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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   15/2014 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   126/2014 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα,  την 1η Απριλίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 

μεσ., στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28, συνέρχεται στην 

15η/2014 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ 

αριθμ. πρωτ. 16801/28-03-2014 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε 

σύμφωνα με το νόμο.  

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Μπουζιάνης Παύλος, Αντιδήμαρχος 

Καλαμάτας, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και από τα τακτικά μέλη οι κ.κ.: 1) 

Καμβυσίδης Ιωάννης, 2) Καρβέλης Γεώργιος, 3) Μπούχαλης Δημήτριος, 4) Μπρεδήμας 

Θεόδωρος και 5) Φαββατάς Δημήτριος. 

 

Δεν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος κ.κ.: 1) Ηλιόπουλος 

Αθανάσιος, 2) Μπασακίδης Νικόλαος και 3) Νιάρχος Αναστάσιος. 

   

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής 

Επιτροπής κ.κ. Μιχαλόπουλος Σωτήριος και Μαρινάκης Σαράντος, οι οποίοι 

συμμετέχουν  στη συνεδρίαση αυτή  αναπληρώνοντας τους κ.κ.  Ηλιόπουλο Αθανάσιο 

και Μπασακίδη Νικόλαο.  

 

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

συνεδρίασης. 
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Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το Σώμα επί των εισηγήσεων του Τμήματος 
Δημοτικής Περιουσίας & Διαχείρισης Κοιμητηρίων της Διεύθυνσης Οικονομικών του 
Δήμου,  οι οποίες αποστέλλονται στην Οικονομική Επιτροπή, ως Διοικούσα 
Διαχειριστική Επιτροπών των εν λόγω Κληροδοτημάτων, και οι οποίες αναφέρονται 
στην ανάγκη τροποποίησης του προϋπολογισμού, οκον. έτους 2014, των 
Κληροδοτημάτων: 

«ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΣΚΙΑΣ» 

«ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ» 

«ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΡΑΓΩΝΑΣ». 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ». 

«ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΚΡΕΤΣΑΣ» 

ζητώντας την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτησή τους, λόγω του κατεπείγοντος 
χαρακτήρα του θέματος,  ως ακολούθως:  

 
Το προ ημερησίας αφορά την τροποποίηση των προϋπολογισμών των 
κληροδοτημάτων, όπως σας είπα, ένα συγκεκριμένο κωδικό, ένα ποσό 

των 70 ευρώ έπρεπε να εγγραφεί σε άλλο κωδικό. 
Και κάποιο ακόμη, όπως εισηγείται εδώ η Υπηρεσία, σχετικά με τη δημοσίευση σε 
κάποιες εφημερίδες.  
Το συζητάμε; Όσον αφορά τη συζήτηση. 

 
Κύριε Πρόεδρε, σας είπαμε ότι ……… (δεν ακούγεται) σημασία είναι όχι 
το ποσόν, αλλά έχει ότι θα πρέπει να υπάρχει πάντοτε μια λελογισμένη 

διαχείριση των προβλημάτων και ιδιαίτερα των κληροδοτημάτων.  
Γνωρίζετε ότι το θέμα των κληροδοτημάτων είναι ένα διάτρητο θέμα στο οποίο επάνω 
έχουμε διατυπώσει τις απόψεις μας για τα λάθη τα οποία, και τη λαθεμένη πολιτική, 
έχετε από το 2011.  
Ωστόσο εμείς δεν συναινούμε στην οποιαδήποτε συζήτηση θεμάτων που έχουν σχέση 
με τα κληροδοτήματα.  

 
 Όσον αφορά το θέμα της διαχείρισης των κληροδοτημάτων 
επανειλημμένα έχει απαντήσει και ο κ. Δήμαρχος και ο κ. Μπούχαλης, το 

λέω κι εγώ τώρα, μπορεί να το επιβεβαιώσει ο κ. Μπούχαλης, ότι η διαχείριση των 
κληροδοτημάτων τα τελευταία χρόνια που έχει αναλάβει αυτή η Δημοτική Αρχή, έχει 
δείξει πραγματικό ενδιαφέρον και καθημερινά, κάθε μήνα, γίνονται συσκέψεις, έχετε 
συμμετάσχει και εσείς, όσον αφορά τη διαχείριση των κληροδοτημάτων. Είναι η 
καλύτερη διαχείριση που έχει γίνει τα τελευταία, τουλάχιστον 50 χρόνια στο Δήμο της 
Καλαμάτας όσον αφορά τα κληροδοτήματα.  
Λοιπόν το ψηφίζουμε… 

 
Μια κουβέντα. Δεν είναι σωστό αυτό που είπατε, διότι το Κληροδότημα 
Αναστασοπούλου, το οποίο δόθηκε στο Δήμαρχο του Πειραιώς, ακόμα 

δεν έχει… 
 
Το έχει εξηγήσει ο κ. Δήμαρχος επανειλημμένα, σας το έχει πει. Και στο 
τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο σας εξήγησε τι ακριβώς συμβαίνει. 

 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Δεν έχει τίποτα, είναι τελείως λαθεμένη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Μην επανερχόμαστε στα ίδια και τα ίδια. 
Λοιπόν ψηφοφορία.  

Πλειοψηφία υπέρ.  
Εσείς ¨Λευκό¨ όπως μου είπατε. 

 

Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος θέτει για συζήτηση το εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα που 
το Σώμα, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, αποδέχτηκε να συζητηθεί μαζί με τα 
τακτικά θέματα, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα του, με τίτλο:  

Τροποποίηση προϋπολογισμού οικον. έτους 2014 κληροδοτήματος 
«ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΣΚΙΑΣ». 

Η με αριθμ. πρωτ. 17459/1-4-2014 σχετική εισήγηση του Τμήματος Δημοτικής 
Περιουσίας και Διαχείρισης  Κοιμητηρίων της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου 
Καλαμάτας, έχει αναλυτικά έχει ως εξής 

 

ΘΕΜΑ:  Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 
κληροδοτήματος «Λυκούργος Σκιάς»  

 
Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή ως Διοικούσα 

–Διαχειριστική επιτροπή του κληροδοτήματος «Λυκούργος Σκιάς» 
τροποποίηση του προϋπολογισμού οικον. έτους 2014. 

 
Α.  ΕΣΟΔΑ:  

     Την κατάργηση του Κ.Α. εξόδων 8224.02 με τίτλο «Λοιπές αποδόσεις 
κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου – ΦΑΠ» με ποσό 1.600,00 € 

 
Β.  ΕΞΟΔΑ: 

 Την δημιουργία νέου Κ.Α. εξόδων 6331 με τίτλο «Διάφοροι φόροι - 
ΦΑΠ» με το ποσό  1.600,00 €                           

 
Γ. ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ:  
      
    ΥΠΑΡΧΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:                                              271.179,63 
 
    ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ:  
     1. από καταργούμενου ΚΑ                                                  1.600,00 
     

     ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ                                                          272.779,63 
 
ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ:      

     1. από δημιουργία νέων δαπανών                                         1.600,00   
                                               
ΑΠΟΜΕΝΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:                                                 271.179,63        

                                               
                                                                  
Ο Εισηγητής Ο Τμηματάρχης Η Διευθύντρια Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

«ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ» 
Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΔΗΜ. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΕΛΕΝΗ ΠΕΤΡΑΚΟΥ (υπογραφή) (υπογραφή) 28/3 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ 
                                                            

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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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 
τους Διοικητικά και Διαχειριστικά Συμβούλια, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 330/2011 
προηγούμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την ολοκλήρωση της  
διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη της την παραπάνω εισήγηση, τις 
διατάξεις του Α.Ν. 2039/39 και Β.Δ. 3011/04/12-39 περί κληροδοτημάτων, 
μειοψηφούντων των κ.κ. Μπρεδήμα και Φαββατά οι οποίοι δηλώνου ΛΕΥΚΗ ψήφο, 
κατά πλειοψηφία,   
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι      
 

Εγκρίνει την τροποποίηση του προϋπολογισμού, οικον. έτους 2014, του 
Κληροδοτήματος «Λυκούργος Σκιας»,  ως εξής : 
 

Α.  ΕΣΟΔΑ:  

     Την κατάργηση του Κ.Α. εξόδων 8224.02 με τίτλο «Λοιπές αποδόσεις 
κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου – ΦΑΠ» με ποσό 1.600,00 € 

 

Β.  ΕΞΟΔΑ: 

 Την δημιουργία νέου Κ.Α. εξόδων 6331 με τίτλο «Διάφοροι φόροι - ΦΑΠ» 
με το ποσό  1.600,00 €                           

 
Γ. ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ:  
      
    ΥΠΑΡΧΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:                                              271.179,63 
 
    ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ:  

     1. από καταργούμενου ΚΑ                                                    1.600,00 
     

       ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ                                                           272.779,63 
 
ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ:      

     1. από δημιουργία νέων δαπανών                                         1.600,00                                              
 
ΑΠΟΜΕΝΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:                                                 271.179,63 
 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως 
ακολουθεί : 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παύλος Μπουζιάνης     1. Καμβυσίδης Ιωάννης 

  2. Καρβέλης Γεώργιος 

  3. Μαρινάκης Σαράντος 
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  4. Μιχαλόπουλος Σωτήριος  

  5. Μπούχαλης Δημήτριος 

  6. Μπρεδήμας Θεόδωρος    

  7. Φαββατάς Δημήτριος  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 7 Απριλίου 2014 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 

 
 


