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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   27/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ   316/2020

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 15η Ιουλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:10, 
συνέρχεται στην 27η/2020 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά 
την υπ’ αριθμ. πρωτ.  33097/10-7-2020 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) 
Ζαφειρόπουλος Ιωάννης (προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 309 απόφαση), 2) Κοσμόπουλος 
Βασίλειος, 3) Μαρινάκης Σαράντος, 4) Μπάκας Ιωάννης, 5) Μπασακίδης Νικόλαος και 6) 
Τζαμουράνης Βασίλειος (προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 309 απόφαση).

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

Στη συνεδρίαση συμμετέχουν επίσης τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
κ.κ. Δρούγας Παντελής (προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 309 απόφαση) και Αγγελής Αναστάσιος, 
αναπληρώνοντας τα τακτικά μέλη κ.κ. Πολίτη Δημήτριο και Αλειφέρη Καραθανάση Ελένη, 
αντίστοιχα.  

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Καλαμάτας και 
οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Καρβελίου & Πηγών, επειδή στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν 
θέματα που αφορούν στις εν λόγω Κοινότητες και απ’ αυτούς:
 Συμμετέχουν ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Καλαμάτας κ. Λύρας 

Παναγιώτης, καθώς και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Καρβελίου κ. Μαραβάς Δημήτριος. 
 Δεν συμμετέχει ο Πρόεδρος της Κοινότητας Πηγών κ. Μαρκόπουλος Απόστολος. 

Επίσης στη συνεδρίαση συμμετέχουν, ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ» κ. Αντωνόπουλος Μιχαήλ (προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 317 
απόφαση), καθώς και ο δημοτικός σύμβουλος κ. Φαββατάς Δημήτριος (προσέλευση στην υπ’ 
αριθμ. 309 απόφαση). 

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 10ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο :

Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους που αντιστοιχούν στη μείωση ενοικίων 
ακινήτων κληροδοτημάτων του Δήμου, λόγω κορωνοϊού (covid-19).

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 30150/03-07-2020 
σχετική εισήγηση του Τμήματος Προσόδων, Περιουσίας & Κοιμητηρίων της Διεύθυνσης 
Οικονομικών του Δήμου, η οποία ήταν στο φάκελο του θέματος προς ενημέρωση του 
Σώματος και έχει αναλυτικά ως εξής

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

Αφού λάβαμε υπόψη μας : 

1) Τις διατάξεις του Ν. 4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσίων, σχολαζουσών   κληρονομιών 
και λοιπές διατάξεις».

2) Τη με αρ. 295/2019 Α.Ο.Ε., με την οποία η Οικονομική Επιτροπή αποδέχθηκε να αποτελεί την 
Διοικούσα – Διαχειριστική Επιτροπή των Κληροδοτημάτων του Δήμου Καλαμάτας στα οποία δεν 
έχουν ορισθεί από το διαθέτη του Διοικητικά και Διαχειριστικά Συμβούλια.

3) Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 
68/20.03.2020 τεύχος A’) η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 1 του Ν.4683/20 και 
αντικαταστάθηκε από τον χρόνο έναρξης ισχύος της ΠΝΠ με την παρ.1 του άρθρου 4 και παρ. 5 
του άρθρου 15 του Ν.4690/20, σύμφωνα με τις οποίες:  Ο μισθωτής επαγγελματικής 
μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα 
περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς 
λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19, απαλλάσσεται από την υποχρέωση 
καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο,  Μάιο και 
Ιούνιο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων. Τέλος χαρτοσήμου και 
ΦΠΑ κατά περίπτωση υπολογίζονται εκ νέου και επιβάλλονται επί του μισθώματος που 
προκύπτει από την ανωτέρω μερική καταβολή. Η μερική μη καταβολή του μισθώματος του 
πρώτου εδαφίου δεν γεννά δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης εις βάρος του μισθωτή ούτε 
οποιαδήποτε άλλη αστική αξίωση.

4) Το γεγονός ότι από τους χρηματικούς καταλόγους των Κληροδοτημάτων Γρ. Αλεξανδρόπουλου 
και Λυκούργου Σκια, οι οποίοι αφορούν μισθώματα ακινήτων ιδιοκτησίας των εν λόγω 
Κληροδοτημάτων, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ για το κληροδότημα 
Γρ. Αλεξανδρόπουλου και των Δεκα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι ενός ευρώ και ενενήντα 
τριών λεπτών (18.921,93€) για το Κληροδότημα Λυκούργου Σκιά ,όπως αναλυτικά προκύπτει από 
τον παρακάτω πίνακα:

1) ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΓΡ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΧΡΕΩΣΤΗ Ημερομηνία Χ.Κ. Αριθμός Χ.Κ. Ποσό

00000001 02/01/2020 5 100,00

00000001 02/01/2020 5 100,00

00000001 02/01/2020 5 100,00

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-%CE%B4%CE%B5%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF-%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%B8%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%B3/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-%CE%B4%CE%B5%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF-%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%B8%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%B3/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-1-%CE%BA%CF%8D%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CF%80%CF%8C-20-3-2020-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-4-%CE%B5%CF%80%CE%AD%CE%BA%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%B8%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-4-%CE%B5%CF%80%CE%AD%CE%BA%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%B8%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF/
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2) ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΛΥΚ. ΣΚΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΧΡΕΩΣΤΗ Ημερομηνία Χ.Κ. Αριθμός Χ.Κ. Ποσό

00000001 02/01/2020 16 3786,60

00000001 02/01/2020 16 3786,60

00000001 02/01/2020 16 7262,09

00000002 02/01/2020 15 458,86

00000002 02/01/2020 15 458,86

00000002 02/01/2020 15 458,86

00000002 02/01/2020 15 458,86

00000002 02/01/2020 14 142,80

00000002 02/01/2020 14 142,80

00000002 02/01/2020 14 142,80

00000002 02/01/2020 14 142,80

00000003 02/01/2020 13 420,00

00000003 02/01/2020 13 420,00

00000003 02/01/2020 13 420,00

00000003 02/01/2020 13 420,00

Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α :

Τη διαγραφή : 

1) Από τον βεβαιωτικό κατάλογο αρ.5/2020 του Κληροδοτήματος Γρ. Αλεξανδρόπουλου ποσού 
τριακοσίων ευρώ (300,00€) 

2) Από τους βεβαιωτικούς καταλόγους αρ. 13, 14, 15 και 16/2020 του Κληροδοτήματος Λυκ. Σκιά 
ποσού Δέκα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι ενός ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών 
(18.921,93€) 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

        ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ
       ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

     ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓ.ΦΑΒΑΣ
        ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ολοκληρώνοντας την εισήγησή του ο κ. Πρόεδρος ο οποίος λέει τα εξής: 

Είναι η εισήγηση, αρκεί να σας πω ότι το Κληροδότημα ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΣΚΙΑ είναι 
περίπου 19.000, το άθροισμα, αν το κάνετε, γιατί τα πρώτα τρία ποσά αφορούν 

τους τέσσερις μήνες, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο και τα άλλα είναι το χαρτόσημο. Είναι οι 
εγγραφές που είχαν γίνει για το χαρτόσημο και αναλογούν στα ποσά τα από πάνω. Εντάξει; 
Το ποσοστό του χαρτοσήμου, ναι, ναι, είναι χαρτόσημο και Φ.Π.Α Είναι η έκπτωση. Είναι το 
ποσό της έκπτωσης, συνάδελφοι. 
ΟΜΟΦΩΝΑ, λοιπόν, και αυτό.

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, μετά από   
διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της την παραπάνω εισήγηση,  τις αναφερόμενες 
σ’ αυτήν διατάξεις, 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 τη διαγραφή ποσών, από βεβαιωτικούς καταλόγους κληροδοτημάτων, 
που  αφορούν μισθώματα ακινήτων και συγκεκριμένα:
1) ποσού τριακοσίων ευρώ (300,00€) από τον βεβαιωτικό κατάλογο αρ. 5/2020 

του Κληροδοτήματος «ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ» 
2) ποσού δεκαοκτώ χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι ενός ευρώ και ενενήντα τριών 

λεπτών (18.921,93€) από τους βεβαιωτικούς καταλόγους αρ. 13, 14, 15 και 
16/2020 του Κληροδοτήματος «ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΣΚΙΑ» 

σύμφωνα και για τους  λόγους  που  αναφέρονται  στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 
30150/03-07-2020 σχετική εισήγηση του Τμήματος Προσόδων, Περιουσίας και 
Κοιμητηρίων της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία 
καταχωρείται αναλυτικά 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

Γεώργιος Φάβας 1. Αγγελής Αναστάσιος 

2. Δρούγας Παντελής

3. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης

4. Κοσμόπουλος Βασίλειος

5. Μαρινάκης Σαράντος

6. Μπάκας Ιωάννης

7. Μπασακίδης Νικόλαος

8. Τζαμουράνης Βασίλειος

Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓ. ΦΑΒΑΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
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