφορά αφ’ ενός στην εγγραφή 
νέων κωδικών έργων που είναι αναγκαία µετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στον Ταΰγετο, αφ’ 
ετέρου για ενίσχυση κωδικών όπου οι πιστώσεις δεν επαρκούν για την υλοποίηση των 
αντίστοιχων έργων.  
 
                  Συγκεκριµένα η προτεινόµενη τροποποίηση του Τ.Π έχει ως εξής:   
 
                  Προτείνεται η ενίσχυση του κωδικού  Κ.Α 20.7311.05 ¨ ∆απάνες αποµάκρυνσης 
απορριµµάτων µε κάδους 8 µ3 ¨  από 30.000 € σε 40.000 €. 
 
                  Προτείνεται η ενίσχυση του κωδικού  Κ.Α 20.7311.14 ¨ ∆απάνες για την 
αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών ¨ από 10.000 € σε 50.000 € για τις ανάγκες καθαρισµού και 
αποµάκρυνσης καµένων αντικειµένων από τα πυρόπληκτα. 
 
                  Για την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος στους πυρόπληκτους 
οικισµούς προτείνεται η εγγραφή νέου έργου µε Κ.Α 35.7336.08 ¨ Καθαρισµοί – κλαδέµατα και 
φυτεύσεις πυρόπληκτων περιοχών ¨ µε  πίστωση 30.000,00 €. 
 
 
Κωδικός Τίτλος έργου Ποσό σε ευρώ Πηγή 

χρηµατοδότησης 
Κ.Α 20.7311.05 ∆απάνες 

αποµάκρυνσης 
απορριµµάτων 
µε κάδους 8µ3 

40.000 ∆.Π 

Κ.Α 20.7311.14 ∆απάνες για την  
αντιµετώπιση 
εκτάκτων 
αναγκών 

50.000 10.000 ∆.Π   
40.000 ΥΠΕΣ∆∆Α 
(έκτακτη 
ενίσχυση) 

Κ.Α 35.7336.08 Καθαρισµοί– 
κλαδέµατα και 
φυτεύσεις 
πυρόπληκτων 
περιοχών 

30.000 ΥΠΕΣ∆∆Α 
(έκτακτη 
ενίσχυση)  
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             Οι παραπάνω απαιτούµενες πιστώσεις θα προκύψουν από τις εξής τροποποιήσεις: 
 
Κ.Α 20.7311.02  ¨ ∆απάνες για τη φόρτωση , µεταφορά και εναπόθεση στη Μαραθόλακα των 
αδρανών της ΜΟΛΑΚ ¨ µειώνεται σε 32.000 € και ενισχύει τον κωδικό 20.7311.05. 
 
 Κ.Α 20.7311.14 ¨ ∆απάνες για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών, ενισχύεται κατά 40.000 
από την έκτακτη οικονοµική ενίσχυση του ΥΠΕΣ∆∆Α. 
 
Οµοίως από την έκτακτη οικονοµική ενίσχυση του ΥΠΕΣ∆∆Α χρηµατοδοτείται ο Κ.Α 
35.7336.08. 
 
             Εισηγούµαστε την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος 2007 σύµφωνα µε τα 
παραπάνω. 
 

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΥΡΑΚΛΗ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ» 
 
 
Ακολούθως παίρνοντας το λόγο ο Αντιδήµαρχος κ. Κλείδωνας Θεοφάνης, αναφέρεται στην από 
9-10-2007 (αριθµ. πρωτ. 23078/2007)  εισήγηση του Οικονοµικού Τµήµατος του ∆ήµου για 
αναµόρφωση του δηµοτικού προϋπολογισµού οικον. έτους 2007: α) που απορρέει από τις 
ανωτέρω προτεινόµενες τροποποιήσεις του τεχνικού προγράµµατος και β) που αφορά σε 
πιστώσεις λειτουργικών δαπανών του ∆ήµου.  
 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
Τα βασικά σηµεία των προτεινόµενων τροποποιήσεων αφορούν στην 
αντιµετώπιση προβληµάτων στις πυρόπληκτες περιοχές. Οι τµηµατικές 

τροποποιήσεις δεν λύνουν το πρόβληµα. Θα πρέπει να γίνει ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα για 
τις πυρόπληκτες περιοχές. 

 
Επειδή αφορά τις πυρόπληκτες περιοχές, συµφωνούµε. 
 

 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του τις 
παραπάνω εισηγήσεις, τις διατάξεις των άρθρων 161 και 208 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006),  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
                             
      

Ι. Τροποποιεί το τεχνικό πρόγραµµα του ∆ήµου Καλαµάτας, οικον. έτους 2007, 
σύµφωνα µε τις εισηγήσεις των ∆ιευθύνσεων Τεχνικών Υπηρεσιών και 
Περιβάλλοντος του ∆ήµου Καλαµάτας οι οποίες καταχωρούνται αναλυτικά στο 
ιστορικό της απόφασης αυτής.    

 
 
 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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II. Εγκρίνει την αναµόρφωση του δηµοτικού προϋπολογισµού οικον. έτους 2007, 

ως εξής: 
 
Α. ΕΣΟ∆Α 
ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ 
α) Από νέα έσοδα 
 

1. Κ.Α. 1325.01 Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους 
για εκτέλεση αναγκαίων έργων που 
προέκυψαν από τις πυρκαγιές του 
Αυγούστου 2007 (Αντίστοιχοι Κ.Α. 
εξόδων: 20.7325.08, 30.7323.42, 
30.7323.43 , 30.7323.44, 30.7425.01, 
20.7311.14 , 35.7336.08) 

 

 

370.000,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 370.000,00 
 
β) Από  αύξηση προβλεπόµενων εσόδων 
 

1. Κ.Α. 4131.06 Εισφορές υπέρ ΙΚΑ 50.000,00 

2. Κ.Α. 4145  Κρατήσεις για την εξόφληση δανείων 
του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου 

 

20.000,00 

3. Κ.Α. 4146 Κρατήσεις υπέρ Σωµατείου 
εργαζοµένων ΟΤΑ Ν.Μεσσηνίας 

 

2.000,00 

4. Κ.Α. 1314.01 Επιχορήγηση του προγράµµατος 
«ΘΗΣΕΑΣ»( Ενίσχυει τον Κ.Α. 
30.7323.38 -100.000,00 €)&(τον Κ.Α. 
40.7111.03 – 500.000,00 €) 

 

600.000,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 672.000.00 
 
γ) Από µείωση προβλεποµένων εξόδων (µείωση δαπανών) 
 

1. Κ.Α. 50.6011 Τακτικές αποδοχές (∆.Π.) 40.000,00 

2. Κ.Α. 30.7323.34 Κατασκευή δυο πεζογεφυρών στον 
Νέδοντα (ΣΑΤΑ) 

 

45.000,00 

3. Κ.Α. 30.7323.05 Κατασκευή τµηµάτων δηµοτικών οδών 
στις περιοχές επεκτάσεως του Σχεδίου 
Πόλεως (ΣΑΤΑ) 

 

50.000,00 

4. Κ.Α. 30.7326.06 Εργασίες για την µεταστέγαση του 
Πεδίου Βολής και του Σκοπευτικού 
Οµίλου στο πλαίσιο κατασκευής του 
Νέου Νεκροταφείου (∆.Π.)  

 

60.810,00 
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5. Κ.Α. 00.6721.02 Εισφορά υπέρ συνδέσµου διαχείρησης 
Στερών αποβλήτων  

 

12.309,76 

6.  Κ.Α. 20.7311.02 ∆απάνες για τη φόρτωση, µεταφορά 
και εναπόθεση στη Μαραθόλακα των 
αδρανών της ΜΟΛΑΚ (∆.Π.) (Ενισχύει 
τον Κ.Α. 20.7311.05 ) 

 

10.000,00 

                         Σ Υ Ν Ο Λ Ο 218.119,76 

 
 
 

 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ  ΕΣΟ∆ΩΝ  

α) Από δηµιουργία νέων εσόδων 370.000,00 

β) Από αύξηση προβλεπόµενων εσόδων 672.000,00 

γ) Από µείωση προβλεποµένων εξόδων 218.119,76 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ   1.260.119,76 

 
 
 
Β.  Ε Ξ Ο ∆ Α 
 
ΑΥΞΗΣΗ ΕΞΟ∆ΩΝ 

α) Ενίσχυση υπαρχουσών πιστώσεων   
      

1. Κ.Α. 8231.06 Απόδοση εισφορών υπέρ ΙΚΑ  50.000,00 

2. Κ.Α. 8245 Απόδοση κρατήσεων για την 
εξόφληση δανείων Ταχυδροµικού 
Ταµιευτηρίου  

 

20.000,00 

3. Κ.Α. 8246 Απόδοση κρατήσεων υπέρ 
Σωµατείου εργαζοµένων ΟΤΑ Ν. 
Μεσσηνίας 

 

2.000,00 

 Κ.Α. 00.6125 Αποζηµιώσεις και έξοδα αιρετών 5.000,00 

4. Κ.Α. 00.6525 Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 
(Προµήθεια δανείου Τ.Π.&∆.) 

 

25.000,00 

5. Κ.Α. 10.6613 Προµήθεια εντύπων και υλικών 
µηχανογράφησης και πολλαπλών 
εκτυπώσεων 

 

3.000,00 

6. Κ.Α. 30.6613 Προµήθεια εντύπων και υλικών 
µηχανογράφησης και πολλαπλών 
εκτυπώσεων 

 

2.000,00 



Συνεδρίαση :29/2007                                 Πέµπτη 11 / 10 / 2007 ΑΠΟΦΑΣΗ  612/2007 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  8 

7. Κ.Α. 10.6615 Εκτυπώσεις ,εκδόσεις, 
βιβλιοδετήσεις  

 

3.500,00 

8. K.A. 30.7425.01 ∆απάνες για την αντιµετώπιση 
τυχόν εκτάκτων αναγκών 
(ΥΠΕΣ∆∆Α) 

 

30.000,00 

9. Κ.Α. 30.7323.38 Οδοποία νεοδιανοιγόµενων δρόµων 
Σχ. Πόλεως (ΘΗΣΕΑΣ) 

 

100.000,00 

10. Κ.Α. 30.7323.04 ∆ιαµορφώσεις κοινόχρηστων και 
κοινοφελών χώρων στις συνοικίες 
της πόλης (ΣΑΤΑ) 

 

90.000,00 

11. Κ.Α. 30.7331.10 Χρωµατισµοί και µικροεπισκευές 
διαφόρων σχολείων (∆.Π.) 

35.500,00 

12. Κ.Α. 30.7413.10 Αµοιβή για τον αρχιτεκτονικό 
φωτισµό ∆ηµαρχείου και 
Πνευµατικού Κέντρου(∆.Π.) 

 

310,00 

13. Κ.Α. 20.7311.05 ∆απάνες αποµάκρυνσης 
απορριµµάτων µε  κάδους 8 µ3 
(∆.Π.) Ενισχύεται από τον Κ.Α. 
20.7311.02 

 

10.000,00 

14. Κ.Α. 20.7311.14 ∆απάνες για την αντιµετώπιση 
εκτάκτων αναγκών (ΥΠΕΣ∆∆Α ) 

 

40.000,00 

15. K.A. 40.7111.03 Aπαλλοτριώσεις για την κατασκευή 
τµήµατος οδού Βασ. Γεωργίου από 
οδό ΦΑΡΩΝ εως οδό ΗΡΩΩΝ 
(ΘΗΣΕΑΣ) 

 

 

500.000,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 916.310,00 
 

 
 
β) ∆ηµιουργία νέων δαπανών       
  

1. Κ.Α. 00.6736.14 Προγραµµατική Σύµβαση 
υλοποίησης προγραµµάτων της 
Κ.Τ.Π. και ανάπτυξης συστήµατος 
πιστοποίησης υπηρεσιών του ∆ήµου 
καυα ISO 9001- 2000. (∆.Π.) 

 

 

 

30.000,00 

2. K.A. 00.6736.15 Προγραµµατική σύµβαση για την 
µετεξέλιξη των ∆ηµοτικών 
Επιχειρήσεων και την 
αναδιοργάνωση των Ν.Π.∆.∆. του 
∆ήµου Καλαµάτας (∆.Π.) 

 

 

 

10.000,00 

3. K.A. 20.7325.08 Αποκατάσταση ∆ηµοτικού 
Φωτισµού στα πυρόπληκτα ∆ηµ. 
∆ιαµερίσµατα. (ΥΠΕΣ∆∆Α) 

40.000,00 
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   4. K.A. 30.7323.42 Συµπλήρωση- αποκατάσταση 
προστατευτικών στηθαίων 
ασφαλείας (µπάρες) σε διάφορα 
τµήµατα του οδικού δικτύου στα 
πυρόπληκτα ∆ηµ. ∆ιαµερίσµατα 
(ΥΠΕΣ∆∆Α) 

50.000,00 

5. K.A. 30.7323.43 Αποκατάσταση πινακίδων 
οδοσήµανσης, πληροφοριακών 
πινακίδων και υλικών 
κυκλοφοριακής σήµανσης στους 
δρόµους των πυρόπληκτων ∆ηµ. 
∆ιαµερισµάτων. (ΥΠΕΣ∆∆Α) 

 

 

 

80.000,00 

6. K.A. 30.7323.44 Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης για 
την αντιµετώπιση κατολισθήσεων 
σε ορισµένα ∆ηµ. ∆ιαµερίσµατα 
(Πηγές Ελαιοχώρι κ.λ.π.) 
(ΥΠΕΣ∆∆Α) 

 

 

100.000,00 

7. Κ.Α.  30.7323.45 Κατασκευή οδού Κοσµοπούλου και 
συµπλέγµατος δρόµων στην 
περιοχή Πανταζοπουλέικα (ΣΑΤΑ) 

 

 

5.000,00 

8. Κ.Α. 30.7332.12 Πλακόστρωση και λοιπές εργασίες 
συντήρησης πλατείας συνοικισµού 
Νικηταρά ∆ήµου Καλαµάτας(∆.Π.) 

 

10.000,00 

9. Κ.Α. 30.7413.15 Ανάθεση µελετών κατασκευής δύο 
Βρεφονηπιακών Σταθµών στη 
Καλαµάτα(∆.Π.) 

 

10.000,00 

10. Κ.Α. 30.7323.46 Κατασκευή πεζοδροµίων, 
ρειθροκρασπέδων, µικρών 
τεχνικών, τοίχων αντιστήριξης 
κ.λ.π. στην Καλαµάτα(∆.Π) 

 

 

5.000,00 

11. Κ.Α. 35.7336.08 Καθαρισµοί- κλαδέµατα και 
φυτεύσεις πυρόπληκτων περιοχών 
(ΥΠΕΣ∆∆Α) 

 

30.000,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 370.000,00 

 
 

 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ  ΕΞΟ∆ΩΝ  

α) Ενίσχυση υπαρχουσών πιστώσεων 916.310,00 

β) ∆ηµιουργία νέων δαπανών        370.000,00 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ  1.286.310,00 
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Γ. ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ 
 
 ΥΠΑΡΧΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ  219.301,34 
    
 Αύξηση αποθεµατικού  1.260.119,76 
 α) Από δηµιουργία νέων εσόδων 

370.000,00 
 

 β) Από αύξηση προβλεπόµενων 
εσόδων 

672.000,00 
 

 γ)Από µείωση προβλεποµένων 
εξόδων 

218.119,76 
 

 
ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

 
1.479.421,10 

 Μείωση αποθεµατικού        1.286.310,00 
 α) Από ενίσχυση υπαρχουσών 

πιστώσεων 
916.310,00 

 

 β) Από δηµιουργία νέων δαπανών 
370.000,00 

 
 

  
ΑΠΟΜΕΝΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

  
193.111,10 

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

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

 2. Αλευράς ∆ιονύσιος 

 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

 4. Γουρδέας Ανδρέας  

 5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 6. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

 7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 8. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 9. Κλείδωνας Θεοφάνης 

 10. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 11. Κουδούνης Αργύριος 

 12. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 13. Λαγανάκος Γεώργιος 

 14. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 15. Μπασακίδης Νικόλαος 

 16. Οικονοµάκου Μαρία  
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 17. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 18. Σπίνος Γεώργιος 

 19. Τσακαλάκου Σταυρούλα  
 

Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα,  22 Οκτωβρίου 2007 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 

 
 
 


