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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   43/2013 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   342/2013 
 

Στην Καλαμάτα σήμερα,  την 22α  Οκτωβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 

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

43η/2013 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ 

αριθμ. πρωτ. 63294/18-10-2013 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 (προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 335 απόφαση), 2) Καρβέλης 

Γεώργιος, 3) Μπασακίδης Νικόλαος, 4) Μπούχαλης Δημήτριος, 5) Μπρεδήμας 

Θεόδωρος, 6) Νιάρχος Αναστάσιος και 7) Φαββατάς Δημήτριος. 

 

Δεν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος κ. Καμβυσίδης Ιωάννης.  

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής 

Επιτροπής κ. Μαρινάκης Σαράντος 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 προϋπολογισμού, οικον. έτους 2014, του Κεφαλαίου Αυτοτελούς  
Διαχείρισης «ΔΡΑΓΩΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ». 

Κατά τη συζήτηση του θέματος αυτού παραβρίσκεται στη συνεδρίαση η Προϊσταμένη 
του Τμήματος Δημοτικής Περιουσίας & Διαχείρισης Κοιμητηρίων της Διεύθυνσης 
Οικονομικών του Δήμου κα Τσαγκάνη.  
 

Με το με αριθμ. πρωτ. 61880/11-10-2013 σχετικό έγγραφο του Τμήματος Δημοτικής 
Περιουσίας & Διαχείρισης Κοιμητηρίων  της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου, 
διαβιβάζεται στην Οικονομική Επιτροπή προς έγκριση σχέδιο προϋπολογισμού, 
οικονομικού έτους 2014, του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης «ΔΡΑΓΩΝΑ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ», το οποίο ήταν στο φάκελο του θέματος προς ενημέρωση των μελών 
της Οικονομικής Επιτροπής. 
 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση η οποία έχει ως εξής:  
 

 
Εδώ λοιπόν θα μου επιτρέψετε να ρωτήσω τον κύριο Πρόεδρο, στο 
προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο ο κύριος Δήμαρχος εξήγγειλε τη 

χρηματοδότηση μιας ανέγερσης ενός παιδικού σταθμού στη Βέργα.  
 
Εδώ τα είπαμε.  
 
Ναι εδώ. Αυτός λοιπόν ο παιδικός σταθμός δεν γίνεται από χρήματα 
του Δήμου αλλά γίνεται από το κληροδότημα; Ερωτώ. 

 
Ναι. 

 
Από το κληροδότημα γίνεται, γιατί δεν είχε αναφερθεί, απλά στην 
απόφαση ότι ο Δήμος θα διαθέσει, ότι ο Δήμος θα ανεγείρει παιδικό 

σταθμό στη συγκεκριμένη περιοχή. 
 
Έγινε συζήτηση ολόκληρη εδώ. Αναφέρθηκε για τον παιδικό που θα γίνει 
στα Λέικα , έγινε ολόκληρη συζήτηση και ……………..  

 
Ναι, ότι θα γίνει ο παιδικός ναι, αλλά ότι  ............ 
 

Τοποθετήθηκε ο κύριος Ηλιόπουλος, εσείς ............. Που τα χρήματα θα 
προέλθουν από τα κληροδοτήματα ........... 

 
Ναι, κοιτάξτε, στην ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του Δήμου δεν 
αναφέρεται ότι θα γίνει εκεί από το κληροδότημα. Καλώ λοιπόν, θα 

ήθελα να επιστήσετε την προσοχή στο αρμόδιο γραφείο, να αναφέρεται και το όνομα, 
διότι εμείς τα λέμε εδώ αλλά θα πρέπει και ο κόσμος έξω να ξέρει ότι αυτό είναι του 
μακαρίτη του Δραγώνα.  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  

ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ:  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  

ΤΣΑΓΚΑΝΗ:  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  
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Τώρα, σε ό,τι αφορά τα οικήματα, εδώ δεν βρήκα, η κυρία μου έδωσε τη διαθήκη του, 
αλλά ανέτρεξα στην Αθήνα και βρήκα. Τα γνωρίζετε πόσα ακίνητα έχει, κύριε Πρόεδρε 
εσείς; 

 
Εγώ κ. Μπρεδήμα, τα γνωρίζω ναι.  
 
Πόσα είναι;  
 
Ξέρω, μπορεί να είναι …………… 
 

Έντεκα, διεκδικούμε άλλα δύο. 
 
Ένα λεπτό. Λοιπόν γνωρίζετε την αξία τους; Ακούστε, τα έχετε 
επισκεφθεί; Στην Κηφισιά έχετε πάει στο οικόπεδο; 
 
Ασφαλώς, έχω πάει, δεν είναι οικόπεδο, είναι ημιτελές κτίσμα. 
 
Αυτό το ημιτελές κτίσμα είναι διασφαλισμένο; Γιατί έχω την 
πληροφορία ότι, από διπλανούς έχει υπάρξει καταπάτηση... 
 
Όχι κύριε Μπρεδήμα, εγώ από τα λίγα που ξέρω δεν υπάρχει καμία 
καταπάτηση.  Προσωπικά έχω δει το ακίνητο, δεν υπάρχει καμία 

καταπάτηση.  
 
Από το 2011 που έχει κάνει ο δικηγόρος εδώ του Δήμου, έκανε στην 
Αθήνα, στο Συμβολαιογραφείο της Ειρήνης Φίλη, έκανε μια αποδοχή 

κληρονομίας όπου απαριθμούνται ............., Πολύ σύντομα θα σας τα πω, γιατί τα 
βρήκα. Έχει κατ' αρχήν δυο  πολυκατοικίες, είναι έτσι ή δεν είναι έτσι; 

 
Όχι ακριβώς, είναι μια ολόκληρη πολυκατοικία και κάτι άλλα από  
…………… (δεν ακούγεται).   
 
Λοιπόν τα καταστήματα εκεί πέρα είναι 124 τετραγωνικά σε μια 
πολυκατοικία. Στη δεύτερη πολυκατοικία είναι 98………... 

 
Στη Μάρνης  είναι η μία ......... 
 

Ναι, και τριάντα και τριάντα εξήντα και άλλα εξήντα δύο είναι τα 
καταστήματα. Επιπλέον, προσέξτε ότι είναι για σημαντική δωρεά, έχει 

ένα οικόπεδο στις οδούς Σοφιανοπούλου και Αργυροπούλου 339,15.  
 
ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ:  .................και το νοικιάζουμε …………………..(δεν ακούγεται).   

 
Επίσης ένα διαμέρισμα 62 τετραγωνικών, Αχαρνών 229, 62 
τετραγωνικών μέτρων και ένα οικόπεδο αυτό στην Κηφισιά ........... 
 
……………..(δεν ακούγεται)  γιατί  τώρα ενώ η Υπηρεσία πίστευε ότι 
είναι ένα οικόπεδο που ήταν σε άλλο σημείο, σε άλλο νούμερο της 

οδού και πήγα εγώ με άνθρωπο  που το γνώριζε και είδαμε πραγματικά ποιο είναι το 
ακίνητο. Είναι ένα ακίνητο, είναι μια ημιτελής οικοδομή, μια μεζονέτα, και είχα πει και 
την άλλη φορά ότι είναι πάρα πολύ κοντά με το ακίνητο της Χανδρινού,  πάρα πολύ 
κοντά, είναι στην Κηφισιά. 

ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ:  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  

ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ:  

ΤΣΑΓΚΑΝΗ:  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  

ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ:  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  

ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ:  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  

ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ:  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  

ΜΠΟΥΧΑΛΗΣΣ:  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  

ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ:  
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Σε όλα αυτά, για όλα αυτά τα ακίνητα τα οποία όπως βλέπετε είναι 
πολύ σημαντικά. Όταν μιλάμε για δυο πολυκατοικίες, όταν μιλάμε... 
 
Για να σας βοηθήσω λίγο. Έχετε δώσει τις αναλύσεις της δικηγόρου, 
που έχει κάνει, στην αντιπολίτευση; Την έχουν πάρει ποτέ;  

 
Δεν ξέρω αν την έχουν πάρει.  

 
Να την πάρουν.  
  

Να την πάρουν.  
 
Έχει κάνει μια πολύ εμπεριστατωμένη μελέτη και για το Δραγώνα, η 
δικηγόρος που έχουμε ορίσει, η κυρία Λαπιώτη, να την πάρετε να 

δείτε πραγματικά και κάτι ακίνητα που πιστεύαμε ότι δεν τα έχει ο Δήμος, επειδή ήταν 
λίγο μπερδεμένη υπόθεση ....... 

 
Ναι, τα έχω εγώ εδώ, είναι όλα εδώ, από την Αθήνα, από το 
Συμβολαιογραφείο ...... 
 
Είναι κάποιο ακίνητο, που το άφηνε αυτός στη βοηθό του, .... 
 
Ναι η υπηρεσία του, αν αυτή παντρευτεί κλπ, κλπ... 
 

ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: Αυτή δεν άφησε ποτέ τέκνο ......... 
 
Ναι, οπότε παραμένει. 
 

ΜΠΟΥΧΑΛΗΣΣ: Οπότε πρέπει να μείνει κι αυτό στο Δήμο.  
 
Πολύ ωραία. Ενήμερος βλέπω ότι είστε, ενεργητικός για το θέμα αυτό 
δεν βλέπω, διότι ήδη υπάρχει και ένα ποσό διακοσίων χιλιάδων 

περίπου ευρώ, το οποίο  ............. 
 
ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: ………………… (δεν ακούγεται) 

 
Ναι, οπωσδήποτε, αλίμονο, περί αυτού δεν αμφιβάλλουμε το λέει και 
η ψυχή σας, μία η ψυχή τοιαύτη και η ιδία η μορφή τοιαύτη και η 

ψυχή, ανδρική εννοώ. Σας δίνω τη βεβαίωση αυτή.  Την είχα δώσει και στο Φωτέα το 
μακαρίτη.  

Σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό,  έχετε λοιπόν ένα ποσό διακοσίων χιλιάδων περίπου 
ευρώ.  

 
Ναι.  

 
Αυτό λοιπόν, η διάθεση του ανθρώπου αυτουνού, ο οποίος βλέπετε, 
στη διαθήκη του, διακατέχεται από μια αγωνία και λέει “στην πατρίδα 

μου...”,  βεβαίως λέει να γίνει νοσοκομείο, δεν είναι δυνατόν να γίνει νοσοκομείο, θα 
γίνει ο παιδικός σταθμός. Αλλά, σταματήσατε στον παιδικό σταθμό.  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  

ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ:  

ΤΣΑΓΚΑΝΗ:  

ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: 

ΤΣΑΓΚΑΝΗ: 

ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ:  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  

ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ:  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  

ΤΣΑΓΚΑΝΗ:  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: 
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Έχετε λοιπόν διακόσιες χιλιάδες ευρώ και οι άνθρωποι αυτοί έχουν ανάγκη από 
διάφορα έργα. Γιατί δεν χρησιμοποιείτε από το κληροδότημα αυτό, προκειμένου και η 
κοινότητα η οποία στην ουσία........., εμείς είμαστε διαχειριστές και όπως βλέπετε, ότι, 
όλα αυτά πρέπει να διατεθούν για την κοινότητα Βέργας.  
Γιατί λοιπόν............  
 
ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: …………………….. (Δεν ακούγεται) 

 
Ναι αλλά γιατί όμως ήδη έχετε τις διακόσιες αυτές χιλιάδες ευρώ, δεν 
έχετε έρθει σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο του Τοπικού 

Διαμερίσματος προκειμένου ανάγκες οι οποίες έχετε εκεί να καλύψουν, διότι όπως 
ξέρετε δεν μπορεί τα χρήματα αυτά να τα πάρετε και να τα διαθέσετε αλλού. 
Δεσμεύεστε από τη διαθήκη.  

 
Εννοείται. 
 
Έτσι είναι. Γι' αυτό λοιπόν σας εγκαλούμε ότι δεν έχετε αξιοποιήσει 
πρώτον την περιουσία η οποία είναι στην  Αθήνα, και δεύτερον δεν 

έχουν τα έσοδα διατεθεί στην ίδια τη Βέργα. 

Και το τρίτο συνολικά, θα ήθελα να πω και είχα προτείνει, για την εκδήλωση, να 
υπάρξει μια εκδήλωση όπως ακριβώς έγινε για τους εθνικούς ευεργέτες, να υπάρχει και 
για τους τοπικούς ευεργέτες και παράλληλα νομίζω ότι αποτελεί παράληψη το γεγονός 
ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ένα βιβλίο στο οποίο να αναγράφονται οι δωρητές. Αυτό 
είναι καλό και από πλευράς πρακτικής για το Δήμο αλλά είναι και ….. (δεν ακούγεται), 
διότι κι εκείνοι οι οποίοι θα θέλουν να διαθέσουν, θα βλέπουν ότι ο Δήμος Καλαμάτας 
έχει ένα βιβλίο δωρητών. Αυτά ως πρόταση από την πλευρά μας και ακούω την 
απάντησή σας... 
 
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: …….. (δεν ακούγεται) 

 
Κοιτάξτε, κοιτάξτε όλα ερευνώνται ως προς την ενέργεια. Είναι 
ηλεκτρική, είναι πολλών ειδών η ενέργεια. 
 
Να πω ότι το κληροδότημα «Δραγώνα», ότι τα ακίνητα του 
κληροδοτήματος «Δραγώνα» είναι πολύ πολύπλοκη κατάσταση, γιατί 

εμπλέκονται ιδιοκτήτες. Ο Δήμος Καλαμάτας πήρε τα ¾. Το ¼  ήταν στη μακαρίτισσα 
στη σύζυγό του, η οποία μετά από κει και πέρα εμπλέκονται πάρα πολλοί κληρονόμοι. 

 
Πέθανε. Ξέρετε από πότε έχει πεθάνει; 
 
Έχουμε ξεκινήσει τις διαδικασίες, εγώ τουλάχιστον έχω ξεκινήσει τις 
διαδικασίες ……………….  
 
Από το ’88 έχει πεθάνει, 25 χρόνια.  
 
Ήδη έχουμε καταλήξει σε δυο ακίνητα τα οποία δεν έχουν βάρη. 
Πάρα πολλά από αυτά τα ακίνητα έχουν βάρη από τους 

συνιδιοκτήτες. Τα δύο ακίνητα λοιπόν που δεν έχουν βάρη είναι αυτό της 
Σοφιανοπούλου, που είναι το οικόπεδο που το έχουμε νοικιάσει σαν πάρκινγκ, απ' αυτό 
παίρνουμε ένα μικρό μίσθωμα σαν πάρκινγκ, και το άλλο ακίνητο πρέπει να είναι της 
Κηφισιάς... 
 

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  

ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ:  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  

ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ:  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  

ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: 

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  

ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ:  
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Ένα κατάστημα.  
 
Ένα κατάστημα, ένα κατάστημα. Να προχωρήσουμε σε πρώτη φάση 
στην εκποίηση αυτών των δύο ακινήτων.  

Για τα έργα που λέτε για τη Βέργα εμείς προτιμούμε από το να κάνουμε διάφορα 
μικροέργα, δηλαδή τι να φτιάχνουμε; Να φτιάχνουμε καμιά μάντρα, κανά τοίχο  και 
αυτά, να κάνουμε κάποιο μεγάλο έργο το οποίο πραγματικά ................. 

 
Με συγχωρείτε δεν είναι αν προτιμάτε εσείς, τι σάς εισηγείται το 
Συμβούλιο.   
 
Μην με διακόπτετε, εντάξει, αφήστε με να τελειώσω.  
Να κάνουμε κάποιο μεγάλο έργο και προσπαθούμε επειδή είναι από 

διαθήκη, όπως κάναμε και στα Λέικα, θα κάνουμε και στα Λέικα, να κάνουμε ένα 
κοινωφελές έργο. Κοινωφελές έργο πιστεύουμε πως και βέβαια είναι η μεγαλύτερη 
Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Καλαμάτας και από τις μεγαλύτερες του νομού μας, να 
κάνουμε ένα έργο, δηλαδή ένα έργο να πιάσει τόπο που λέμε, ένα έργο κοινωφελούς 
χαρακτήρα. Κι αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι έναν βρεφονηπιακό σταθμό στη 
Βέργα που λείπει και ταλαιπωρούνται οι Βεργιώτες, οι Σελιτσάνοι, να φέρνουν τα 
παιδιά τους στην Καλαμάτα για να τους βοηθήσουμε.  
Οπότε λοιπόν, μαζί με την εκποίηση των ακινήτων που θα προχωρήσουν άμεσα και τα 
χρήματα που υπάρχουν να κάνουμε αυτό το έργο. Αυτό είπαμε, αυτό δεσμευτήκαμε κι 
αυτό θα κάνουμε. 

 
Να ξέρετε όμως ότι θα έπρεπε να υπάρξει εισήγηση, δεν μπορείτε 
μόνος σας να διαχειρίζεστε, διότι αναφέρει μέσα εδώ …..    

 
ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: Είχα κάνει εισήγηση... 

 
Εδώ αναφέρει ότι η Τοπική Κοινότητα ……… Θα έπρεπε λοιπόν την 
Τοπική Κοινότητα να τη συμβουλευτείτε πρώτον και έπειτα ........... 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει επαφή και επικοινωνία …………….. 
 
ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: Υπάρχει συνεννόηση με τον Πρόεδρο ………….  
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: ………………………….. (δεν ακούγεται)  
 
ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: Όταν έρθει η ώρα, όταν έρθει η ώρα …………. 
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Προσέξτε όχι, πρέπει χαρτιά, να υπάρχουν εισηγήσεις... 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σίγουρα θα υπάρξουν εισηγήσεις εγγράφως ... 

 
Τέλος, επανέρχομαι στο αίτημά μας το οποίον έχουμε πει και στο 
οποίον προσφερόμεθα, ενόψει των τόσων μεγάλων κληροδοτημάτων 

τα οποία υπάρχουν, να συσταθεί μια επιτροπή για κάθε κληροδότημα, εις το οποίον κι 
εμείς, ως μειοψηφία να μετέχουμε, έτσι ώστε με έναν έμπειρο δικηγόρο να 
μπορέσουμε να προχωρήσουμε στο ξεκαθάρισμα. Για δεν νοείται να έχει πεθάνει ο 
άνθρωπος από το 1968, από το 1988 η γυναίκα του και σήμερα το 2013 να 
βρισκόμαστε ούτε εις στο Άλφα. Δεν έχουν ακόμα βρεθεί και δεν έχουν τακτοποιηθεί 
όλα τα ακίνητα.  

ΤΣΑΓΚΑΝΗ:  

ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ:  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  

ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: 

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  
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Είδατε πολύ καλά και αυτό που το έφερα εγώ από την Αθήνα, είναι στις 6-5-2011. 
Έγινε η δήλωση της αποδοχής κληρονομίας, η διορθωτική εννοώ, συνεπώς, προσέξτε, 
συνεπώς, πρέπει να δίδετε μία μεγαλυτέρα προσοχή μαζί με το νομικό σας σύμβουλο, 
εν προκειμένω είναι στην Αθήνα, αλλά μπορεί να τον μετακαλέσετε και εδώ ή με τους 
εδώ ή ο εδώ νομικός σας σύμβουλος του Δήμου να ‘ρθει σε επικοινωνία μαζί του, διότι 
είναι κρίμα να χάνονται και να καταστρέφονται. Το ένα δε απ' αυτά είναι σε 
αθλιεστάτη κατάσταση που ούτε για κοτέτσι δεν χρησιμοποιεί το διαμέρισμα.  

 
Για ποιο λέτε;  
 
Στην Αχαρνών; Πού είναι το διαμέρισμα;  
 

ΦΩΝΗ:  …………………….. (δεν ακούγεται)  
 
Ε! λοιπόν βλέπετε ότι  είμαι ενημερωμένος... 
 
Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό το θέμα;  
 
Τι μπορείτε να κάνετε;  
 

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία. Ψηφοφορία.  
 
Τόσον καιρό τι μπορείτε να κάνετε;  
Λοιπόν, ενόψει όλων αυτών εμείς ......... 

 
Τι ψηφίζετε κύριε Μπρεδήμα; Υπέρ;  

 
Είμαι κατά δια τον τρόπο με τον οποίον εσείς χειρίζεστε τον βλαπτικό, 
και των συμφερόντων του ιδρύματος και ζητάμε αυτές τις 

παρατηρήσεις τις οποίες κάναμε να τις λάβετε υπόψιν σας.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Νιάρχο; Λευκό. Η πλειοψηφία υπέρ.  
 
 
Η Οικονομική Επιτροπή ως διοικούσα / διαχειριστική επιτροπή των κληροδοτημάτων, 
με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη της την υπ΄ 
αριθμ. 330/2011 απόφασή της, μειοψηφούντων των κ.κ. Μπρεδήμα και Φαββατά οι 
οποίοι τάσσονται ΚΑΤΑ και του Νιάρχου ο οποίος δηλώνει ΛΕΥΚΗ ψήφο, κατά 
πλειοψηφία, 

 
Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι      

 
Εγκρίνει τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων, οικον. έτους 2014, του 
Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης «ΔΡΑΓΩΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ», ο οποίος σε 
γενική ανακεφαλαίωση παρουσιάζει την εξής εικόνα: 
 

ΕΣΟΔΑ 209.915,00  € 

ΕΞΟΔΑ 18.300,00 € 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 191.615,00  € 
 

ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ:  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  

ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ:   

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  
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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 

Παύλος Μπουζιάνης     1. Ηλιόπουλος Αθανάσιος  

  2. Καρβέλης Γεώργιος   

  3. Μαρινάκης Σαράντος  

  4. Μπασακίδης Νικόλαος  

  5. Μπούχαλης Δημήτριος  

  6. Μπρεδήμας Θεόδωρος   

  7. Νιάρχος Αναστάσιος  

  8. Φαββατάς Δημήτριος  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 11 Νοεμβρίου 2013 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 

 


