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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ   48/2012 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   394/2012 

 

 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 7η ∆εκεµβρίου 2012, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 

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

48η/2012 συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την υπ’ 

αριθµ. πρωτ. 72044/3-12-2012 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) 

Μπρεδήµας Θεόδωρος, 5) Πολίτης ∆ηµήτριος, 6) Φαββατάς ∆ηµήτριος και 7) Φωτέας 

Νικόλαος. 

 

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

 

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 11ο θέµα της ηµερήσιας 

διάταξης µε τίτλο : 

Τροποποίηση προϋπολογισµού οικον. έτους 2012 κληροδοτήµατος «Λυκ. 
Σκια». 

Το µε αριθµ. πρωτ. 71732/29-11-2012 σχετικό έγγραφο του Τµήµατος ∆ηµοτικής 
Περιουσίας & ∆ιαχείρισης Κοιµητηρίων της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών του ∆ήµου, το 
οποίο ήταν στο φάκελο του θέµατος προς ενηµέρωση,  έχει αναλυτικά ως εξής: 
 
ΘΕΜΑ: Τροποποίηση προϋπολογισµού οικ. έτους 2012 κληροδοτήµατος «Λ. 

ΣΚΙΑ»  

                                                  

                                                              ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ  

 

Την τροποποίηση του προϋπολογισµού οικον. έτους 2012, του κληροδοτήµατος 

«Λ. Σκιά» 

 

Α.  ΕΣΟ∆Α: 

     ∆ηµιουργία νέου εσόδου  

Επιστροφή ποσού από ∆ήµο Καλαµάτας βάσει της 306/2012 απόφαση Οικονοµικής 

Επιτροπής                                                          228.800,00 

 

Β. ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ:  

     ΥΠΑΡΧΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:                   302.425,00 

     ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ:          

 Από δηµιουργία νέου εσόδου                            228.800,00 

                                                                        ---------------------- 

∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:              531.225,00   

            
                                                                                                                   
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  

                                                                                           «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ» 

 Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

                                                                                                                                    

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ 

 

Ο Εισηγητής Ο Τµηµατάρχης Η ∆ιευθύντρια 
ΕΛΕΝΗ ΠΕΤΡΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΑΓΚΑΝΗ (υπογραφή) 29/11 

 

 

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 
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Κύριε Πρόεδρε, σε ότι αφορά το κληροδότηµα Σκιά,  θα θέλαµε να 
παρατηρήσουµε το εξής.  

Για δεύτερη χρονιά εκείνα τα οποία είπαµε την πρώτη δεν ετηρήθηκαν, δηλαδή, δεν 
έγινε ευρεία ανακοίνωση δια, όλων των µέσων, ούτε στα σχολεία έγινε η ενδεδειγµένη 
ανακοίνωση, µε αποτέλεσµα να µην παρουσιαστεί µεγάλος αριθµός παιδιών, τα οποία 
ήταν προς βράβευση. Αυτό δεν το επισηµαίνω εγώ, το επισήµανε ο Σύλλογος Γονέων 
και Κηδεµόνων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ο κ. Σιδερέας, και µε 
όλα τα όσα αναφέρονται, και ζητάει την επαναπροκήρυξη προκειµένου να δοθεί ευρεία 
δηµοσιότητα. 

Για το λόγο αυτό αρνούµεθα εµείς να συναινέσουµε στην τροποποίηση του 
προϋπολογισµού σε ότι αφορά το κληροδότηµα και να µεταφέρετε και τις απόψεις µας 
στον κ. ∆ήµαρχο περί επαναπροκήρυξης του διαγωνισµού των βραβείων από τους 
µαθητές των σχολείων. 

 
Σας άκουσα και στην τηλεόραση, βλέπω και τώρα, το αποθεµατικό είναι 
500 τόσες χιλιάδες… 

 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ναι έχουµε καλό αποθεµατικό. 

 
Γιατί δεν αυξάνετε τις υποτροφίες τώρα; Περιµένετε την τελευταία 
χρονιά να αυξηθούν οι υποτροφίες;     

 
ΦΩΝΗ: Κορόιδα είµαστε; 

 
Γιατί δεν αυξάνετε τις υποτροφίες αφού υπάρχουν τόσα χρήµατα; Και 
σύµφωνα µε τη διαθήκη µπορούν να φτάσουν οι υποτροφίες µέχρι 25 αν 

θυµάµαι καλά, γιατί κρατάτε τιε υποτροφίες µόνο στις 3-4 που δίνετε και δεν αυξάνετε 
τώρα τις υποτροφίες;  

 
Εγώ µε τον κ. Μπρεδήµα θα συµφωνήσω. Έχει δίκιο σε αυτά που λέει, 
βέβαια εµείς σαν ∆ήµος ξέρετε ότι το κάναµε και εδώ είναι και ο Αντώνης 

που είναι παρών εδώ και ο δηµοσιογράφος και των δύο εφηµερίδων, και εφηµερίδες 
το δηµοσιεύσανε και κόσµος το έµαθε.  

Υπάρχει ένα έγγραφο του κ. Ανδρεάκου αρχές του Σεπτεµβρίου, το γνωρίζετε, και µε 
τον κ. Σιδερέα έκανε επαφή και µε εµένα έκανε αυτή την ανακοίνωση ο κ. Σιδερέας, 
αυτό το έγγραφο. Στέλνει λοιπόν το έγγραφο ο κ. Ανδρεάκος και τους  ¨λέει σας 
εφιστώ την προσοχή να ενηµερώσετε όλα τα παιδιά και ειδικά τους αριστούχους δια 
επιστολής, δια τηλεφώνου και να κρατήσετε πρωτόκολλο ότι έχετε ενηµερώσει¨. Αν 
κάποιοι ∆ιευθυντές για µία ακόµη φορά δεν κάνουν την δουλειά τους  πρέπει κάποιος 
να τους ελέγξει. 
 
ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ: Να το επισηµάνουµε.  

 
Εµείς να το ξέρετε, ήδη έχω κάνει επαφές, να δούµε αν µπορούµε να 
δώσουµε παράταση στη διαδικασία. Το ψάχνουµε.  

 
ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ: Βεβαίως, ναι, ναι. 

 
Να απαντήσω και στον κ. Φαββατά. 

ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  
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Εν όψει της αβεβαιότητας που υπήρχε µε το κληροδότηµα εδώ της πλατείας, µέχρι να 
υπογράψει το Υπουργείο τη σύµβαση, χάσαµε δέκα µήνες ουσιαστικά για να 
υπογραφεί αυτή η σύµβαση. ∆υστυχώς,  αυτά είναι τα Υπουργεία µας, αυτή είναι η 
γραφειοκρατία µας  και µετά περιµένουµε να πάµε µπροστά. Τέλος πάντων αυτή είναι 
η διαδικασία.  

Εµείς µέχρι να δούµε τι θα γίνει, δεν µπορούσαµε να ρισκάρουµε, να δώσουµε 
παραπάνω υποτροφίες, γιατί πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν δίνουµε µόνο αυτές τις 
υποτροφίες. Τους φοιτητές αυτούς τους καλύπτει η υποτροφία από την αρχή µέχρι το 
πέρας των σπουδών τους, οπότε αυτή τη στιγµή είναι γύρω στα 20 παιδιά που 
παίρνουν υποτροφίες. Μην σας φαίνετε δηλαδή ο αριθµός ότι παίρνουν µόνο 3-4 
παιδιά κάθε χρόνο, είναι ένα νούµερο µεγάλο.  
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Πως είναι 20; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Είναι, γιατί είναι 3 κάθε χρόνο.  
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: ∆εν είναι 20 κ. Πρόεδρε.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ναι, τους καλύπτουµε µέχρι τέρµα. 

 
Αυτή τη στιγµή εσείς θέλετε να πείτε ότι είναι 20 υποτροφίες, κάνετε 
λάθος………………. 

 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κοντά ναι, 15 τουλάχιστον……. 
  
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Κάνετε λάθος. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι δεν κάνω λάθος. 
 
ΚΟΥ∆ΟΥΝΗΣ: Φεύγουνε 3, έρχονται 3. 

 
Εµείς όπως είπαµε προσπαθούµε να αυξήσουµε τις υποτροφίες λόγω και 
της νέας µίσθωσης, που είναι και υψηλή η µίσθωση και έχουµε µισό 

εκατοµµύριο. Βέβαια τα µισά από αυτά πάνε στο ∆ήµο, εντάξει; Έτσι λέει και η 
διαθήκη, τα µισά στο ∆ήµο και τα µισά πάνε για υποτροφίες. Οπότε 250 χιλιάδες 
έχουµε για υποτροφίες.  

Η πρόθεσή µας είναι να αυξήσουµε και τον αριθµό των υποτροφιών, αλλά  να 
προσπαθήσουµε να κάνουµε και αυτό που λέει και ο κ. Μπρεδήµας, αν µπορούµε να 
δώσουµε παράταση για να µπορέσουν να ενηµερωθούν και άλλα παιδιά µε 
οποιονδήποτε τρόπο για να µπούνε και άλλα παιδιά, αν και ο αριθµός συµµετεχόντων 
παραπάνω από κάθε άλλη φορά ήτανε φέτος. 
 
ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ: Ναι αυτό δεν σηµαίνει όµως…. (δεν ακούγεται) 

 
Όχι. 28 άτοµα έχουνε κάνει αιτήσεις.  
Οπότε είσθε ¨Κατά¨. ¨Υπέρ¨ ο κ. Φωτέας. 

Απλώς να σας πω η τροποποίηση που γίνεται αφορά τα 228 χιλιάρικα που γυρίζουνε 
στο κληροδότηµα από το ∆ήµο.  

 
Εµείς δεν είµαστε κατά της βράβευσης, αλλά είµαστε κατά του 
τρόπου µε τον οποίον διενεργούνται οι…. 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:   

ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ:  
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αυτό δεν το συζητάµε τώρα.  
 
 
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 
προηγούµενη απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, µε την ολοκλήρωση της διαλογικής 
συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη της τα προαναφερόµενα καθώς επίσης και τις 
διατάξεις του Α.Ν. 2039/39 και Β.∆. 3011/04/12-39 περί κληροδοτηµάτων, 
µειοψηφούντων των κ.κ. Μπρεδήµα και Φαββατά, οι οποίοι τάσσονται ΚΑΤΑ, κατά 
πλειοψηφία,  
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 

Εγκρίνει την τροποποίηση του προϋπολογισµού, οικον. έτους 2012, του 
Κληροδοτήµατος «Λυκ. Σκια», ως εξής: 
 

Α.  ΕΣΟ∆Α: 

     ∆ηµιουργία νέου εσόδου  

Επιστροφή ποσού από ∆ήµο Καλαµάτας βάσει της 306/2012 απόφαση 

Οικονοµικής Επιτροπής                                      228.800,00 

 

Β. ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ:  

     ΥΠΑΡΧΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:                      302.425,00 

     ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ:          

 Από δηµιουργία νέου εσόδου                       228.800,00 

                                                                 ---------------------- 

∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:                     531.225,00              
 
 
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  
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  4. Μπρεδήµας Θεόδωρος 

  5. Πολίτης ∆ηµήτριος 

  6. Φαββατάς ∆ηµήτριος 

  7. Φωτέας Νικόλαος 

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 12 ∆εκεµβρίου 2012 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ 
(ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 
 


