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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   43/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ   524/2020

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 21η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30, συνέρχεται 
στην 43η/2020 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ 
αριθμ. πρωτ.  65411/16-10-2020 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 των υπ’ αριθμ. 40/20930/31-3-2020 και 163/33282/29-5-2020 εγκυκλίων 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, 4) Μπασακίδης Νικόλαος  
και 5) Τζαμουράνης Βασίλειος.

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

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. 
Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος και Χριστόπουλος Ιωάννης, αναπληρώνοντας τα τακτικά 
μέλη κ.κ.  Πολίτη Δημήτριο και Κοσμόπουλο Βασίλειο 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:

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

 Δεν συμμετέχουν: 
-  Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Θουρίας  κ. Κυριακόπουλος Κων/νος και 
- Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αλαγονίας κ. Καζάκος Γεώργιος.  

Στη συνεδρίαση επίσης συμμετέχει το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. 
Αθανασόπουλος Κων/νος. 

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 17ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο :

Παροχή εξουσιοδότησης σε προσωπικό του Τομέα Περιουσίας του Τμήματος Προσόδων, 
Περιουσίας & Κοιμητηρίων για ενέργειες σχετικά με την φορολογική και ασφαλιστική 

τακτοποίηση των Κεφαλαίων Αυτοτελούς Διαχείρισης του Δήμου Καλαμάτας.
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 63528/12-10-2020 
εισήγηση του Τμήματος Προσόδων, Περιουσίας & Κοιμητηρίων της Διεύθυνσης Οικονομικών 
του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 

Θέμα:   Παροχή εξουσιοδότησης προσωπικού Τομέα περιουσίας Τμήματος Προσόδων, Περιουσίας 
και Κοιμητηρίων αναφορικά με την φορολογική και ασφαλιστική τακτοποίηση των 
Κεφαλαίων Αυτοτελούς Διαχείρισης (ΚΑΔ) του Δήμου Καλαμάτας»

Αφού λάβαμε υπόψη:
1) Την με αριθ.295/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ως Διοικούσα – Διαχειριστική 
Επιτροπή Κληροδοτημάτων,
2) Τον οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας (ΦΕΚ 1297/13-04-2017 Τεύχος 
Δεύτερο)
3) το γεγονός ότι τα κληροδοτήματα του Δήμου Καλαμάτας αποτελούν Κεφάλαια Αυτοτελούς 
Διαχείρισης,
4) την Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αριθμ. 48/2020 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων προσωπικού 
Τομέα περιουσίας Τμήματος Προσόδων, Περιουσίας & Κοιμητηρίων αναφορικά με την διαχείριση 
των κληροδοτημάτων (ΚΑΔ) του δήμου και τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών αυτών,
5) το γεγονός ότι για τα κάποια Κεφάλαια Αυτοτελούς Διαχείρισης υφίσταται ο παλαιός Α.Φ.Μ. τους 
και δεν έχουν λάβει ακόμη το Α.Φ.Μ. του Δήμου Καλαμάτας, το οποίο έπρεπε να έχουν λάβει 
σύμφωνα με την ΠΟΛ 1204/08-11-1999 του Υπουργείου Οικονομικών.
Συνεπώς πρέπει γίνουν ενέργειες στην Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας για τον κλείσιμο του ΑΦΜ, για την 
τακτοποίηση των τυχόν φορολογικών εκκρεμοτήτων  καθώς και της χορήγησης φορολογικής 
ενημερότητας.
Επίσης θα πρέπει να χορηγηθεί και σχετική εξουσιοδότηση για τακτοποίηση τυχόν ασφαλιστικών 
οφειλών των Κεφαλαίων Αυτοτελούς Διαχείρισης του Δήμου και χορήγηση ασφαλιστικής 
ενημερότητας.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Τον ορισμό: 
της Αναστασίας Γκουλούση του Γεωργίου, υπαλλήλου αορίστου χρόνου κατηγορίας/ κλάδου ΔΕ  
Διοικητικού, κάτοχο του Α.Δ.Τ. με αριθμό Σ469532, ημερομηνία έκδοσης 12.05.1997 από την Τ.Α. 
Καλαμάτας, όπως:
1) προβεί στις απαραίτητες ενέργειες στην Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας για τον κλείσιμο του παλαιού ΑΦΜ, 
την τακτοποίηση των τυχόν φορολογικών εκκρεμοτήτων καθώς και της χορήγησης φορολογικής 
ενημερότητας των Κεφαλαίων Αυτοτελούς Διαχείρισης (Κ.Α.Δ.) του Δήμου Καλαμάτας.
2) προβεί στις απαραίτητες ενέργειες στο ΙΚΑ Καλαμάτας για την τακτοποίηση ασφαλιστικών 
οφειλών των Κεφαλαίων Αυτοτελούς Διαχείρισης (Κ.Α.Δ.) του Δήμου Καλαμάτας και την χορήγηση 
ασφαλιστικής ενημερότητας αυτών.

                                                                                     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
                                                                                                 ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ
                                                                                   Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
                                                                                            ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
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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. 295/2019 απόφασή της, με την 
ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει  υπόψη  της  την παραπάνω 
εισήγηση, καθώς επίσης και τα άρθρα 72 & 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτά 
αντικαταστάθηκαν και ισχύουν, 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει τον ορισμό της κας Αναστασίας Γκουλούση του Γεωργίου, υπαλλήλου του 
Δήμου Καλαμάτας, αορίστου χρόνου κατηγορίας/ κλάδου ΔΕ  Διοικητικού, κάτοχο 
του Α.Δ.Τ. με αριθμό Σ469532, ημερομηνία έκδοσης 12.05.1997 από την Τ.Α. 
Καλαμάτας, όπως:
1) προβεί στις απαραίτητες ενέργειες στη Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας για τον κλείσιμο του 

παλαιού ΑΦΜ, την τακτοποίηση των τυχόν φορολογικών εκκρεμοτήτων, καθώς 
και της χορήγησης φορολογικής ενημερότητας των Κεφαλαίων Αυτοτελούς 
Διαχείρισης (Κ.Α.Δ.) του Δήμου Καλαμάτας και

2) προβεί στις απαραίτητες ενέργειες στο ΙΚΑ Καλαμάτας για την τακτοποίηση 
ασφαλιστικών οφειλών των Κεφαλαίων Αυτοτελούς Διαχείρισης (Κ.Α.Δ.) του 
Δήμου Καλαμάτας και την χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας αυτών.

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

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Γεώργιος Φάβας 1. Λιάππας Λεωνίδας

2. Μαρινάκης Σαράντος

3. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος

4. Μπάκας Ιωάννης

5. Μπασακίδης Νικόλαος

6. Τζαμουράνης Βασίλειος 

7. Χριστόπουλος Ιωάννης 

Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓ. ΦΑΒΑΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
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