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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   12/2010 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   104/2010 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 19η Απριλίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00  στο 

Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28, συνέρχεται στην 12η/2010 

συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 15-04-2010 

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)  Ηλιόπουλος 

Αθανάσιος, 2) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 3) Κουδούνης Αργύριος και 4) Κουρκουτάς 

Γεώργιος.  

 

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη  κ.κ.: 1) Γιαννακούλας 

Γρηγόριος και 2) Κοσμόπουλος Βασίλειος.  

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Δημαρχιακής 

Επιτροπής κ. Μπάκας Ιωάννης, ο οποίος συμμετέχει στη συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας 

τον κ. Κοσμόπουλο Βασίλειο.  

 

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 16ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για κάλυψη δαπανών που αφορούν στην 
απόδοση χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου από μισθώματα για τα οικονομικά έτη 

2005-2010, του κληροδοτήματος ¨Π. ΔΡΑΓΩΝΑΣ¨. 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 7810/14-4-2010 
εισήγηση του Τμήματος Διαχείρισης Κοιμητηρίων και Δημοτικής Περιουσίας της Διεύθυνσης 
Οικονομικών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
«Θέμα: ¨Έγκριση  δαπάνης ποσού €2.500,00 κληροδοτήματος Π. Δραγώνα  -  έκδοση   
εντάλματος  προπληρωμής  για  κάλυψη   δαπανών  που αφορούν την  απόδοση 
χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου από μισθώματα για τα οικονομικά έτη 2005-2010¨. 
  
   Αφού  λάβαμε  υπόψη  μας: 
 

1. Την  027/2010 απόφαση  της  Δημαρχιακής Επιτροπής  (Έγκριση  προϋπολογισμού  
κληροδοτήματος Π. Δραγώνας  οικ. Έτους 2010). 

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

προπληρωμής σε  τακτικούς υπαλλήλους κλπ) 
 

3. Τις ανάγκες του κληροδοτήματος για την εκποίηση  των  ακινήτων του, όπως ορίζει ο 
διαθέτης. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 
 

 Ι.-   Την  έγκριση  δαπάνης  ποσού  €2.500,00  για την απόδοση  χαρτοσήμου  
και ΟΓΑ χαρτοσήμου από μισθώματα για τα οικ. έτη 2005-2010. 
 
ΙΙ.-  Την  έκδοση  χρηματικού  εντάλματος  προπληρωμής  €2.500,00  σε  
βάρος  του  προϋπολογισμού  του  κληροδοτήματος ¨Π. ΔΡΑΓΩΝΑΣ¨ οικ. 
έτους 2010. 
 
ΙΙΙ.  Τον  ορισμό  του Γεωργιλόπουλου Ιωάννη, προϊστάμενου του τμήματος 
Διαχ/σης Κοιμητηρίων και Δημοτικής Περιουσίας,  στο  όνομα του οποίου θα 
εκδοθεί το  παραπάνω χρηματικό ένταλμα προπληρωμής ο  οποίος  θα είναι  
υπεύθυνος για την απόδοση στη Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, των ποσών που θα 
προκύψουν για κάθε οικ. έτος,  τη συγκέντρωση  των ανάλογων 
παραστατικών  και την απόδοση λογαριασμού  στο  ταμείο του 
Κληροδοτήματος το αργότερο  ως την 29-12-2010.  
  

Ο Εισηγητής 
Παναγ. Κ. Γαρατζιώτης 

13/4/2010 

Ο Τμηματάρχης 
(υπογραφή) 
13/4/2010 

 
                                                                                         Η  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
                                                                                         ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΑ» 
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της την 
παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ’ αυτήν διατάξεις,  
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 
Ι. Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης ποσού δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ 

(2.500,00 €) για την απόδοση χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου από 
μισθώματα για τα οικον. έτη 2005 – 2010, του κληροδοτήματος “Π. 
ΔΡΑΓΩΝΑΣ”.  

 
II. Εγκρίνει την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού δύο 

χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00 €) σε  βάρος  του  προϋπολογισμού  
του  κληροδοτήματος “Π. ΔΡΑΓΩΝΑΣ” οικον.  έτους 2010.    

 
ΙΙΙ. Ορίζει τον κ.  Γεωργιλόπουλο Ιωάννη, Προϊστάμενο του Τμήματος Διαχ/σης 

Κοιμητηρίων και Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου, στο  όνομα του οποίου θα 
εκδοθεί το  παραπάνω χρηματικό ένταλμα προπληρωμής ο  οποίος  θα είναι  
υπεύθυνος για την απόδοση στη Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, των ποσών που θα 
προκύψουν για κάθε οικον. έτος,  τη συγκέντρωση  των ανάλογων 
παραστατικών  και την απόδοση λογαριασμού  στο  ταμείο του 
Κληροδοτήματος το αργότερο   μέχρι τις 29-12-2010.  

 
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. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

  2. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  3. Κουδούνης Αργύριος 

  4. Κουρκουτάς Γεώργιος   

  5. Μπάκας Ιωάννης  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 21 Απριλίου 2010 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
                                                                        
 
 
 
 
 
 

 


