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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ   48/2012 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   396/2012 

 

 

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. 

 



Συνεδρίαση :  48/2012 Παρασκευή  7 /12 / 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ   396/2012 

Πρακτικά Οικονοµικής Επιτροπής   2 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο  για συζήτηση το 13ο θέµα της ηµερήσιας 

διάταξης µε τίτλο : 

Τροποποίηση προϋπολογισµού οικον. έτους 2012 κληροδοτήµατος «Παν. 
∆ραγώνα». 

Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθµ. πρωτ. 71730/29-11-
2012 εισήγηση του Τµήµατος ∆ηµοτικής Περιουσίας και ∆ιαχείρισης Κοιµητηρίων της 
∆ιεύθυνσης Οικονοµικών του ∆ήµου Καλαµάτας, η οποία ήταν στο φάκελο του 
θέµατος για την ενηµέρωση των µελών του Σώµατος και αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
 
ΘΕΜΑ: Τροποποίηση προϋπολογισµού οικ. έτους 2012 κληροδοτήµατος 

«Παναγιώτη ∆ραγώνα»  

 

                                                              ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ  

 

Την τροποποίηση του προϋπολογισµού οικον. έτους 2012, του κληροδοτήµατος 

«Π. ∆ραγώνα» 

 

Α.  ΕΞΟ∆Α: 

     Ενίσχυση δαπανών  

«Έξοδα υπέρ τρίτων (χαρτόσηµο, φόροι τόκων, ΕΕΤΗ∆Ε)»  1.650,00    

                                                                                                   

Β. ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ:  

     ΥΠΑΡΧΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:                   181.774,00 

     ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ:          

 Από ενίσχυση δαπανών                                        1.650,00 

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

ΑΠΟΜΕΝΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:                     180.124,00              
       
 
                                                                                   Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  

                                                                                           «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ» 

 Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

              ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ 

                                                      
Ο Εισηγητής Η Τµηµατάρχης Η ∆ιευθύντρια 

ΕΛΕΝΗ ΠΕΤΡΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΑΓΚΑΝΗ (υπογραφή) 27/11 

 

Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος ενηµερώνει το Σώµα για τα εξής:  
 
Σ’ αυτό να σας κάνω µια γρήγορη ενηµέρωση. Υπάρχει µια κινητικότητα, 
πάµε καλά. Είχα πάει Αθήνα, είδα όλα τα ακίνητα του κληροδοτήµατος 

«∆ΡΑΓΩΝΑ». Τα ¾ τα έχει ο ∆ήµος, είναι για τη Βέργα αυτό το κληροδότηµα, υπάρχει 
η διάθεση και µε τους συνιδιοκτήτες, συναντήθηκα µε µερικούς απ’ αυτούς να πάµε σε 
εκποίηση. ∆εν µπορεί να γίνει κάτι άλλο.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  
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Είναι παλιά βέβαια µερικά κτίρια, αλλά είναι και ένα πολύ καλό κτίριο που είναι ηµιτελές 
στην Κηφισιά, τυγχάνει να είναι 500 µέτρα από το άλλο κληροδότηµά µας της 
«Χανδρινού». Ένα οικόπεδο που είναι εκεί στα Πατήσια και ένα διαµέρισµα που είναι 
στην Αχαρνών.  
 
 
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,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α   
 

Εγκρίνει την τροποποίηση του προϋπολογισµού, οικον. έτους 2012, του 
κληροδοτήµατος «Παν. ∆ραγώνα», ως εξής: 
 

Α.  ΕΞΟ∆Α: 

Ενίσχυση δαπανών  

«Έξοδα υπέρ τρίτων (χαρτόσηµο, φόροι τόκων, ΕΕΤΗ∆Ε)»  1.650,00 

 

Β. ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ:  

ΥΠΑΡΧΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:                                               181.774,00 

ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ:          

Από ενίσχυση δαπανών                                                          1.650,00 

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

ΑΠΟΜΕΝΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:                                           180.124,00              
 
 
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  

  4. Μπρεδήµας Θεόδωρος 

  5. Πολίτης ∆ηµήτριος 
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  6. Φαββατάς ∆ηµήτριος 

  7. Φωτέας Νικόλαος 

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 12 ∆εκεµβρίου 2012 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ 
(ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
                                                                         

 
 

 
 


