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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ   27/2012 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   190/2012 

 

 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 19η  Ιουνίου 2012, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00 

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

27η/2012 συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την υπ’ 

αριθµ. πρωτ. 36445/15-6-2012 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύµφωνα 

µε το νόµο.  

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. ∆ηµήτριος Μπούχαλης, Αντιδήµαρχος 

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

Κουδούνης Αργύριος, 2) Μπουζιάνης Παύλος 3) Μπρεδήµας Θεόδωρος, 4) Πολίτης 

∆ηµήτριος, 5) Στασινόπουλος Στυλιανός, 6) Φαββατάς ∆ηµήτριος και 7) Φωτέας 

Νικόλαος.  

 

∆εν παραβρίσκεται, αν και κλήθηκε νόµιµα, το τακτικό µέλος κ. Βασιλόπουλος 

Αθανάσιος.  

  
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωµατικό µέλος της Οικονοµικής 

Επιτροπής κ. Καρβέλης Γεώργιος, ο οποίος συµµετέχει στη συνεδρίαση αυτή 

αναπληρώνοντας τον κ. Βασιλόπουλο Αθανάσιο.  

 

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 15ο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης µε τίτλο : 

Ανάδειξη νέων υποτρόφων σχολικού έτους 2011 – 2012, του 
κληροδοτήµατος «ΛΥΚ. ΣΚΙΑ». 

Κατά τη συζήτηση του θέµατος παραβρίσκεται η προϊσταµένη του Τµήµατος 
∆ηµοτικής Περιουσίας & ∆ιαχείρισης Κοιµητηρίων της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών του 
∆ήµου κα Τσαγκάνη. 
 
Η υπ’ αριθµ. πρωτ. 36625/18-6-2012 σχετική εισήγηση του Τµήµατος ∆ηµοτικής 
Περιουσίας & ∆ιαχείρισης Κοιµητηρίων της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών του ∆ήµου που 
ήταν στο φάκελο του θέµατος για την ενηµέρωση του Σώµατος, έχει ως εξής: 
 

 

ΘΕΜΑ: Ανάδειξη νέων υποτρόφων  σχολικού  έτους 2011-2012 ,του κληροδοτήµατος 
«ΛΥΚΟΥΡΓ.ΣΚΙΑ.» 

 
        Αφού λάβαµε υπόψη µας : 
        

1. Την 14763/23-12-1999 δηµόσια διαθήκη του Λυκούργου Σκιά στην οποία 
περιγράφεται η επιθυµία του διαθέτη 

2. Την υπ’αριθµ  4/2012   απόφαση Οικονοµικής επιτροπής για την ψήφιση του 
προϋπολογισµού του κληροδοτήµατος οικ.έτους 2012. 

 
                                                     ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ  
 

               Την έναρξη της διαδικασίας για ανάδειξη τριών (3) νέων υποτρόφων  του 
κληροδοτήµατος (σχολικού  έτους 2011-2012, σύµφωνα µε την επιθυµία και τους 
όρους του διαθέτη.                                               
 

Ο Τµηµατάρχης  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΑΓΚΑΝΗ 

Η ∆ιευθύντρια 
15/6 

(υπογραφή) 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
«ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ» 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ 

        

 
Η εισήγηση του κ. Προέδρου καθώς και η διαλογική συζήτηση που διεξάγεται επί του 
θέµατος, έχουν ως εξής: 

 
Με τη βοήθεια των δηµοσιογράφων… Ενθυµάστε το θέµα που πήγε στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο, ενθυµίστε και την επιστολή του κ. 

Σταυριανόπουλου εάν θυµάµαι καλά που είχε κάνει ότι δεν είχαν ενηµερωθεί όλοι οι 
µαθητές των σχολείων της Καλαµάτας για την υποτροφία που δίδει το κληροδότηµα 
«Λυκούργου Σκιά». Θα θέλαµε να ενηµερωθούν και η υπηρεσία βέβαια να κάνει αυτά 
που πρέπει, να µας πει  και η κα Τσαγκάνη, τη δηµοσίευση, τι ακριβώς πρέπει να γίνει.  

 
Τελείωσαν τα σχολεία τώρα κε Πρόεδρε, αυτό είναι το λάθος το 
µεγάλο, έπρεπε ήδη να είχατε προς την κατεύθυνση αυτή κινηθεί προ 

ενός µηνός. Γιατί τώρα που είναι τα …; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν έχουν ακόµα… 
 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ: 
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ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ: Ναι αλλά δεν πάνε στα σχολεία. 
 
…τα παιδιά της 3ης λυκείου που αφορά, δίνουν πανελλαδικές ακόµα. 
Προλαβαίνουµε. 

Ζητάµε και τη βοήθεια της ∆ιεύθυνσης Παιδείας, του κ. Πολίτη και του κ. Καρβέλη να 
ενηµερωθούν οι… Το γνωρίζουνε αλλά βασικά να τους δώσετε κατευθύνσεις τι να 
κάνουνε γιατί προφανώς κάνουν ότι γουστάρουν.  
Κα Τσαγκάνη. 

 
Στείλαµε έγγραφο στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, η ∆ευτεροβάθµια 
ενηµέρωσε όλα τα σχολεία και µας έστειλε έγγραφο σήµερα ότι 

ενηµερώθηκαν και µάλιστα και µε αποδεικτικό. Ζήτησαν δηλαδή να ενηµερωθούν να 
µην υπάρχει κανένας τρόπος να γίνουν αυτά που συνέβησαν πέρυσι τα παράπονα. 
 
ΦΩΤΕΑΣ: Ενυπόγραφα; 

 
Ενυπόγραφα, ναι. 
Οπότε είµαστε καλυµµένοι. Μας απάντησε η ∆ευτεροβάθµια.  

 
ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ: Πότε στείλατε το έγγραφο; 

 
Το στείλαµε πριν λίγες µέρες. Το στείλαµε Πέµπτη ή Παρασκευή, δεν 
θυµάµαι, όµως µας απάντησαν οι ίδιοι. 

 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εντάξει, οι µαθητές δίνουν ακόµα εξετάσεις, δεν έχουν τελειώσει. 

  
Επειδή καθυστερήσαµε πιστεύω αρκετά γιατί κλείσαν τα σχολεία τα πιο 
πολλά, πιστεύω ότι πρέπει οι µαθητές για µένα να υπογράψουν, να 

λάβουν γνώση ενυπόγραφα για να µην υπάρχει καµία διαµαρτυρία από κανέναν. Τώρα 
λέτε εσείς ότι απάντησε ότι τα σχολεία το έλαβαν. Τώρα εάν το έλαβε ο ∆ιευθυντής 
και απάντησε στη ∆ευτεροβάθµια, δεν σηµαίνει ότι το παιδί έχει λάβει γνώση. Εγώ 
πιστεύω για να είµαστε δίκαιοι και αντικειµενικοί, όλοι οι µαθητές της 3ης λυκείου να 
λάβουν γνώση. 

 
Προφορικά µε τη ∆ευτεροβάθµια το είπαµε, βέβαια δεν θα τους 
υποδείξουµε εµείς πως θα το ανακοινώσουν. Το είπαµε ότι πρέπει κάθε 

µαθητής να… 
 
ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ: Μέσω του τύπου να υπάρξει µια ανακοίνωση από το ∆ήµο. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θα το κάνουµε. 
 
ΤΣΑΓΚΑΝΗ: Έχει γίνει ανακοίνωση. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θα βοηθήσω κι εγώ να κάνουµε κάποιες δηλώσεις και στα κανάλια. 

 
Κε Πρόεδρε επειδή οι υποτροφίες αφορούν τον ∆ήµο, πιστεύω ο ∆ήµο 
παράλληλα µε τη ∆ευτεροβάθµια να κάνει σωστή ενηµέρωση. Είναι 

απαράδεκτο αυτό που έγινε πέρυσι που υπήρχαν διαµαρτυρίες και δικαιολογηµένες 
διαµαρτυρίες, για τις υποτροφίες. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουµε, να είµαστε δίκαιοι 
απέναντι σε όλους τους µαθητές και όποιος πραγµατικά έχει τα προσόντα και αυτά που 
προβλέπονται από τη διαθήκη, να πάρει την υποτροφία.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΤΣΑΓΚΑΝΗ: 

ΤΣΑΓΚΑΝΗ: 

ΤΣΑΓΚΑΝΗ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 

ΤΣΑΓΚΑΝΗ: 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 
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Περιµένουµε το ΘΑΡΡΟΣ και τη ΦΩΝΗ να το έχουν πρωτοσέλιδο αύριο. 
 

ΤΣΑΓΚΑΝΗ: Είχε ανακοινώσει και πέρυσι.  
 
Όλες οι εφηµερίδες και πρέπει και τα σχολεία. Να αναλάβετε και εσείς 
σαν Αντιδήµαρχος και η υπηρεσία να στείλει ανακοινώσεις σε όλα τα 

σχολεία. 
 
Περιµένουµε κε Κοντοθανάση και κε Πετρόγιαννη να το έχετε στην 
πρώτη σελίδα αύριο. 

 
Κε Πρόεδρε επιπλέον θα παρακαλούσα και οι διαδικασίες… Προ 
ηµερών, πρόσφατα ο κ. ∆ήµαρχος ανακοίνωσε ότι ενεκρίθη από το 

Υπουργείο επάνω, από τη ∆ιεύθυνση Κληροδοτηµάτων, το συµβούλιο εκεί, η µίσθωση 
στον νέο… 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ναι, εγώ το ανακοίνωσα. 

 
Το ανακοινώσατε εσείς. Οι διαδικασίες να συντοµευτούν έτσι ώστε να 
αρχίσει το έργο για να µπορεί πλέον ο ∆ήµος να εισπράττει και τα 

ενοίκια διότι έχουµε µείνει πίσω. 
 
ΤΣΑΓΚΑΝΗ: Μπορώ να πω κάτι επάνω σ’ αυτό; 

 
Θέλω να πω στον ∆ηµήτρη τον Φαββατά ότι απ’ όταν ενηµερώθηκαν οι 
διευθυντές των σχολικών µονάδων, είναι υποχρεωµένοι να αναρτήσουνε 

το θέµα στον πίνακα ανακοινώσεων και να το ανακοινώσουν και στην πρωινή 
προσευχή. Έφυγε η ευθύνη από τον ∆ήµο και από τη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, 
υπεύθυνος είναι ο διευθυντής να κάνει ενηµέρωση. 
 
ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ: Θα το ανακοινώσετε στην πρωινή προσευχή; 

 
Και πέρυσι ήταν το ίδιο πράγµα κε Καρβέλη αλλά το θέµα είναι ότι 
πέρυσι ακουστήκανε και παράπονα και… 

 
Μόνο παιδιά των καθηγητών πήρανε πέρυσι και τα άλλα παιδιά δεν 
πήρανε. Έχω την πληροφορία ότι µόνο παιδιά εκπαιδευτικών. 

 
ΚΑΡΒΕΛΗΣ: ∆εν έγινε αυτό πέρυσι. Απλά ο…  
 
ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ: Κατάλαβα, δεν χρειάζεται να πεις παραπέρα. 

 
Ο δωρητής εδώ κάνει κάποιες… Βάζει κάποιους περιορισµούς στις 
υποτροφίες αυτές. 

 
ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ: Α, κατάλαβα. Άλλο λάθος από κει. Εν πάση περιπτώσει. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Οπότε ψηφίζουµε υπέρ όλοι αν κατάλαβα καλά. 

 
Υπέρ όλοι και να συντοµευτούν και να επιταχυνθούν και να δοθεί 
ευρύτατη δηµοσίευση κτλ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ: 

ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ:  

ΚΑΡΒΕΛΗΣ: 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ: 

ΚΑΡΒΕΛΗΣ: 

ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ: 
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Η ανακοίνωση όπως είπαµε, ανακοίνωση για να υπάρχει η δυνατότητα να 
το πληροφορηθούν. 

 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θα την κάνουµε έτσι κι αλλιώς. 
 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει 
υπόψη της τα προαναφερόµενα, 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Εγκρίνει την έναρξη της διαδικασίας για ανάδειξη τριών (3) νέων 
υποτροφιών του κληροδοτήµατος «ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΣΚΙΑ» (σχολικού έτους 
2011-2012), σύµφωνα µε την επιθυµία και τους όρους του διαθέτη. 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως 
ακολουθεί : 

 
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

∆ηµήτριος Μπούχαλης     1. Καρβέλης Γεώργιος 

  2. Κουδούνης Αργύριος 

  3. Μπουζιάνης Παύλος  

  4. Μπρεδήµας Θεόδωρος 

  5. Πολίτης ∆ηµήτριος  

  6. Στασινόπουλος Στυλιανός  

  7. Φαββατάς ∆ηµήτριος  

  8. Φωτέας Νικόλαος  

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 25 Ιουνίου 2012 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ 
(ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

  

ΦΩΤΕΑΣ:  


