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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   22/2017 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   181/2017 

 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα,  την 27η  Απριλίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, στο 

Δημοτικό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99, συνέρχεται στην 22η/2017 συνεδρίαση η 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 17140/21-4-2017 

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) Μπεχράκης Σταμάτης και 3) Φάβας Γεώργιος. 

 

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ.: 1) Μπασακίδης Νικόλαος,  

2) Μπουζιάνης Παύλος,  3) Νιάρχος Αναστάσιος,  4) Φαββατάς Δημήτριος και 5) Μπούχαλης 

Δημήτριος. 

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 

κ.κ.: 1)  Αδαμόπουλος Ιωάννης, 2) Γυφτέας Ηλίας  και 3) Αντωνόπουλος Μιχαήλ, οι οποίοι 

συμμετέχουν στη συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας τους κ.κ.: 1) Μπασακίδη Νικόλαο, 2) 

Μπούχαλη Δημήτριο και 3) Νιάρχο Αναστάσιο, 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 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

με τίτλο : 

Έγκριση Απολογισμού και Ισολογισμού, οικον. έτους 2016, του κληροδοτήματος 
«ΑΝΔΡΕΑ ΓΚΡΕΤΣΑ». 

 
Το από 20/04/2017 σχετικό έγγραφο του Τμήματος Δημοτικής Περιουσίας & Διαχείρισης 
Κοιμητηρίων της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου, το οποίο ήταν στο φάκελο του 
θέματος προς ενημέρωση, έχει αναλυτικά ως εξής: 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση Απολογισμού-Ισολογισμού Οικ. Έτους 2016 του κληροδοτήματος «ΑΝΔΡΕΑ 
ΓΚΡΕΤΣΑ»   

 

Σας διαβιβάζουμε σχέδιο Απολογισμού, κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης και Ισολογισμού 

οικονομικού έτους 2016 για το κληροδότημα «ΑΝΔΡΕΑ ΓΚΡΕΤΣΑ» όπως ενταχθεί στα θέματα 

ημερήσιας διάταξης για συζήτηση και για την έγκρισή τους ως διοικούσα – διαχειριστική επιτροπή.  

Επιπροσθέτως, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τη διαφορά που προκύπτει στον Απολογισμό 2016 

του κληροδοτήματος μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων εσόδων, διότι προέκυψαν έσοδα 

που δεν είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα : 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 

Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 160,00€ 403,55€ 

Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών - 17,33€ 

 

Ο Εισηγητής 
ΑΝ. ΠΑΓΑΝΗ 

Ο Τμηματάρχης 
ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥΝΤΑ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ Π.Ε. 

Η Διευθύντρια 
20/4 

(υπογραφή) 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ                                  
«ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ»                                                     

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ                           
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  

 ΦΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 

 

Επίσης στο φάκελο του θέματος βρίσκεται και το από 19.04.2017 έγγραφο του Εκπροσώπου 
της Τοπικής Κοινότητας Αλωνίων ο οποίος γνωστοποιεί στην υπηρεσία πως εγκρίνει το σχέδιο 
απολογισμού – ισολογισμού του κληροδοτήματος. 

 

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

 
Η εισήγηση από τον κύριο Φάβα. Στα μέρη του Φάβα είναι ο ¨ΓΚΡΕΤΣΑΣ¨, στα 
Αλώνια. Και σύμφωνη γνώμη του προέδρου του Βασίλη του Χριστόπουλου.  

Τι είναι; Προϋπολογισθέντα, οι τόκοι λέει χρηματικών καταθέσεων στην τράπεζα 160 ευρώ, 
εισπραχθέντα τα 403 και προσαυξήσεις. 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Χοντρικά τα έσοδα είναι από τόκους και από μισθώματα. Υπάρχει ένα ακίνητο, μία 
οικία που μισθώνουμε και κάποια αγροτεμάχια τα οποία είναι μισθωμένα από τον 

ίδιο, είναι 1.800 ευρώ το χρόνο συν τους τόκους οι οποίοι υπάρχουν στην τράπεζα, το 
υπόλοιποι νομίζω είναι κοντά στις 20.019 και κάτι αν θυμάμαι καλά. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό θέλω να μας πεις, το ταμείο τι έχει. 
 
ΦΑΒΑΣ: Το ταμείο 19.500 έχει αν θυμάμαι καλά. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ένα μικρό κληροδότημα είναι της περιοχής. 

 
Ένα μικρό κληροδότημα τα ποιά χρήματα διατίθενται  να το πω αυτό, διατίθεται 
προκειμένου να ενισχυθούν οικονομικά οι μαθητές οι οποίοι κατάγονται…, όχι 

κατάγονται μένουν στα Αλώνια και αυτό το έχουμε ενεργοποιήσει εδώ και 2 χρόνια, παίρνουν 
500 ευρώ το κάθε παιδάκι, ήταν 8 παιδάκια και τις 2 χρονιές, τα δώσαμε στο σχολείο του Άρι 
που πηγαίνουν και μάλιστα είναι και ανεξαρτήτου εθνικότητος. Έτσι; Για να τα λέμε και όλα.    

 
Λοιπόν είχαμε 1.800 να πάρουμε τον προηγούμενο χρόνο; Γιατί έχουμε 
εισπράξει μόνο 403; 

 
Η δεδουλευμένη βάση είναι 1.800 η λογιστική, δηλαδή αυτά πρέπει να 
εισπράττουμε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα το πότε προσέρχεται ο μισθωτής και 

καταβάλλει τα μισθώματα, αυτό μπορεί να είναι ή στο τέλος της χρονιάς ή στην αρχή της 
χρονιάς ή να καταβάλλονται ενδιάμεσα ή τμηματικά. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Χρωστάει αυτή την στιγμή; 
 
ΦΑΒΑΣ: Δεν χρωστάει ο άνθρωπος. Δεν χρωστάει όχι, είναι πολύ τυπικός.  
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Μόνο το τρέχον. 
 
ΦΑΒΑΣ: Και μάλιστα είναι και απόγονος του Γκρέτσα, Γκρέτσας λέγεται κι αυτός.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία. Άλλη ερώτηση.  
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Αναψυκτήριο είναι εκεί; Τι έχει μέσα; 
 
ΦΑΒΑΣ: Σπίτι είναι που μισθώνεται.  
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Α, το νοικιάζει ως σπίτι. 
 
ΦΑΒΑΣ: Τον μπερδέψατε μάλλον με του Ανεμομύλου δίπλα, που είναι Δημοτικό ακίνητο. 

 
Λοιπόν, άλλη ερώτηση;  
Ωραία, ψηφοφορία. 

 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Υπέρ. 

 
Υπέρ ο κύριος Μπεχράκης. 
Ο κύριος Αντωνόπουλος;  

 
Εμείς υπέρ, απλώς να πω κάτι. Αυτά τα ακίνητα κύριε Φάβα δεν μας τα 
δίνετε μια μέρα σε μία λίστα; Δεν έχετε να μας τα δώσετε όλα αυτά τα 

κληροδοτήματα να τα έχω; 

ΦΑΒΑΣ: 

ΦΑΒΑΣ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: 

ΦΑΒΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  
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ΦΑΒΑΣ: Σας το έχω παραδώσει. 
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Σε λίστα; 
 
ΦΑΒΑΣ: Βεβαίως. 
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν έχουμε τίποτα στα χέρια μας. 
 
ΦΑΒΑΣ: Βεβαίως. Σας έχω δώσει λίστα με όλα τα κληροδοτήματα. Όλα. 

 
Να κάνουμε μία εκτύπωση Γιώργο.  
Η πλειοψηφία υπέρ. Κύριε Αντωνόπουλε; 

 
Ένα email. 
Το ψηφίζουμε.  

 
Ομόφωνα.  
Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι 

 
 
 
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  τα προαναφερόμενα,   

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

 
Εγκρίνει : 
 
Ι. τον απολογισμό, τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης, οικονομικού  

έτους  2016, του κληροδοτήματος «ΑΝΔΡΕΑ ΓΚΡΕΤΣΑ». 
 

Ο εν λόγω απολογισμός σε γενική ανακεφαλαίωση παρουσιάζει την εξής εικόνα:        
 

ΕΣΟΔΑ 27.426,56  € 

ΕΞΟΔΑ 8.306,02  € 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ  19.120,54  € 

 

ΙΙ. τη διαφορά που προκύπτει στον Απολογισμό 2016 του κληροδοτήματος μεταξύ 
προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων εσόδων, διότι προέκυψαν έσοδα που 
δεν είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό, όπως φαίνεται στον παρακάτω 
πίνακα : 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 

Τόκοι χρηματικών καταθέσεων 
σε τράπεζες 

160,00 € 403,55 € 

Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης 
καταβολής χρεών 

-   17,33 € 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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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. Αδαμόπουλος Ιωάννης 

  2. Αντωνόπουλος Μιχαήλ 

  3. Γυφτέας Ηλίας 

  4. Δημόπουλος Δημήτριος 

  5. Μπεχράκης Σταμάτης 

  6. Φάβας Γεώργιος  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 4 Μαΐου 2017 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 


