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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   07/2011 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   049/2011 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 07η  Απριλίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 

στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28, συνέρχεται στην 07η/2011 

συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 

14447/1-4-2011 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Δημήτριος Μπούχαλης, Αντιδήμαρχος 

Καλαμάτας, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και όλα τα τακτικά μέλη, ήτοι οι 

κ.κ.: 1) Βασιλόπουλος Αθανάσιος, 2) Κουδούνης Αργύριος, 3) Μπουζιάνης Παύλος, 4) 

Μπρεδήμας Θεόδωρος, 5) Πολίτης Δημήτριος, 6) Στασινόπουλος Στυλιανός, 7) 

Φαββατάς Δημήτριος και 8) Φωτέας Νικόλαος.  

  

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής 

Επιτροπής κ. Μπεχράκης Σταμάτης.  

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της 

συνεδρίασης. 
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 1ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης με τίτλο : 

Σύνταξη προϋπολογισμού, οικον. έτους 2011, Δήμου Καλαμάτας. 

 
Κατά τη συζήτηση του θέματος παρίσταται, η Διευθύντρια Οικονομικών του Δήμου κα 
Ηλιοπούλου Γεωργία. 
 
 
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος, αναφέρει τα εξής: 
 
Έχει εγκριθεί από την Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας στη συνεδρίαση 
3/2011 η οποία συγκλήθηκε στις 30 Μαρτίου 2011, το προσχέδιο του προϋπολογισμού 
το οποίο σήμερα κατατίθεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής προς έγκριση. 
 
Ο προϋπολογισμός είναι μειωμένος σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2010 κατά 
ποσοστό λίγο πάνω από το 20%, είναι προσαρμοσμένος στις νέες οικονομικές 
δυνατότητες του Δήμου με τις μειώσεις που έχουνε επέλθει από το 2010 με τη μείωση 
των ΚΑΠ και των προγραμμάτων γενικά, ουσιαστικά έχει στηριχθεί πάντα στο τι 
πήραμε το 2010 από τη κεντρική εξουσία. 
 
 
Ακολουθούν ερωτήσεις, απαντήσεις και τοποθετήσεις μελών του Σώματος καθώς 
επίσης και διαλογική συζήτηση κατά την οποία διευκρινίζονται μια σειρά ζητημάτων 
που τίθενται.  
 

Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, την υπ’ αριθμ. 5/2011 
απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, την πρόταση του κ. Στασινόπουλου για 
εγγραφή στον προϋπολογισμό χρηματοδότησης ύψους 500.000,00 € για την εκτέλεση 
του έργου ¨Βελτίωση δημοτικής & αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Άριος¨,  την ΚΑΤΑψήφιση 
του σχεδίου του προϋπολογισμού, οικον. έτους 2011, του Δήμου από τους κ.κ. 
Μπρεδήμα, Φαββατά και Φωτέα,  κατά πλειοψηφία, 

 
Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι   

 
Συντάσσει τον προϋπολογισμό του Δήμου Καλαμάτας οικονομικού έτους 
2011, σύμφωνα με το προσχέδιο που έχει καταρτισθεί με την 5/2011 
απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής και όπως τελικά διαμορφώθηκε με την 
προσθήκη ποσού 500.000,00 € ως προς τα έσοδα και αντίστοιχα στα έξοδα 
που αφορά χρηματοδότηση για την εκτέλεση του έργου ¨Βελτίωση 
δημοτικής & αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Άριος¨, και με όλες τις εγγραφές των 
εσόδων και εξόδων που αναλυτικά για κάθε περίπτωση αιτιολογούνται στην 
εισηγητική έκθεση η οποία επισυνάπτεται στην απόφαση αυτή και ο οποίος 
τελικά ανέρχεται στο ύψος των 79.586.256,82 €. 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως 
ακολουθεί : 
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Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Δημήτριος Μπούχαλης   1. Βασιλόπουλος Αθανάσιος  

  2. Κουδούνης Αργύριος 

  3. Μπουζιάνης Παύλος  

  4. Μπρεδήμας Θεόδωρος 

  5. Πολίτης Δημήτριος 

  6. Στασινόπουλος Στυλιανός 

  7. Φαββατάς Δημήτριος 

  8. Φωτέας Νικόλαος  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα  14 Απριλίου 2011 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 

                                                     
 


