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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 18/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 53/2020

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 29η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 2:00 μ.μ., συνέρχεται
στην υπ΄ αριθμ. 18/2020 συνεδρίαση το Συμβούλιο της Κοινότητας Καλαμάτας, η οποία
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,

μετά την με αριθμ. πρωτ.

86884/24-12-2020 πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη του Συμβουλίου
σύμφωνα με το νόμο.

Συμμετέχουν στη συνεδρίαση οι κ.κ.: 1) Λύρας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Συμβουλίου,
2) Αλεξανδροπούλου Παναγιώτα, 3) Αλεξόπουλος Δημήτριος, 4) Βασιλοπούλου Παναγιώτα,
5) Γαϊτάνης Φώτιος, 6) Διασάκος Σπυρίδων, 7) Καλαμουδάκου Αλεξάνδρα, 8) Καλογεροπούλου
Παναγιώτα, 9) Κουφαλάκου Ευαγγελία, 10) Μπάμπαλη Αικατερίνη, 11) Τσαλίκης Δημήτριος,
12) Τσώλης Ηλίας και 13) Χουσέας Σταύρος.

Δεν συμμετέχουν, αν και κλήθηκαν, τα μέλη κ.κ. 1) Αλεξόπουλος Ιωάννης και 2) Χαχής
Ευάγγελος.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη αυτής.
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……………………………………………………………………………………………………………...
Στη συνέχεια εισάγεται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου για συζήτηση το 3ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης με τίτλο:
Έγκριση προϋπολογισμού, οικον. έτους 2021, του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης –
Κληροδοτήματος «ΛΥΚ. ΣΚΙΑ».
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στo υπ’ αριθμ. πρωτ. 82890/14-12-2020
έγγραφο του Τμήματος Προσόδων, Περιουσίας & Κοιμητηρίων της Διεύθυνσης Οικονομικών το
οποίο έχει αναλυτικά ως εξής:

ΘΕΜΑ: Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς
Διαχείρισης κληροδοτήματος Δήμου Καλαμάτας «ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΣΚΙΑ»
Σας διαβιβάζουμε

εισηγητική έκθεση και σχέδιο Προϋπολογισμού οικονομικού έτους

2021 για το κληροδότημα «ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΣΚΙΑ», προκειμένου να αποφασίσετε για την έγκρισή
του.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
(ΩΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝ. ΦΑΒΑΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι υπηρεσιακή εισήγηση, η άποψή μου είναι υπέρ, δεν υπάρχει κανένα θέμα
το πώς χειρίζεται η υπηρεσία τα θέματα των κληροδοτημάτων.
Σύμφωνα με το νόμο έχουμε αρμοδιότητα να εισηγούμαστε για τα κληροδοτήματα, δεν
έχουμε εκτελεστικό ρόλο. Παρ’ όλα αυτά όποιος ή όποια θέλει μπορεί να απευθυνθεί στην
υπηρεσία να πάρει περισσότερες πληροφορίες.
Θέλει να τοποθετηθεί κάποιος;
Ο κ. Τσώλης.
ΤΣΩΛΗΣ: Θέλω να κάνω μια εισήγηση.
Στα έξοδα του κληροδοτήματος ΣΚΙΑ υπάρχουν χρήματα για υποτροφίες που
δίνονται κάθε χρόνο σε αριστούχους μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Θα ήταν μια καλή προώθηση προς τους μαθητές εάν υπήρχε μια αφίσα της Κοινότητας
Καλαμάτας στην αρχή της σχολικής χρονιάς, ακόμη και τώρα, να τους προτρέπουμε για το
βραβείο αυτό. Να ακουστεί γιατί δεν είναι πολύ γνωστό προς τους μαθητές. Είναι ελάχιστοι
που το γνωρίζουν.
Δηλαδή θα πρέπει ως Κοινότητα Καλαμάτας να δραστηριοποιηθούμε να γίνει γνωστό προς όλα
τα σχολεία και προς όλους τους μαθητές ώστε να υπάρχει ένας συναγωνισμός, ένα κίνητρο
στο να διαβάζουν περισσότερο.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σε ποιους δίνονται υποτροφίες προβλέπονται από τη διαθήκης. Στους
πρωτεύσαντες και με κάποια κριτήρια.
ΤΣΩΛΗΣ: Να το γνωστοποιήσουμε ως κίνητρο στο να πρωτεύσουν. Να δώσουμε το μήνυμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπορούμε να έχουμε κάτι συγκεκριμένο από σένα. Αυτό που λες φτιάξτο σε ένα
χαρτί να το δούμε.
Δεν είναι της παρούσης, να το δούμε όμως και αν μπορεί να γίνει από την υπηρεσία, γιατί δεν
είναι δικό μας ..
ΤΣΩΛΗΣ: Μα δεν ζητάμε κάτι από την υπηρεσία. Εμείς προτρέπουμε τους μαθητές να
πρωτεύσουν, να αριστεύσουν, για να πάρουν για να διεκδικήσουν την υποτροφία.
ΔΙΑΣΑΚΟΣ: Στο κληροδότημα ΣΚΙΑ υπάρχουν κάποιες χρέη από προηγούμενες περιόδους.
Εάν έχεις …. (δεν ακούγεται)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σου. Είχα μια συνάντηση με την ….(δεν ακούγεται)
αλλά ακυρώθηκε γιατί είχε κάτι άλλο. Είχα κι εγώ τις απορίες μου αλλά δεν
μπόρεσα να λύσω το θέμα. Όμως τηλεφωνικά μου είπε ότι έχουν ρυθμιστεί. Περισσότερα δεν
ξέρω, να το δούμε όμως.
ΔΙΑΣΑΚΟΣ: Εντάξει.

Το Συμβούλιο της Κοινότητας Καλαμάτας, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει
υπόψη του το παραπάνω έγγραφο μετά των συνημμένων αυτού, τις διατάξεις του άρθρου 83
του Ν. 3852/2010,
ΑΠΟΦΑΣΙ ΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εκφράζει, προς το αρμόδιο όργανο για τη λήψη σχετικής απόφασης, ήτοι προς την
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, τη σύμφωνη γνώμη του επί του
προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2021, του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης
κληροδοτήματος «ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΣΚΙΑ», όπως αυτός διαβιβάστηκε με το υπ’ αριθμ.
πρωτ. 82890/14-12-2020 έγγραφο του Τμήματος Προσόδων, Περιουσίας και
Κοιμητηρίων της Διεύθυνσης Οικονομικών και ο οποίος ανακεφαλαιωτικά
παρουσιάζει την εξής εικόνα:
ΕΣΟΔΑ

506.094,51 €

ΕΞΟΔΑ

481.310,02 €

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

24.784,49 €

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Λύρας Παναγιώτης

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Αλεξανδροπούλου Παναγιώτα
2. Αλεξόπουλος Δημήτριος
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3. Βασιλοπούλου Παναγιώτα
4. Γαϊτάνης Φώτιος
5. Διασάκος Σπυρίδων
6. Καλαμουδάκου Αλεξάνδρα
7. Καλογεροπούλου Παναγιώτα
8. Κουφαλάκου Ευαγγελία
9. Μπάμπαλη Αικατερίνη
10. Τσαλίκης Δημήτριος
11. Τσώλης Ηλίας
12. Χουσέας Σταύρος
Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα, 4 Ιανουαρίου 2021
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΛΥΡΑΣ
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