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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   36/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ   422/2020

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 9η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, 
συνέρχεται στην 36η/2020 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά 
την υπ’ αριθμ. πρωτ. 51171/4-9-2020 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 (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 
418 απόφαση), 3) Μαρινάκης Σαράντος, 4) Μπάκας Ιωάννης και 5) Τζαμουράνης Βασίλειος.

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

Στη συνεδρίαση συμμετέχουν τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.  
Δρούγας Παντελής, Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος και Αγγελής Αναστάσιος,  
αναπληρώνοντας τα τακτικά μέλη κ.κ.  Πολίτη Δημήτριο, Μπασακίδη Νικόλαο και Αλειφέρη 
Καραθανάση Ελένη αντίστοιχα. 

Επίσης στη συνεδρίαση κλήθηκαν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Καλαμάτας 
και Μ. Μαντίνειας, 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 Μ. Μαντίνειας κ. Σπίνος 
Γεώργιος.

Στη συνεδρίαση επίσης συμμετέχει ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ΑΝΟΙΧΤΟΣ 
ΔΗΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» κ. Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος, ενώ κατά τη διάρκεια της 
συνεδρίασης προσήλθαν και συμμετέχουν τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. 1) 
Αλειφέρη Καραθανάση Ελένη (προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 408 απόφαση και αποχώρηση 
στην υπ’ αριθμ. 409 απόφαση) και 2) Μπασακίδης Νικόλαος (προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 
408 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 13ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο :

Επί αιτήσεως θεραπείας κατά της υπ’ αριθμ. 254/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
σχετικά με την αξιοποίηση ακινήτων του κληροδοτήματος «ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΕΥΔΟΚΙΑΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΥ» στη Μ. Μαντίνεια του Δήμου Καλαμάτας.
Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 50864/4-9-2020 εισήγηση του Τμήματος Προσόδων, Περιουσίας και 
Κοιμητηρίων της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Καλαμάτας έχει αναλυτικά ως εξής: 

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 47615/27.08.2020 αίτησης θεραπείας του κου 
Μπρεζεράκου Θεόδωρου, για  το Κληροδότημα «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΕΥΔΟΚΙΑ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΥ».

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 
3. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018
4. Τις διατάξεις του Ν. 4182/2013
5. Το με αριθμό 13377/3-11-17 συμβόλαιο μεταβίβασης, της συμβολαιογράφου Μάρθας 

Ζωντανού. 
6. Tην 127/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, περί αξιοποίησης του κληροδοτήματος 

«Βασιλείου και Ευδοκίας Παναγιώταρου». 
7. Το με αριθμό πρωτ. 100376/2019 έγγραφο της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών, σχετικά με 

την μακροχρόνια μίσθωση ακινήτου ιδιοκτησίας του Κληροδοτήματος «ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ 
ΕΥΔΟΚΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΥ». 

8. Την 175/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την επιλογή διαδικασίας σύνταξης 
αξιοποίησης με πόρους τρίτων και την έκδοση σχετικής πρόσκλησης. 

9. Την από 26.06.2019  πρόσκληση υποβολής τεκμηριωμένης πρότασης  εκμετάλλευσης 
ακινήτων ιδιοκτησίας του Κ.Α.Δ.  με την επωνυμία Κληροδότημα «Βασιλείου και Ευδοκίας 
Παναγιώταρου», η οποία  αναρτήθηκε τουλάχιστον δυο (2) μήνες στην ιστοσελίδα του 
Υπουργείου Οικονομικών,

10. Την 47770/16-10-2019 απόφαση του Δημάρχου Καλαμάτας για την συγκρότηση επιστημονικής 
επιτροπής για το κληροδότημα «Βασιλείου και Ευδοκίας Παναγιώταρου». 

11. Την 334/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η συγροτηθείσα, 
με την υπ’ αριθμ. 343/47779/17-09-2019 απόφαση Δημάρχου Καλαμάτας, Επιστημονική 
Επιτροπή και διαβίβασε στην  ανωτέρω επιτροπή τον φάκελο, με την υποβληθήσα πρόταση 
του κου Μπρεζεράκου Θεόδωρου

12. Την 56676/19 γνωμοδότηση της Επιστημονικής Επιτροπής επί της πρότασης του κ. Θεοδώρου 
Μπρεζεράκου. 

13. Την 498/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την πρόταση εκμετάλλευσης 
του κ. Θεόδωρου Μπρεζεράκου για την εκμετάλλευση των ακινήτων του κληροδοτήματος. 

14. Τη με αρ. πρωτ. 23283/20 Γνωμοδότηση του ΣΚΠ σχετική με την απόφαση της Ο.Ε. 
15. Την  141/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία ανακάλεσε την υπ’ αριθμ. 

498/2019 προηγούμενη απόφαση της Οικονομικής επιτροπής.
16. Την 186/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  με την οποία ορίσθηκε δικηγόρος του 

Κληροδοτήματος «ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΔΟΚΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΥ», η κα Δημοπούλου Αθανασία του 
Γεωργίου και  την 202/2020 απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία ανατέθηκε 
στην ανωτέρω δικηγόρο η σύνταξη γνωμοδότησης 

17. Την με αριθμό πρωτ. 21884/2020 γνωμοδότηση της δικηγόρου κυρίας Αθανασίας Γεωργίου 
Δημοπούλου



Συνεδρίαση :  36/2020 Τετάρτη  9 / 9 / 2020 ΑΠΟΦΑΣΗ   422/2020

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5f6078e29d3a876c8a3286e4 στις 16/09/20 10:32
Πρακτικά Οικονομικής Επιτροπής 3

18. Την 254/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία δέχθηκε στο σύνολό της, την 
γνωμοδότηση της  Δικηγόρου Καλαμάτας κας Δημοπούλου Αθανασίας του Γεωργίου και 
διέκοψε τη διαδικασία του αρξάμενου διαγωνισμού.

Έπειτα από τα παραπάνω:

Σας διαβιβάζουμε την με  αριθμ. πρωτ. 47615/27-08-2020 αίτηση θεραπείας, του κου 
Μπρεζεράκου Θεόδωρου,  προκειμένου να ληφθεί σχετική απόφαση.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Διοικούσας-Διαχειριστικής Επιτροπής 
κληροδοτήματος  (ΚΑΔ)

Βασίλειος και Ευδοκία Παναγιώταρου
Γεώργιος Πανάγ. Φάβας

Αντιδήμαρχος Καλαμάτας

Επί του θέματος αυτού διεξάγεται διαλογική συζήτηση η οποία έχει ως εξής: 

Υπήρξε μία αίτηση θεραπείας από τον κ. Μπρεζεράκο, όπου σύμφωνα με την 
οποία ζητούσε την ανάκληση της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που 

αφορούσε τη διακοπή στην ουσία της διαδικασίας για τη μίσθωση του ακινήτου 
Κληροδοτήματος Παναγιώταρου. 
Ζητήθηκε, λοιπόν, εδώ πέρα σύμφωνα με το…, δεν σας έχω περάσει την εισήγηση; Όχι. 
Λοιπόν, συγνώμη λίγο. Ζητώ συγνώμη λίγο να βρω το έγγραφό μου. 
Σύμφωνα λοιπόν με την αίτηση θεραπείας την οποία έκανε ο κ. Μπρεζεράκος στηρίζεται σε 
τρεις λόγους: Με τον πρώτο λόγο ισχυρίζεται ότι αγνοήσαμε την υπ’ αρ. πρωτ. 23283/3-3-
2020 γνωμοδότηση - έγγραφο της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, η οποία συνιστούσε τη λήψη νέας 
απόφασης επί του θέματος, στην οποία θα διατυπώσουμε με σαφήνεια με ποιους όρους της 
πρότασης μακροχρόνιας μίσθωσης του κ. Μπρεζεράκου Θεόδωρου συμφωνούμε και με 
ποιους διαφωνούμε και στη συνέχεια θα μπορούσαμε να καλέσουμε τον ενδιαφερόμενο για 
διαπραγμάτευση της επί των όρων της πρότασης με τους οποίους διαφωνούμε. Ο αιτών 
όμως δεν αποδέχεται ότι, σύμφωνα με την σχετική πρόσκληση, προσφέρονταν για 
εκμίσθωση μόνο τα συγκεκριμένα κτήρια του Κληροδοτήματος και επιπλέον τα δύο 
γεωτεμάχια υπό στοιχεία 04 και 05, αλλά θεωρεί ότι περιλαμβάνεται και ολόκληρο το 
γεωτεμάχιο 2Α, όπου βρίσκονται τα κτήρια. Εντούτοις η πρόσκληση αναφερόταν μόνο στα 
κτήρια, τα οποία άλλωστε χρήζουν επισκευών και τα οποία βεβαίως δεν καταλαμβάνουν, σε 
έκταση, ολόκληρο το γεωτεμάχιο εκτάσεως 18.394,82 τ.μ., στο οποίο περιλαμβάνεται επίσης 
ο ελαιώνας και η πηγή των υδάτων.
Ο ισχυρισμός, επομένως ακόμα και σήμερα ότι εκμισθώνεται ολόκληρο το γεωτεμάχιο, επί 
του οποίου εδράζεται συνολικά η πρόταση εκμετάλλευσης του κ. Θεοδώρου Μπρεζεράκου, 
αποδεικνύει ότι ορθώς δεν προβήκαμε σε διαπραγμάτευση επί της πρότασής του, καθώς 
εμμένει στην αρχική πρόταση, η οποία δεν συμφωνεί με το περιεχόμενο της πρόσκλησής μας 
και με τη βούληση περί του τρόπου αξιοποίησης της περιουσίας του Κληροδοτήματος 
Βασιλείου και Ευδοκίας Παναγιώταρου.  Συνεπώς ο λόγος αυτός πρέπει να απορριφθεί και 
μαζί με αυτόν ολόκληρη η αίτηση θεραπείας, καθώς η δυνατότητα συνέχισης της αρξαμένης 
διαδικασίας του διαγωνισμού εκλείπει λόγω της μη υποχώρησης του αιτούντος-
ενδιαφερομένου  από την αρχική θέση του.
Περαιτέρω, για να εξετασθεί το σύνολο των λόγων της αίτησης θεραπείας αν και παρέλκει η 
εξέτασή τους, με το δεύτερο λόγο της αίτησης θεραπείας, ο αιτών προβάλλει τον ισχυρισμό 
ότι δεν ισχύει η έλλειψη δυνατότητάς μας να εγγυηθούμε τη διαδικασία αδειοδότησης, 
εφόσον, μετά την ολοκλήρωση της σημειακής τροποποίησης του ΓΠΣ, η χρήση είναι πλέον 
«γενική κατοικία» και επομένως είναι συμβατή η συγκεκριμένη πρόταση με αλλαγή χρήσης 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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και με την εξαίρεση του τμήματος που ρυμοτομείται και κατά ποσοστό 70% των ακινήτων 
μπορούν να ενταχθούν στην ανωτέρω αλλαγή χρήσης ως τουριστική εγκατάσταση. Εκ νέου 
αποδεικνύεται ότι μόνο το 70% των κτηρίων, κατά τα λεγόμενά του, θα μπορούσε να 
περιληφθεί στην αξιοποίηση της περιουσίας και όχι το σύνολο των υπό μίσθωση κτηρίων, 
όπως ήταν η πρόθεση στην αρχική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Επομένως και 
αυτός ο λόγος είναι απορριπτέος, αφού δεν συνάδει με το περιεχόμενο της αναρτηθείσας 
πρόσκλησης.
Με τον τρίτο λόγο της αίτησης θεραπείας προβάλλεται ο ισχυρισμός ότι σύμφωνα με τον 
Αστικό Κώδικα, στο άρθρο 593, η υπομίσθωση είναι δικαίωμα του μισθωτή, εφόσον δεν 
συμφωνήθηκε το αντίθετο, εμμένοντας έτσι στο δικαίωμα υπομίσθωσης των κτηρίων. Σε 
κάθε περίπτωση η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αναφέρεται σε μη δυνατότητα 
υπομίσθωσης άνευ ρητής συναίνεσης του εκμισθωτή. Επομένως και επειδή στην πρόσκληση 
δεν γίνεται λόγος για δικαίωμα υπομίσθωσης, αυτό θα προβλεπόταν, σε περίπτωση 
συμφωνίας, μόνο με την ρητή συναίνεση του εκμισθωτή, όπως πάγια συμβαίνει στις σχετικές 
συμβάσεις μίσθωσης. Συνεπώς και ο λόγος αυτός δεν είναι βάσιμος.
Κατόπιν όλων των ανωτέρω η αίτηση θεραπείας, θεωρούμε και αυτό είναι η εισήγησή μας, 
ότι πρέπει να απορριφθεί στο σύνολό της για τους παραπάνω λόγους ως νόμω και ουσία 
αβάσιμη.
Αυτή είναι η εισήγηση. 
Κύριοι συνάδελφοι; Κύριε Τζαμουράνη. 

Κύριε Πρόεδρε, πρώτον: Η εισήγηση αυτή που διαβάσατε τώρα δεν 
υπάρχει αναρτημένη. Δεύτερος λόγος είναι ότι ακόμη και η αίτηση 

θεραπείας η οποία έχει αναρτηθεί ήταν τόσο αχνή που δεν ήταν δυστυχώς αναγνώσιμη. 

Είναι αλήθεια, σ’ αυτό σας δικαιώνω και εγώ. Έχετε δίκιο. 

Γι’ αυτούς τους δύο λόγους απλά δηλώνω παρών και δεν συμμετέχω στην 
ψηφοφορία. 

Εκτός αν θέλετε να το αναβάλλετε στην επόμενη, ώστε να είμαστε προετοιμασμένοι 
καταλλήλως. 

Κύριε Τζαμουράνη, επειδή είναι ξεκάθαρο και το έχουμε εξαντλήσει το θέμα 
θεωρώ κατά τις προηγούμενες συνεδριάσεις, έχετε απόλυτο δίκιο, το είδα και 

εγώ ότι όπως σηκώθηκε και δεν ευθύνεται βέβαια η Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου 
αλλά έτσι όπως έφτασε… και στο πρωτόκολλο, δηλαδή, που στάλθηκε, τώρα μου 
επιβεβαιώνει ο Γραμματέας ότι έτσι είναι, έχετε απόλυτο δίκιο σ’ αυτό και εμείς για να 
είμαστε ειλικρινείς μετά βίας καταφέραμε και το διαβάσαμε, το εκτυπώσαμε και το 
διαβάσαμε. 
Πάραυτα όμως οι λόγοι τους οποίους σας διάβασα γιατί έκατσα και έγραψα το κείμενο για να 
μπορέσω να σας αποτυπώσω ακριβώς τι γίνεται, νομίζω τους συγκεκριμένους λόγους τους 
έχουμε εξαντλήσει και κατά το παρελθόν. 
Πάραυτα όμως αν θέλετε μπορώ να σας τους στείλω στο e-mail σας, αν και βέβαια εσείς 
πρέπει να ψηφίσετε τώρα, δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο, εμμένετε στο παρών, κ. 
Τζαμουράνη, έτσι; 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Ναι, ναι, ναι, ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Κύριε Ζαφειρόπουλε; 

Εγώ ήθελα να πω δυο πράγματα. 
Νομίζω ότι η αίτηση θεραπείας είναι καθαρά νομικό ζήτημα. Τώρα στην 

εισήγηση έπρεπε να αναφέρεται αν νομικά μπορεί μια αίτηση θεραπείας να ακυρώσει μια 
απόφαση θεσμοθετημένου οργάνου. Νομίζω ότι δεν μπορεί. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ποια απόφαση εννοείτε; 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ: 
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ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ: Η αίτηση θεραπείας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αν την κάνουμε δεκτή επανερχόμαστε. 

Όχι, δεν λέω αυτό. Νομίζω όμως ότι η αίτηση θεραπείας δεν πρέπει καν 
να υπάρχει σήμερα γιατί νομίζω ότι νομικά δεν ευσταθεί και δεν μπορεί 

να ακυρώσει μια απόφαση, έστω και αν την κάνουμε δεκτή ή μη δεκτή. Νομίζω ότι αυτά είναι 
νομικά ζητήματα, πρέπει να μας τα αναλύσουνε και να μας τα πούνε οι νομικοί, η Νομική 
Υπηρεσία, για να πάρουμε μια απόφαση γι’ αυτό το θέμα, γιατί στην ουσία η αίτηση 
θεραπείας αυτή ακυρώνει τη γνωμοδότηση της δικηγόρου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ακριβώς. 

Την ακυρώνει με βάση τα δικά της στοιχεία βέβαια και θα πρέπει να 
είχαμε μία νομική υποστήριξη σ’ αυτό το θέμα. 

Δεν έχω κάτι άλλο. 

Λοιπόν, κοιτάξτε, ούτως ή άλλως εμείς καλούμαστε να την απορρίψουμε, 
στοιχειοθετήσαμε τους λόγους για τους οποίους πρέπει να απορριφθεί, για να 

μην συνεχιστεί περαιτέρω το θέμα. Εντάξει; 

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ ψηφίζω Λευκό. 

Ψηφίζετε ¨Λευκό¨.
Ο κ. Αγγελής; 

ΑΓΓΕΛΗΣ: Υπέρ της εισήγησης. 

¨Υπέρ¨ της εισήγησης. 
Άρα ομόφωνα. 

Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. 
Καλό απόγευμα σε όλους. 
 

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 προηγούμενη απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της τα προαναφερόμενα, καθώς επίσης και τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του 
Ν. 3852/2010, τη δήλωση ΠΑΡΩΝ από τον κ. Τζαμουράνη και τη δήλωση ΛΕΥΚΗΣ 
ψήφου από τον κ. Ζαφειρόπουλο, 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

Απορρίπτει την υπ’ αριθμ. πρωτ. 47615/27-8-2020 αίτηση θεραπείας του κ. 
Μπρεζεράκου Θεοδώρου, κατά της υπ’ αριθμ. 254/2020 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου σχετικά με την αξιοποίηση ακινήτων του 
κληροδοτήματος «ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΕΥΔΟΚΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΥ» στη Μ. Μαντίνεια 
του Δήμου Καλαμάτας, σύμφωνα και για τους λόγους που αναφέρονται στην  
εισήγηση του Αντιδημάρχου και Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, Διοικούσας 
– Διαχειριστικής Επιτροπής των κληροδοτημάτων  κ. Φάβα Γεωργίου, η οποία 
αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής. 

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

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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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. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος

7. Μπάκας Ιωάννης

8. Τζαμουράνης Βασίλειος 

Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓ. ΦΑΒΑΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
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