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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   54/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ   696/2020

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 30η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, 
συνέρχεται στην 54η/2020 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά 
την υπ’ αριθμ. πρωτ.  87053/24-12-2020 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε 
σύμφωνα με το νόμο. 

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται με τηλεδιάσκεψη (με χρήση του λογισμικού zoom), σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τ. Α’) και της υπ’ 
αριθμ. 426/77233/13-11-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και συμμετέχουν σε 
αυτή ο κ. Φάβας Γεώργιος, Αντιδήμαρχος Καλαμάτας, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
και από τα τακτικά μέλη του Σώματος οι κ.κ.  1) Λιάππας Λεωνίδας, 2) Μαρινάκης Σαράντος, 
3) Μπάκας Ιωάννης και 4) Τζαμουράνης Βασίλειος.

Δεν συμμετέχουν αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Αλειφέρη Καραθανάση 
Ελένη, 2) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 3) Μπασακίδης Νικόλαος και 4) Πολίτης Δημήτριος.

Στη συνεδρίαση συμμετέχουν τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. 
Δρούγας Παντελής, Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος, Χριστόπουλος Ιωάννης και Αγγελής 
Αναστάσιος, αναπληρώνοντας τα τακτικά μέλη κ.κ. Μπασακίδη Νικόλαο, Πολίτη Δημήτριο, 
Κοσμόπουλο Βασίλειο και Αλειφέρη Καραθανάση Ελένη, 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:
 Συμμετέχουν:

- Λόγω απουσίας του Προέδρου του Συμβουλίου της Κοινότητας Καλαμάτας κ. Λύρα 
Παναγιώτη, η αναπληρώτρια αυτού κα Μπάμπαλη Αικατερίνη. 

- Η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Μ. Μαντίνειας κα Χρονοπούλου Μαρία.
 Δεν συμμετέχουν:

- Οι Πρόεδροι Συμβουλίων Κοινοτήτων: 1) Βέργας κ. Κουρεντζής Γεώργιος και 2) 
Θουρίας κ. Κυριακόπουλος Κωνσταντίνος. 

- Οι Πρόεδροι Κοινοτήτων: 1) Αλαγονίας κ. Καζάκος Γεώργιος, 2) Αλωνίων κ. 
Χριστόπουλος Βασίλειος και 3) Πηγών κ. Μαρκόπουλος Απόστολος. 

Στη συνεδρίαση επίσης συμμετέχουν ο δημοτικός σύμβουλος κ. Φαββατάς Δημήτριος, καθώς 
και ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου κ. Φερετζάκης Γεώργιος.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης.   
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 5 (iv)ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο :

Έγκριση προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2021, των Κεφαλαίων Αυτοτελούς Διαχείρισης - 
Κληροδοτημάτων Δήμου Καλαμάτας: (iv)  «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΡΑΓΩΝΑ»

Το με αριθμ. πρωτ. 85604/22-12-2020 σχετικό έγγραφο του Τμήματος Προσόδων, 
Περιουσίας & Κοιμητηρίων της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου, το οποίο ήταν στο 
φάκελο του θέματος προς ενημέρωση, μαζί με τα διαβιβαζόμενα με αυτό εισηγητική έκθεση 
και σχέδιο προϋπολογισμού, έχει αναλυτικά ως εξής:

ΘΕΜΑ:  Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης 
κληροδοτήματος Δήμου Καλαμάτας «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΡΑΓΩΝΑ»

Σας διαβιβάζουμε εισηγητική έκθεση και σχέδιο Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 για το 
κληροδότημα «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΡΑΓΩΝΑ», προκειμένου να ενταχθεί στα θέματα ημερησίας διάταξης 
για συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης έγκρισής του.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΩΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

ΦΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Επί του προϋπολογισμού οικον. έτους  2021 του κληροδοτήματος «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΡΑΓΩΝΑ»   
το Συμβούλιο της Κοινότητας Βέργας  εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του με την υπ’ αριθμ. 
32/2020 απόφασή του η οποία απεστάλη στο  Τμήμα Προσόδων, Περιουσίας & Κοιμητηρίων 
της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Καλαμάτας.  

Επί του θέματος διεξάγεται διαλογική συζήτηση ως εξής: 

Λοιπόν, εγώ θα πω κατά την εισήγηση.
Το «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΡΑΓΩΝΑ» είναι και αυτό ένα Κληροδότημα το οποίο έχει 

ακίνητα στην Αθήνα, δεν έχει…, έχει κάποια μισθώματα τα οποία λαμβάνει, κάποια άλλα τα 
οποία προφανώς του οφείλονται, το χρηματικό υπόλοιπο είναι 241.000 και αν δεν με απατάει 
η μνήμη μου είναι αυτό του οποίου τα έσοδα προορίζονται για να γίνει κάποιο Εκπαιδευτήριο 
στην περιοχή της Βέργας, αν θυμάμαι καλά. 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Βρεφονηπιακός. 

Ο Βρεφονηπιακός Σταθμός στη Βέργα. 
Λοιπόν, κ. Χριστόπουλε; 

Εντάξει, θα συμφωνήσουμε για την ανάγκη της σημερινής συνεδρίασης, 
αλλά πιστεύω ότι αυτά είναι ζητήματα που θα πρέπει να τα δούμε 

διεξοδικά.
Συμφωνώ με τον Βασίλη όπως έβαλε το Κληροδότημα του «ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΥ», εγώ έχω μια 
άλλη άποψη για την αξιοποίηση του «ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΥ», την έχω καταθέσει ….(δεν 
ακούγεται), αλλά θα πρέπει να βγουν απ’ αυτό το τέλμα που τα κατέχει. 
Ψηφίζω, λοιπόν, σε όλα θετικά με την επιφύλαξη, επειδή είναι τακτοποιητικοί και 
περισσότερο τεχνοκρατικοί οι προϋπολογισμοί, ψηφίζω θετικά για να συνεχιστεί η διαδικασία 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: 
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κατοχύρωσης της δικαιοδοσίας του Δήμου σε αυτά τα κτίρια, αλλά από κει και μετά πολιτικά 
έχω εκφράσει τις έντονες διαφωνίες μου για τη μη εκμετάλλευση της περιουσίας του Δήμου 
από τη Δημοτική Αρχή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, πάντως όπως βλέπετε… 

Γι’ αυτό θα ψηφίσω σε όλα Υπέρ με τις επιφυλάξεις που έβαλα και για 
λόγους τεχνοκρατικούς  περισσότερο και διεκπεραιωτιούς. 

Ναι, Γιάννη. 
Πάντως όπως βλέπετε έχει μπει κονδύλι για τη δαπάνη κατασκευής του 

Βρεφονηπιακού Σταθμού, έτσι; 165.702,91. 
Λοιπόν, Βασίλης Τζαμουράνης. 

Ήθελα να ρωτήσω το εξής: Καταρχήν ποιο είναι αυτό, Γιώργο; Είναι αυτό 
που είναι στον Πειραιά; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι. Του Πειραιά αφορά την Αλαγονία, είναι «ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ» αυτό. 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Αα «ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ». Αυτό τι είναι; Το γνωρίζεις; Το έχεις εκεί; 

Ναι, είναι κάποια ακίνητα που βρίσκονται στην οδό Αχαρνών, αν δεν με απατάει 
η μνήμη μου και εκεί στην οδό Μάγερ.  

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Διαμερίσματα δηλαδή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Διαμερίσματα και καταστήματα, ναι. 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Γιατί το ποσό των 6.000 είναι χαμηλό ποσό, είναι πολύ μικρό ποσό. 

Είναι μικρό, έχεις δίκιο, γιατί είναι πολλά τα οποία είναι ξενοίκιαστα, επειδή 
κακά τα ψέματα είναι και σε μία περιοχή πλέον υποβαθμισμένη εκεί και έχουν 

και ζητήματα τα οποία κάποια θέλουν να φτιαχτούν, είμαστε σε μία επαφή και με τους 
διαχειριστές εκεί πέρα, προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Όποιοι θέλουν να 
μπουν θέλουν να μπουν κυρίως αλλοδαποί και να το νοικιάζουν και τσάμπα να σας το πω 
έτσι. 

Ναι, θα μπορούσαμε να το δούμε, Γιώργο, σε μια κατεύθυνση, υπάρχουν 
φτωχοί φοιτητές από δω, να υπήρχε, τέλος πάντων, ένα συμβολικό 

ποσό… 

Γιάννη, συμφωνώ σ’ αυτό που λες και θα σου πω το εξής: Ήδη στη σκέψη μας 
είναι πλέον λίγο αργότερα, μετά το Πάσχα, να κάνουμε αυτή την κίνηση και 

παιδιά τα οποία σπουδάζουν από την Καλαμάτα να βγάλουμε αυτά τα ακίνητα στον αέρα 
στην ιστοσελίδα του Δήμου και να υπάρξει η δυνατότητα με κάποιο τίμημα, τέλος πάντων, 
σχετικό και να είμαστε βέβαια και νόμιμοι απέναντι στη Διεύθυνση Κληροδοτημάτων, να 
μπορούν κάποια παιδιά Μεσσήνια να τα μισθώσουν. 

Έτσι, έτσι, γιατί και λόγω ύπαρξης να έχουν αυτά τα κτίρια αλλά και να 
βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συμφωνούμε σ’ αυτό, Γιάννη, συμφωνούμε. 

Εκεί που δίνουμε τα βραβεία για τους καλύτερους κάθε φορά, θα 
μπορούσαμε να είναι και ένας τρόπος ενίσχυσης, των οικονομικών 

ασθενεστέρων… 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Δεν γίνεται αυτό, Γιάννη μου, είναι Κληροδότημα, δεν γίνεται, δυστυχώς. Δεν 
μπορούμε να το κάνουμε. 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, λέω, εντάξει, να υπάρχει και ένα… 

Αλλά το να το βγάλουμε στον αέρα και να υπάρχουν ενδιαφερόμενοι γονείς 
από εδώ στο να μισθώσουν με κάποια τιμήματα να το πούμε έτσι χαμηλά, στο 

όριο του Νόμου να βαδίσουμε, στο όριο του Νόμου να βαδίσουμε, είναι μία σκέψη την οποία 
το έχουμε σκεφτεί και εμείς αυτό να το κάνουμε. 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ο Σαράντος που είναι ο νέος Τσάρος της οικονομίας να τα δει αυτά. 

Κύριε Πρόεδρε, ο νέος Τσάρος. 
Επειδή για όλα τα Κληροδοτήματα κάπως έτσι θα είναι τα θέματα και οι 

τοποθετήσεις των συναδέλφων της αντιπολιτεύσεως που δεν λέω ότι σε κάποια έχουμε και 
εμείς έτσι τους προβληματισμούς μας, γιατί πράγματι η περιουσία, κύριοι συνάδελφοι, θέλει 
πάρα πολύ δουλειά. 
Εγώ εκείνο που μπορώ να πω είναι ότι δεν μπορεί να παραμείνει έτσι η αντιμετώπιση των 
περιουσιακών στοιχείων του Δήμου. Θέλει πάρα πολύ δουλειά, θα το δείτε και στην πορεία 
και θα χρειαστεί και η συνδρομή η δική σας στις προσπάθειες που πρέπει να κάνουμε για να 
«ανακτήσουμε» και το λέω εντός εισαγωγικών, αν θέλετε, αυτό, να μην παρεξηγηθώ την 
περιουσία του, ο Δήμος.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα. 

Εγώ, για να πω και εγώ μια κουβέντα και να μην ξαναεπανέλθουμε σ’ αυτά, 
προκύπτει με τα όσα μέχρι τώρα είπαμε και ισχύουν τα ίδια και για τα 

υπόλοιπα Κληροδοτήματα, νομίζω ότι είναι μια μεγάλη υπόθεση, που σωστά το έβαλε και ο 
Σαράντος και σωστά το επεσήμανε και ο Γιάννης ο Χριστόπουλος. 
Εγώ θέλω να προτείνω το εξής, μάλλον θεωρώ ότι θα ήτανε σκόπιμο να ανατεθεί μία μελέτη, 
δεν ξέρω σε ποιον, αυτό είναι κάτι που θα το βρούμε, σε ένα γραφείο που ασχολείται με το 
real estate προκειμένου να υποδείξει τρόπους οικονομοτεχνικούς για την καλύτερη 
αξιοποίηση αυτών των περιουσιακών στοιχείων του Δήμου. Και δεν μπορούμε να τα 
αφήσουμε στην τύχη τους, διότι μπορεί να είναι και παλιά, τα οποία να χρήζουν μεγάλης 
επισκευής, πρέπει…, χίλια δύο πράγματα. Και σε κάθε περίπτωση είναι θλιβερό να έχουμε 
κάποια περιουσιακά στοιχεία σαν Δήμος και να τα έχουμε εγκαταλείψει ή να τα έχουμε 
αφήσει και να έχουμε τα προβλήματα. 
Πρέπει, λοιπόν, να πάρουμε τις αποφάσεις, ακόμη και για τη, ενδεχομένως αν νομικά στέκει, 
διαγραφή αυτών των απαιτήσεων, των επισφαλών απαιτήσεων και να μπουν αυτά σε μια 
φάση απ’ την αρχή, να ξοδέψει και ο δημοτικός προϋπολογισμός διαχρονικά πια κάποια 
χρήματα να τα επισκευάσει, ώστε πλέον και να αξιοποιηθούν και να υπάρχει και ένα σχετικό 
εισόδημα.  

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: …(δεν ακούγεται) προτεραιότητα, να δούμε κάθε χρόνο ένα. 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Κάπως, ναι. Να μπει ένα πρόγραμμα. 

Απλά θα μου επιτρέψετε στη σκέψη του Βασίλη του Τζαμουράνη και του 
Γιάννη του Χριστόπουλου να κάνω μερικές επισημάνσεις. 

Πρώτον: Μία οικονομοτεχνική μελέτη, όπως αναφέρθηκε, για το σύνολο των 
Κληροδοτημάτων δεν μπορεί να γίνει, γιατί είναι ξεχωριστά, είναι αυτοτελή διαχειριζόμενα τα 
Κληροδοτήματα, οπότε δεν μπορεί να υπάρξει κάτι τέτοιο, αν θα γίνει θα πρέπει να γίνει για 
το κάθε ένα ξεχωριστά.

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Για το κάθε ένα, Γιώργο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ:

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Το οποίο, κύριε συνάδελφε, θα πρέπει να το πληρώσει κιόλας, αυτή τη μελέτη 
το κάθε Κληροδότημα και μόνο όσα Κληροδοτήματα δεν έχουν τότε μπορεί να 

συμβάλλει ο Δήμος με την προϋπόθεση ότι αυτά τα χρήματα θα επιστραφούν σε κάποια 
στιγμή από το Κληροδότημα κατά τη διάρκεια της αξιοποίησής του. Αυτό λέει ο Νόμος. 
Ήδη να ξέρετε ότι δύο από τα Κληροδοτήματα έχουν ήδη ανατεθεί σε δικηγορική εταιρεία 
που ασχολείται και με real estate και στην οποία νομίζω περιμένουμε μία οικονομική 
προσφορά για να ξεκινήσουν και θα το φτάσουν, επειδή ξέρετε το μεγαλύτερο πρόβλημα στα 
Κληροδοτήματα, κύριοι συνάδελφοι, είναι οι συνιδιοκτήτες. Όπου έχουμε συνιδιοκτήτες 
δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα και ειδικά όταν δεν έχουμε το ποσοστό 
άνω του 50%; 
Γι’ αυτό τον λόγο βάζουμε δικηγόρους ή δικηγορικές εταιρείες, προκειμένου να ξεκαθαρίσουν 
αυτά τα ζητήματα και να το φτάσουν με το κλειδί στο χέρι, να το πω έτσι, μέχρι τη 
διακήρυξη. Δηλαδή, να λυθούν όλα τα νομικά ζητήματα και κατόπιν όλα τα στάδια που 
χρειάζονται γιατί υπάρχουν ξέρετε και ελλείψεις σχετικά με τις ιδιοκτησίες, που πρέπει να 
γίνουν εγγραφές σε Υποθηκοφυλακεία, όπου δεν υπάρχουν, αποδοχές διαθήκης όπου 
υπάρχει και δεν έχουν γίνει κατά το παρελθόν. Είναι ζητήματα τα οποία δυστυχώς δεν είχαν 
επιλυθεί και κατά καιρούς διάφοροι δικηγόροι ασχολούνταν, το έφταναν μέχρι ένα σημείο, 
μετά ο εγκατέλειπαν γιατί υπήρχε μεγάλη φασαρία να γίνει. 
Θεωρώ, λοιπόν, ότι αρχής γενομένης νομίζω η εταιρεία είναι ΜΠΡΕΓΙΑΝΟΣ στην οποία 
έχουμε αναθέσει νομίζω δύο Κληροδοτήματα, δεν θυμάμαι, νομίζω το ένα είναι του 
«ΔΡΑΓΩΝΑ», είναι η απαρχή για να ξεκινήσουμε μία καθολική και ολιστική αντιμετώπιση των 
ζητημάτων των Κληροδοτημάτων, έτσι ώστε να φτάσουμε στην αξιοποίησή τους σύμφωνα 
με τη βούληση του διαθέτη.
Λοιπόν, ως προς το... το ψηφίζουμε τον προϋπολογισμό του «ΔΡΑΓΩΝΑ», έτσι; Συμφωνούμε 
όλοι. Ναι, Λεωνίδα μου, θέλεις να πεις κάτι;

ΛΙΑΠΠΑΣ: Ένα λόγο μόνο θέλω να πω, να συμπληρώσω και εγώ σε αυτά που είπατε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι.

Είναι ηθική υποχρέωσή μας απέναντι στους κληροδότες. Αυτοί οι άνθρωποι 
αφήσαν μια περιουσία για τους σκοπούς που την αφήσαν. Εμείς έχουμε την 

ηθική υποχρέωση τουλάχιστον, τουλάχιστον να την αξιοποιήσουμε αυτή την περιουσία και να 
εκτελέσουμε τους σκοπούς για τους οποίους τη δώσανε.
Βέβαια μια μεγάλη περιουσία …(δεν ακούγεται), όπως είπες και εσύ Γιώργο, …(δεν ακούγεται) 
τι ενοίκιο να πάρεις από διαμέρισμα; Ποιος πάει να νοικιάσει τώρα στην Αχαρνών; Ποιος 
φοιτητής θα πάει να μείνει στην Αχαρνών; Ποιος πατέρας θα πάει να αφήσει το παιδί του 
στην Αχαρνών;
Εν πάση περιπτώσει, έχουμε μεγάλο πρόβλημα,  μεγάλο  πρόβλημα με  τα Κληροδοτήματα 
και πρέπει να γίνει μια ενδελεχής συζήτηση που δεν  μπορούμε να  την κάνουμε εδώ τώρα 
και πρέπει να καταθέσουμε προτάσεις, όμως, μην ξεχνάμε όμως τα εξής: το κάθε 
Κληροδότημα βάσει του Νόμου δεν μπορεί να είναι... να φέρουμε κέρδος για να εκτελούμε 
τους σκοπούς. 
Δηλαδή, δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι το Κληροδότημα είναι ένα μακρύ χέρι του Δήμου, 
να κάνουμε κοινωνική πολιτική μέσα απ’ το Κληροδότημα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται αυτό, Λεωνίδα μου.

ΛΙΑΠΠΑΣ: Αυτό λέω, αυτό δεν λέω; …(δεν ακούγεται).

Δεν γίνεται. 
Συμφωνούμε σε όλα πάντως με ότι είπες νομίζω όλοι. Ομονοούμε όλοι. 

Συμφωνούμε, λοιπόν. 
Ομονοούμε και το ψηφίζουμε, λοιπόν, του «ΔΡΑΓΩΝΑ», Ομόφωνα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΛΙΑΠΠΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
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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, με την 
ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη της τα προαναφερόμενα, 
καθώς  επίσης και τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010, όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν,  

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

Εγκρίνει τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων, οικον. έτους 2021, του 
Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης - Κληροδοτήματος «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΡΑΓΩΝΑ», 
ο οποίος σε γενική ανακεφαλαίωση παρουσιάζει την εξής εικόνα:

ΕΣΟΔΑ 253.757,77  €
ΕΞΟΔΑ 241.262,38  €
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 12.495,39  €

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο  υπογράφεται όπως ακολουθεί :

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Γεώργιος Φάβας 1. Αγγελής Αναστάσιος 

2. Δρούγας Παντελής

3. Λιάππας Λεωνίδας

4. Μαρινάκης Σαράντος

5. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος

6. Μπάκας Ιωάννης

7. Τζαμουράνης Βασίλειος

8. Χριστόπουλος Ιωάννης

Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓ. ΦΑΒΑΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
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