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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   42/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ   495/2020

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 14η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:15, συνέρχεται 
στην 42η/2020 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ 
αριθμ. πρωτ.  63424/9-10-2020 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) Κοσμόπουλος Βασίλειος,  2) Λιάππας Λεωνίδας 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 παραβρίσκεται το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. 
Αθανασόπουλος Κων/νος, αναπληρώνοντας το τακτικό μέλος κ.  Πολίτη Δημήτριο. 

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 Ασπροχώματος κ. Μαστοράκης Σωτήριος 

και 
- Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Σταματινού κ. Μπούρας Σωτήριος.  

Στη συνεδρίαση επίσης, συμμετέχει και το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής  
κ. Χριστόπουλος Ιωάννης. 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης.  
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Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος προτείνει και το Σώμα ομόφωνα αποδέχεται τη συζήτηση του  
εκτός ημερησίας διάταξης θέματος λόγω του επείγοντος χαρακτήρα του, με τίτλο :

Έγκριση πληρωμής δικηγόρου για νομικές υπηρεσίες που παρείχε σε θέματα του 
Κληροδοτήματος «ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΔΟΚΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΥ».

Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 63914/12-10-2020 εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομίας, Οικονομικών 
& Περιουσίας και Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, Διοικούσας – Διαχειριστικής 
Επιτροπής των κληροδοτημάτων,  κ. Φάβα Γεωργίου έχει αναλυτικά ως εξής: 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για έγκριση πληρωμής προς την δικηγόρο κα Δημοπούλου 
Αθανασία για θέματα του Κληροδοτήματος «ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΔΟΚΙΑΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΥ». 

         Έχοντας υπόψη: 

1.Tις διατάξεις του άρθρου 281 παρ.3 Ν. 3463/2006

2.Tις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 ιε Ν. 3852/2010

3.Το άρθρο 171 του Ν. 4261/2014

4.Τις διατάξεις του Ν. 4182/2013

5.Την με αρ. 295/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία αποδέχθηκε η Οικονομική 
Επιτροπή να αποτελεί τη Διοικούσα και Διαχειριστική Επιτροπή των Κληροδοτημάτων του Δήμου 
Καλαμάτας, στα οποία δεν έχουν οριστεί από τον διαθέτη του Διοικητικά και διαχειριστικά 
Συμβούλια

6.Την με αρ. 186/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, αναφορικά με τον ορισμό της 
δικηγόρου Αθανασίας Δημοπούλου του Γεωργίου ως πληρεξούσιο δικηγόρο κληροδοτήματος 
«Βασιλείου και Ευδοκίας Παναγιώταρου» προκειμένου να γνωμοδοτήσει για τις απαραίτητες 
ενέργειες αξιοποίησης – εκμετάλλευσης των ακινήτων του

7.Την με αρ. 202/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, αναφορικά με την ανάθεση σύνταξης 
γνωμοδότησης, στην δικηγόρο κυρία Αθανασία Γεωργίου Δημοπούλου, αφού ληφθεί υπόψη το 
ιστορικό της υπόθεσης του κληροδοτήματος «Βασιλείου και Ευδοκίας Παναγιώταρου», για να 
αποφανθεί για την κατά το νόμο διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί, αναφορικά με την 
πρόταση του κυρίου Θεόδωρου Μπρεζεράκου και για την συνολικά επωφελέστερη αξιοποίηση των 
ακινήτων του κληροδοτήματος που βρίσκονται στην Μικρά Μαντίνεια και στον Βύρωνα Αττικής 
καθώς και την έγκριση της  δαπάνης για την αμοιβή της παραπάνω δικηγόρου ποσού 400,00 €, 
πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, που σήμερα ανέρχεται στο 24%, σύμφωνα με την από 12/5/2020 
έγγραφη προσφορά της δικηγόρου του Δήμου Αθανασίας Δημοπούλου του Γεωργίου 

8.Την υπ’ αριθμ. 499/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, αναφορικά με τον προϋπολογισμό του 
κληροδοτήματος «Βασιλείου και Ευδοκίας Παναγιώταρου», οικονομικού έτους 2020, όπως αυτή 
εγκρίθηκε με την με αριθμό πρωτ.  12745 /17-02-2020 (ΑΔΑ: 6ΚΗΟΟΡ1Φ-ΤΓΛ) απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου, Δ/νσης 
Κοινωφελών Περιουσιών

9.Την υπ’ αριθμ. 188/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, αναφορικά με την α΄ τροποποίηση 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, του κληροδοτήματος «Βασιλείου και Ευδοκίας 
Παναγιώταρου», όπως αυτή εγκρίθηκε με την με αριθμό πρωτ. 99563/20-07-2020 (ΑΔΑ: 
ΨΚΞΩΟΡ1Φ-Η5Μ) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδος & Ιονίου, Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών
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10.Την με αρ. 352/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αναφορικά με την Ψήφιση πιστώσεων 
προϋπολογισμού, οικον. έτους 2020, κληροδοτήματος «ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΕΥΔΟΚΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΥ»

11.Την από 2-6-2020 γνωμοδότηση της δικηγόρου κυρίας Αθανασίας Γεωργίου Δημοπούλου 

12.Την με αρ. 254/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία δέχεται στο σύνολό της 
την γνωμοδότηση της δικηγόρου κας Αθανασίας Δημοπούλου του Γεωργίου

13.Το γεγονός ότι η αιτούμενη αμοιβή του δικηγόρου δεν υπερβαίνει τα εύλογα όρια καθώς και το 
γεγονός ότι χειρίστηκε  υπόθεση, η οποία  απαιτεί εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία

                                                                   

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την λήψη Απόφασης για την καλή εκτέλεση εργασιών και την έγκριση πληρωμής της αμοιβής, 
της δικηγόρου Καλαμάτας κ. Δημοπούλου Αθανασία του Γεωργίου, ποσού  τετρακοσίων ευρώ 
(400,00€),  για τις νομικές υπηρεσίες που παρείχε για λογαριασμό του κληροδοτήματος  «ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
ΚΑΙ ΕΥΔΟΚΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΥ».

                                                                                                                       Ο Πρόεδρος                                      
                                                                                                            της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                         Διοικούσας-Διαχειριστικής Επιτροπής
                                                                                   Κληροδοτημάτων                                                        

                                                                                     Γεώργιος Παναγ. Φάβας
                                                                                    Αντιδήμαρχος Καλαμάτας

Η διαλογική συζήτηση που διεξάγεται επί του θέματος, έχει αναλυτικά ως εξής:

Και ως προς την ουσία συμφωνούμε; Είναι 400 ευρώ το ποσό. 
Ο κ. Κοσμόπουλος θέλει να ρωτήσει κάτι; Όχι. 

Ο κ. Τζαμουράνης;

Εγώ ήθελα να ρωτήσω: να μας ενημερώσετε πού βρίσκεται η υπόθεση 
μετά την υποβολή της ένστασης απ’ τον ενδιαφερόμενο και την οποία 

απορρίψαμε στην Οικονομική Επιτροπή.

Ναι, ο ενδιαφερόμενος έκανε προσφυγή στην Αποκεντρωμένη και χωρίς να έχω 
κάποια πληροφόρηση εγώ τουλάχιστον από το Τμήμα ή από την 

Αποκεντρωμένη για το αν έχει εγκριθεί η δική μας απόφαση ή όχι, ήρθε η Αποκεντρωμένη και 
αυτό εγώ εχθές το έμαθα και μας καλεί να ανακαλέσουμε τη δική μας απόφαση.
Αυτό είναι μία εξέλιξη που, όπως καταλαβαίνετε, θέλει μία διερεύνηση περαιτέρω για να τη 
συζητήσουμε, θα έρθει ως θέμα στην Οικονομική Επιτροπή, προφανώς στην επόμενη 
συνεδρίαση, για να δούμε αν θα πάμε σε κάποια άλλη διαδικασία. Θα το συζητήσουμε.

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Μάλιστα.

Πάντως προβλέπεται διαδικασία, να το πω έτσι, αν θέλουμε εμείς να υπάρξει 
μία αντίδραση σχετικά με την απόφαση της Αποκεντρωμένης. Υπάρχει 

διαδικασία, δικαστική διαδικασία.

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Καλά, ας το δούμε τότε.

Ας το δούμε, γιατί θέλω και εγώ να έχω ακόμη πληρέστερη ενημέρωση γιατί 
επίσημα δεν έχει έρθει στο Δήμο, επίσημα δεν έχει φτάσει αυτό, απ’ το 

Διαύγεια το είδαμε και εμείς. Εντάξει; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Μόλις, λοιπόν, θα μας το κοινοποιήσει η Αποκεντρωμένη, επιτόπου θα το φέρουμε και θέμα 
στην Οικονομική Επιτροπή. Να ’χουμε λάβει και ίσως μήπως χρειαστεί να κάνουμε και μια 
συνάντηση προγενέστερα - πριν πάμε στην Οικονομική Επιτροπή για να συζητήσουμε. 
Εντάξει;

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Καλώς.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, συμφωνούμε στην πληρωμή της κας Δημοπούλου;

ΛΙΑΠΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κ. Λιάππα.

Ναι, εγώ θα ψηφίσω Λευκό γιατί να ’χουμε και μια συνέπεια λόγων… γιατί είχαμε 
διαφωνήσει στις προηγούμενες Επιτροπές ως προς τη διαδικασία, οπότε εγώ θα 

ψηφίσω Λευκό.

Οκ. 
Οπότε ΟΜΟΦΩΝΑ η πληρωμή της κας Δημοπούλου.

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, τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010 
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, και τη δήλωση ΛΕΥΚΗΣ ψήφου του κ. Λιάππα, 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

Εγκρίνει την πληρωμή της αμοιβής, για την καλή εκτέλεση εργασιών, της 
δικηγόρου Καλαμάτας κας Δημοπούλου Αθανασίας του Γεωργίου, ποσού  
τετρακοσίων ευρώ (400,00 €), για τις νομικές υπηρεσίες που παρείχε για 
λογαριασμό του κληροδοτήματος  «ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΔΟΚΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΥ»,
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 63914/12-10-2020 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 :

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Γεώργιος Φάβας 1. Αθανασόπουλος Κων/νος

2. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

3. Λιάππας Λεωνίδας 

4. Μαρινάκης Σαράντος 

5. Μπάκας Ιωάννης

ΛΙΑΠΠΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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6. Μπασακίδης Νικόλαος

7. Τζαμουράνης Βασίλειος 

Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓ. ΦΑΒΑΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
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