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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   43/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ   523/2020

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 16ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο :

Διακοπή ΑΦΜ του κληροδοτήματος «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ».
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 63978/12-10-2020 
εισήγηση του Τμήματος Προσόδων, Περιουσίας & Κοιμητηρίων της Διεύθυνσης Οικονομικών 
του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 

Θέμα: Διακοπή ΑΦΜ του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης «Κληροδότημα Κωνσταντίνου 
Αναστασόπουλου» 

Το κληροδότημα Κωνσταντίνου Αναστασόπουλου αποτελεί Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης, το 
οποίο περιήλθε στο Δήμο Καλαμάτας, από την τέως Κοινότητα Αλαγονίας και παρακολουθείται 
ανεξάρτητα της λοιπής περιουσίας του Δήμου. 
Τα Κεφάλαια Αυτοτελούς Διαχείρισης αποτελούν υποτελή ιδρύματα, δηλαδή ιδρύματα χωρίς 
νομική προσωπικότητα (αρ. 50 παρ. 2 Ν. 4182/2013) και συνεπώς η ακίνητη περιουσία τους, που 
διατέθηκε σε υφιστάμενο Νομικό πρόσωπο (Δήμο) για την εκπλήρωση ειδικού κοινωφελούς 
σκοπού, περιέχεται σε αυτό κατά κυριότητα σύμφωνα με τις διατάξεις περί κληρονομίας ή 
κληροδοσίας, προστίθεται στην περιουσία του βαρυνόμενου για την εκτέλεση του σκοπού νομικού 
προσώπου και ακολουθεί την φορολογική μεταχείριση αυτού (Ν. 4182/2013). 
Το ανωτέρω Κληροδότημα συστάθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ   7319/28-11-1942 δημόσια 
διαθήκη του Κωνσταντίνου Αναστασόπουλου,  η οποία δημοσιεύτηκε με το υπ’ αριθ. 165/3-9-1943 
πρακτικό του Πρωτοδικείου Πειραιώς. Σύμφωνα με το αρ. 51 παρ.1  του Ν. 4182/2013 δεν απαιτείτε 
η  έκδοση Προεδρικού διατάγματος για την σύσταση Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης, παρά 
μόνο στην περίπτωση του ιδρύματος ως ιδιαίτερου νομικού προσώπου.
Επίσης σύμφωνα με την ΠΟΛ 1204/08-11-1999 του Υπουργείου Οικονομικών, για κληρονομική 
περιουσία που διατίθεται σε υφιστάμενο ήδη Νομικό πρόσωπο για εκτέλεση ειδικού έργου 
(κεφάλαια αυτοτελούς διαχείρισης) υπόχρεος για την υποβολή της δήλωσης εισοδήματος είναι ο 
διορισμένος από τον διαθέτη ή από την Αρμόδια Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου εκτελεστής ή εκτελεστές 
διαθήκης. Στην περίπτωση αυτή δεν αποδίδεται νέος Α.Φ.Μ. Μετά την απόδοση, όμως της 
περιουσίας στο Νομικό πρόσωπο, αυτή δηλώνεται με τον ΑΦΜ του Νομικού Προσώπου. 
Η υποβολή της δήλωσης εισοδήματος για τα κληροδοτήματα γίνεται  ήδη με τον Α.Φ.Μ. του Δήμου 
Καλαμάτας. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω:

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την λήψη απόφασης, για να αιτηθούμε στην ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ,  την διακοπή του παλιού ΑΦΜ 
090021330, του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης «Κληροδότημα Κωνσταντίνου 
Αναστασόπουλου»,  το οποίο είχε  εκδοθεί κατά το παρελθόν,  με ημερομηνία διακοπής την 04-12-
1997 (Ν. 2539/2017 ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΦΕΚ 244/τ.Α/ 4-12-1997), αφού ήδη δηλώνεται η περιουσία του  
με το ΑΦΜ 997911992,  του Δήμου Καλαμάτας, ο οποίος και το διαχειρίζεται.
                            
                                                                                     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 την διακοπή του παλιού ΑΦΜ 090021330, του Κεφαλαίου Αυτοτελούς 
Διαχείρισης «Κληροδότημα Κωνσταντίνου Αναστασόπουλου»,  το οποίο είχε  
εκδοθεί κατά το παρελθόν, με ημερομηνία διακοπής την 04-12-1997 (Ν. 
2539/2017 ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΦΕΚ 244/τ.Α/ 4-12-1997), αφού ήδη δηλώνεται η 
περιουσία του  με το ΑΦΜ 997911992  του Δήμου Καλαμάτας, ο οποίος και το 
διαχειρίζεται, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 63526/12-10-2020 εισήγηση του 
Τμήματος Προσόδων, Περιουσίας & 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. 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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