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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   59/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ   718/2021

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 22α Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:20, 
συνέρχεται στην 59η/2021 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, που 
πραγματοποιείται, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου 
Καλαμάτας ¨ΦΑΡΙΣ¨, επί της οδού Αθηνών 99 (2ος όροφος Β’ κτιρίου), λόγω της διεξαγωγής 
εκλογών του σωματείου εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Μεσσηνίας στον καθορισμένο χώρο 
συνεδρίασης (ισόγειο Α΄κτιρίου), δια ζώσης αποκλειστικά, εφόσον πρόκειται για πλήρως 
εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ 
αριθμ. 643/69472/24-9-2021 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και  της  ΚΥΑ 
Δ1α/Γ.Π.οικ. 77146/10.12.2021 (ΦΕΚ 5816/11.12.2021 τ. Β'), μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 
119079/17-12-2021 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο. 
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση ο κ. Φάβας Γεώργιος, Αντιδήμαρχος Καλαμάτας, Πρόεδρος  
της  Οικονομικής  Επιτροπής και από  τα τακτικά μέλη του Σώματος οι κ.κ. 1) Μαρινάκης 
Σαράντος, 2) Μπασακίδης Νικόλαος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 735 απόφαση) και 3) 
Τζαμουράνης Βασίλειος.

Δεν παραβρίσκονται  αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Αλειφέρη Καραθανάση 
Ελένη, 2) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 3) Λιάππας Λεωνίδας, 4) Μπάκας Ιωάννης και 5) Πολίτης 
Δημήτριος. 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. 
Αγγελής Αναστάσιος, Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος και Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος, 
αναπληρώνοντας τα τακτικά μέλη κ.κ. Αλειφέρη Καραθανάση Ελένη, Πολίτη Δημήτριο και 
Μπάκα Ιωάννη, αντίστοιχα.   

Επίσης στη συνεδρίαση κλήθηκαν Πρόεδροι Συμβουλίων Κοινοτήτων και Πρόεδροι 
Κοινοτήτων, επειδή στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα που αφορούν στις εν λόγω 
Κοινότητες και απ’ αυτούς:
- παραβρίσκεται, λόγω απουσίας του Προέδρου του Συμβουλίου της Κοινότητας Καλαμάτας 

κ. Λύρα Παναγιώτη, η αναπληρώτρια αυτού κα Μπάμπαλη Αικατερίνη 
- δεν παραβρίσκονται 
o οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων: 1) Λεΐκων κ. Τσαούσης Ιωάννης και 2) 

Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης
o οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων: 1) Αγίου Φλώρου κ. Χρονόπουλος Δημήτριος, 2) Αγρίλου 

κ. Δημόπουλος Ευστάθιος, 3) Αλαγονίας κ. Καζάκος Γεώργιος, 4) Αλωνίων κ. 
Χριστόπουλος Βασίλειος, 5) Ανεμόμυλου κ. Μυλωνάς Νικόλαος, 6) Βελανιδιάς κ. 
Μπαρούνης Παναγιώτης και 7) Καρβελίου κ. Μαραβάς Δημήτριος.

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρίσκονται ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας κ. Σκοπετέας Αναστάσιος 
και το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δρούγας Παντελής (προσέλευση 
στην υπ’ αριθμ. 718 απόφαση και αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 725 απόφαση).

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης.   
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Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος αναφερόμενος στο εκτός ημερησίας διάταξης θέμα με τίτλο  
¨Συνέχιση της χορηγίας υποτροφιών του κληροδοτήματος «ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΣΚΙΑ»¨ του οποίου 
ζητείται η συζήτηση στην παρούσα συνεδρίαση, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα του, 
δίνει το λόγο στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο  τον κ. Μαρινάκη να ενημερώσει το Σώμα σχετικά 
και η διαδικασία εξελίσσεται όπως ακολουθεί:

Κύριε Πρόεδρε αφορά το Πρακτικό της Επιτροπής για Κληροδότημα 
¨Λυκούργου Σκιά¨ για τη συνέχιση των υποτροφιών. 

Το κατεπείγον, κλείνει το οικονομικό έτος και όσο το δυνατόν γρηγορότερα αυτά τα παιδιά 
τύχουν της χορηγίας αυτής τόσο καλύτερα θα είναι γιατί είναι μεσούσης της εκπαιδευτικής 
χρονιάς.  

Και για κάποια είναι και απολογιστικά κιόλας γιατί έχουν ολοκληρώσει τις 
σπουδές τους, για δύο, γι΄ αυτό θα δούμε  ότι στο 2ο εκτός ημερησίας κύριε 

συνάδελφε, - έτσι δεν είναι;-, έχουμε και δύο νέους υποτρόφους.

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Θα έχουμε δύο νέους υποτρόφους ……. (δεν ακούγεται)    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει. Άρα λοιπόν για να ληφθούν τα χρήματα, συναινείτε κ. Τζαμουράνη;

Συναινώ ΝΑΙ και από ότι είδα το πρακτικό πρέπει να ήρθε πριν από λίγες 
ημέρες, της Επιτροπής, κατά συνέπειαν κι εγώ είμαι ΥΠΕΡ του να δοθούν 

το ταχύτερον δυνατόν στα παιδιά που δικαιούνται. 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Είναι της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δεν είναι κάτι που … 
 
Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το εκτός ημερησίας διάταξης θέμα 
που το Σώμα ομόφωνα, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, αποδέχθηκε να συζητηθεί μαζί με 
τα τακτικά θέματα λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα του, με τίτλο :

Συνέχιση της χορηγίας υποτροφιών του κληροδοτήματος «ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΣΚΙΑ».

Η με αριθμ. πρωτ. 119364/17-12-2021 εισήγηση του Τμήματος Προσόδων, Περιουσίας & 
Κοιμητηρίων της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου, καθώς και το συνημμένο σε αυτή 
πρακτικό της τριμελούς επιτροπής για τη συνέχιση υποτροφιών του Κληροδοτήματος 
¨Λυκούργου Σκιά¨, που ήταν στο φάκελο του θέματος και έχουν αποσταλεί στα Μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής προς ενημέρωση, έχουν ως εξής:

ΘΕΜΑ: Συνέχιση της χορηγίας των υποτροφιών του Κληροδοτήματος «Λυκούργου Σκιά»
     

Σχετ.: Το από 06.12.2021 πρακτικό της τριμελούς επιτροπής ανάδειξης υποτρόφων 
κληροδοτήματος «Λυκούργου Σκιά».

 
Έχοντας υπόψη: 

1. τις διατάξεις του Α. Ν. 2039/1939,
2. τις διατάξεις του Ν. 4182/2013,
3. την 14763/23.12.1999 δημόσια διαθήκη του διαθέτη Λυκούργου Σκιά,
4. την υπ’ αριθμ. 693/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αποτελεί την Διοικούσα 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 
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– Διαχειριστική Επιτροπή Κληροδοτημάτων, για την ψήφιση του προϋπολογισμού του 
Κληροδοτήματος «Λυκούργου Σκιά», οικ. έτους 2021, όπως αυτή εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 
πρωτ. 7689/08.02.2021 (ΑΔΑ: ΩΞΣΘΟΡ1Φ-21Ε) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου, Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών, 
5. την υπ’ αριθμ. 86/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση των πιστώσεων, 
οικονομικού έτους 2021, των Κληροδοτημάτων του Δήμου Καλαμάτας, 
6. το από 06.12.2021 πρακτικό της τριμελούς επιτροπής, η οποία συνεστήθη σύμφωνα με τη 
βούληση του διαθέτη Λυκούργου Σκιά, αποτελούμενη από τον Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ.κ. 
Χρυσόστομο, ως πρόεδρο, τον κ. Ξηρογιάννη Περικλή, Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου 
Καλαμάτας και τον κ. Πεφάνη Νικόλαο, Δ/ντη Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας, ως 
μέλη,  με το οποίο αποφασίστηκε η συνέχιση της χορηγίας σε οκτώ (8) υποτρόφους και η 
αναστολή της χορήγησης της υποτροφίας σε μία (1) υπότροφο και διαβιβάστηκε με το υπ’ αριθμ. 
πρωτ. 116727/14.12.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας.

   Με βάση τα ανωτέρω, σας διαβιβάζουμε το από 06.12.2021 σχετικό πρακτικό της τριμελούς 
επιτροπής ανάδειξης υποτρόφων Κληροδοτήματος «Λυκούργου Σκιά» για την έγκρισή του ή μη, 
ως διοικούσα – διαχειριστική επιτροπή του Κληροδοτήματος «Λυκούργου Σκιά, αναφορικά με:

α. τη συνέχιση της χορηγίας στους παρακάτω οκτώ (8) υποτρόφους:

1. Βαγγέλη Σουζάνα του Αντέρα
2. Ζυγουράκη Ελένη – Άννα του Διονυσίου
3. Ηλιοπούλου Μαρία του Αγγέλου 
4. Μπιτσάνη Κωνσταντίνα του Γρηγορίου
5. Μπούχαλη Βασίλειο του Ευαγγέλου
6. Πετρομιχελή Δημήτριο του Παναγιώτη
7. Σαραντοπούλου Δανάη-Ευσταθία του Δημητρίου
8. Σεντεμέντε Μαγδαληνή του Βασιλείου

Το ανώτατο όριο της μηνιαίας χορηγίας καθορίζεται σύμφωνα με τη αριθμ. 101532/7308 
/Β0011/20.12.2002 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που στην συγκεκριμένη 
περίπτωση ανέρχεται μέχρι του ποσού των τετρακοσίων ευρώ (400€).
    
Η συνολική δαπάνη θα ανέλθει στα 38.400,00 ευρώ (4.800€ Χ 8) και θα καλυφθεί από τον 
Κ.Α.00.6433.01 του προϋπολογισμού του Κληροδοτήματος «Λυκούργου Σκιά». 
    
Τα παραπάνω ποσά χορηγούνται μετά από έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου, Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών. 

  β.  την αναστολή της χορηγίας στην υπότροφο κ. Καρακαϊδού Άρτεμις του Νικολάου, λόγω μη 
περάτωσης του απαιτούμενου αριθμού μαθημάτων.

Συνημμένο:
Το από 06.12.2021 Πρακτικό Συνέχισης Υποτροφιών

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
 «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ»

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΣΑΡΑΝΤΟΣ Χ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ
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Επί του θέματος η διαδικασία συνεχίζεται όπως ακολουθεί:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ως προς την ουσία ψηφίζετε θετικά κ. Τζαμουράνη … 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Θετικά ψηφίζω και να συγχαρώ και τα παιδιά αυτά για τις επιδόσεις τους. 

ΟΜΟΦΩΝΑ.
Εδώ θα ήθελα να κάνω μία επισήμανση, ανάμεσα στους υποτρόφους βρίσκεται 

και η κα Ζυγουράκη, θα το αναφέρω, γιατί πρέπει να το αναφέρω, Ζυγουράκη Ελένη – Άννα 
του Διονυσίου που απ΄ ότι πληροφορήθηκα ολοκλήρωσε τις σπουδές της στην Ιατρική με 
άριστα και μάλιστα πήρε και το αριστείο εκφώνησε τον όρκο. 
Είναι μεγάλη τιμή για το Δήμο Καλαμάτας …

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Μπράβο της, μπράβο της, συγχαρητήρια. 

… έβγαλε μία αριστούχο γιατρό και μέσα από τις υποτροφίες του 
Κληροδοτήματος ¨Λυκούργου Σκιά¨.  

 

Η Οικονομική Επιτροπή, ως Διοικούσα και Διαχειριστική Επιτροπή των Κληροδοτημάτων του 
Δήμου Καλαμάτας, στα οποία δεν έχουν οριστεί από τον διαθέτη του Διοικητικά και 
Διαχειριστικά Συμβούλια, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 295/2019 απόφασή της, μετά από   
διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της την παραπάνω εισήγηση,  τις αναφερόμενες 
σ’ αυτήν διατάξεις, τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010, όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν, καθώς  επίσης και το συνημμένο σε αυτή πρακτικό της τριμελούς 
επιτροπής για τη συνέχεια χορήγησης οκτώ (8) υποτροφιών,  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει:

Ι.  τη συνέχιση της χορήγησης  υποτροφιών από το Κληροδότημα «Λυκούργου 
Σκιά»  στους: 

1.  Βαγγέλη Σουζάνα του Αντέρα
2.  Ζυγουράκη Ελένη – Άννα του Διονυσίου
3.  Ηλιοπούλου Μαρία του Αγγέλου 
4.  Μπιτσάνη Κωνσταντίνα του Γρηγορίου
5.  Μπούχαλη Βασίλειο του Ευαγγέλου
6.  Πετρομιχελή Δημήτριο του Παναγιώτη
7.  Σαραντοπούλου Δανάη-Ευσταθία του Δημητρίου
8.  Σεντεμέντε Μαγδαληνή του Βασιλείου

εγκρίνοντας και την απαιτούμενη συνολική δαπάνη για το σκοπό αυτό ύψους 
38.400,00 € (4.800 Χ 8) σε βάρος του Κ.Α. 00.6433.01 του προϋπολογισμού  
του εν λόγω κληροδοτήματος.

ΙΙ.  την αναστολή της χορηγίας στην υπότροφο κ. Καρακαϊδού Άρτεμις του 
Νικολάου, λόγω μη περάτωσης του απαιτούμενου αριθμού μαθημάτων,

σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 119364/17-12-2021 εισήγηση του Τμήματος 
Προσόδων, Περιουσίας & Κοιμητηρίων της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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δυνάμει  του αναφερόμενου και συνημμένου σε αυτή από 06.12.2021 πρακτικού  
της τριμελούς επιτροπής ανάδειξης υποτρόφων του Κληροδοτήματος «Λυκούργου 
Σκιά», τα οποία  (εισήγηση και πρακτικό) καταχωρούνται αναλυτικά στο ιστορικό 
της απόφασης αυτής

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο στο σύνολό του υπογράφεται 
όπως ακολουθεί :

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Γεώργιος Φάβας 1. Αγγελής Αναστάσιος 

2. Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος

3. Μαρινάκης Σαράντος

4. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος

5. Μπασακίδης Νικόλαος

6. Τζαμουράνης Βασίλειος

Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓ. ΦΑΒΑΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
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