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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   10/2011 

 
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   075/2011 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 3η  Μαΐου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στο 

Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28, συνέρχεται στην 10η/2011 

συνεδρίαση, κατεπείγουσα,  η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά από 

τηλεφωνική  πρόσκληση του κ. Προέδρου.  

 

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. 

 

 

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 μοναδικό θέμα της 

ημερήσιας διάταξης με τίτλο : 

 Διόρθωση 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 ότι το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ 
αριθμ. 165/2011 απόφασή του ενέκρινε τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων του 
Δήμου Καλαμάτας οικον. έτους 2011, όπως αυτός συντάχθηκε από την Οικονομική 
Επιτροπή με την υπ΄ αριθμ. 49/2011 απόφασή της.  
 
Κατόπιν συνεννόησης με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, με τον κ. Νταίβις, ο οποίος 
ελέγχει τον προϋπολογισμό μας του 2011, μας πρότεινε να γίνει μία διόρθωση στον 
προϋπολογισμό του 2011. Επειδή πρέπει η διαδικασία να προχωρήσει, εάν γίνει αυτό 
πιστεύουμε ότι ίσως και μέχρι τέλος της εβδομάδας θα έχει υπογραφεί ο 
προϋπολογισμός και επειδή έχει δημιουργηθεί ένα μεγάλο πρόβλημα με τους 
προμηθευτές ότι πρέπει να πληρώσουμε, γιατί δεν μπορούμε να πληρώσουμε 
διαφορετικά. 
Σε αυτό συνίσταται και το κατεπείγον γιατί είναι μεγάλη πίεση ειδικά της Ταμιακής 
Υπηρεσίας του Δήμου από ανθρώπους που πραγματικά έχουν ανάγκη τα χρήματα και 
πρέπει να τελειώσουμε, για να μπορέσουμε να πληρώσουμε.  
 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος  αναφέρει ότι η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου 
Καλαμάτας με τις υπ’ αριθμ. 8/2011 & 9/2011 αποφάσεις της εισηγείται τη διόρθωση 
του τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού αντίστοιχα. 
 
Ολοκληρώνοντας την εισήγησή του ο κ. Πρόεδρος αναφέρει ότι υπήρχε μια επέμβαση 
στο Τεχνικό Πρόγραμμα γύρω στις 805.000 € και έγινε διόρθωση σε αυτό, το οποίο 
επισυνάπτεται μαζί με τον προϋπολογισμό, και πλέον έρχεται διορθωμένος και ο 
προϋπολογισμός και ζητάμε την έγκρισή του και  ψήφισή του.   

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της τις 
διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και τη δήλωση ΛΕΥΚΗΣ ψήφου από τους 
κ.κ. Μπρεδήμα, Φαββατά και Φωτέα,  κατά πλειοψηφία, 

 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι   
 
Εγκρίνει τις διορθώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου Καλαμάτας, οικον. 
έτους 2011, όπως τις πρότεινε η Εκτελεστική Επιτροπή με την υπ’ αριθμ. 
9/2011 απόφασή της και εισηγείται σχετικά στο Δημοτικό Συμβούλιο. 
 
 
Μετά τη διόρθωση, ο προϋπολογισμός του 2011 ανακεφαλαιωτικά έχει ως 
εξής: 
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Α) ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ                                                    €      38.546.582,86  
Β)ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ                                                    €     12.154.713,81  
Γ) ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚ . ΕΤΩΝ                   €         3.659.076,63  
Δ) ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ & ΑΠΑΙΤ.   Π.Ο.Ε  .   €        15.130.912,44  
Ε) ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ &ΤΡΙΤΩΝ   €          4.629.475,66 
ΣΤ) ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΟΙΚ, ΕΤΟΥΣ 2011      €          4.240.495,42 
                              ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ                     €        78.361.256,82        
 
 
Α) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ                         €   41.240.550,62  
Β) ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ                                                              €   19.349.897,38  
Γ) ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε.ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ   €    17.580.390,18  
Δ) ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ                                                         €         190.418,64 
                                   ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ                    €     78.361.256,82           
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως 
ακολουθεί : 
 

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 3  Μαΐου 2011 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
     

 


