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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  18/2009 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  323/2009  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 23η Ιουλίου 2009, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:30 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 18η/2009 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 17-7-2009 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 Παναγιώτης, 9) Καµβυσίδης Ιωάννης, 10) Κλείδωνας Θεοφάνης, 11) Κοσµόπουλος 
Βασίλειος, 12) Κουρκουτάς Γεώργιος, 13) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 14) Μπάκας Ιωάννης 
(αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 321 απόφαση), 15) Μπασακίδης Νικόλαος, 16) Νταγιόπουλος 
Γεώργιος, 17) Οικονοµάκου Μαρία, 18) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 19) Πολίτης ∆ηµήτριος, 
20) Ράλλης Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 319 απόφαση),  21) Σπίνος Γεώργιος και 
22) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 319 απόφαση).   
 
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) Ηλιόπουλος 
Ιωάννης, 2) Κουδούνης Αργύρης, 3) Λαγανάκος Γεώργιος, 4) Μπάκας ∆ηµήτριος και 5) 
Τσακαλάκου Σταυρούλα.   
 
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκε ο Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος  
επειδή στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνεται θέµα που αφορά στο εν λόγω Τοπικό 
∆ιαµέρισµα, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.  
 
 
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 8ο 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 15-7-2009 (υπ’  αριθµ. πρωτ. 17585/21-7-2009) εισήγηση της ∆ιεύθυνσης 
Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης του ∆ήµου: 

 
ΘΕΜΑ:  «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος 2009» 

 1. Για την προµήθεια και τοποθέτηση έτοιµου πατώµατος στο κτίριο 
Βασιλικό όπου στεγάζεται η ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης έχει 
δηµιουργηθεί ο κωδικός 30.7131.05 µε πίστωση 9.000,00 €, προκειµένου να  
αποπερατωθεί η παραπάνω εργασία είναι απαραίτητη η ενίσχυση του κωδικού 
30.7131.05 κατά 1.000,00€ επιπλέον. 

Η παραπάνω δαπάνη θα προέλθει από µείωση κατά 1.000,00€ του Κ.Α. 
20.6063  µε τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος» µε πηγή χρηµατοδότησης ∆.Π.. 

2. Είναι αναγκαίο να εγκατασταθεί δοµηµένη καλωδίωση και τηλεφωνικό 
κέντρο στο δηµοτικό κτίριο Βασιλικό καθώς και στο κτίριο που ενοικιάζει ο 
∆ήµος στην οδό Μαντίκλου 9 και Παπατσώνη, προκειµένου να εξασφαλισθεί η 
αποτελεσµατική λειτουργία της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης που 
έχει εγκατασταθεί στην οδό Πολυβίου και του τµήµατος της Τεχνικής Υπηρεσίας 
που θα εγκατασταθεί στην οδό Μαντίκλου 9 και Παπατσώνη. Για τον λόγο αυτό 
είναι απαραίτητο να δηµιουργηθεί ο Κ.Α. 70.7425 µε τίτλο «∆απάνες για την 
εγκατάσταση δικτυακών και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στο κτίριο της οδού 
Πολυβίου 6 και στο κτίριο της Μαντίκλου 9 και Παπατσώνη », µε πίστωση 
15.000,00 €. 

Η παραπάνω δαπάνη θα προέλθει από µείωση κατά 15.000,00€ του Κ.Α. 
20.6063  µε τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος» µε πηγή χρηµατοδότησης  
∆.Π.. 

3. Για την προµήθεια πολύπτυχου πληροφοριακού χάρτη είναι απαραίτητο 
να ενισχυθεί ο Κ.Α. 6431 µε τίτλο «Έξοδα ενηµέρωσης & προβολής 
δραστηριοτήτων του ∆ήµου», κατά 5.000,00 €. 

Η παραπάνω δαπάνη θα προέλθει από µείωση κατά 5.000,00 € του Κ.Α. 
20.6063  µε τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος» µε πηγή χρηµατοδότησης ∆.Π.. 

     
Εισηγούµαστε την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος και 

προϋπολογισµού  2009 σύµφωνα µε τα παραπάνω. 
 

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  
 

ΚΟΥΡΑΚΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 
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Η από 16-7-2009 (υπ’  αριθµ. πρωτ. 17586/21-7-2009) εισήγηση της ∆ιεύθυνσης 
Καθαριότητας & Αµαξοστασίου του ∆ήµου: 
 
 

ΘΕΜΑ:  «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος 2009» 

1. Προκειµένου να προµηθευτούµε υλικά απόσµησης κ.λπ. είναι 
απαραίτητο να ενισχυθεί ο κωδικός 20.6699 µε τίτλο : «Λοιπές προµήθειες 
αναλωσίµων» κατά 3.000,00 €. 

Η παραπάνω δαπάνη θα προέλθει από µείωση κατά 3.000,00€. του Κ.Α. 
20.6063  µε τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος» µε πηγή χρηµατοδότησης ∆.Π.. 

2. Προκειµένου να αντικατασταθεί η υπάρχουσα υπερκατασκευή 
απορριµµατοφόρου οχήµατος ώστε να καταστεί λειτουργικό είναι απαραίτητο να 
εισαχθεί νέος Κ.Α. 20.7131.05 µε πίστωση 45.000,00 € από το υπόλοιπο του 
δανείου από την Εµπορική Τράπεζα και τίτλο : « Προµήθεια και τοποθέτηση 
µίας (1) καινούργιας υπερκατασκευής σε υπάρχον όχηµα µε σύστηµα 
περιστρεφόµενου τυµπάνου».  

3. Για την προµήθεια κάδων  απορριµµάτων πλαστικών, µεταλλικών και 
υπογείων για τις ανάγκες της αποκοµιδής των απορριµµάτων, είναι απαραίτητο 
να εισαχθεί νέος Κ.Α. 20. 7131.04 µε πίστωση 104.000,00€ και µε πηγή 
χρηµατοδότησης : 29.000,00€ από το υπόλοιπο του δανείου από την Εµπορική 
Τράπεζα και 75.000,00 από ∆.Π.  

Η παραπάνω δαπάνη των 75.000,00€ θα προέλθει από µείωση του Κ.Α. 
20.7311.09 κατά 50.000,00€  µε τίτλο : «Μετατροπή παλιών απορριµµατοφόρων 
και πλυντηρίου κάδων σε ανατρεπόµενα φορτηγά» και µείωση του Κ.Α. 
20.7311.07 κατά 25.000,00€ µε τίτλο : «Τοποθέτηση υπερκατασκευής οχήµατος 
µεταφοράς ανοικτών κάδων σε υπάρχον όχηµα» 

    Εισηγούµαστε την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος και 
προϋπολογισµού  2009 σύµφωνα µε τα παραπάνω. 
 

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ &  
ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ 

 
ΚΟΥΡΑΚΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 

 
 
Η από 21-7-2009 (υπ’  αριθµ. πρωτ. 17747/21-7-2009) εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου:  
 
  
ΘΕΜΑ:  Τροποποίηση τεχνικού προγράµµατος 2009 (6 η ) 
 
Α. ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΚΑ 
 

1. Να εγγραφεί νέο έργο µε τίτλο «Επισκευές στο Νεκροταφείο Αντικαλάµου» µε Κ.Α. 
30.7323.66 και ποσού 12.500€ από ∆.Π. 

 
2. Να εγγραφεί νέο έργο µε τίτλο «Προµήθεια και τοποθέτηση κλιµατιστικών για τις 

ανάγκες µεταστέγασης της ∆νσης Προγρ/µού & Ανάπτυξης και τµήµατος της 
∆νσης Τ.Υ» µε Κ.Α.  30.7131.07 και ποσού 10.000€ από ∆.Π. 
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Β. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 
 

1.Να ενισχυθεί ο Κ.Α.30.7331.05 «∆απάνες επισκευής και συντήρησης σχολικών 
κτιρίων(2009)» µε το ποσόν των 30.000€  για   αποπληρωµή εκτελεσθεισών  εργασιών  
 

      2.Να ενισχυθεί ο Κ.Α.30.7323.63 «Κατασκευή πεζοδροµίων και µικροπαρεµβάσεις 
στην παραλιακή ζώνη» µε το ποσόν των 20.000€   
 
Γ. Να διορθωθεί  ο τίτλος του Κ.Α. 40.7413.11 από  «Αµοιβή µελέτης  «Σύνταξη πράξεων 
αναλογισµού τµηµάτων οδών Ευριπίδου, Σόλωνος, Πινδάρου & Ηρώων "΄σε  «Αµοιβή 
µελέτης " Σύνταξη πράξεων αναλογισµού τµηµάτων οδών  Μεθώνης, Κορώνης, 
Παπανικολή κλπ» 
 
∆. ΜΕΙΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 
 
Οι παραπάνω απαιτούµενες πιστώσεις ύψους 32.500 € θα προέλθουν από µείωση των 
παρακάτω κωδικών : 
 
1) ΚΑ   8122.15 « Προµήθεια αστικού εξοπλισµού» κατά το ποσόν των 10.000€ από ∆Π 
 
2) ΚΑ     30.7322.30 «Αντιµετώπιση φαινοµένου κατολίσθησης κεντρικού δρόµου 
πλησίον Ι.Ν.Ευαγγελίστριας» κατά το ποσόν των 22.500 € από ∆Π 
 
3) ΚΑ  30.7331.01 «∆απάνες συντήρησης ∆ηµοτικών καταστηµάτων  & συνεργείων» 
κατά  5.000 € από ∆Π 
 
4) ΚΑ  30.7331.15 «Συντήρηση και επισκευές Κεντρικής Σκηνής ∆ΗΠΕΘΕ Καλαµάτας» 
κατά το ποσόν των 5.000€ από ∆Π 
 
5) 3) ΚΑ  30.7331.20 «Χρωµατισµοί  σχολείων και περιφράξεων» κατά  30.000 € από 
πιστώσεις ΥΠ ΕΣ για συντήρηση σχολείων. 
 

Ο ∆/ΝΤΗΣ Τ.Υ. 
 

Β.Ν.ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ 
 

 

 
Η από 22-7-2009 (υπ’  αριθµ. πρωτ. 17794/23-7-2009) εισήγηση των ∆ιευθύνσεων Τεχνικών 
και Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου:  
 
ΘΕΜΑ:  «Τρο̟ο̟οίηση Τεχνικού Προγράµµατος 2009» 

Α. Λόγω της ανάγκης φύτευσης και άρδευσης της οδού Βασιλέως Γεωργίου πρέπει να ενταχθεί 

νέος Κ.Α 35.7326.06 µε τίτλο «Φύτευση και άρδευση νησίδας και πεζοδροµίων της οδού Βασιλέως 
Γεωργίου» και πίστωση 50.000 € µε πηγή χρηµατοδότησης ΣΑΤΑ. 

 Η παραπάνω δαπάνη θα προέλθει: α) από µείωση κατά 20.000 € του Κ.Α. 35.7336.12  µε τίτλο 
«Καθαρισµός αυτοφυούς βλάστησης (2009)» µε πηγή χρηµατοδότησης ΣΑΤΑ, β) από µείωση κατά 

20.000€ του Κ.Α. 35.7322.01 µε τίτλο «∆ιαµόρφωση παιδότοπου στο Πέταλο» µε πηγή 
χρηµατοδότησης ΣΑΤΑ και γ)  από µείωση κατά 10.000€ του Κ.Α. 35.7332.03 µε τίτλο «Συντήρηση 

και επισκευή αντλητικών συγκροτηµάτων και πρωτευόντων αγωγών άρδευσης» µε πηγή 
χρηµατοδότησης ΣΑΤΑ. 
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Β. Λόγω της ανάγκη καθαρισµού του σκεπασµένου µέρους του ρέµατος του «Βέλιουρα» 

πρέπει να ενταχθεί νέος Κ.Α 35.7336.17 µε τίτλο: «Καθαρισµός περιοχής Βέλιουρα» µε το ποσό 
5.000,00 € µε πηγή χρηµατοδότησης ∆.Π.  

Η παραπάνω δαπάνη θα προέλθει από µείωση κατά 5.000,00 € του Κ.Α 40.7413.08 µε τίτλο 
«Αµοιβή οριοθέτησης ρεµάτων» µε πηγή χρηµατοδότησης ∆.Π . 

Γ. Υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης του Κ.Α 35.7332.01, µε τίτλο: «∆απάνες συντήρησης και 

συµπλήρωσης χώρων πρασίνου και παιδότοπων» µε το ποσό 30.400 € µε πηγή χρηµατοδότησης ∆.Π.   
Η παραπάνω δαπάνη θα προέλθει από µείωση: α) κατά 10.400 € του Κ.Α 35.7336.04  µε τίτλο 

“ Συντήρηση συντριβανιών’’ και πηγή χρηµατοδότησης ∆.Π., β) κατά 10.000€ του  Κ.Α. 35.7336.09 
µε τίτλο «Θρυµµατισµός φυτικών υπολειµµάτων» και πηγή χρηµατοδότησης ∆.Π και γ) κατά 10.000€ 

του Κ.Α 40.7413.08 µε τίτλο «Αµοιβή οριοθέτησης ρεµάτων» µε πηγή χρηµατοδότησης ∆.Π . 

∆. Για να δηµιουργηθεί νέο αρδευτικό δίκτυο στο Ανατολικό Κέντρο πρέπει να ενταχθεί νέος 

Κ.Α 35.7322.05 µε τίτλο «∆ηµιουργία αρδευτικού δικτύου στο Ανατολικό Κέντρο» µε το ποσό 

15.000,00 € µε πηγή χρηµατοδότησης ∆.Π. 
  Η παραπάνω δαπάνη θα προέλθει από µείωση κατά 15.000,00 € του Κ.Α 40.7413.08 µε τίτλο 

«Αµοιβή οριοθέτησης ρεµάτων» και πηγή χρηµατοδότησης ∆.Π. 
    Εισηγούµαστε την τρο̟ο̟οίηση του Τεχνικού Προγράµµατος και ̟ροϋ̟ολογισµού  

2009 σύµφωνα µε τα ̟αρα̟άνω. 
 
Ο ∆ιευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών                         Ο ∆ιευθυντής Γεωτεχνικών Υπηρεσιών 

                                                                                                          α.α 
      Βασίλης Ν. Τζαµουράνης                                                        (υπογραφή) 

 
 
 
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), το 
αποτέλεσµα της σχετικής ψηφοφορίας σύµφωνα µε το οποίο 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 δηλώνουν 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 των ∆ιευθύνσεων Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης, 
Καθαριότητας & Αµαξοστασίου, Τεχνικών Υπηρεσιών και Γεωτεχνικών Υπηρεσιών 
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 

    
β) Από  αύξηση προβλεπόµενων εσόδων 
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γ) Από µείωση προβλεποµένων εξόδων (µείωση δαπανών) 
 

1. K.A. 30.7322.30 Aντιµετώπιση φαινοµένου 
κατολίσθησης κεντρικού δρόµου 
πλησίον Ι.Ν. Ευαγγελιστρίας (∆.Π.) 

22.500,00 

2. Κ.Α. 8122.15 Προµήθεια αστικού εξοπλισµού (∆.Π.) 10.000,00 

3. Κ.Α.  30.7331.01 ∆απάνες συντήρησης ∆ηµοτικών 
καταστηµάτων & συνεργείων (∆.Π.) 

5.000,00 

4. Κ.Α. 30.7331.15 Συντήρηση και επισκευές Κεντρικής 
Σκηνής ∆ΗΠΕΘΕ Καλαµάτας (∆.Π.) 

5.000,00 

5. Κ.Α. 30.7331.20 Χρωµατισµοί σχολείων και 
περιφράξεων (ΥΠ.ΕΣ. ∆∆Α) 

30.000,00 

6. Κ.Α. 35.7336.12 Καθαρισµός αυτοφυούς βλάστησης -
2009 (ΣΑΤΑ) 

20.000,00 

7. Κ.Α. 35.7322.01 ∆ιαµόρφωση παιδότοπου στο Πέταλο 
(ΣΑΤΑ) 

20.000,00 

8. Κ.Α. 35.7332.03 Συντήρηση και επισκευή αντλητικών 
σγκροτηµάτων και πρωτευόντων 
αγωγών άρδευσης (ΣΑΤΑ) 

10.000,00 

9. Κ.Α. 40.7413.08 Αµοιβή οριοθέτησης ρεµάτων (∆.Π.) 30.000,00 

10. Κ.Α. 35.7336.04 Συντήρηση συντριβανιών (∆.Π.) 10.400,00 

11. Κ.Α. 35.7336.09 Θρυµµατισµός φυτικών υπολειµµάτων 
(∆.Π.) 

10.000,00 

12. Κ.Α. 20.6063 Λοιπές παροχές σε είδος 21.000,00 

                                                   ΣΥΝΟΛΟ 193.900,00 

 

 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ  ΕΣΟ∆ΩΝ  

α) Από δηµιουργία νέων εσόδων  

β) Από αύξηση προβλεπόµενων εσόδων  

γ) Από µείωση προβλεποµένων εξόδων 193.900,00 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ   193.900,00 

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

1. Κ.Α. 30.7323.63 
Κατασκευή πεζοδροµίων και 

µικροεπεµβάσεις στην παραλιακή 
ζώνη (∆.Π.) 

 

20.000,00 

 2. Κ.Α. 30.7331.05 
∆απάνες επισκευής και συντήρησης 

σχολικών κτιρίων (2009)- 
ΥΠΕΣ∆∆Α 

 

30.000,00 

3. Κ.Α. 35.7332.01 
∆απάνες συντήρησης και 

συµπλήρωσης χώρων πρασίνου 
και παιδοτόπων (∆.Π.) 

30.400,00 

4. Κ.Α. 30.7131.05 
Προµήθεια ετοίµου πατώµατος για 

το ∆ηµοτικό κτίριο πρώνη 
Βασιλικόν (∆.Π.) 

1.000,00 

5. Κ.Α. 00.6431 
Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής 

δραστηριοτήτων του ∆ήµου 
(∆.Π.) 

5.000,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 86.400,00 
 

β) ∆ηµιουργία νέων δαπανών       
  

1. Κ.Α. 30.7323.66 Επισκευές στο Νεκροταφείο 
Αντικαλάµου (∆.Π.) 

 

12.500,00 

2. Κ.Α. 30.7131.07 Προµήθεια και τοποθέτηση 
κλιµατιστικών για τις ανάγκες 
µεταστέγασης της ∆/νσης 
Προγραµµατισµού &Ανάπτυξης και 
τµήµατος της ∆/νσης Τ.Υ. (∆.Π.) 

 

 

10.000,00 

3. Κ.Α. 35.7326.06 Φύτευση και άρδευση νησίδας και 
πεζοδροµίων της οδού Βας. 
Γεωργίου (ΣΑΤΑ)  

 

50.000,00 

4. Κ.Α. 35.7336.17 Καθαρισµός περιοχής Βέλιουρα 
(∆.Π.) 

5.000,00 

5. Κ.Α. 35.7322.05 ∆ηµιουργία αρδευτικού δικτύου στο 
Ανατολικό Κέντρο. (∆.Π.) 

15.000,00 

6. K.A. 70.7425.01 ∆απάνες για την εγκατάσταση 
δικτυακών και τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών στο κτήριο της οδού 
Πολυβίου 6 και στο κτήριο της 
Μαντίκλου 9 και Παπατσώνη.(∆.Π.) 

 

 

15.000,00 

  
                                               ΣΥΝΟΛΟ 

107.500,00 
 
 

 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ  ΕΞΟ∆ΩΝ  

α) Ενίσχυση υπαρχουσών πιστώσεων 86.400,00 



Συνεδρίαση :18/2009                                 Πέµπτη 23/07/2009 ΑΠΟΦΑΣΗ  323/2009 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  8 

β) ∆ηµιουργία νέων δαπανών        107.500,00 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ  193.900,00 

 
Γ. ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ 
 
 ΥΠΑΡΧΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ  683 .174,24 
 Αύξηση αποθεµατικού 

 
193.900,00 

 α) Από δηµιουργία νέων εσόδων 
 

 

 β) Από αύξηση προβλεπόµενων 
εσόδων 

 
 

 γ)Από µείωση προβλεποµένων 
εξόδων 

193.900,00 
 

 
                 ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

 
877.074,24 

 Μείωση αποθεµατικού   
 α) Από ενίσχυση υπαρχουσών 

πιστώσεων 
86.400,00 

 

 β) Από δηµιουργία νέων δαπανών 
107.500,00 

 

           ΑΠΟΜΕΝΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 
 

 683.174,24 

 
 

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 Παναγιώτης  

 8. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 9. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 10. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 11. Κουρκουτάς Γεώργιος  

 12. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 13. Μπασακίδης Νικόλαος  

 14. Νταγιόπουλος Γεώργιος  
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 15. Οικονοµάκου Μαρία  

 16. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 17. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 18. Σπίνος Γεώργιος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 20 Αυγούστου 2009 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 


