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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   09/2019 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   75/2019 

 

 
Στην Καλαμάτα σήμερα, την 5η  Μαρτίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:15, στο 

Δημοτικό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99, συνέρχεται στην 9η/2019 συνεδρίαση η 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 8533/01-03-2019 

πρόσκληση  του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  

 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Ηλιόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος  

Καλαμάτας,  Πρόεδρος  της  Οικονομικής   Επιτροπής  και από τα τακτικά μέλη του Σώματος 

οι κ.κ.: 1) Αντωνόπουλος Μιχαήλ, 2) Δημόπουλος Δημήτριος (προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 62 

απόφαση), 3) Μπασακίδης Νικόλαος, 4) Μπεχράκης Σταμάτης (προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 

62 απόφαση και αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 64 απόφαση), 5) Μπούχαλης Δημήτριος, 6) 

Νιάρχος Αναστάσιος και  7) Φάβας Γεώργιος.  

 
Δεν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος κ. Αδαμόπουλος Ιωάννης. 

   
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 

κ. Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 62 απόφαση), ο οποίος συμμετέχει στη 

συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας τον  κ. Αδαμόπουλο Ιωάννη.  

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της 

συνεδρίασης, ενημερώνοντας το Σώμα ότι μετά την  ανεξαρτητοποίηση του κ. Φαββατά 

Δημητρίου, τακτικού μέλους της Οικονομικής Επιτροπής και του κ. Σταματόπουλου 

Ευσταθίου, αναπληρωματικού μέλους αυτής, από τη δημοτική παράταξη «ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ 

– ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ», αυτοί, βάσει των διατάξεων της παρ.6 του άρθρου 66 του Ν. 

3852/2010, δεν μπορούν πλέον να είναι μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και έτσι τη 

δημιουργηθείσα κενή θέση του τακτικού μέλους καταλαμβάνει το μέχρι πρότινος 

αναπληρωματικό μέλος κ. Αντωνόπουλος Μιχαήλ.  
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο  για συζήτηση το 13ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης με τίτλο : 

Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση κοινοχρήστων ακινήτου του κληροδοτήματος 
«ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΜΑΝΔΗΛΑΡΗ». 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην από 26-02-2019 εισήγηση του 
Τμήματος Προσόδων, Περιουσίας και Κοιμητηρίων της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου 
Καλαμάτας, η οποία έχει αναλυτικά ως εξής:  
 
 

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΜΑΝΔΗΛΑΡΗ».  

      

Έχοντας υπόψη:  

1. τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

2. τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

3. τις διατάξεις του Ν. 4182/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

4. Το άρθρο 171 του Ν. 4261/2014  

5. Το γεγονός ότι ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός έτους 2019 του κληροδοτήματος ¨Δημοσθένη 

Μανδηλάρη¨ έχει ως πρόβλεψη δαπάνης στον ΚΑ 00-6495 ποσό ύψους 100,00 ευρώ ενώ το 

αποθεματικό του την παρούσα περίοδο, διαθέτει μόλις 11,02 € 

6. Το γεγονός ότι οφείλονται κοινόχρηστα του διαμερίσματος περιόδου 07/2018 έως 11/2018, 

ύψους ενενήντα έξι ευρώ και εξήντα εννέα λεπτών (96,69 €), λόγω αδυναμίας εξόφλησής τους 

από τους ιδίους πόρους του κληροδοτήματος 

7. Το γεγονός ότι στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό έτους 2019 του Δήμου Καλαμάτας υπάρχει 

εγγεγραμμένη πίστωση ποσού ύψους 120.000,00 € στον ΚΑ 00-6495 με λεκτικό ‘‘λοιπές δαπάνες 

γενικής φύσεως’’ 

8. Το γεγονός ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν υπάρχουν έσοδα από εισπράξεις ενοικίων ώστε 

να μπορούμε  να καλύψουμε τις λειτουργικές και λοιπές δαπάνες του ακινήτου  

 

                                                                      ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 

 Τη λήψη απόφασης σχετικής με την έγκριση δαπάνης ποσού ύψους 96,69 € για την πληρωμή 

των  κοινοχρήστων περιόδου 07/2018 έως 11/2018 του διαμερίσματος Β΄ ορόφου 59 τ.μ, 

κληροδοτήματος ¨Δημοσθένη Μανδηλάρη¨ στην περιοχή της Κυψέλης, οδός Σκοπέλου 6-Αθήνα.  

Η  εξόφληση της σχετικής δαπάνης θα βαρύνει τον Κωδικό εξόδων του Δήμου Καλαμάτας ΚΑ:00-

6495 (ΕΑΔ 404/2019) 

 
 

Η ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

26/2 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

«ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ» 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΟΥΛΟΥΣΗ ΣΟΦΙΑ ΜΠΟΥΡΙΚΑ 

ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 

ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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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 τους Διοικητικά και 
Διαχειριστικά Συμβούλια, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 330/2011 προηγούμενη απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της τα 
προαναφερόμενα καθώς επίσης και τις διατάξεις του Α.Ν. 2039/39 και Β.Δ. 3011/04/12-39 
περί κληροδοτημάτων, μειοψηφούντος του κ. Αντωνόπουλου ο οποίος δηλώνει ΛΕΥΚΗ 
ψήφο, κατά πλειοψηφία,  
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 
Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού ύψους 96,69 € για την πληρωμή των  κοινοχρήστων 
περιόδου από 07/2018 έως 11/2018 του διαμερίσματος Β΄ ορόφου 59 τ.μ, του 
κληροδοτήματος ¨ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΜΑΝΔΗΛΑΡΗ¨ στην περιοχή της Κυψέλης, οδός 
Σκοπέλου 6 στην Αθήνα, η οποία δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 00-6495 εξόδων του 
προϋπολογισμού του Δήμου Καλαμάτας, σύμφωνα με την από 26-2-2019 
εισήγηση του Τμήματος Προσόδων, Περιουσίας & Κοιμητηρίων της Διεύθυνσης 
Οικονομικών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία 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 

Αθανάσιος Ηλιόπουλος       1. Αντωνόπουλος Μιχαήλ 

  2. Δημόπουλος Δημήτριος  

  3. Μπασακίδης Νικόλαος 

  4. Μπούχαλης Δημήτριος 

  5. Νιάρχος Αναστάσιος  

  6. Φάβας Γεώργιος  

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 7 Μαρτίου 2019 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 

 


