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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ   15/2013 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   136/2013 

  

 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 16η Απριλίου 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00 

µεσ., στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της οδού Αριστοµένους 28, συνέρχεται στην 

15η/2013 συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την υπ’ 

αριθµ. πρωτ. 19580/12-4-2013 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)   

Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 2) Καρβέλης Γεώργιος, 3) Μπασακίδης Νικόλαος, 4) 

Μπούχαλης ∆ηµήτριος, 5) Μπρεδήµας Θεόδωρος και 6) Φαββατάς ∆ηµήτριος. 

 

∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, τα τακτικά µέλη κ.κ.: 1) Καµβυσίδης 

Ιωάννης και 2) Νιάρχος Αναστάσιος.  

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωµατικό µέλος της Οικονοµικής 

Επιτροπής κ. Μιχαλόπουλος Σωτήριος, ο οποίος συµµετέχει στη συνεδρίαση αυτή 

αναπληρώνοντας τον κ. Καµβυσίδη Ιωάννη.   

 

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 : 

Έγκριση απολογισµού & ισολογισµού, οικον. έτους 2012, του Κεφαλαίου 
Αυτοτελούς ∆ιαχείρισης «∆ΡΑΓΩΝΑ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ». 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Μπούχαλης παρουσιάζει τον απολογισµό και τον ισολογισµό 

του κληροδοτήµατος «∆ΡΑΓΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ», οικονοµικού έτους 2012, τους 
οποίους συνέταξε και απέστειλε  στην Οικονοµική Επιτροπή προς έγκριση µε το από 5-
4-2013 (υπ’ αριθµ. πρωτ. 18900/10-4-2013 ∆ήµου Καλαµάτας) έγγραφό του το Τµήµα 
∆ηµοτικής Περιουσίας και ∆ιαχείρισης Κοιµητηρίων της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών του 
∆ήµου Καλαµάτας  και το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής :  
 

 

«ΘΕΜΑ: 
Έγκριση Απολογισµού & Ισολογισµού οικονοµικού έτους 2012, του 

Κεφαλαίου Αυτοτελούς ∆ιαχείρισης «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ∆ΡΑΓΩΝΑΣ». 
 
  

Σας διαβιβάζουµε για έγκριση, σχέδιο Απολογισµού, κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης 

και Ισολογισµό  οικον. έτους 2012, του Κεφαλαίου Αυτοτελούς ∆ιαχείρισης 

«ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ∆ΡΑΓΩΝΑΣ». 

 
ΣΥΝ.: Η υπ. αριθ. 9/13 απόφαση του  
Συµβουλίου ∆.Κ. Βέργας 

 
 

Ο Τµηµατάρχης 

α.α. 

ΕΛΕΝΗ  ΠΕΤΡΑΚΟΥ 

Η ∆ιευθύντρια 

α.α. 

ΛΙΒΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

«ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ» 

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ∆ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ» 

 
 

Επίσης, στον φάκελο του θέµατος υπάρχει και η σχετική υπ’ αριθ. 9/2013 απόφαση 
του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Βέργας, η οποία είναι θετική ως προς το 
θέµα.  
 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής :   
 

 
ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ: Τι κληρονοµιά έχει αφήσει; 
 
ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: Τα ακίνητα να σας πούµε;   
 
ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ:  Ναι.  

 
Έχει αφήσει µια πολυκατοικία που είναι στα Πατήσια, η οποία είναι 
παλιά πολυκατοικία και είναι σε πολύ άσχηµη κατάσταση.  

ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ:  
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Εκεί νοικιάζονται κάποια καταστήµατα τα οποία είναι στο ισόγειο, πάρα δίπλα ακριβώς 
στο ΕΛΤΑ υπάρχει ένα πάρκινγκ, το έχει µια ανώνυµη εταιρεία, το οποίο το νοικιάζει 
και αυτοί πληρώνουν ενοίκια, και υπάρχει ακόµα άλλο ένα ακίνητο, το οποίο είναι στη 
Νέα Κηφισιά, είναι κοντά µε το άλλο ακίνητο της Χανδρινού, το οποίο είναι µία 
ηµιτελής οικοδοµή, ισόγειο και πρώτος όροφος. Και είναι πάλι ένα διαµέρισµα στην 
Αχαρνών στο οποίο δεν αποδίδεται µίσθωµα, αλλά …………. (δεν ακούγεται) 
 
ΤΣΑΓΚΑΝΗ: Ναι,  είναι κατεστραµµένο. 

 
…… µία Αρµένια που έµενε µέσα. 

Και υπάρχουν άλλα δύο ακίνητα τα οποία είναι στην πλατεία Βάθης, 
είναι δύο αποθήκες κενές και ένα που είναι νοικιασµένο, είναι ψησταριά, το οποίο και 
αυτό αποδίδει κάποιο µίσθωµα.  

Πρόσφατα τους στείλαµε επιστολή γιατί ζητήσαµε να γίνει αναπροσαρµογή των 
µισθωµάτων, βάσει των αντικειµενικών αξιών που υπολόγισε εδώ η υπηρεσία και µε 
κάποια έγγραφα που κάναµε και είµαστε στη διαδικασία να εκτιµηθεί από το Σώµα 
Ορκωτών Εκτιµητών, να γίνει εκτίµηση, το έχουµε αναθέσει και αυτό και τώρα την 
εβδοµάδα, δεν ξέρω αν ανέβει κάποιος υπάλληλος του ∆ήµου Καλαµάτας ….  
 
ΤΣΑΓΚΑΝΗ: Έχει πάει, ναι, αυτήν την εβδοµάδα ο κ. Παγάνης. 

 
 …… ο κ. Παγάνης, από τις Τεχνικές Υπηρεσίες, για να κάνει και 
καταγραφή και να κάνει και τοπογραφικά ώστε να έχουµε και µία 

εκτίµηση όλης της περιουσίας από το Σώµα Ορκωτών Εκτιµητών.  

Αυτή είναι η κατάσταση του κληροδοτήµατος.  

 
Είναι ο ίδιος δικηγόρος, δεν θέλω επώνυµο, είναι ο ίδιος δικηγόρος 
που διαχειρίζεται …  

 
Είναι η δικηγόρος την οποία βάλαµε τώρα τελευταία, µε την οποία 
είµαστε πάρα πολύ ευχαριστηµένοι, είναι νεαρά …..  

 
Καλύτερα που αλλάξατε, διότι ο προηγούµενος, δεν θέλω ονόµατα, 
επί τρία χρόνια τέσσερα, ένας ονόµατι Χατζηµπατζάκης,  ο οποίος 

είναι συγκληρονόµος, µέσα, τέσσερα – πέντε χρόνια πήγαινε και δεν είχε γίνει τίποτα 
για την ………. 

 
Ναι, εκεί πάνε µε ποσοστά. 
Βέβαια υπάρχει ένα πρόβληµα εκεί πέρα …..  να το λύσουµε …… 
 
Μπορούσε ο δικηγόρος …… (δεν ακούγεται) 
 
Είµαστε πολύ ευχαριστηµένοι είναι µια νέα δικηγόρος, η οποία είναι 
Καλαµατιανή….. 
 
Ας πάρει όλα τα χαρτιά από τον προηγούµενο δικηγόρο, γιατί άµα τα 
αφήσει, δεν µας ενδιαφέρει το όνοµα ούτε της σηµερινής, ούτε του 

προηγουµένου ……..  
 
ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: ∆εν λέµε ονόµατα,  απαγορεύονται. 

ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ:  

ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ:  

ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ:  

ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: 

ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ: 

ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ:  

ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ:  

ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: 

ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ:  
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Λοιπόν, ψηφοφορία.   
 
ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ: Λευκό. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Φαββατά θέλετε κάτι; 

 
Όχι. Ψηφίζω ΛΕΥΚΟ,  αλλά σηµειώνοντας Πρόεδρε αυτό το πράγµα που 
είπαµε από την αρχή. Να τα έχουν τα e-mail …………. 

 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : Το έχουµε ζητήσει  ………  

 
Να σας πω ποιο είναι το πρόβληµα; Το πρόβληµα είναι το εξής: Ότι 
εµείς είµαστε αντιπολίτευση, είµαστε δύο παρατάξεις, διαφορετικά θα 

έρθουµε εδώ πέρα την ∆ευτέρα να πάρουµε τον φάκελο για να ενηµερωθούµε από 
κάποιον ειδικό και ο κ. Νιάρχος δεν θα έχει φάκελο την Τρίτη το πρωί να δει. 
Καταλαβαίνετε, γι’ αυτό λέω. Τουλάχιστον όχι για όλα. 

 
Έχουµε ζητήσει από τις υπηρεσίες να µας στέλνουν µε  e-mail τα 
θέµατα. Πιστεύω να συµµορφωθούν. Ευχαριστώ.  

 
Για άλλη µια φορά – εκτός από αυτά που µας είπατε στην 
προηγούµενη, να προσερχόµεθα σε συνεδριάσεις στις οποίες δεν 

έχουµε κληθεί,  κυρίως, επιµένουµε στο θέµα ότι στα µεγάλα Ιδρύµατα να υπάρξει µια 
επιτροπή από δηµοτικούς συµβούλους και της πλειοψηφίας και της µειοψηφίας, να 
µπορέσουµε να εποπτεύσουµε για να προχωρήσουν αυτά τα ……  
Εγώ µπορεί να µπω σε δύο επιτροπές. 
 
ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: ………..(δεν ακούγεται) 
 
ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ: Πρέπει να υπάρχει τηλέφωνο, κάποια ειδοποίηση, δεν µπορεί …. 

 
Κυρία Τσαγκάνη, επειδή εγώ είµαι µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής και 
δεν γνωρίζω, η Οικονοµική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τα 

κληροδοτήµατα, δεν γνωρίζω ποια κληροδοτήµατα έχουµε, θέλω µία κατάσταση µε 
ποια κληροδοτήµατα έχει ο ∆ήµος Καλαµάτας. Μία κατάσταση πού είναι το καθένα και 
πόσο καιρό τα έχει.  Και τί   
 
ΤΣΑΓΚΑΝΗ : Όποτε θέλετε. 
 

  
 

Η Οικονοµική Επιτροπή - ως ∆ιοικούσα και ∆ιαχειριστική Επιτροπή των 
Κληροδοτηµάτων του ∆ήµου Καλαµάτας, στα οποία δεν έχουν οριστεί από τον διαθέτη 
τους ∆ιοικητικά και ∆ιαχειριστικά Συµβούλια, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 330/2011 

απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής - µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, 
αφού λαµβάνει υπόψη της όλα τα προαναφερόµενα, την θετική απόφαση του  
Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Βέργας,  καθώς και το γεγονός ότι τα µέλη της 
Οικονοµικής Επιτροπής κ. Μπρεδήµας και κ. Φαββατάς δηλώνουν ΛΕΥΚΗ ψήφο, 

κατά πλειοψηφία,  
   

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  
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Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι          
 
Εγκρίνει τον απολογισµό,  τον  ισολογισµό  και  τα αποτελέσµατα χρήσης, 
οικονοµικού  έτους  2012,  του   Κληροδοτήµατος  «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
∆ΡΑΓΩΝΑΣ». 
 
Ο εν λόγω απολογισµός σε γενική ανακεφαλαίωση παρουσιάζει την εξής 
εικόνα :        
 

ΕΣΟ∆Α                                                          197.519,63 ΕΥΡΩ 

ΕΞΟ∆Α                                                              4.958,74  ΕΥΡΩ 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ                            192.560,89 ΕΥΡΩ                                                                  

 

 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως 
ακολουθεί : 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παύλος Μπουζιάνης     1. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

  2. Καρβέλης Γεώργιος 

  3. Μιχαλόπουλος Σωτήριος    

  4. Μπασακίδης Νικόλαος 

  5. Μπούχαλης ∆ηµήτριος  

  6. Μπρεδήµας Θεόδωρος   

  7. Φαββατάς ∆ηµήτριος  

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα 26 Απριλίου 2013 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ 
(ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 


