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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   16/2017 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   129/2017 

 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα,  την 24η  Μαρτίου 2017, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 13:00, 

στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99, συνέρχεται στην 16η/2017 συνεδρίαση η 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 12085/20-3-2017 

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 οι  κ.κ.: 1) Δημόπουλος 

Δημήτριος, 2) Μπασακίδης Νικόλαος, 3) Μπουζιάνης Παύλος, 4) Νιάρχος Αναστάσιος,  5) 

Φάβας Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 126 απόφαση) και  6) Φαββατάς Δημήτριος. 

 

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

και 2) Μπούχαλης Δημήτριος. 

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 

κ.κ.: Γυφτέας Ηλίας και Αντωνόπουλος Μιχαήλ, οι οποίοι  συμμετέχουν στη συνεδρίαση αυτή 

αναπληρώνοντας τους κ.κ. Μπούχαλη Δημήτριο και Μπεχράκη Σταμάτη αντίστοιχα.  

 

 

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 11ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης με τίτλο : 

Συνέχιση της χορηγίας υποτροφιών, για το ακαδημαϊκό έτος 2016 – 2017, από το 
κληροδότημα «ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΣΚΙΑ». 

Η από 17-3-2017 εισήγηση του Τμήματος Δημοτικής Περιουσίας & Διαχείρισης Κοιμητηρίων 
της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου, καθώς και το από 13.02.2017 συνημμένο σ’ αυτή 
πρακτικό της τριμελούς επιτροπής για τη συνέχιση της χορήγησης των υποτροφιών, που 
ήταν στο φάκελο του θέματος για την ενημέρωση του Σώματος, έχουν ως εξής:  
 
 

ΘΕΜΑ: Συνέχιση της χορηγίας υποτροφιών, για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, 
από το κληροδότημα «Λυκούργου Σκιά» 

Σχετ.: Το από 13.02.2017 πρακτικό της τριμελούς επιτροπής ανάδειξης 
υποτροφιών κληροδοτήματος «Λυκούργου Σκιά» (αριθμ. Πρωτ. Δήμου 
Καλαμάτας 6980/15.02.2017) 

 

 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 κληροδοτήματος «Λυκούργου Σκιά», 

4. τη 478/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ως Διοικούσα – Διαχειριστική 
Επιτροπή Κληροδοτημάτων για την ψήφιση του προϋπολογισμού του 
κληροδοτήματος οικ. έτους 2017, όπως αυτή εγκρίθηκε με την με αριθμό 
πρωτ.248455/16.01.2017 (ΑΔΑ: ΩΥ5ΨΟΡ1Φ-0ΤΙ) απόφαση του Γ.Γ. 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου, Δ/νση 
Κοινωφελών Περιουσιών,  

5. τη 101/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση των πιστώσεων του 
Κληροδοτήματος «Λυκούργου Σκιά» οικονομικού έτους 2017,  

6. το από 13.02.2017 (αριθμ. Πρωτ. Δήμου Καλαμάτας 6980/15.02.2017) 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. Μαργέλη Κων/νο Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου 
Καλαμάτας και τον κ. Σταματόπουλο Γεώργιο Δ/ντη Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Μεσσηνίας ως μέλη και για τη συνέχιση της χορηγίας σε δώδεκα υποτρόφους για το 
ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 και 

7. το γεγονός ότι στην υπότροφο Κομποχόλη Γεωργία του Γεωργίου δεν χορηγήθηκαν 
τα χρηματικά ποσά της υποτροφίας για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 καθώς επίσης 
και για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 λόγω του ότι η ως άνω επιτροπή είχε 
αποφασίσει την αναστολή της χορηγίας της. Η φοιτήτρια της Σχολής Τεχνολογικών 
Εφαρμογών του ΤΕΙ Σπάρτης Κομποχόλη Γεωργία διορίστηκε υπότροφος του 
κληροδοτήματος από την 01.09.2013 (ακαδημαϊκό έτος 2013-2014).  

  Μετά τα παραπάνω σας διαβιβάζουμε το από 13.02.2017 σχετικό πρακτικό της 
τριμελούς επιτροπής ανάδειξης υποτροφιών κληροδοτήματος «Λυκούργου Σκιά» για την 
έγκρισή του ή μη, ως διοικούσα – διαχειριστική επιτροπή, αναφορικά με την συνέχιση της 
χορηγίας σε δώδεκα (12) υποτρόφους και τη λήψη απόφασης για: 

α. τη συνέχιση της χορήγησης υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 από το 
κληροδότημα «Λυκούργου Σκιά», όπως αποφασίστηκε από την τριμελής επιτροπή, στους: 
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1. Ξενούλη Μαρία του Παναγιώτη 

2. Μαυριτσάκης Παναγιώτης του Ιωάννη 

3. Ηλιόπουλος Παναγιώτης του Αναστασίου 

4. Ζέρβα Μαρία του Δημητρίου 

5. Σπηλιόπουλος Απόστολος του Αναστασίου 

6. Πλιού Γεωργία του Παναγιώτη 

7. Καρκαλούτσου Μυρτώ του Παρασκευά 

8. Αλαγάς Ραφαήλ – Κωνσταντίνος του Παναγιώτη 

9. Παρασκευόπουλος Παναγιώτης του Φωτίου 

10. Ζυγουράκη Ελένη – Άννα του Διονυσίου 

11. Φαν Νίκερκ Ναταλία του Ιωάννη 

12. Κομποχόλη Γεωργία του Γεωργίου,  

και η συνολική δαπάνη που θα προκύψει θα είναι 4.800€ χ 12 υπότροφοι = 57.600€ σε 
βάρος του Κ.Α.00.6433.01 του προϋπολογισμού κληροδοτήματος «Λυκούργου Σκιά» οικ. 
έτους 2017 και 

β.  τη χορήγηση ή μη της υποτροφίας, στην υπότροφο Κομποχόλη Γεωργία του Γεωργίου 
για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 καθώς επίσης και για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 
που δεν της έχει καταβληθεί λόγω αναστολής της χορηγίας της από την τριμελής επιτροπή 
και η δαπάνη που θα προκύψει θα είναι 4.800€ χ 2 έτη = 9.600€ σε βάρος του 
Κ.Α.8117.01 του προϋπολογισμού κληροδοτήματος «Λυκούργου Σκιά» οικ. έτους 2017. 

Τα παραπάνω ποσά χορηγούνται μετά από έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου, Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών.                                                         

Συνημμένο: το από 13.02.2017 πρακτικό της τριμελούς επιτροπής για τη συνέχεια 
χορήγησης των υποτροφιών κληροδοτήματος «Λυκούργου Σκιά». 

 

Ο Εισηγητής 

ΑΝ. ΠΑΓΑΝΗ 
Η Τμηματάρχης 

ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥΝΤΑ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ Π.Ε. 

Η Διευθύντρια 

15/3 

(υπογραφή) 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

«ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ» 

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΦΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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Η διαλογική συζήτηση που διεξάγεται επί του θέματος, αναλυτικά έχει ως εξής : 

 
Εδώ είναι οι χορηγίες οι οποίες συνεχίζονται. Υπάρχει εισήγηση υπογεγραμμένη 
από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μεσσηνίας ως Πρόεδρο και από τα μέλη 

που είναι ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου, ο κύριος Μαργέλης Κώστας και από τον 
κύριο Σταματόπουλο Γεώργιο Διευθυντή Εκπαίδευσης.  
Ερωτήσεις. 
Μου λέει εδώ ο Χρήστος ο Αλεξανδρόπουλος, ότι στην εισήγηση του κυρίου Φάβα, στην 
παράγραφο β, πρέπει να αποφασίσουμε την χορήγηση ή μη της υποτροφίας στην οικότροφο 
Κομποχόλη Γεωργία του Γεωργίου για το ακαδημαϊκό έτος 2014-'15 καθώς επίσης και για το 
ακαδημαϊκό έτος 2015-'16 που δεν της έχει καταβληθεί λόγω αναστολής χορηγίας από την 
τριμελή επιτροπή και η δαπάνη η οποία προέκυψε είναι 4.800 επί 2 έτη, 9.600 σε βάρους του 
ΚΑ 8117.01, προϋπολογισμού του κληροδοτήματος.  
Κύριε Μπουζιάνη σας ακούμε.  
 
ΦΩΝΗ: Που είναι αυτό; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Φάβας στην εισήγηση. Πρέπει να αποφασίσουμε για αυτό.  

 
Ναι, γιατί μία φοιτήτρια από τους δικαιούχους για δύο χρόνια δεν πληρούσε 
τις προϋποθέσεις όπως τουλάχιστον εισηγείται η αρμόδια Επιτροπή όχι εμείς, 

έτσι; που είναι αυτή που ανέφερε προηγούμενα ο κύριος Ηλιόπουλος και για τα δύο αυτά 
χρόνια, για τα δύο σχολικά αυτά έτη, πανεπιστημιακά έτη '14 - '15 και ’15 - '16, δεν της 
χορηγήθηκε η υποτροφία. Ενώ αν θα δείτε τώρα στην κατάσταση που αφορά την περίοδο 
'17 - '18, δικαιούται, θα την πάρει. 
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: .…(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στην παράγραφο β. 
 
ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ: Η εισήγηση της επιτροπής που αποτελείται από αυτούς που είπαμε.  
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 

 
Ναι, την οποία δεν την είχε εισπράξει, δεν τα είχε πάρει τα χρήματα αυτά. 
Στην εισήγηση όμως τώρα για την επόμενη σχολική χρονιά, το δικαιούται. 

 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Και τα προηγούμενα και τα τωρινά. 
 
ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ: Όχι, όχι δεν θα τα πάρει… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, δεν θα τα πάρει.  

 
Δεν θα καταβληθούν καθόλου τα προηγούμενα. Δεν παρακολουθούσε από 
ότι άκουσα, δεν ήταν...  

 
Κύριε Πρόεδρε δεν λέει η διαθήκη ότι αν κάποιος δεν τηρεί τη διαδικασία, δεν 
παρακολουθεί τα  μαθήματα ή αποβάλλεται αυτόματα; Άρα τώρα... 

 
Α, δεν το ξέρω, η διαθήκη τι ακριβώς γράφει, το ¨αποβάλλεται¨ μπορεί να 
το έχεις προσθέσει δεν το ξέρω. Το ξέρεις δηλαδή το ¨αποβάλλεται¨;  

 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Ναι ότι χάνει το… 
 
ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ: Χάνει την υποτροφία τη χρονική περίοδο που δεν… 
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Χάνει την υποτροφία για πάντα.  
 
ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ: Για πάντα; Εσύ αυτό ξέρεις δηλαδή; 
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Ναι αυτό ξέρω εγώ. 

 
Ο κύριος Μαργέλης που είναι ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου, ο 
Σεβασμιότατος ο Μητροπολίτης, ο Διευθυντής Εκπαίδευσης δεν έχουνε 

ερμηνεύσει καλά; 
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Δεν ξέρω τι έχουνε... 

 
Μα αυτοί εισηγούνται, δεν εισηγούμαστε εμείς. Εμείς εγκρίνουμε ουσιαστικά. 
Έχεις κάτι να πεις Χρήστο; 

ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ:  

ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ: 

ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 

ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ:  

ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ: 

ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ:  
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ (Γραμματέας Οικονομικής Επιτροπής): Όχι, όχι. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι καλά τα λες, έτσι είναι. 

 
Αν νομίζεις ότι γνωρίζεις καλύτερα τη διαθήκη από τον Πρόεδρο του 
Δικηγορικού Συλλόγου, να το δούμε το θέμα.  

 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Να σας πω, να σας πω. Δεν το γνωρίζω καλύτερα από τον Πρόεδρο. 
 
ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ: Ξέρω εγώ. Εγώ δεν το ξέρω πάντως. 

 
 Όχι βέβαια, απλώς όμως την προηγούμενη φορά που είχε ξαναέρθει το θέμα 
αυτό για την κοπέλα αυτή, για τη μαθήτρια αυτή, ο Πρόεδρος τότε στην 

Οικονομική Επιτροπή είχαμε πει ότι όταν κάποιος δεν τηρεί τους όρους της διαθήκης 
αποβάλλεται. Αυτό είχαμε πει. 
 
ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ: Το είχες πει εσύ ή το είχε πει ο Πρόεδρος; Κάτσε τώρα, το είχαμε πει… 

 
Συγνώμη τώρα και ο Πρόεδρος να το είχε πει και ο κύριος Φαββατάς να το είχε 
πει, σημασία έχει τι λέει η διαθήκη. Δεν παίρνουμε απόφαση εδώ πέρα τέτοιου 

χαρακτήρα.  
 
ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ: Τέλος πάντων, τώρα για να το κλείσουμε. 

 
Κύριε Φαββατά για να το μαζέψουμε.  
Ο κύριος Φάβας στην εισήγησή του λέει ότι πρέπει να αποφασίσουμε για δύο 

έτη '14 - '15 και ’15 - '16, όπου δεν της είχε καταβληθεί λόγω αναστολής αν θα πρέπει να της 
χορηγηθεί ή να μην της χορηγηθεί. Η δε εισήγηση που είναι υπογεγραμμένη από τα μέλη της 
επιτροπής του κληροδοτήματος από τον Σεβασμιότατο, τον Πρόεδρο του Δικηγορικού 
Συλλόγου και τον Διευθυντή Εκπαίδευσης είναι για να συνεχιστεί για το επόμενο, για το '16 - 
'17. Εντάξει; Αυτά.  

 
Μία ερώτηση να κάνω κύριε Πρόεδρε.  
Αν ξέρετε, έχει ξανασυμβεί αυτό το πράγμα; Δηλαδή  φοιτητής να έχει 

τιμωρηθεί έναν χρόνο, δύο χρόνια... 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην χρησιμοποιείτε τον όρο ¨τιμωρία¨. Δεν τιμωρείται κανείς. 
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Ωραία, ωραία, συγνώμη.  
 
ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Μπορεί να διέκοψε τις σπουδές του για κάποιους λόγους. 

 
Ναι αυτό λέω. Έχει ξανασυμβεί πάλι τόσα χρόνια που δίνουμε τα 
κληροδοτήματα;  

 
ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Μετά τα συνεχίζει …(δεν ακούγεται) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Που να θυμόμαστε τώρα αν έχει ή δεν έχει. 
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Επειδή δεν έχει ξανασυμβεί, γι’ αυτό το λέω εγώ.  
 
ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Για φοιτητή λες ή για υπότροφο. 
 

ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  
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Για το συγκεκριμένο αυτό που λέει ο κύριος Μπουζιάνης, για το συγκεκριμένο 
κληροδότημα. Εάν έχει ξανασυμβεί κάτι ανάλογο. Γιατί θυμάμαι μία φορά μία 

κοπέλα την αποκλείσαμε τελείως. Αυτό. Αν θα μπορούσε ο εισηγητής να μας το πει ή... Αν 
είναι πρώτη φορά, να το δούμε. Αν έχει όμως συμβεί και έχει απορριφθεί ο προηγούμενος 
φοιτητής και εδώ επανέρχεται πάλι ο άλλος,  υπάρχει ένα θέμα.  

 
Είτε η πρώτη φορά είτε η δεύτερη είτε η τρίτη είτε η τέταρτη δεν έχει καμία 
απολύτως σημασία, σημασία έχει ότι αυτή η επιτροπή η οποία εισηγείται για 

την συνέχιση των υποτροφιών που αποτελείται από τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου, 
το επαναλαμβάνουμε, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη και τον Διευθυντή της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που αυτοί εισηγούνται, δεν υπάρχει περίπτωση να μην είναι 
σύννομες, να μην είναι όπως προβλέπεται  από τον διαθέτη. Τέλος. 

 
Ευχαριστούμε κύριε Μπουζιάνη. 
Ορίστε κύριε Μπασακίδη. 

 
ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Ένα πολύ σύντομο. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αν θέλετε, αν θέλετε σας παρακαλώ. 
 
ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Η συγκεκριμένη μαθήτρια έλαβε υποτροφία για τις σπουδές της. Εντάξει;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως. 

 
Το πότε θα κάνει τις σπουδές της είναι δική της επιλογή, δεν σημαίνει ότι 
χάνει την υποτροφία. Διέκοψε τις σπουδές για κάποιους λόγους για δύο 

χρόνια και τις συνέχισε μετά. Μπορείς να πας στο Πανεπιστήμιο να αιτηθείς και να πεις 
«διακόπτω τις σπουδές για αυτό το χρόνο» και δεν σε καταγράφει το Πανεπιστήμιο ως 
φοιτητή. Εντάξει; Άρα δεν έχει χάσει το δικαίωμα της υποτροφίας. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν ορίστε κύριε Φαββατά. 
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε εμείς συμφωνούμε αλλά για να μην υπάρχουνε… 
 
ΝΙΑΡΧΟΣ: Να ρωτήσω κάτι; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Ερώτηση ο κύριος Νιάρχος. 

 
Εμείς μπορούμε να αποφασίσουμε να δοθεί η υποτροφία για το '14 και το '15; 
Μπορούμε να το κάνουμε αυτό; Να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί δεν κατάλαβα. 

Δηλαδή μπορούμε εμείς να αποφασίσουμε να πάρει η σπουδάστρια αυτή την υποτροφία το 
'14 και το '15; 
 
ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Που δεν σπούδασε όμως, ε; 

 
Μπορούμε αλλά θα πάρουμε μία απόφαση να χορηγήσουμε χρήματα 
ουσιαστικά σε κάποιον που εκείνα τα έτη δεν σπούδαζε. Άμα θέλετε να το 

ψηφίσετε, ο καθένας είναι ελεύθερος.  
ΝΙΑΡΧΟΣ: Κοίταξε, ο… 
 
ΦΩΝΗ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι βεβαίως, βεβαίως. Ναι, ναι, ναι, το έχω πει. 
 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: 

ΝΙΑΡΧΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Η δεύτερη ερώτηση θα ήτανε για ποιούς λόγους αφού δεν έχουμε ενημερωθεί, 
για ποιούς λόγους κόπηκε η υποτροφία; 

 
ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Όχι, δεν κόπηκε. Δεν δόθηκε. 
 
ΝΙΑΡΧΟΣ: Δεν δόθηκε τα 2 χρόνια αυτά ρε Νίκο.  
 
ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Διέκοψε τις σπουδές της. 
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Το λέει, το λέει; 

 
…(δεν ακούγεται)… διέκοψε τις σπουδές μου, το είπε πριν ο κύριος Φάβας. 
Μου είπε ότι διέκοψε τις σπουδές αυτά τα 2 χρόνια.   

 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Πως το ξέρει; 
 
ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ: Ε, το ξέρει. Αφού είναι εισηγητής βρε συ. 
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Γιατί δεν το φέρνει να το δούμε κι εμείς να το καταλάβουμε; 
 
ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ: Επίτηδες δεν το φέρνει για να μη το δεις, να μη το μάθεις. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπορούμε να βγάλουμε ένα συμπέρασμα… 
 
ΝΙΑΡΧΟΣ: Η Επιτροπή σ’ αυτό δεν εισηγείται δηλαδή. 

 
Ακούστε, ακούστε να σας βοηθήσω. Ακούστε τι λέει το πρακτικό της 
Επιτροπής. Η Επιτροπή αφού εξέτασε την συνέχιση της χορηγίας της 

υποψήφιας υποτρόφου Κομποχόλη Γεωργίας του Γεωργίου, αποφάσισε την επαναχορήγησή 
της λόγω περάτωσης του απαιτούμενου  αριθμού μαθημάτων. Πρέπει να περάσεις κάποια 
μαθήματα. Προφανώς η συγκεκριμένη δεν είχε περάσει τον απαιτούμενο αριθμό μαθημάτων 
και αυτό και δεν την…, βρέθηκε σε αναστολή. 

 
Γι’ αυτό εγώ κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη που παίρνω το λόγο από μόνος μου, γι’ 
αυτό είπα από την αρχή ότι η διαθήκη λέει συγκεκριμένα πράγματα. Αν δεν 

περάσεις το είκοσι τοις εκατό των μαθημάτων ή το ογδόντα τοις εκατό των μαθημάτων, δεν 
δικαιούσαι να μπαίνεις στην διαδικασία απλώς όμως εγώ τώρα, συμφωνώ με την εισήγηση 
εγώ δεν έχω λόγους, απλώς θα έλεγαν για να μην υπαχθούν τα θέματα αυτά και να μην 
ξανασυζητάμε εδώ, καλό θα είναι την επόμενη φορά να μας φέρετε να την δούμε και τη 
διαθήκη αυτή. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα πούμε στον κύριο Φάβα να την φέρει, αλλά... 
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Να την δούμε αυτή για να μην υπάρχουν θέματα τέτοια. 

 
Δεν χάνεις την υποτροφία στο σύνολο. Δηλαδή πως να το πω, μπορεί να την 
χάσεις μια χρονιά γιατί δεν πέρασες κάποια μαθήματα… 

 
ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπράβο, και να συνεχίζεις μετά την επόμενη. Αυτό έχει γίνει. Αυτό έχει γίνει. 

 
Συγνώμη. Γι' αυτό στην εισήγηση που έχετε προφανώς και δεν την 
διαβάσατε αγαπητέ συνάδερφε, αναφέρει... 

ΝΙΑΡΧΟΣ:  

ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ:  
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ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 
 
ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ: Εγώ εντάξει, δεν είμαι, δεν… 
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 

 
Τέλος πάντων δεν ξέρω, δεν ξέρω, μην πάρω όρκο. Δεν παίρνω όρκο ούτε εγώ. 
Δεν θυμάμαι. 

 
Άρα λέει, να το διευκρινίσουμε να το τελειώνουμε το θέμα. Λέει… αναφέρει 
την 3η περίπτωση και διευκρινίζει όλα αυτά που λέμε, περίπτωση άλλου 

φοιτητή που αποφάσισε την αναστολή χορηγίας λόγω μη περάτωσης απαιτούμενου αριθμού 
μαθημάτων χωρίς αποχρώντα λόγο. Προφανώς του χρόνου μπορούμε να δούμε αυτό το 
όνομα να εγκρίνεται, να έχει περάσει όλα τα μαθήματα στο διάστημα αυτό  και να εγκριθεί η 
χορήγηση υποτροφίας. Αλλά πιστεύω, επαναλαμβάνω ότι άνθρωποι οι οποίοι αποτελούν 
Επιτροπή είναι το εχέγγυο και είναι οι γνώστες και νομίζω ότι εντάξει, δεν πρέπει να 
στεκόμαστε σε λεπτομέρειες.  
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  Να ρωτήσω κάτι μιας και είμαστε στις ερωτήσεις κύριε Πρόεδρε; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλά, δεν είμαστε στις ερωτήσεις αλλά μιας και θέλεις να κάνεις ερώτηση… 

 
Λοιπόν να πω κάτι, μία ερώτηση θέλω μονάχα.  
Αν κάποιος δεν τα πάρει τα χρήματα για δύο χρόνια, τα χρήματα αυτά 

μένουνε στο ταμείο ή τα παίρνει κάποιος άλλος φοιτητής; Πες τε ότι...  
 
ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Δηλαδή δεν έχει… Ήτανε τρία άτομα και προκρίθηκε κάποιος.  
 
ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 

 
Δηλαδή δεν έχουμε κάποιον που είναι, αντικαταστάτη να πάρει τα 
χρήματα.  

 
ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Τα επόμενα χρόνια. 
 
ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ: Στον επόμενο. Θα μπει στον επόμενο χρόνο. 
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Μπαίνει στο ταμείο και στο επόμενο.  
 
ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ: Αλλά δεν φεύγουνε από το ταμείο. 

 
Όχι δεν είπα να φύγουνε. Πες ότι και τα τρία παιδιά τα οποία έχουνε 
προκριθεί… Τρία άτομα δεν είναι συνήθως; Τέλος πάντων, λέμε.  

 
ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ: Τώρα ο συγκεκριμένος… 

 
Όχι, όχι λέω, ας πούμε τα τρία παιδιά δεν περάσανε τα μαθήματά τους, 
δεν ήτανε σωστό να τα πάρουν τα παιδιά που έρχονται από πίσω;  

 
ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ: Δεν υπάρχει αναπληρωματικός. 
 

ΝΙΑΡΧΟΣ:  

ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Α, δεν υπάρχει αναπληρωματικός. Ή αυτοί ή όχι. Έτσι δουλεύει το 
σύστημα;  

 
Δεν είναι ¨έτσι δουλεύει το σύστημα¨, ότι προβλέπει η διαθήκη κύριε 
Αντωνόπουλε. Ποιό σύστημα;  

 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Μάλιστα. Η διαθήκη. 

 
Εντάξει, αυτό μπορεί να μην έχει σχέση και με τη διαθήκη, να έχει σχέση και με 
το νόμο. 

 
Μπορεί να υπάρχει κανονισμός. Εντάξει, θα το δούμε αυτό, θα φέρουμε τη 
διαθήκη που ζήτησε ο κύριος Φαββατάς. Θα το πούμε στον κύριο Φάβα ο 

οποίος είναι και αρμόδιος για τα κληροδοτήματα. 
 
ΝΙΑΡΧΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιατί; Τα αποκλείετε; Υπάρχουν διαθήκες… 
 
ΝΙΑΡΧΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 

 
Κύριε Νιάρχο, ακούστε. Υπάρχουν διαθήκες οι οποίες είναι βιβλία ολόκληρα. 
Κάτι ξέρουμε.  

 
Απ’ ότι θυμάμαι την προηγούμενη φορά μας είχε δοθεί εδώ πέρα στην 
Οικονομική Επιτροπή ή στο Δημοτικό Συμβούλιο ο νόμος για τις υποτροφίες, τις 

κρατικές υποτροφίες.  
 
ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε… 

 
Λοιπόν υπάρχει το κληρονομικό δίκαιο και η διαθήκη και υπάρχουν και οι νόμοι 
οι οποίοι συμπληρώνουν.  

Ορίστε. 
 
Κύριε Πρόεδρε μπαίνω στον πειρασμό να κάνω κατάχρηση του χρόνου σας 
που δεν το συνηθίζω, δεν το συνηθίζω, γιατί συζητάμε αυτήν τη στιγμή 

ουσιαστικά για τη στήριξη φοιτητών απόρων για να σπουδάσουν, να ολοκληρώσουν τις 
σπουδές τους, να γίνουν επιστήμονες, την στιγμή που για χρόνια ολόκληρα αγωνιζόμασταν 
σαν Δημοτική Αρχή αυτό το κτίριο να το διαθέσουμε, να το πάρουμε και να το νοικιάσουμε 
για να έχουμε τα έσοδα αυτά τα οποία έχουμε για να μπορούμε σήμερα να συζητάμε αυτό 
που συζητάμε.  
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Πάντα νοικιασμένο ήτανε. 
 
ΝΙΑΡΧΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 

 
Νοικιασμένο με χίλια ευρώ το μήνα και τώρα νοικιασμένο με εφτά χιλιάδες 
ευρώ τον μήνα.  

 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Προφανώς δεν γνωρίζετε. 
 
ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ: Αλλά εσείς θέλατε να παραμείνει νοικιασμένο με χίλια ευρώ το μήνα.  
 
ΝΙΑΡΧΟΣ: Εμείς; Εμείς, δεν έχει σημασία αλλά να απαντήσουμε. 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΝΙΑΡΧΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΝΙΑΡΧΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ:  

ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ: 
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ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ: Δεν μιλάω σε σας. 
 
ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα παίρνετε τον λόγο ο καθένας μόνος του;  
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 
 
ΝΙΑΡΧΟΣ: Εμείς λέμε ότι είναι υποχρέωση της πολιτείας… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Νιάρχο, κύριε Νιάρχο. 
 
ΝΙΑΡΧΟΣ: …να σπουδάζουν τα παιδιά. Δωρεάν. 
 
ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 

 
Κύριε Μπουζιάνη. 
Να το τελειώσουμε σας παρακαλώ πολύ.  
 
Όχι κύριε Πρόεδρε μια κουβέντα να πω, δεν μπορεί να λέμε εδώ πέρα ο 
καθένας ότι θέλει.  

Το συγκεκριμένο ακίνητο… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν λέει ο καθένας ότι θέλει, σας παρακαλώ πάρα πολύ.  
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Ωραία, ωραία. Το συγκεκριμένο ακίνητο που μιλάμε… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να τον σέβεστε τον ομιλητή.  
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Το συγκεκριμένο ακίνητο δεν ήταν ποτέ με χίλια ευρώ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει μας το είπατε. 
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Ήταν εξήμιση χιλιάδες. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μας το είπατε αυτό εντάξει. 
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Εξήμιση χιλιάδες. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, πάμε να ψηφίσουμε. Κύριε Φαββατά.  
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Έχω ψηφίσει. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι ψηφίσατε;  
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Έχω ψηφίσει. 

 
Κύριε Φαββατά, μισό λεπτό. 
Η πρόταση είναι η συνέχιση για τα 12 ονόματα και η πλειοψηφία εισηγείται 

κύριε Μπουζιάνη να μην χορηγηθεί υποτροφία στην κυρία Κομποχόλη Γεωργία για τα δύο 
έτη.  
Συμφωνείτε με την εισήγηση αυτή; 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε Πρόεδρε εγώ συμφωνώ με την εισήγηση. Απλώς λέω το εξής: Αν η 
κοπέλα αυτή είχε κάποιους λόγους και εξαιρέθηκε, να δούμε και τη διαθήκη, να 

δούμε μήπως μπορέσει και πάρει και τα δύο έτη αν ήταν για λόγους υγείας σας πούμε που 
σταμάτησε τις σπουδές της. 

 
Ωραία. Με την παρατήρηση που είπατε, ψηφίζετε θετικά.  
Κύριε Νιάρχο. 

 
Παρότι η Οικονομική Επιτροπή ουσιαστικά δεν έχει λόγο πάνω σε αυτά τα 
ζητήματα, ουσιαστικά δεν έχουμε, λέει η Επιτροπή, υπάρχει διαθήκη όπως λέτε 

και καθορίζεται από εκεί. Και πολλές υποτροφίες που δίνονται δεν απευθύνονται αποκλειστικά 
σε αυτούς που έχουν πρόβλημα οικονομικό, υπάρχουν και άλλοι όροι, καλώς ή κακώς, ή στην 
διαθήκη ή στο νόμο και τα λοιπά και εμείς δεν λέμε ότι η επιτροπή παρανόμως τις φτιάχνει, 
αν δίνει, σε ποιούς θα δώσει υποτροφία ή όχι. Αλλά εμείς δεν έχουμε λόγο για το ποιός θα 
πάρει και ποιός δεν θα πάρει και ποιά είναι τα κριτήρια και αυτά.  
Παρ’ όλα αυτά θα ψηφίσουμε υπέρ. 

 
Ευχαριστούμε.  
Κύριε Αντωνόπουλε; 

 
Και εμείς έχουμε μία τοποθέτηση επί του θέματος μικρή, είναι η εξής. 
Εμείς δεν είμαστε σύμφωνοι με τον τρόπο με τον οποίο δίνονται αυτές οι 

υποτροφίες από το συγκεκριμένο κληροδότημα γενικά γιατί ενώ υπάρχει μία εισήγηση η 
οποία ήρθε εις γνώση μας αυτή μας δημιουργεί από ότι φάνηκε πάρα πολλές απορίες και 
επειδή εμείς έχουμε κληθεί εδώ για να αποφασίσουμε και αυτός είναι ο ρόλος μας, όσο θα 
πρέπει να γνωρίζει η εισηγητική Επιτροπή το τι γίνεται άλλο τόσο θα πρέπει να το γνωρίζουμε 
και εμείς. Έτσι; Δεν σημαίνει ότι…, δεν αναιρούμε αλλά ούτε και αμφισβητούμε αυτά που λέει 
η Επιτροπή που εισηγείται και το κύριος της αλλά δεν σημαίνει ότι και εμείς που έχουμε τον 
ρόλο του να αποφασίζουμε δεν θα πρέπει να έχουμε πλήρη γνώση την ίδια ακριβώς που 
έχουνε και αυτοί. Έτσι; Και ούτε είμαστε, ούτε αυτοί είναι, ούτε εμείς είμαστε υποδεέστεροι 
στην κρίση αλλά ούτε και αυτοί ας πούμε έχουνε κάτι το…, απλώς μας λείπουν τα δεδομένα. 
Τέλος πάντων. 
Επί της ουσίας όμως θέλω να πω ότι εμείς διαφωνούμε με αυτό τον τρόπο που δίνονται οι 
υποτροφίες, μπορούνε και το νομικό πλαίσιο πιστεύω το επιτρέπει, να δίνονται με άλλο 
τρόπο οι υποτροφίες από τα κληροδοτήματα. Δηλαδή συλλογικά να δίνονται και να γίνεται 
αυτή η διεκπεραίωση, όντως να δίνονται σε παιδιά τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις αλλά 
επειδή έχουμε και άλλα χρήματα και ο Δήμος μπορεί να το βάλει αυτό σε μία διαδικασία 
συγκεκριμένη ώστε να μην έχουμε αυτά τα ζητήματα και να δίνονται με κριτήρια τα οποία ο 
Δήμος να τα γνωρίζει. Έτσι;  
Στη συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν όμως, επειδή δεν έχουμε γνώση για το πως και τα 
λοιπά, ψηφίζουμε λευκό.  

 
Ευχαριστώ πολύ.  
Η πλειοψηφία υπέρ. Κατά πλειοψηφία. 

 
 
 
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, με την 
ολοκλήρωση της  διαλογικής συζήτησης 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 συνέχεια χορήγησης δώδεκα (12) υποτροφιών, μειοψηφούντος 
του κ. Αντωνόπουλου ο οποίος δηλώνει ΛΕΥΚΗ ψήφο, κατά πλειοψηφία,  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΝΙΑΡΧΟΣ:   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι    

 

Α.  Εγκρίνει τη συνέχιση της χορήγησης υποτροφιών, για το ακαδημαϊκό έτος 
2016 – 2017, από το κληροδότημα «ΛΥΚ. ΣΚΙΑΣ», σύμφωνα με το από 
13.02.2017 πρακτικό της τριμελούς επιτροπής ανάδειξης υποτροφιών του 
κληροδοτήματος,  στους:  

1. Ξενούλη Μαρία του Παναγιώτη 

2. Μαυριτσάκη Παναγιώτη του Ιωάννη 

3. Ηλιόπουλο Παναγιώτη του Αναστασίου 

4. Ζέρβα Μαρία του Δημητρίου 

5. Σπηλιόπουλο Απόστολο του Αναστασίου 

6. Πλιού Γεωργία του Παναγιώτη 

7. Καρκαλούτσου Μυρτώ του Παρασκευά 

8. Αλαγά Ραφαήλ – Κωνσταντίνο του Παναγιώτη 

9. Παρασκευόπουλο Παναγιώτη του Φωτίου 

10. Ζυγουράκη Ελένη – Άννα του Διονυσίου 

11. Φαν Νίκερκ Ναταλία του Ιωάννη 

12. Κομποχόλη Γεωργία του Γεωργίου 

εγκρίνοντας και την απαιτούμενη συνολική δαπάνη  για το σκοπό αυτό ύψους 
57.600,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6433.01 του προϋπολογισμού, οικον. έτους 
2017, του εν λόγω κληροδοτήματος. 

 
 
Β. Εγκρίνει την  μη χορήγηση της υποτροφίας, στην υπότροφο Κομποχόλη 

Γεωργία του Γεωργίου, για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 καθώς επίσης και 
για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 που δεν της έχει καταβληθεί λόγω 
αναστολής της χορηγίας της από την τριμελή επιτροπή ανάδειξης υποτροφιών 
του κληροδοτήματος. 

 
 
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. Γυφτέας Ηλίας  

  3. Δημόπουλος Δημήτριος   

  4. Μπασακίδης Νικόλαος 

  5. Μπουζιάνης Παύλος  
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  6. Νιάρχος Αναστάσιος 

  7. Φαββατάς  Δημήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 7 Απριλίου 2017 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 

 


