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ΑΠΟΦΑΣΗ   056/2007 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 26η Φεβρουαρίου 2007, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12η 
μεσημβρινή  συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28                 
σε συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την με αριθμό                
07/22-02-2007 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  
 
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Παναγιώτης Ε. Νίκας, Δήμαρχος Καλαμάτας, 
Πρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής και από τα τακτικά μέλη οι κ.κ.                              
1) Καμβυσίδης Ιωάννης, 2) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 3) Κουδούνης Αργύριος και 4) 
Λαγανάκος Γεώργιος.  
 
Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Αλευράς Διονύσιος και 
2) Πολίτης Δημήτριος. 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα αναπληρωματικά μέλη της Δημαρχιακής 
Επιτροπής:  

α)  από την πλευρά της πλειοψηφίας ο κ. Γιαννακούλας Γρηγόριος, ο οποίος συμμετέχει στη 
συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας τον κ. Πολίτη Δημήτριο και  

β) από την πλευρά της μειοψηφίας ο κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης, ο οποίος συμμετέχει στη 
συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Αλευρά Διονύσιο. 

 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται, κατόπιν της πρόσκλησης που του κοινοποιήθηκε για τη 
συνεδρίαση του Σώματος, και ο κ. Νικόλαος Διασάκος, επικεφαλής του συνδυασμού 
«Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» που μετείχε στις δημοτικές εκλογές του 
Οκτωβρίου 2006 αλλά δεν κατέλαβε καμία έδρα στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας διότι 
δεν συμπλήρωσε το εκλογικό μέτρο.   
 
 
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 7ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Έγκριση ταμειακού απολογιστικού πίνακα, οικον. έτους 2006, του κεφαλαίου 
αυτοτελούς διαχείρισης «Λυκούργου Σκιά».  

 
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος παρουσιάζει τον ταμειακό απολογιστικό πίνακα του 
Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης «Σκιά Λυκούργου», οικον. έτους 2006,  τον οποίο 
συνέταξε και απέστειλε στη Δημαρχιακή Επιτροπή προς έγκριση με το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 
3677/15-2-2007 έγγραφό του ο Υπεύθυνος για την ταμειακή διαχείριση των 
Κληροδοτημάτων και Προϊστάμενος του Τμήματος Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου,  
Γαρατζιώτης Παναγιώτης.  
 
 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
Πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένοι στόχοι στο κληροδότημα. 
 

 
Θέμα ηθικό για το διαθέτη. Να πάνε τα χρήματα εκεί που προβλέπεται. 
 

 
(Προϊστάμενος του Τμήματος Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου): 
Ξεκίνησε πέρυσι η χορήγηση υποτροφιών σε 2 δικαιούχους από επιτροπή 

και θα συνεχιστεί και φέτος. 
 
 
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της τα προαναφερόμενα, 
 
 

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

Εγκρίνει τον Ταμειακό Απολογιστικό Πίνακα του Κεφαλαίου Αυτοτελούς 
Διαχείρισης «Σκιά Λυκούργου», οικον. έτους 2006,  όπως συντάχθηκε από τον 
Υπεύθυνο για την ταμειακή διαχείριση των Κληροδοτημάτων και Προϊστάμενο 
του Τμήματος Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου,  Γαρατζιώτη Παναγιώτη, και ο 
οποίος σε γενική ανακεφαλαίωση παρουσιάζει την εξής εικόνα: 
 

ΕΣΟΔΑ 336.581,16 € 
ΕΞΟΔΑ 17.770,38 € 
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 318.810,78 € 

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

 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΓΑΡΑΤΖΙΩΤΗΣ  



Συνεδρίαση :  07/2007 Δευτέρα  26/02/2007 ΑΠΟΦΑΣΗ   056/2007 

Πρακτικά Δημαρχιακής Επιτροπής   3

Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας    1. Γιαννακούλας Γρηγόριος 

  2. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  3. Καμβυσίδης Ιωάννης 

  4. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

  5. Κουδούνης Αργύριος 

  6. Λαγανάκος Γεώργιος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 5 Μαρτίου 2007 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 

 
 
 

 
 

 


