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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   15/2013 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   135/2013 
  

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 16η Απριλίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 

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

15η/2013 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ 

αριθμ. πρωτ. 19580/12-4-2013 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, 2) Καρβέλης Γεώργιος, 3) Μπασακίδης Νικόλαος, 4) 

Μπούχαλης Δημήτριος, 5) Μπρεδήμας Θεόδωρος και 6) Φαββατάς Δημήτριος. 

 

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, τα τακτικά μέλη κ.κ.: 1) Καμβυσίδης 

Ιωάννης και 2) Νιάρχος Αναστάσιος.  

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής 

Επιτροπής κ. Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 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 11ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης με τίτλο : 

Έγκριση απολογισμού & ισολογισμού, οικον. έτους 2012, του Κεφαλαίου 
Αυτοτελούς  Διαχείρισης «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ». 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Μπούχαλης παρουσιάζει τον απολογισμό και τον ισολογισμό 
του κληροδοτήματος «ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ», οικονομικού έτους 2012, 
τους οποίους συνέταξε και απέστειλε  στην Οικονομική Επιτροπή προς έγκριση με το 
από 8-4-2013 (υπ’ αριθμ. πρωτ. 18897/10-4-2013 Δήμου Καλαμάτας) έγγραφό του το 
Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας και Διαχείρισης Κοιμητηρίων της Διεύθυνσης Οικονομικών 
του Δήμου Καλαμάτας  και το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής :  
 

«ΘΕΜΑ : “Έγκριση Απολογισμού & Ισολογισμού οικονομικού έτους 2012, του 
Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης ΓΡΗΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ». 

 
 

Σας διαβιβάζουμε για έγκριση, σχέδιο Απολογισμού, κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης 

και Ισολογισμό  οικον. έτους 2012, του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης «ΓΡΗΓ. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ». 

 
ΣΥΝ.: Το υπ. αριθ.16791/13 έγγραφο  
έγκρισης του Εκπροσώπου της  
Τοπικής Κοιν Πηγών 
 
 
 

Ο Τμηματάρχης 
α.α. 

ΕΛΕΝΗ  ΠΕΤΡΑΚΟΥ 

Η Διευθύντρια 
α.α. 

ΛΙΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
«ΜΕ  ΕΝΤΟΛΗ» 

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ» 
 
 
Επίσης, επί των ανωτέρω έχει εκφέρει θετική γνώμη ο Εκπρόσωπος της Τοπικής 
Κοινότητας Πηγών κ. Αποστόλης Μαρκόπουλος με το από 28-3-2013 (υπ’ αριθμ. πρωτ. 
16791/29-3-2013 Δήμου Καλαμάτας)  έγγραφό του.  
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση η οποία αναλυτικά έχει ως εξής : 
 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι η  κα Τσαγκάνη εδώ,  αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε. 

 
Να ρωτήσουμε για το ποσό των 8.000 € που υπάρχει στο 
κληροδότημα, στον ισολογισμό. Πόσα χρήματα υπάρχουν στο 

κεφάλαιο.  Τί  έχει σήμερα το ταμειακό υπόλοιπο ; 
 
ΤΣΑΓΚΑΝΗ: Το ταμειακό υπόλοιπο σήμερα είναι πάρα πολύ, είναι περίπου στις 18.000. 
 

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: 
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ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ : Μάλιστα, και ήταν 52  γιατί βλέπω μία … Τα άλλα που πήγαν;  
 
Ναι, αλλά υπολογίζοντας και τους λογαριασμούς που θα αποδώσουμε 
στον Δήμο, στο τέλος της χρονιάς, αν αποδοθούν τα χρήματα στον 

Δήμο, ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα μείνουν 1.300 €. 
 
Εδώ λέτε απόδοση ποσού στον Πρόεδρο για μικρά έργα 2.000 €.  
Τί  έργα έκανε ο Πρόεδρος ; 

 
ΤΣΑΓΚΑΝΗ: Όχι δεν έχει γίνει καμία απόδοση. 
 
ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: …………… (δεν ακούγεται) 

 
Τσιμεντοστρώσεις, αυτά έχουν γίνει, δεν έχουν γίνει, τα έξοδα 
δημοσιεύσεις κ.λ.π. μάλιστα, καλώς. 

Κύριε Πρόεδρε, σε ό,τι αφορά τον ισολογισμό και τον απολογισμό, παρά το γεγονός 
ότι διατηρούμε επιφυλάξεις, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η διαχείριση η οποία 
γίνεται από την πλευράς σας του κληροδοτήματος αυτού Αλεξανδροπούλου, δεν είναι 
η ενδεδειγμένη. Και αναφέρομαι στο γεγονός ότι ενώ το Υπουργείο Οικονομικών σας 
συνέστησε να κάνετε δημοπρασία, εσείς επιμένετε στην απ’ ευθείας ανάθεση με την 
μορφή … 
 
ΤΣΑΓΚΑΝΗ:  Είναι άλλο αυτό. Είναι άλλο. 
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Του Αλεξανδρόπουλου δεν είναι ; 
 
ΤΣΑΓΚΑΝΗ: Όχι του Αλεξανδρόπουλου, του Αναστασόπουλου. 
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Καλώς.  

 
 Αυτό ήταν και τα 8.000 € που είπατε αφορούσε του Αναστασόπουλου, 
προφανώς αυτό εννοούσατε.  

 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Τα θυμάμαι, αλλά που να τα θυμάμαι ……………. 
 
 
 
Η Οικονομική Επιτροπή - ως Διοικούσα και Διαχειριστική Επιτροπή των 
Κληροδοτημάτων του Δήμου Καλαμάτας, στα οποία δεν έχουν οριστεί από τον διαθέτη 
τους Διοικητικά και Διαχειριστικά Συμβούλια, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 330/2011 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής - με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, 
αφού λαμβάνει υπόψη της όλα τα προαναφερόμενα, την θετική γνώμη του  
Εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας Πηγών,  καθώς και το γεγονός ότι τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής κ. Μπρεδήμας και κ. Φαββατάς δηλώνουν ΛΕΥΚΗ ψήφο, κατά 
πλειοψηφία,  
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι          
 
Εγκρίνει τον απολογισμό,  τον  ισολογισμό  και  τα αποτελέσματα χρήσης, 
οικονομικού  έτους  2012,  του   Κληροδοτήματος  «ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ». 

ΤΣΑΓΚΑΝΗ:  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: 

ΤΣΑΓΚΑΝΗ: 
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Ο εν λόγω απολογισμός σε γενική ανακεφαλαίωση παρουσιάζει την εξής 
εικόνα :        
 

ΕΣΟΔΑ                                                          52.824,83 ΕΥΡΩ 

ΕΞΟΔΑ                                                                683,36 ΕΥΡΩ 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ                            52.141,47 ΕΥΡΩ                                   

 
 
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. Μιχαλόπουλος Σωτήριος    

  4. Μπασακίδης Νικόλαος 

  5. Μπούχαλης Δημήτριος  

  6. Μπρεδήμας Θεόδωρος   

  7. Φαββατάς Δημήτριος  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 22 Απριλίου 2013 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 


