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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ   40/2012 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  302/2012 

 

 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 25η  Σεπτεµβρίου 2012, ηµέρα Τρίτη και ώρα 

12:00 µεσ., στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της οδού Αριστοµένους 28, συνέρχεται στην 

40η/2012 συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την υπ’ 

αριθµ. πρωτ. 57344/21-9-2012 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) 

Βασιλόπουλος Αθανάσιος, 2) Κουδούνης Αργύριος, 3) Μιχαλόπουλος Σωτήριος,  4) 

Μπουζιάνης Παύλος, 5) Μπρεδήµας Θεόδωρος και 6) Φαββατάς ∆ηµήτριος.  

 

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

∆ηµήτριος και 2) Φωτέας Νικόλαος. 

  
 

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, οικον. έτους 2011, Κληροδοτήµατος ¨ΚΩΝ/ΝΟΥ 
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ¨.  

Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος παρουσιάζει τον απολογισµό οικονοµικού έτους 
2011 του Κληροδοτήµατος «ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ» καθώς και την σχετική υπ’ 
αριθ. 2/2012 απόφαση της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήµατος, τα οποία 
αποστέλλονται προς έγκριση στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας µε το 
υπ’ αριθ. πρωτ. 1/30-8-2012 (αριθ. πρωτ. 156646/19-9-2012 ∆ήµου Καλαµάτας) 
διαβιβαστικό έγγραφο της Τοπικής Κοινότητας Αλαγονίας και βρίσκονται στον φάκελο 
του θέµατος για ενηµέρωση των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής. 
 
Επί του θέµατος αυτού διεξάγεται διαλογική συζήτηση η οποία έχει ως εξής:  

 
Κύριε Πρόεδρε, όπως ξέρετε έχει µεγάλη ιστορία αυτό το κληροδότηµα 
και εν πάση περιπτώσει θέλαµε να ρωτήσουµε, πρώτον, εάν µετά την 

υπογραφή την οποία δώσατε και το παραχωρήσατε στο ∆ήµο του Πειραιά άρχισε να 
πληρώνει.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι δεν έχει γίνει ακόµα, δεν έχει υπογραφεί ακόµα η σύµβαση.  
 
ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ: ∆εν έχει υπογραφεί ακόµα η σύµβαση.  

 
Όχι, όχι. Πρέπει να πάρει τις εγκρίσεις που πρέπει να πάρει όπως και σαν 
κληροδότηµα από το Υπουργείο Οικονοµικών και µετά …………..  

 
Και µε την ευκαιρία αυτή για πολλοστή φορά επαναλαµβάνουµε το 
αίτηµά µας, να γίνει µία σύσκεψη µε την οποία να µας ενηµερώσετε 

σχετικά µε τα κληροδοτήµατα.  
 
Θα κληθείτε στην επόµενη συνεδρίαση που θα γίνει τώρα, πρόσφατα, θα 
κληθείτε να παρίστασαι.  

 
ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ: Καλώς, καλώς, αλλά εµείς ΛΕΥΚΟ.  
 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης αφού λαµβάνει 
υπόψη της την παραπάνω εισήγηση, καθώς επίσης και τις διατάξεις του Α.Ν. 2039/39 
και Β.∆. 3011/04/12-39 περί κληροδοτηµάτων και τη δήλωση ΛΕΥΚΗΣ ψήφου από 
τους κ.κ. Μπρεδήµα και Φαββατά, κατά πλειοψηφία,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 

Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 2/2012 απόφαση της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής του 
Κληροδοτήµατος «ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ» της Τοπικής Κοινότητας  
Αλαγονίας, µε την οποία εγκρίθηκε ο απολογισµός του Κληροδοτήµατος, 
οικονοµικού έτους 2011.  
 

ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ:  

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

ΕΣΟ∆Α 9.621,60  € 

ΕΞΟ∆Α 941,55 € 

ΧΡΗΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ             8.680,05  €

 

 

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. Βασιλόπουλος Αθανάσιος  

  2. Κουδούνης Αργύριος 

  3. Μιχαλόπουλος Σωτήριος  

  4. Μπουζιάνης Παύλος  

  5. Μπρεδήµας Θεόδωρος 

  6. Φαββατάς ∆ηµήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 2 Οκτωβρίου 2012 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ 
(ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

                                                                          
                                                                         

 

 
 

 


