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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  12/2009 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  188/2009  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 07η Μαΐου 2009, ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 8:30 µ.µ., στην αίθουσα 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους αριθµός 
28, συνέρχεται στην 12η/2009 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας, 
µετά την από 30-4-2009 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, 4) Γιαννακούλας 
Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) 
Ηλιόπουλος Ιωάννης, 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 10) Καµβυσίδης Ιωάννης, 11) Κλείδωνας 
Θεοφάνης, 12) Κοσµόπουλος Βασίλειος 13) Κουδούνης Αργύριος, 14) Κουρκουτάς Γεώργιος, 
15) Λαγανάκος Γεώργιος, 16) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 17) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην 
υπ’ αριθµ. 176 απόφαση), 18) Μπασακίδης Νικόλαος, 19)   Νταγιόπουλος Γεώργιος, 20) 
Οικονοµάκου Μαρία, 21) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 22) Πολίτης ∆ηµήτριος, 23) Ράλλης 
Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 176 απόφαση), 24)  Σπίνος Γεώργιος, 25) Τσακαλάκου 
Σταυρούλα και 26) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 176 απόφαση).  
 
∆εν παραβρίσκεται, αν και κλήθηκε νόµιµα, ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Μπάκας ∆ηµήτριος.  
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1)  Μ. 
Μαντίνειας, κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος και 2) Σπερχογείας, κ. Περρωτής Παναγιώτης επειδή 
στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά 
∆ιαµερίσµατα.  
 
Στη συνεδρίαση επίσης 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 δεν 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 13ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Τροποποίηση τεχνικού προγράµµατος και προϋπολογισµού, οικον. έτους 2009, ∆ήµου 
Καλαµάτας. 

 
Οι σχετικές υπηρεσιακές εισηγήσεις έχουν αναλυτικά ως εξής:  
 
 
Η από 14-4-2009 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας & Αµαξοστασίου του ∆ήµου:  
 

¨ΘΕΜΑ:  «Τροποποίηση τεχνικού προγράµµατος 2009» 
 

Για την εκτέλεση µε αυτεπιστασία του έργου συντήρησης των κάδων και καλαθιών 
απορριµµάτων από το συνεργείο κάδων του τµήµατος αποκοµιδής απορριµµάτων είναι 
απαραίτητη η ένταξη στο Τεχνικό πρόγραµµα του έτους 2009 του έργου : «Συντήρηση και 
επισκευές κάδων και καλαθιών απορριµµάτων»  που θα εκτελεστεί απολογιστικά από το 
παραπάνω συνεργείο, µε Κ.Α. 20.7311.25, πίστωση 53.900,00 € και πηγή χρηµατοδότησης 
∆.Π. 
 
Η παραπάνω δαπάνη θα προέλθει από µείωση κατά 48.900,00 € του Κ.Α. 20.7131.03 µε τίτλο 
«Προµήθεια αερίων, χρωµάτων, αναλωσίµων κάδων, µορφοσιδήρου και λοιπών ειδών 
σιδηροπωλείου» µε πηγή χρηµατοδότησης ∆.Π. και από µείωση κατά 5.000,00 € του Κ.Α. 
20.7131.17 µε τίτλο «∆απάνες εξοπλισµού συνεργείων κάδων», µε πίστωση 6.500,00 €. 
 
Εισηγούµαστε την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος και προϋπολογισµού 2009 
σύµφωνα µε τα παραπάνω. 
 

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 
ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ 

ΚΟΥΡΑΚΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ¨ 

 

 
Η από 5-5-2009 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου:  
 
¨ΘΕΜΑ:  Τροποποίηση τεχνικού προγράµµατος 2009 (3η ) 
 
 

1. Προκειµένου να αρχίσει η αντιµετώπιση της φύλαξης των οστών του οστεοφυλακίου 
στο νεκροταφείο Καλαµάτας προτείνεται η προµήθεια προκατασκευασµένων 
οστεοθηκών. Για αυτό το λόγο να εγγραφεί νέος Κ.Α. 45.7131.01 µε τίτλο «Προµήθεια 
προκατασκευασµένων οστεοθηκών στο νεκροταφείο Καλαµάτας»  και µε ποσόν 
15.000 € από ∆Π. 

2. Το τελευταίο διάστηµα έχουν σηµειωθεί σοβαρά ατυχήµατα και δυστυχήµατα στη Ν. 
Είσοδο Καλαµάτας και κυρίως στο τµήµα του Ασπροχώµατος. Μεταξύ των άλλων 
µέτρων σήµανσης (πινακίδες τροχαίας κ.λπ) προτείνεται και η τοποθέτηση δύο (2) 
ηλεκτρονικών πινακίδων µε ραντάρ για την επισήµανση στους οδηγούς της ταχύτητας 
των οχηµάτων τους και του ορίου ταχύτητας. Για   την προµήθεια αυτών  να εγγραφεί 
νέος Κ.Α. 30.7131.03 µε    τίτλο  «Προµήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρονικών 
πινακίδων ταχύτητας» και µε το ποσόν των 15.000 € από ∆Π. 
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3. Να εγγραφεί νέος Κ.Α. 40.7413.23 µε τίτλο «Αµοιβή Αρχιτεκτονικής µελέτης σε 
διάφορους κοινόχρηστους χώρους της πόλης» µε το ποσόν των 5.000€ από ∆.Π. 

4. Για να υποβληθεί το συντοµότερο δυνατόν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων ο φάκελος του έργου «Ολοκλήρωση διάνοιξης και ασφαλτόστρωσης δρόµου 
άνω – κάτω Βέργας» το οποίο θα χρηµατοδοτηθεί από το πρόγραµµα «ΑΛΕΞ.  
ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΟΠΑΑΧ) να εγγραφεί νέος Κ.Α. 40.7413.24 µε τίτλο «Αµοιβή 
µελέτης οδοποιίας άνω – κάτω Βέργας» µε το ποσόν των 10.000€ από ∆.Π. 

 
Τα παραπάνω απαιτούµενα ποσά από ∆.Π  , συνολικού ύψους 45.000€ θα 
εξασφαλισθούν από µείωση στις πιστώσεις των παρακάτω έργων: 
1. Κ.Α. 30.7321.03 «Bελτίωση δηµοτικού δρόµου από Προφ.Ηλία έως Κουταλά και 

διάνοιξη αγρ. ∆ρόµων»  κατά 40.000€. 
2. Κ.Α. 30.7413.19 «Μελέτη οδοποιίας για το τµήµα της Ε.Ο Αθηνών στο τοπικό 

διαµέρισµα Ασπροχώµατος από τον κόµβο προς Μεσσήνη έως κόµβο Ζαφείρη» 
κατά 5.000€.  

 
 

      Τέλος να προστεθεί στον Κ.Α. 30.7311.04 και µε τίτλο «Κατασκευή Β΄ΚΑΠΗ 
Καλαµάτας» ποσό 400.000€ που προέρχεται από χρηµατοδότηση του ΟΠΑΠ µέσω Β’ 
ΚΑΠΗ. 

Ο  ∆/ΝΤΗΣ Τ.Υ. 
Β.Ν.ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ¨ 

 

 
Επί του θέµατος εξελίσσεται διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
∆ιαβάζω, ¨να προστεθεί  στον Κ.Α. 30.7311.04 και µε τίτλο «Κατασκευή Β΄ 
ΚΑΠΗ Καλαµάτας» ποσό 400.000 € που προέρχεται από χρηµατοδότηση 

του ΟΠΑΠ¨. 
Θυµάµαι ότι πολύ πρόσφατα ψηφίσαµε τον προϋπολογισµό του Β΄ ΚΑΠΗ και τα χρήµατα αυτά 
ήταν στον προϋπολογισµό αυτό.  Και στη συνέχεια υπάρχει και µία σύµβαση µεταξύ του 
∆ήµου και του Β΄ ΚΑΠΗ ώστε να γίνει αυτό το έργο, το οποίο θα πληρώνεται από το Β΄ 
ΚΑΠΗ. Πως αυτό το έργο αποκτά κωδικό και µπαίνει στο τεχνικό πρόγραµµα του ∆ήµου 
Καλαµάτας; Που σηµαίνει ότι αντίστοιχα χρήµατα φεύγουν από το Β΄ ΚΑΠΗ και µπαίνουν στον 
προϋπολογισµό του ∆ήµου Καλαµάτας. Γιατί;  
Εγείρει άλλα θέµατα αυτό. Έχουµε τροµερές επιφυλάξεις και υποθέτω ότι τα χρήµατα που 
στάλθηκαν στο Β΄ ΚΑΠΗ απευθείας είχαν το σκεπτικό τους. Ότι θα παραµείνουν εκεί, θα 
χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά γι’ αυτό το λόγο. 

 
Συνάδελφοι, δεν θα µιλήσω για λογική, θα µιλήσω για το νόµο. 
Κοιτάξτε, όλοι πολύ καλά ξέρετε και ιδιαίτερα οι παλαιότεροι εδώ πέρα, ότι ούτε 

το Α΄ ΚΑΠΗ ούτε το Β΄ έχει ταµειακή υπηρεσία. Το Β΄ ΚΑΠΗ εξυπηρετείται ταµιακά από το 
∆ήµο Καλαµάτας. ∆εν έχει µηχανισµό να κάνει διαδικασία εισπράξεων και πληρωµών. Και να τα 
εισπράξει θα τα φέρει στο ταµείο και για να πληρώσει πρέπει να έχει µηχανισµό. ∆εν υπάρχει, 
πρέπει να πληρώσει το ταµείο του ∆ήµου. 
Υπάρχει κανείς σε αυτή την αίθουσα  που να αµφιβάλλει ότι αυτά τα χρήµατα µέχρι το 
τελευταίο ευρώ θα πάνε στο συγκεκριµένο έργο; ∆εν φθάνουν. Απαιτούνται και άλλα χρήµατα 
και χρειάζεται και µία συντονισµένη προσπάθεια. Είναι δωρεάν η µελέτη από την οικογένεια 
Μπουγά. Ήρθαν αυτά τα χρήµατα µε άοκνες προσπάθειες του Σωτήρη του Μιχαλόπουλου που 
είναι τα τελευταία χρόνια Πρόεδρος του ΚΑΠΗ.  
Αλλά ο µηχανισµός βρίσκεται στον πατέρα, εδώ στο ∆ήµο. Για σκεφτείτε το κάθε νοµικό µας 
πρόσωπο να είχε και ένα µηχανισµό εισπράξεων και καταβολών; Η Φιλαρµονική δεν 
εξυπηρετείται οικονοµικά από το ∆ήµο; Το Πνευµατικό Κέντρο; Το Α΄ & Β΄ ΚΑΠΗ;  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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 Όσον αφορά στη Φιλαρµονική από εκεί πληρώθηκαν τα χρήµατα για την 
επισκευή της. 

 
Μην συγκρίνετε  προµήθεια µε έργο, µε δηµόσιο έργο. Άλλο προµήθεια που πάει 
µε διαδικασία ΕΚΠΟΤΑ…. . 

 
.. κ. ∆ήµαρχε εγώ το δέχοµαι αλλά  γιατί πήγαν τα χρήµατα στο Β΄ ΚΑΠΗ; 
Υπάρχει απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που εκχώρησε τα χρήµατα 

στο ∆ήµο Καλαµάτας; 
 
∆εν υπάρχει ταµιακή υπηρεσία στο ΚΑΠΗ. 

 
Εάν υπάρχει εκχώρηση. Η εκχώρηση να γίνει από το ΚΑΠΗ στο ∆ήµο. 
 

 Εντάξει θα γίνει. Όλα θα γίνουν νοµότυπα. 
 
Προηγείται αυτό και µετά η τροποποίηση του τεχνικού προγράµµατος. 
 

 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του την 
παραπάνω εισήγηση, τις διατάξεις των άρθρων 161 και 208 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006), µεταξύ 
των παρόντων κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας δηµοτικών συµβούλων ΥΠΕΡ τάσσονται οι 
σύµβουλοι της πλειοψηφίας, ΚΑΤΑ οι σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης ¨ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΟΛΗ 
ΖΩΗΣ¨ και ΛΕΥΚΟ οι σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης ¨ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΗ 
ΠΟΛΗ¨, κατά πλειοψηφία,  

 
Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι  

                           

Ι. Τροποποιεί το τεχνικό πρόγραµµα του ∆ήµου Καλαµάτας, οικον. έτους 2009, 
σύµφωνα µε τις εισηγήσεις της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας & Αµαξοστασίου και 
της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Καλαµάτας οι οποίες 
καταχωρούνται αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης αυτής.    

 
 
II. Εγκρίνει την αναµόρφωση του δηµοτικού προϋπολογισµού οικον. έτους 2009, 

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

1.  K.A. 1322.24 Χρηµατοδότηση ΟΠΑΠ (µέσω Β΄ΚΑΠΗ) 
για την κατασκευή του Β΄ΚΑΠΗ 
Καλαµάτας 

 

400.000,00 

                                                   ΣΥΝΟΛΟ 400.000,00 
 
β) Από µείωση προβλεποµένων εξόδων (µείωση δαπανών) 
 

1. K.A. 30.7321.03 Βελτίωση ∆ηµοτικού δρόµου από 
Προφήτη Ηλία έως Κουταλά  και 
διάνοιξη αγροτικών δρόµων. (∆.Π.) 

 

40.000,00 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ : 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  
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2. Κ.Α. 30.7413.19 Μελέτη οδοποιϊας για το τµήµα της Ε.Ο. 
Αθηνών στο τοπικό διαµέρισµα 
Ασπροχώµατος από τον κόµβο προς 
Μεσσήνη έως κόµβο Ζαφείρη. (∆.Π.) 

 

5.000,00 

3. Κ.Α. 20.7131.03 Προµήθεια αερίων ,χρωµάτων, 
αναλωσίµων κάδων, µορφοσιδήρου και 
λοιπών ειδών σιδηροπωλείου (∆.Π.) 

 

48.900,00 

4. Κ.Α. 20.7131.17 ∆απάνες εξοπλισµού συνεργείου κάδων 
(∆.Π.) 

 

5.000,00 

                                                   ΣΥΝΟΛΟ 98.900,00 

 

 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ  ΕΣΟ∆ΩΝ  

α) Από δηµιουργία νέων εσόδων 400.000,00 

β) Από µείωση προβλεποµένων εξόδων 98.900,00 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ   498.900,00 

_______________________________________________________________ 
 
 
Β.  Ε Ξ Ο ∆ Α 
 
ΑΥΞΗΣΗ ΕΞΟ∆ΩΝ 

α) Ενίσχυση υπαρχουσών πιστώσεων     
    

1. Κ.Α. 30.7311.04 Κατασκευή Β΄ΚΑΠΗ Καλαµάτας 
(ΟΠΑΠ) 

 

400.000,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 400.000,00 
 

β) ∆ηµιουργία νέων δαπανών       
  

1.  K.A. 20.7311.25 Συντήρηση και επισκευές κάδων και 
καλαθιών απορριµµάτων (∆.Π.) 

 

53.900,00 

     2. K.A. 45.7131.01 Προµήθεια προκατασκευασµένων 
οστεοθηκών στο νεκροταφείο 
Καλαµάτας (∆.Π.) 

 

15.000,00 

3. Κ.Α. 30.7131.03 Προµήθεια και τοποθέτηση 
ηλεκτρονικών πινακίδων ταχύτητας 
(∆.Π.) 

 

15.000,00 

4. Κ.Α. 40.7413.23 Αµοιβή Αρχιτεκτονικής µελέτης σε 
διάφορους κοινόχρηστους χώρους 
της πόλης (∆.Π.) 

 

5.000,00 
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5. Κ.Α. 40.7413.24 Αµοιβή µελέτης οδοποιϊας ΄Ανω – 
Κάτω Βέργας. (∆.Π.) 

 

10.000,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 98.900,00 
 
 
 

 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ  ΕΞΟ∆ΩΝ  

α) Ενίσχυση υπαρχουσών πιστώσεων 400.000,00 

β) ∆ηµιουργία νέων δαπανών        98.900,00 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ  498.900,00 

 
Γ. ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ 
 
 ΥΠΑΡΧΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ  733.274,24 
 Αύξηση αποθεµατικού 

 
498.900,00 

 α) Από δηµιουργία νέων εσόδων 
400.000,00 

 

 β) Από µείωση προβλεποµένων 
εξόδων 

98.900,00 
 

 
                 ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

 
1.232.174,24 

 Μείωση αποθεµατικού  498.900,00 
 α) Από ενίσχυση υπαρχουσών 

πιστώσεων 
400.000,00 

 

 β) Από δηµιουργία νέων δαπανών 
98.900,00 

 
 
 

           ΑΠΟΜΕΝΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 
 

  733.274,24 

 
 

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. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος  

 6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 7. Ηλιόπουλος Ιωάννης 
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 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. Μπασακίδης Νικόλαος  

 17. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

 18. Οικονοµάκου Μαρία 

 19. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 20. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 21. Σπίνος Γεώργιος  

 22. Τσακαλάκου Σταυρούλα  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 26 Μαΐου 2009 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 


