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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   30/2013 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   244/2013 
  

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 29η Ιουλίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 

π.μ., στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28, συνέρχεται στην 

30η/2013 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ 

αριθμ. πρωτ. 44137/25-7-2013 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 όλα τα τακτικά μέλη, ήτοι οι 

κ.κ.: 1)   Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 2) Καμβυσίδης Ιωάννης, 3) Καρβέλης Γεώργιος, 4) 

Μπασακίδης Νικόλαος, 5) Μπούχαλης Δημήτριος, 6) Μπρεδήμας Θεόδωρος, 7) Νιάρχος 

Αναστάσιος και 8) Φαββατάς Δημήτριος.  

 

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 : 

 Απόδοση ποσού στο Δήμο Καλαμάτας από το κληροδότημα «Λυκ. Σκια». 

Η από 26-7-2013 εισήγηση του Τμήματος Δημοτικής Περιουσίας & Διαχείρισης 
Κοιμητηρίων της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Καλαμάτας έχει αναλυτικά ως 
εξής:  
 
 
ΘΕΜΑ:  Απόδοση ποσού στο Δήμο Καλαμάτας από το κληροδότημα «Λ. Σκιά» 

ίσο με αυτό των υποτροφιών σε αριστεύσαντες μαθητές του Δήμου  
 

 
Αφού λάβαμε υπόψη  

1. Την 14763/23-12-1999 δημόσια διαθήκη του διαθέτη  

2. Την 74/2013 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης 
προϋπολογισμού,  

      3. Τα μισθωτήρια που έχουν υπογραφεί μέχρι σήμερα, και σύμφωνα με τα οποία  
το Κληροδότημα Λυκούργου Σκιά, από το 2013 και έπειτα θα εισπράττει κάθε χρόνο το 
ποσό των 120.000,00 € περίπου. 

Από το εισπραττόμενο ποσό αφαιρούνται τα έξοδα του Κληροδοτήματος, τα οποία σε 
ετήσια βάση υπολογίζονται περίπου στο ποσό των 20.000,00 €. 

Επομένως το υπόλοιπο ποσό ανέρχεται περίπου στα 100.000,00 €, τα οποία 
σύμφωνα με το διαθέτη, όπως ακριβώς αναγράφεται στη διαθήκη «από το δε 
υπόλοιπο, το ήμισυ αυτού θα διαθέτει ο κληρονόμος ελευθέρως, ενώ το έτερο ήμισυ 
υποχρεούται να διαθέτει κατ’ ισομοιρία μεταξύ δυο τουλάχιστον αποδεδειγμένως 
απόρων νέων, προερχόμενων εκ του Δήμου Καλαμάτας και αποφοιτούντων με άριστη 
επίδοση…..». 

Μέχρι το τέλος 2012 είχαν δοθεί 96.000,00 € σε υπότροφους και το αντίστοιχο ποσό 
στο Δήμο Καλαμάτας, εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν είχε συγκροτηθεί η επιτροπή 
αξιολόγησης.  Παρόλες τις αλλεπάλληλες προσπάθειες που είχαν γίνει από το Δήμο 
για συγκρότηση της επιτροπής υπήρχε δυσκολία από το Νομικό Συμβούλιο του 
Κράτους να υποδείξουν κάποιο Δικαστικό Αντιπρόσωπο ως μέλος της επιτροπής.  
Σύμφωνα  με τα οικονομικά στοιχεία του ιδρύματος θα έπρεπε να είχαν δοθεί 
232.000,00 € περίπου.  

Για το λόγο αυτό αποφασίστηκε το έτος 2013 – 2014 να δοθούν οχτώ επιπλέον 
υποτροφίες, οι οποίες σε συνδυασμό με τη δέσμευση όσων έχουν ξεκινήσει να 
δίνονται ήδη αλλά και αυτών που προγραμματίζεται να χορηγούνται για τα επόμενα 
έτη, κατά τη βούληση του διαθέτη, θα έχουν ως αποτέλεσμα τα επόμενα χρόνια να 
χορηγούνται τα ακόλουθα ποσά: 

2013-2014:   76.800,00 €  (28.800,00 €) 

2014-2015:   81.600,00 €  (33.600,00 €) 

2015-2016:   86.400,00 €  (38.400,00 €) 
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2016-2017:   72.000,00 €  (24.000,00 €) 

2017-2018:   76.800,00 €  (28.800,00 €) 

             393.600,00 €            153.600,00 € 

 

Με αυτόν τον τρόπο μέχρι το έτος 2017- 2018 θα έχουμε καλύψει και 153.600,00 € + 
96.000,00 € (μέχρι σήμερα) = 249.600,00 €, καλύπτοντας με αυτόν τον τρόπο το 
διάστημα που δεν είχαν δοθεί οι υποτροφίες.  

Παράλληλα ο Δήμος Καλαμάτας, βάσει διαθήκης, δικαιούται το 50% των καθαρών 
εσόδων.  Μέχρι 31/12/2012, θα έπρεπε να του διατεθεί το ποσό των 250.000,00 € ήτοι 
περίπου το 50% των χρημάτων που διαθέτει ως ταμειακό υπόλοιπο την 31/12/2012 το 
Κληροδότημα.  

Και από το έτος 2014 να παίρνει 50.000,00 € που αντιστοιχούν στα 
προϋπολογισθέντα ετήσια καθαρά έσοδα του κληροδοτήματος.  

 

Το ίδρυμα την 31/12/2012 ως ταμειακό υπόλοιπο είχε το ποσό των 540.727,16 € 
καθαρό ταμειακό υπόλοιπο, οπότε με τον ως άνω προγραμματισμό θα έχει 
πραγματοποιηθεί το εξής: 

Υποτροφίες :   249.600,00 € 

Δήμος Καλαμάτας : 250.000,00 € 

 

 Σύνολο: 499.600,00 € 

 

παραμένει υπόλοιπο 40.000,00 € ως ασφαλιστική δικλείδα σε περίπτωση 
καθυστέρησης μισθωμάτων ή λύσης μισθώματος, το οποίο ποσό θα αυξάνεται κάθε 
χρόνο καθότι τα έξοδα ( το ποσό των 20.000,00 €) πιθανόν δεν θα εξαντλείται.  

 

                                                ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

 

1. Την τροποποίηση του προϋπολογισμού του κληροδοτήματος ως εξής: 

Α.  ΕΞΟΔΑ: 
     Ενίσχυση δαπανών  

 Απόδοση ποσού στο Δήμο Καλαμάτας (ποσό ίσο με αυτό που διατίθεται για 
τις υποτροφίες παρελθόντων οικ. ετών)………………250.000,00 € 

Β. ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ:  
     ΥΠΑΡΧΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:                       545.536,79 € 

     ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ:          

     Από ενίσχυση δαπανών:                                  250.000,00 € 

                                                                         
ΑΠΟΜΕΝΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:                       295.536,79 €             
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2. Την απόδοση του ποσού των 250.000,00 € στο Δήμο Καλαμάτας σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στην εισήγηση. 

  
  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
          «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ» 

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  

                                                                  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ 
 
 
 
Η εισήγηση του δημοτικού συμβούλου κ. Μπούχαλη Δημητρίου καθώς και η  διαλογική 
συζήτηση που διεξάγεται επί του θέματος έχουν αναλυτικά ως εξής:  
 

 
Έχουμε κάνει μία μελέτη με την οποία βρήκαμε τι χρήματα έχει  
πάρει ο Δήμος τι χρήματα έχουν δοθεί για υποτροφίες ……………… 

(δεν ακούγεται). Ζητούμε ισόποσο ποσό να δοθεί στο Δήμο Καλαμάτας.  
Έτσι κι αλλιώς θα εγκριθεί και από το Υπουργείο Οικονομικών.  

 
Να ρωτήσω εγώ κάτι σ’ αυτό;  

 
Ναι, ναι.  
 

Κάτι λέει μέσα ότι δεν είχε φτιαχτεί η επιτροπή. Φτιάχτηκε; 
 
Για ποιο λέτε;  
 

Για τις υποτροφίες. Κάτι λέει εκεί πέρα στο τέλος ότι τα προηγούμενα 
χρόνια δεν έχουν δοθεί γιατί από το Δημοτικό Συμβούλιο ……………… 

 
 Ήταν παλιά. Επί δημαρχοντίας του Παναγιώτη του Νίκα άρχισαν να 
δίνονται υποτροφίες. Μέχρι τότε δεν είχε ασχοληθεί κανένας με τις 

υποτροφίες, …..  
 
Ναι αλλά κάπου λέει μέσα ότι δεν είχε φτιαχτεί η επιτροπή το ’12. Έχει 
φτιαχτεί τώρα; Κάτι λέει ότι το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους 

…………………  
 
Υπήρχε κάποιο θέμα με το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Τώρα 
ορίζεται από το δικηγορικό σύλλογο και δεν υπάρχει θέμα πλέον.  

 
 
 
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 
προηγούμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την ολοκλήρωση της  
διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη της την παραπάνω εισήγηση, τις 
διατάξεις του Α.Ν. 2039/39 και Β.Δ. 3011/04/12-39 περί κληροδοτημάτων και τη 
δήλωση ΛΕΥΚΗΣ ψήφου από τους κ.κ. Μπρεδήμα και Φαββατά, κατά πλειοψηφία,  
 

ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ:  

ΝΙΑΡΧΟΣ:  

ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: 

ΝΙΑΡΧΟΣ:  

ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ:  

ΝΙΑΡΧΟΣ:  

ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: 

ΝΙΑΡΧΟΣ:  

ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ:  
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      
 
Εγκρίνει: 
 
Ι. Την τροποποίηση του προϋπολογισμού, οικον. έτους 2013, του 

Κληροδοτήματος «Λυκούργου Σκιά»,  ως εξής : 
 

Α.  ΕΞΟΔΑ: 

     Ενίσχυση δαπανών  

 Απόδοση ποσού στο Δήμο Καλαμάτας (ποσό ίσο με αυτό που διατίθεται για 

τις υποτροφίες παρελθόντων οικ. ετών)………………250.000,00 € 

Β. ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ:  

     ΥΠΑΡΧΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:                       545.536,79 € 

     ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ:          

     Από ενίσχυση δαπανών:                                  250.000,00 € 

                                                                         

ΑΠΟΜΕΝΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:                       295.536,79 €             

 
II. Την απόδοση ποσού διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (250.000,00 €)  

στο Ταμείο του Δήμου Καλαμάτας,  
 
σύμφωνα με την από 26-7-2013 εισήγηση του Τμήματος Δημοτικής 
Περιουσίας & Διαχείρισης Κοιμητηρίων της Διεύθυνσης Οικονομικών του 
Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της 
απόφασης αυτής.  
 
 
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. Καμβυσίδης Ιωάννης  

  3. Καρβέλης Γεώργιος  

  4. Μπασακίδης Νικόλαος  

  5. Μπούχαλης Δημήτριος  
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  6. Μπρεδήμας Θεόδωρος   

  7. Νιάρχος Αναστάσιος  

  8. Φαββατάς Δημήτριος  

 

Ακριβές Απόσπασμα 
Καλαμάτα 5 Αυγούστου 2013 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ 

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 

 
 


