
Συνεδρίαση :  33/2009 Δευτέρα 21/09/2009 ΑΠΟΦΑΣΗ   303/2009 

Πρακτικά Δημαρχιακής Επιτροπής   1

 
 
 
 
 
 

 
 
  

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   33/2009 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   303/2009 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 21η Σεπτεμβρίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 1:00  

μ.μ. συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28 στην 33η/2009 

συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 17-09-2009 

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 όλα τα τακτικά μέλη, ήτοι οι κ.κ. 1) Γιαννακούλας 

Γρηγόριος, 2) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 3) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 4) Κουδούνης Αργύριος,  

5) Κουρκουτάς Γεώργιος και 6) Μιχαλόπουλος Σωτήριος. 

 

 
 
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 7ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Έγκριση δαπάνης ποσού 3.000,00 € κληροδοτήματος «ΓΡ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ» 
- έκδοση εντάλματος προπληρωμής για κάλυψη δαπανών που αφορούν στην 

αντιμετώπιση προβλημάτων στο Τ.Δ. ΠΗΓΩΝ. 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 20800/3-9-2009 
εισήγηση του Τμήματος Διαχείρισης Κοιμητηρίων και Δημοτικής Περιουσίας της Διεύθυνσης 
Οικονομικών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
«Θέμα: ¨Έγκριση  δαπάνης ποσού €3.000,00 κληροδοτήματος Γρ. Αλεξανδρόπουλου -  
έκδοση   εντάλματος  προπληρωμής  για  κάλυψη   δαπανών  που αφορούν την   
αντιμετώπιση  προβλημάτων στο Τ.Δ. ΠΗΓΩΝ¨. 
  
   Αφού  λάβαμε  υπόψη  μας: 
 

1. Την  63/2009 απόφαση  της  Δημαρχιακής Επιτροπής  (Έγκριση  προϋπολογισμού  
κληροδοτήματος Γρ. Αλεξανδρόπουλου οικ. Έτους 2009)  η οποία εγκρίθηκε με το 
υπ΄αρίθμ. 13/2/25-06-09 πρακτικό του Περιφερειακού Συμβουλίου Εθνικών 
Κληροδοτημάτων. 

 
2. Το  άρθρο 172 του Ν.3463/2006 ΚΔΚ (έκδοση  χρηματικών  ενταλμάτων 

προπληρωμής σε  τακτικούς υπαλλήλους κλπ) 
 

3. Την  επιθυμία  του  διαθέτη ( από τα εισοδήματα των ακινήτων επί της Αγ. Γεωργίου 
11 να διατίθενται  για  εκτέλεση έργων στο Τ.Δ. ΠΗΓΩΝ) 

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

 
 Ι.-   Την  έγκριση  δαπάνης  ποσού  €3,000,00  για κάλυψη  δαπανών που αφορούν  
την αντιμετώπιση προβλημάτων  στο Τ.Δ. ΠΗΓΩΝ. 
 
ΙΙ.-    Την  έκδοση  χρηματικού  εντάλματος  προπληρωμής  €3.000,00  σε  βάρος  του  
προϋπολογισμού  του  κληροδοτήματος ¨ΓΡ.  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ¨ οικ. έτους 2009 
για  μικροσυντηρήσεις δρόμων – καθαρισμό αρδευτικών αυλάκων – προμήθεια 
υλικών κλπ  στο  Τ.Δ. ΠΗΓΩΝ. 
 
ΙΙΙ.  Τον  ορισμό  της  Πετράκου  Ελένης  του Βασιλείου, τακτικής υπαλλήλου του 
Δήμου Καλαμάτας,  στο  όνομα της οποίας θα εκδοθεί το  παραπάνω χρηματικό 
ένταλμα προπληρωμής η  οποία  θα είναι  υπεύθυνη για την πληρωμή των 
απαιτούμενων δαπανών,  τη συγκέντρωση  των ανάλογων παραστατικών  και την 
απόδοση λογαριασμού  στο  ταμείο του Κληροδοτήματος το αργότερο  ως την 29-12-
2009.   
                                                                           Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  
                                                                             ΠΟΛΙΤΗΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 

Ο Εισηγητής 
Παναγ. Κ. Γαρατζιώτης 

Ο Τμηματάρχης 
ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Η Διευθύντρια 
α.α. 

ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ» 
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Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της την 
παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ’ αυτήν διατάξεις,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Ι. Εγκρίνει τη  δαπάνη  ποσού τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) του 

κληροδοτήματος «ΓΡ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ» για κάλυψη  δαπανών που 
αφορούν  την αντιμετώπιση προβλημάτων  στο Τοπικό Διαμέρισμα  ΠΗΓΩΝ. 

 
ΙΙ. Εγκρίνει την  έκδοση  χρηματικού  εντάλματος  προπληρωμής  τριών χιλιάδων 

ευρώ (3.000,00 €) σε  βάρος  του  προϋπολογισμού  του  κληροδοτήματος 
¨ΓΡ.  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ¨ οικ. έτους 2009 για  μικροσυντηρήσεις δρόμων – 
καθαρισμό αρδευτικών αυλάκων – προμήθεια υλικών κλπ  στο  παραπάνω 
Τοπικό Διαμέρισμα.  

 
ΙΙΙ. Ορίζει την κα  Πετράκου  Ελένη  του Βασιλείου, τακτική υπάλληλο του Δήμου 

Καλαμάτας,  στο  όνομα της οποίας θα εκδοθεί το  παραπάνω χρηματικό 
ένταλμα προπληρωμής και η  οποία  θα είναι  υπεύθυνη για την πληρωμή των 
απαιτούμενων δαπανών,  τη συγκέντρωση  των ανάλογων παραστατικών  και 
την απόδοση λογαριασμού  στο  ταμείο του Κληροδοτήματος το αργότερο  
ως την 29-12-2009.   

 

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. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Κουρκουτάς Γεώργιος 

  6. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 30 Σεπτεμβρίου 2009 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 


