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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   21/2019 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   173/2019 

 

 
Στην Καλαμάτα σήμερα, την 5η Ιουνίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:15, στο 

Δημοτικό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99, συνέρχεται στην 21η/2019 συνεδρίαση η 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 22746/31-5-2019 

πρόσκληση  του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  

 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Ηλιόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος  

Καλαμάτας,  Πρόεδρος  της  Οικονομικής   Επιτροπής  και από τα τακτικά μέλη του Σώματος 

οι κ.κ. 1) Αντωνόπουλος Μιχαήλ, 2) Μπασακίδης Νικόλαος, 3) Μπούχαλης Δημήτριος και 4) 

Φάβας Γεώργιος.  

 

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Αδαμόπουλος Ιωάννης, 

2) Δημόπουλος Δημήτριος, 3) Μπεχράκης Σταμάτης και 4) Νιάρχος Αναστάσιος.  

   
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 

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

Δημόπουλο Δημήτριο.  

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

συνεδρίασης.   
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 13ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης με τίτλο : 

Χορήγηση νέων υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2018 – 2019 κληροδοτήματος 
«ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΣΚΙΑ». 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην από 16-5-2019 εισήγηση του 
Τμήματος Προσόδων, Περιουσίας & Κοιμητηρίων της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου, 
καθώς και στο συνημμένο σε αυτή πρακτικό της τριμελούς επιτροπής για τη χορήγηση νέων 
υποτροφιών, που ήταν στο φάκελο του θέματος για την ενημέρωση του Σώματος και τα 
οποία έχουν ως εξής:  
 
 

ΘΕΜΑ: Χορήγηση νέων υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 κληροδοτήματος 

«Λυκούργου Σκιά» 

Σχετ.: Το από 08.01.2019 πρακτικό της τριμελούς επιτροπής ανάδειξης νέων υποτρόφων 

κληροδοτήματος «Λυκούργου Σκιά». 

 

Έχοντας υπόψη:  

1.τις διατάξεις του Α. Ν. 2039/1939, 

2.τις διατάξεις του Ν. 4182/2013, 

3.την 14763/23.12.1999 δημόσια διαθήκη του διαθέτη Λυκούργου Σκιά, 

4.την υπ’ αριθμ. 454/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που αποτελεί την Διοικούσα – 

Διαχειριστική Επιτροπή Κληροδοτημάτων για την ψήφιση του προϋπολογισμού του 

κληροδοτήματος οικ. έτους 2019, όπως αυτή εγκρίθηκε με την με αριθμό πρωτ. 19575/08.02.2019 

(ΑΔΑ: ΩΦΖ1ΟΡ1Φ-0ΣΝ) απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 

Ελλάδος & Ιονίου, Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών,  

5.την υπ’ αριθμ. 73/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση των πιστώσεων του 

Κληροδοτήματος «Λυκούργου Σκιά» οικονομικού έτους 2019 και 

6.το από 08.01.2019 πρακτικό της τριμελούς επιτροπής η οποία συνεστήθη σύμφωνα με τη 

βούληση του διαθέτη Λυκούργου Σκιά, αποτελούμενη από τον Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ.κ. 

Χρυσόστομο ως Πρόεδρο, τον κ. Ξηρογιάννη Περικλή Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου 

Καλαμάτας και τον κ. Σταματόπουλο Γεώργιο Δ/ντη Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας ως 

μέλη και με το οποίο ανεδείχθησαν οι δύο (2) νέοι υπότροφοι του Κληροδοτήματος για το 

ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.  

 

Με βάση τα ανωτέρω, σας διαβιβάζουμε το από 08.01.2019 σχετικό πρακτικό της ως άνω τριμελούς 

επιτροπής για την έγκρισή του ή μη, ως διοικούσα – διαχειριστική επιτροπή, αναφορικά με την 

ανάδειξη δύο νέων υποτρόφων και τη χορήγηση σε αυτούς χορηγίας για το ακαδημαϊκό έτος 2018-

2019 ως ακολούθως: 

 α. Μπιτσάνη Κωνσταντίνα του Γρηγορίου και  

 β. Πετρομιχελής  Δημήτριος του Παναγιώτη.     

  

Το ανώτατο όριο της μηνιαίας χορηγίας καθορίζεται σύμφωνα με τη αριθμ. 101532/7308/ 

Β0011/20.12.2002 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών που στην συγκεκριμένη 

περίπτωση ανέρχεται μέχρι του ποσού των τετρακοσίων ευρώ (400€).  

Η συνολική δαπάνη που θα προκύψει για το οικονομικό έτος 2019 για τις δύο (2) νέες υποτροφίες 

ανέρχεται στο ποσό των 9.600,00 ευρώ (800,00€ Χ 12 μήνες).  

Η δαπάνη θα  βαρύνει τον Κ.Α.00.6433.01 του προϋπολογισμού κληροδοτήματος «Λυκούργου Σκιά» 

οικ. έτους 2019.  
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Τα παραπάνω ποσά χορηγούνται μετά από έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 

Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου, Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών.                                                                                

Μετά την κοινοποίηση του διορισμού των υποτρόφων συντάσσεται συμβόλαιο μεταξύ του 

εκπροσώπου του Κληροδοτήματος «Λυκούργου Σκιά» και των υποτρόφων σύμφωνα με τους όρους 

της διαθήκης και τα οριζόμενα του Ν. 4182/13. 

 

 
Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΟΥΛΟΥΣΗ 

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ 

 

 

ΣΟΦΙΑ ΜΠΟΥΡΙΚΑ 

ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 

ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής  

Διοικούσας – Διαχειριστικής 

Επιτροπής Κληροδοτημάτων  

 

Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

Αντιδήμαρχος Καλαμάτας 
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Η Οικονομική Επιτροπή, ως Διοικούσα και Διαχειριστική Επιτροπή των Κληροδοτημάτων του 
Δήμου Καλαμάτας, στα οποία δεν έχουν οριστεί από τον διαθέτη του Διοικητικά και 
Διαχειριστικά Συμβούλια, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 330/2011 απόφασή της, μετά από   
διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της την παραπάνω εισήγηση και τις 
αναφερόμενες σ’ αυτήν διατάξεις, καθώς και το συνημμένο σε αυτή πρακτικό της τριμελούς 
επιτροπής για τη χορήγηση δύο (2) νέων υποτροφιών,   
 

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

Εγκρίνει  τη χορήγηση, από το Κληροδότημα «ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΣΚΙΑΣ»,  δύο (2) νέων 
υποτροφιών, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, σύμφωνα με το από 08.01.2019 
πρακτικό της τριμελούς επιτροπής ανάδειξης υποτρόφων του κληροδοτήματος,  
το οποίο καταχωρείται αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης αυτής, στους:  

1.  Μπιτσάνη Κωνσταντίνα του Γρηγορίου και  

2.  Πετρομιχελή Δημήτριο του Παναγιώτη     

εγκρίνοντας και την απαιτούμενη συνολική δαπάνη  για το σκοπό αυτό ύψους 
9.600,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6433.01 του προϋπολογισμού, οικον. έτους 2019, 
του εν λόγω κληροδοτήματος. 
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Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο  υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αθανάσιος Ηλιόπουλος       1. Αντωνόπουλος Μιχαήλ  

  2. Μπάκας Ιωάννης 

  3. Μπασακίδης Νικόλαος 

  4. Μπούχαλης Δημήτριος 

  5. Φάβας Γεώργιος  

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 7 Ιουνίου 2019 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


