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Στην Καλαμάτα σήμερα, την 30η Ιανουαρίου 2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00  
συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28 στην 5η/2008 
συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 25-1-2008 
πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  
 
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Παναγιώτης Ε. Νίκας, Δήμαρχος Καλαμάτας, 
Πρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής και από τα τακτικά μέλη οι κ.κ. 1) Καμβυσίδης 
Ιωάννης, 2) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 3) Κουδούνης Αργύριος και 4) Πολίτης Δημήτριος.  
 
 
Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη  κ.κ. 1) Αλευράς Διονύσιος,  
και  2) Λαγανάκος Γεώργιος. 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα παρακάτω αναπληρωματικά μέλη της 
Δημαρχιακής Επιτροπής :  
 
α) από την πλευρά της πλειοψηφίας ο κ. Γιαννακούλας Γρηγόριος, ο οποίος συμμετέχει στη 

συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Λαγανάκο Γεώργιο και  
 
β) από την πλευρά της μειοψηφίας ο κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης, ο οποίος συμμετέχει στη 

συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας τον κ. Αλευρά Διονύσιο.   
 
 
 
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 14ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Ανάδειξη νέων υποτρόφων (2007) του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης 
¨ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΣΚΙΑ¨ - Ορισμός επ΄ αμοιβή γραμματέα υποστήριξης της επιτροπής 

ανάδειξης υποτρόφων. 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. του Δήμου 
Καλαμάτας 1939/28-1-08 υπηρεσιακή εισήγηση του τμήματος Δημοτικής Περιουσίας, η 
οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
«Θέμα: ¨Ανάδειξη  νέων  υποτρόφων (2007)  του  Κεφαλαίου  Αυτοτελούς  Διαχείρισης 
«ΛΥΚ.  ΣΚΙΑΣ» -  Ορισμός  επ΄ αμοιβή  γραμματέα  υποστήριξης  της  επιτροπής  ανάδειξης  
υποτρόφων ¨ 
  
   Αφού  λάβαμε  υπόψη  μας: 

1. Την  14763/23-12-199   δημόσια  διαθήκη  του  Σκιά  Λυκούργου  στην  οποία  
περιγράφεται  η  επιθυμία  του  διαθέτη. 

2. Την  395/2005 προηγούμενη  απόφαση  Δημαρχιακής  Επιτροπής  ( ανάδειξη  δύο  
υποτρόφων) 

3. Τα  οικονομικά   δεδομένα   του  Κληροδοτήματος, 
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 
 

Α)  Την  έναρξη  διαδικασίας  για   ανάδειξη  δύο  νέων  υποτρόφων  του  
κληροδοτήματος, (Ακαδ. Έτος  2007-2008),   σύμφωνα  με  την  επιθυμία  και  τους  
όρους  του  διαθέτη.  
 
Β)    Τον  ορισμό  του Γαρατζιώτη  Παναγιώτη,   προϊστάμενο  του  Τμήματος  
Δημοτικής Περιουσίας,   ως  γραμματέα  της  επιτροπής  ανάδειξης  υποτρόφων,  με  
μηνιαία  αποζημίωση  €50,00#.- 
 
 
                                       
                                                                           Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  
                                                                                 ΚΛΕΙΔΩΝΑΣ  ΘΕΟΦΑΝΗΣ 
 

Ο Τμηματάρχης Η Διευθύντρια 
(υπογραφή) (υπογραφή) 

 
 
Και συνεχίζει ο κ. Πρόεδρος: 
 
Το ίδρυμα μπορεί να αντέξει δύο υποτροφίες το χρόνο. Χρειάζεται ένας άνθρωπος να 
παρακολουθεί το αντικείμενο και να υποστηρίζει γραμματειακά την επιτροπή. 
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Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της τα 
προαναφερόμενα,  
 

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

I. Εγκρίνει την  έναρξη  διαδικασίας  για   ανάδειξη  δύο  νέων  υποτρόφων  του  
κληροδοτήματος «ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΣΚΙΑ» (Ακαδ. Έτος  2007-2008),   σύμφωνα  
με  την  επιθυμία  και  τους  όρους  του  διαθέτη.  

 
II. Εγκρίνει τον  ορισμό  του Γαρατζιώτη  Παναγιώτη,   προϊστάμενο  του  

Τμήματος  Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Καλαμάτας,   ως  γραμματέα  της  
επιτροπής  ανάδειξης  υποτρόφων,  με  μηνιαία  αποζημίωση  πενήντα ευρώ 
(50,00 €). 

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

 
Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας  1. Γιαννακούλας Γρηγόριος 

  2. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  3. Καμβυσίδης Ιωάννης 

  4. Κοσμόπουλος Βασίλειος  

  5. Κουδούνης Αργύριος 

  6. Πολίτης Δημήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 14 Φεβρουαρίου 2008 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 

                                                  


