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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   16/2017 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   130/2017 

 

 

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 12ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης με τίτλο : 

Χορήγηση 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 19.02.2017 συνημμένο σ’ αυτή 
πρακτικό της τριμελούς επιτροπής ανάδειξης υποτροφιών, που ήταν στο φάκελο του θέματος 
για την ενημέρωση του Σώματος, έχουν ως εξής:  
 
 

ΘΕΜΑ: Χορήγηση υποτροφιών, για το ακαδημαϊκό έτος 2016 – 2017, από το 
κληροδότημα «Λυκούργου Σκιά» 

Σχετ.: Το από 19.01.2017 πρακτικό της τριμελούς επιτροπής ανάδειξης υποτροφιών 
κληροδοτήματος «Λυκούργου Σκιά» (αριθμ. Πρωτ. Δήμου Καλαμάτας 
3571/26.01.2017) 

 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 και 

6. το από 19.01.2017 (αριθμ. Πρωτ. Δήμου Καλαμάτας 3571/26.01.2017) 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 
ανέδειξε τη χορήγηση δύο (2) νέων υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.  

 Μετά τα παραπάνω σας διαβιβάζουμε το από 19.01.2016 σχετικό πρακτικό της ως 
άνω τριμελούς επιτροπής για την έγκρισή του ή μη, ως διοικούσα – διαχειριστική 
επιτροπή, αναφορικά με την ανάδειξη και χορήγηση δύο (2) νέων υποτροφιών για το 
ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 στους  απόφοιτους μαθητές Μπούχαλη Βασίλειο του 
Ευαγγέλου και Ηλιοπούλου Μαρίας του Άγγελου.      

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, για αυτούς δηλαδή που φοιτούν στα πανεπιστήμια και 
λοιπές ανώτατες σχολές της ημεδαπής, για βασικές σπουδές ανέρχεται μέχρι το ποσό των 
τετρακοσίων ευρώ (400€) μηνιαίως. Οπότε η συνολική δαπάνη που θα προκύψει για το 
οικονομικό έτος 2017 για δύο (2) υποτροφίες θα είναι 800€ Χ 12 μήνες = 9.600€ σε 
βάρος του Κ.Α.00.6433.01 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.                                               
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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 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 

 

 

 
 



Συνεδρίαση :  16/2017 Παρασκευή 24 / 03 / 2017 ΑΠΟΦΑΣΗ   130/2017 

Πρακτικά Οικονομικής Επιτροπής   4

 
 
 



Συνεδρίαση :  16/2017 Παρασκευή 24 / 03 / 2017 ΑΠΟΦΑΣΗ   130/2017 

Πρακτικά Οικονομικής Επιτροπής   5

 
 

 
 



Συνεδρίαση :  16/2017 Παρασκευή 24 / 03 / 2017 ΑΠΟΦΑΣΗ   130/2017 

Πρακτικά Οικονομικής Επιτροπής   6

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

 
Ερωτήσεις. Υπάρχει εισήγηση υπογεγραμμένη από τον κύριο Φάβα και το 
πρακτικό συνημμένο υπογεγραμμένο από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη 

Μεσσηνίας τον κύριο Χρυσόστομο, τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου τον κύριο 
Μαργέλη και τον κύριο Σταματόπουλο Γεώργιο τον Διευθυντή Εκπαίδευσης. Το πρακτικό 
εισηγείται να δοθούν υποτροφίες, οι νέες υποτροφίες: Βασίλειος Μπούχαλης και Μαρία 
Ηλιοπούλου.  
Ορίστε, ερωτήσεις.  
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Δύο άτομα είναι τώρα; 
 
ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ: Νέες είναι βρε Μιχάλη. 
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ: Προφανώς. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δύο νέες υποτροφίες, Μπούχαλης Βασίλειος, Ηλιοπούλου Μαρία.  
 
ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ: Τα ποσά που δίνονται κάθε χρόνο είναι συγκεκριμένα. 
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Αυξομειώνονται δηλαδή. 
 
ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ: Ανάλογα με τα έσοδα που έχει. 

 
Νομίζω κύριε Πρόεδρε ότι φέτος είναι πολύ λιγότερα τα άτομα από άλλες 
χρονιές για ποιο λόγο; 

 
Στην αρχή μπήκανε πολλά. Το ποσό είναι συγκεκριμένο τα ενοίκια που 
εισπράττουμε είναι συγκεκριμένα, δεν αυξάνονται τα ενοίκια. Δηλαδή 

ξεκινώντας οι υποτροφίες, το πρώτο χρόνο μπήκαν έξι, τώρα ….(κενό στην εγγραφή) 
 
Αν διαβάσετε την εισήγηση λέει μέσα στο πρακτικό «Νέες υποτροφίες θα 
χορηγούνται μόνον εφόσον υπάρχουν τα προς τούτο περιθώρια, είτε λόγω 

περατώσεως των σπουδών των ήδη επιδοτηθέντων, είτε λόγω της τυχόν διακοπής της 
χορηγίας, είτε λόγω αυξήσεως των εσόδων εκ των κληρονομιών. Το ποσό της κατ’ έτος 
χορηγίας θα μας το γνωστοποιεί ο Δήμος Καλαμάτας». Άρα λοιπόν για να δοθούνε χορηγίες 
καινούργιες θα πρέπει να περατώσουν τις σπουδές τους οι προηγούμενοι ή να διακόψει 
κάποιος τις σπουδές του ή να αυξηθούν τα έσοδα. Πρέπει να συντρέχουν δηλαδή λόγοι για 
να αυξηθούνε.   
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ότι εμείς τώρα κόψαμε ας πούμε από δύο άτομα...  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν κόψαμε.  
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κόψαμε δύο χρόνια. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν κόψαμε, ολοκληρώθηκαν.  

 
Δύο χρόνια δεν κόψαμε. Αυτό δεν ήταν προηγουμένως; Η επιτροπή όχι 
εμείς.  

 
Για το προηγούμενο λέτε;  Άλλο εκείνο το κληροδότημα, τώρα εδώ μιλάμε για 
το κληροδότημα ¨ΣΚΙΑ¨.  

 
ΦΩΝΗ: Το ίδιο είναι. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Α, ναι.  

 
Αν βάλεις ένα επιπλέον άτομο μόνο για τα δύο χρόνια που δεν έκοψες, δεν 
θα φτάσουν για τα τέσσερα ρε Μιχάλη, απλό είναι. Νομίζω εσύ τα έχεις 

συγκεχυμένα στο μυαλό σου, πρακτικό είναι. 
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 

 
Ναι ρε Μιχάλη αλλά εδώ θα πρέπει να εξασφαλίσεις τη χρηματοδότηση όταν 
βγάζεις κάποιους ανθρώπους για να πάρουνε υποτροφίες τουλάχιστον για τα 

χρόνια των σπουδών άσχετα αν την πάρουν ή όχι. Έτσι;  
 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ: 

ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ:  
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Ωραία. Και μία άλλη ερώτηση αν μου επιτρέπεις.  
Αυτή η δεξίωση του Δημάρχου εκεί επάνω στο κληροδότημα από που 

πληρώθηκε; Ρωτάω, δεν έγινε μια δεξίωση του Δημάρχου… 
 
ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ: Στο κληροδότημα στον Πειραιά;  
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι. 
 
ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ: Ο Δήμος Πειραιά.  
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 
 
ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ: Βέβαια, βέβαια ο Δήμος Πειραιά.  
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ νόμιζα ότι την κάναμε εμείς. 
 
ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ: Όχι βέβαια. Θα το μαθαίνεις, εδώ θα το ψηφίζαμε.  
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε. 

 
Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια οι υποτροφίες που δίναμε ήταν πάνω από 
5, 6, 7, και 10, 12 νομίζω μία φορά. Τώρα 2 άτομα ενώ ξέρουμε ότι τα ενοίκια 

είναι συγκεκριμένο το ποσό, το υπόλοιπο που έχει ο Δήμος μέσα είναι συγκεκριμένο, όλα. Τι 
άλλαξε και γίναν τόσο ποιό λίγοι τώρα δηλαδή και του χρόνου που θα έχουμε… Δεν πρέπει 
αυτά τα άτομα να είναι περίπου τα ίδια κάθε χρόνο; Τι αλλάζει δηλαδή και τη μία έχουμε 
δέκα άτομα και την άλλη έχουμε δύο;   

 
Συγγνώμη κύριε Φαββατά για να βοηθήσω. Αν δείτε τις εισηγήσεις δεν θα 
είχατε ταλαιπωρηθεί. Πόσοι είναι αυτοί οι οποίοι συνεχίζουνε; 12. 12 λέει εδώ 

και 2 οι καινούργιοι 14. Βλέπετε κάτι περίεργο;  
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Μέχρι 14 δηλαδή αντέχει το κληροδότημα να δίνει; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 14. 
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Μέχρι 14. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτή την στιγμή. 

 
Του χρόνου δηλαδή δεν θα μας φέρετε 5 - 7 άτομα; Του χρόνου δεν θα τους 
έχουμε 19 - 20 λέτε εσείς.  
 
Ακούστε. Δεν μπορώ να ξέρω τι θα γίνει του χρόνου, μπορεί να αυξηθούν τα 
έσοδα του κληροδοτήματος. Εγώ σας λέω το εξής.  

Κύριε Μπουζιάνη πήρατε την εισήγηση;  
 
ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ: Θα την δώσω εγώ στον κύριο. 

 
Φέρτε την αν θέλετε λίγο.  
Στο 11 θέμα είναι 12 άτομα όπου συνεχίζονται. Εντάξει; Συμφωνούμε; 

 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Ναι. 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ωραία. Δείτε λοιπόν και εδώ πέρα τον πίνακα, προστίθενται άλλοι δύο. 
Αυξάνεται. 

 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Σύνολο 14 άτομα αντέχει το κληροδότημα. Δηλαδή λέτε αν…  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Με βάση τα έσοδά του.  

 
Ωραία. Αν το ενοίκιο δεν αλλάξει και παραμένει το ίδιο μας λέτε ότι του χρόνου 
θα έχουμε πάλι 14 άτομα.  Αν τα έσοδα είναι τα ίδια, αυτό μας λέτε τώρα. 
 
Εντάξει να είμαστε καλά δεν θα υπογράψω και συμβόλαιο. Μπορεί να 
προκύψουν ανάγκες του κληροδοτήματος, επισκέπτες, συντηρήσεις, που να 

ξέρω εγώ τι μπορεί να προκύψει.  
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Ο ανώτερος αριθμός που μπορούμε να έχουμε; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν ξέρω, δεν το ξέρω.  
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Δεν μπορεί να μην ξέρετε κύριε Πρόεδρε τίποτα. 

 
Είναι δυνατόν να κάθομαι να υπολογίζω νούμερα, για να δω τον αριθμό των 
υποτρόφων που μπορεί κάθε κληροδότημα; Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό.  

 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Δεν είναι όμως σωστό οι υποτροφίες να δίνονται με κριτήρια άλλα.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ποιά είναι τα κριτήρια.  
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Δηλαδή προεκλογικά,...  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προεκλογικά;  
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: …δεν είναι στη σειρά,… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχετε κάτι τέτοιο να μας καταγγείλετε;  
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Όχι απλώς όμως πρέπει να συμφωνήσουμε εδώ πέρα…    

 
Μισό λεπτάκι.  
Κριτήριο προεκλογικό είναι αυτό το οποίο υπογράφει ο Σεβασμιότατος και ο 

Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου; 
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Δεν είπα αυτό, μην λέτε πράγματα που δεν λέω εγώ.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εσείς τότε τι μας καταλογίζετε; 
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Μην λέτε τέτοια πράγματα. Λέω η Επιτροπή για να βγάλει αυτά… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα ψηφίσετε κύριε Αντωνόπουλε;  
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ως η εισήγηση …(δεν ακούγεται) 
 
ΝΙΑΡΧΟΣ: Γιατί δύο νέες υποτροφίες; 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Δύο νέες υποτροφίες γιατί όχι. Κύριε Νιάρχο; Επειδή θέλετε να φύγετε γι’ αυτό 
σας...  

 
ΝΙΑΡΧΟΣ: Την πλειοψηφία δεν την ρώτησες τι θέλει να ψηφίσει. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η πλειοψηφία ψηφίζει, βεβαίως ψηφίζει.  
 
ΝΙΑΡΧΟΣ: Που; Είναι εδώ; Φύγανε. 

 
Δεν είναι σωστό όμως όταν μιλάει κάποιος να ζητάτε εσείς ψήφο από άλλο 
σύμβουλο.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επειδή θέλει να φύγει γι' αυτό. 
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Αν θέλει να φύγει ας φύγει.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τον είδα να σηκώνεται. 

 
 Όποιος θέλει να φύγει ας φύγει κύριε Πρόεδρε. Όταν μιλάει κάποιος δεν είναι 
σωστό να τον διακόπτεται για να λέτε τι θα ψηφίσει ο άλλος.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε. 

 
Εντάξει; Λέμε το εξής, ότι για να μην υπάρχουν τέτοια προβλήματα, να μην 
υπάρχουν αυξομειώσεις των ανθρώπων, δεν μπορεί δηλαδή τη μια χρονιά να 

βάζουμε δύο τη άλλη δέκα, να έχουμε έναν αριθμό στάνταρ 14, εάν και εφόσον βέβαια δεν 
προκύψουν αυτό που λέτε άλλα έσοδα από το κληροδότημα ή ζημιές. Να συμφωνήσω σε 
αυτό. Αλλά δεν μπορεί όμως να γίνεται γιατί η Επιτροπή ναι μεν αποφασίζει για την 
διαδικασία, ο Σεβασμιότατος και ο Δικηγορικός Σύλλογος και ο Προϊστάμενος αλλά από εκεί 
και μετά όμως τα άτομα ο Δήμος του λέει πόσα άτομα θα δώσει. Ο Δήμος του λέει αν είναι 2, 
3, 4, 5. Γι' αυτό να συμφωνήσουμε ότι ο αριθμός που θα δίνουνε υποτροφίες θα είναι 14 
κάθε χρόνο. Να συμφωνήσουμε αυτό;  

 
Τελειώσατε; Θα ψηφίσετε; 
 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Ψήφισα υπέρ. 
 
Υπέρ.  
Η πλειοψηφία ναι.  

Κύριε Αντωνόπουλε τι είπατε εσείς; Ναι.  
Κύριε Νιάρχο; Ναι.  
Ομόφωνα.  
 
 
 
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 χορήγηση δύο (2) νέων υποτροφιών,  
 

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

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Εγκρίνει  τη χορήγηση, από το Κληροδότημα «ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΣΚΙΑΣ»,  δύο (2) νέων 
υποτροφιών, ακαδημαϊκού έτους 2016-2017, στους παρακάτω απόφοιτους 
μαθητές, όπως αυτοί επιλέχθηκαν από την αρμόδια για το σκοπό αυτό Επιτροπή, 
με το από 19-1-2017 (αριθμ. πρωτ. Δήμου Καλαμάτας 3571/26-1-2017) Πρακτικό 
της, το οποίο καταχωρείται αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης αυτής:  

1. ΜΠΟΥΧΑΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, του 1ου Γενικού Λυκείου Καλαμάτας, ο 
οποίος έχει εισαχθεί στο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 
στην Σχολή ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  

2. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΓΓΕΛΟΥ, του 6ου Γενικού Λυκείου Καλαμάτας, η 
οποία έχει εισαχθεί στο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, στη  Σχολή ΙΑΤΡΙΚΗΣ.
  

 
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  

  6. Νιάρχος Αναστάσιος 

  7. Φαββατάς  Δημήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 7 Απριλίου 2017 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 

 


