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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   35/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ   407/2020

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 2α Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, 
συνέρχεται στην 35η/2020 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά 
την υπ’ αριθμ. πρωτ.  48430/28-8-2020 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, 2) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 3) Μαρινάκης Σαράντος, 4) 
Μπάκας Ιωάννης, 5) Μπασακίδης Νικόλαος και 6) Τζαμουράνης Βασίλειος.

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

Στη συνεδρίαση συμμετέχει το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ.  
Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος,  αναπληρώνοντας το τακτικό μέλος κ.  Πολίτη Δημήτριο. 

Επίσης στη συνεδρίαση κλήθηκαν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Καλαμάτας 
και Αρφαρών, 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 συμμετέχει ο Πρόεδρος του  Συμβουλίου της Κοινότητας Αρφαρών κ. Ματθαίος 
Αριστοτέλης. 

Στη συνεδρίαση επίσης συμμετέχουν το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 
του Δήμου κ. Δρούγας Παντελής και ο δημοτικός σύμβουλος κ. Φαββατάς Δημήτριος.

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 12ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο :

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

Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 48338/28-8-2020 εισήγηση του Τμήματος Προσόδων, Περιουσίας και 
Κοιμητηρίων της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Καλαμάτας 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) Την απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών Α.1164/15-7-2020 (ΦΕΚ 2867/τ.Β/15-7-2020), η 
οποία αναφέρει ότι: Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία 
εξακολουθεί να πλήττεται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 
κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, ήτοι επιχείρησης η οποία έχει ενεργό, κύριο Κωδικό Αριθμό 
Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στις 20 Μαρτίου 2020 έναν από τους αναφερόμενους στο Παράρτημα, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ή της οποίας τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού 
κατά τις 20 Μαρτίου 2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στο 
Παράρτημα, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού 
έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στο κύριο ΚΑΔ στις 20 
Μαρτίου 2020,απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος 
για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2020.
4) Το γεγονός ότι από τον χρηματικό κατάλογο του Κληροδοτήματος Λυκούργου Σκια, που αφορά 
μισθώματα ακινήτου ιδιοκτησίας του εν λόγω Κληροδοτήματος, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των  
Επτά χιλιάδων διακοσίων εξήντα δυο ευρώ και οκτώ λεπτών (7.262,08€) για το Κληροδότημα 
Λυκούργου Σκιά, όπως αναλυτικά προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα:

 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΛΥΚ. ΣΚΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΧΡΕΩΣΤΗ Ημερομηνία Χ.Κ. Αριθμός Χ.Κ. Ποσό
00000001 02/01/2020 16 3.631,04
00000001 02/01/2020 16 3.631,04

Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α :

Τη διαγραφή από τον βεβαιωτικό κατάλογο αρ. 16/2020 του Κληροδοτήματος Λυκ. Σκιά ποσού Επτά 
χιλιάδων διακοσίων εξήντα δυο ευρώ και οκτώ λεπτών (7.262,08€) 
                                                                
                                                                 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 
                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
                                                       ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ                   
                                                      ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ
                                                             ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓ.ΦΑΒΑΣ
                                                         ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ             
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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, μετά από 
διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει  υπόψη  της  τα  προαναφερόμενα, καθώς επίσης και τις 
διατάξεις των άρθρων 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 τη διαγραφή ποσού από τον βεβαιωτικό κατάλογο αρ. 16/2020 του 
κληροδοτήματος  Λυκ. Σκιά, ποσού 7.262,08 €, σύμφωνα και για τους λόγους που 
αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 48338/28-8-2020 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. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης

2. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

3. Μαρινάκης Σαράντος

4. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος

5. Μπάκας Ιωάννης

6. Μπασακίδης Νικόλαος

7. Τζαμουράνης Βασίλειος 

Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓ. ΦΑΒΑΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
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