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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   18/2020 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   203/2020 

 
 
Στην Καλαμάτα σήμερα, την 13η Μαΐου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:15, 
συνέρχεται στην 18η/2020 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά 
την υπ’ αριθμ. πρωτ. 14475/8-5-2020 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 της υπ’ 
αριθμ. 40/20930/31-3-2020 εγκυκλίου 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) 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) Ζαφειρόπουλος Ιωάννης και 3) Πολίτης Δημήτριος. 

 
Στη συνεδρίαση συμμετέχουν επίσης τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
κ.κ. Δρούγας Παντελής (προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 189 απόφαση), Λιάππας Λεωνίδας και 
Αγγελής Αναστάσιος, αναπληρώνοντας τα τακτικά μέλη κ.κ. Πολίτη Δημήτριο, Ζαφειρόπουλο 
Ιωάννη και Αλειφέρη Καραθανάση Ελένη, αντίστοιχα.   
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης οι παρακάτω Πρόεδροι Συμβουλίων Κοινοτήτων και 
Πρόεδροι Κοινοτήτων, επειδή στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα που αφορούν στις εν 
λόγω Κοινότητες και απ’ αυτούς: 

 Συμμετέχει η αναπληρώτρια του Προέδρου του Συμβουλίου της Κοινότητας 
Καλαμάτας κα Μπάμπαλη Αικατερίνη, λόγω μη συμμετοχής του Προέδρου κ. Λύρα 
Παναγιώτη.  

 Δεν συμμετέχουν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων Κοινοτήτων Ασπροχώματος κ. 
Μαστοράκης Σωτήριος και Μ. Μαντίνειας κ. Σπίνος Γεώργιος, καθώς και ο Πρόεδρος 
της Κοινότητας Πηγών κ. Μαρκόπουλος Απόστολος.  

 

Επίσης στη συνεδρίαση συμμετέχουν, ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ΑΝΟΙΧΤΟΣ 
ΔΗΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» κ. Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος και ο Συμπαραστάτης του 
Δημότη και της Επιχείρησης στο Δήμο Καλαμάτας κ. Φερετζάκης Γεώργιος. 

 
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 15ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης με τίτλο : 

Επικαιροποίηση της έγκρισης πληρωμής της αμοιβής δικηγόρου για θέματα του 
κληροδοτήματος «ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ». 

 
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην από 5-5-2020 γραπτή εισήγησή του 
ως Αντιδημάρχου Οικονομίας, Οικονομικών & Δημοτικής Περιουσίας, που ήταν στο φάκελο 
του θέματος για την ενημέρωση του Σώματος και η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Γ. ΙΩΑΝΝΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ».  

 

         Έχοντας υπόψη:  

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

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

3. Το άρθρο 171 του Ν. 4261/2014,  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4182/2013, 

5. Το με αριθμ. πρωτ. 33878/01.08.2017 του Δήμου Καλαμάτας, Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μίσθωσης 

με το οποίο το Κληροδότημα «Γρηγορίου Αλεξανδρόπουλου»  εκμίσθωσε ένα ισόγειο κατάστημα 

για επαγγελματική στέγη συνολικού εμβαδού 72 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στην Καλαμάτα,  οδός 

Αγ. Γεωργίου αρ. 11,  στην κ. Rogozanska Teodora Savchena με καταληκτική ημερομηνία λήξης 

της σύμβασης την 31η .07.2023 και με μηνιαίο μίσθωμα 250,00 ευρώ, 

6. Την με αρ. πρωτ. Δήμου Καλαμάτας 28944/16.07.2018 έγγραφη όχληση περί μη απόδοσης του 

μισθώματος η οποία επιδόθηκε με δημοτικό αστυνομικό στις 26/07/2018 στην κ. Rogozanska 

Teodora Savchena  και της παρέλευσης της νομίμου προθεσμίας των δεκαπέντε ημερών που της 

είχε δοθεί για την καταβολή στο λογαριασμό τραπέζης του Κληροδοτήματος «Γρηγορίου 

Αλεξανδρόπουλου» των καθυστερούμενων μισθωμάτων, των τόκων εκπρόθεσμης καταβολής 

καθώς και των αναλογούντων τελών χαρτοσήμου, 

7. Την με αριθμ. 315/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία 

αποφασίσθηκε η κατάπτωση της εγγύησης της μισθώτριας και η καταγγελία τις μίσθωσης, 

8. Την με αριθμ. 96/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία ορίσθηκε 

δικηγόρος για θέματα του κληροδοτήματος «ΓΡ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ» ο κ. Χριστόπουλος 

Ιωάννης του Γεωργίου και την με αριθμ. 124/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

σύμφωνα με την οποία επικαιροποιήθηκε η απόφαση 315/2018 με την οποία αποφασίσθηκε η 

κατάπτωση της εγγύησης της μισθώτριας και η καταγγελία τις μίσθωσης, 

9. Το με ημερομηνία 06/05/2019  εξώδικο που συνέταξε ο δικηγόρος του κληροδοτήματος κ. 

Ιωάννης Χριστόπουλος και  επιδόθηκε στη μισθώτρια με δικαστικό επιμελητή, 

10. Το με αριθμ. πρωτ. 37602/23-08-2019 Δήμου Καλαμάτας έγγραφο του δικηγόρου Χριστόπουλου 

Ιωάννη, 

11. Την με αριθμ. 312/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η 

πληρωμή του δικηγόρου Καλαμάτας κ. Χριστόπουλου Ιωάννη,  

12.  Την με αριθμ. 484/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αναφορικά με τον προϋπολογισμό 

οικ. έτους 2020 του κληροδοτήματος «ΓΡ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ», όπως αυτή εγκρίθηκε με την 

αριθμ. Πρωτ. 9004/28.01.2020 (ΑΔΑ:6Ρ2ΜΟΡ1Φ-ΠΗΓ) Απόφαση του Συντονιστή της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου, Δ/νσης Κοινωφελών 

Περιουσιών,  
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13. Την υπ’ αριθμ. 49/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ,με την οποία ψηφίστηκαν οι 

πιστώσεις του  προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του κληροδοτήματος «ΓΡ. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ» και την από 04/02/2020 Πρόταση ανάληψης υποχρέωσης, α/α 1/2020, 

ποσού 2.600,00 ευρώ εις βάρος του Κ.Α. 00.6111 προϋπολογισμού κληροδοτήματος «ΓΡ. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ», οικονομικού έτους 2020,  

14.  Το γεγονός ότι έχει εγκριθεί ο προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2020 και η αιτούμενη 

αμοιβή του δικηγόρου δεν υπερβαίνει τα εύλογα όρια καθώς και το γεγονός ότι χειρίστηκε μια 

υπόθεση η οποία απαιτεί εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 Την λήψη Απόφασης για την επικαιροποίηση της με αρ. 312/2019 ΑΟΕ, με την οποία εγκρίθηκε 

η βεβαίωση της καλής εκτέλεσης της εργασίας και η πληρωμή του δικηγόρου Καλαμάτας κ. 

Χριστόπουλο Ιωάννη για τις νομικές υπηρεσίες που παρείχε για λογαριασμό του κληροδοτήματος  

«ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ», ποσού τετρακοσίων σαράντα τριών ευρώ (443,00€).  

 

                                                                                                                                    Ο Πρόεδρος                                       

                                                                                                                        της Οικονομικής Επιτροπής 

                                                                                                           Διοικούσας-Διαχειριστικής Επιτροπής 

                                                                                                        Κληροδοτημάτων                                                        

 

                                                                                                      Γεώργιος Παναγ. Φάβας 

                                                                                                     Αντιδήμαρχος Καλαμάτας 

 
 
Και συνεχίζει ο κ. Πρόεδρος ως εξής: 

 
Εδώ πέρα θα πω ότι δεν υπήρχε ΦΠΑ γιατί ήταν στο καθεστώς μικρών 
επιχειρήσεων ο συγκεκριμένος δικηγόρος.  

Και ο οποίος, εδώ θα πω, ότι έχει εκφράσει την άποψή του ώστε να μη συνεχίσει ως 
δικηγόρος των κληροδοτημάτων που είχε οριστεί στο Δήμο Καλαμάτας. Απλά είναι η 
τελευταία υποχρέωση που έχουμε απέναντί του. Απ’  ότι θυμάμαι υπήρχε κάποιο πρόβλημα 
από το Συμβούλιο Κοινωφελών Περιουσιών και μας ζήτησαν να επαναλάβουμε την… να 
επικαιροποιήσουμε στην ουσία την απόφαση και να τους την στείλουμε για να εγκρίνουν την 
πληρωμή του. 
 
 

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 τα προαναφερόμενα,   
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Επικαιροποιεί την υπ’ αριθμ. 312/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με 
την οποία βεβαιώθηκε η καλή εκτέλεση της εργασίας του ορισθέντος, με την υπ’ 
αριθμ. 96/2019 προηγούμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, δικηγόρου κ. 
Χριστόπουλου Ιωάννη, για τις νομικές υπηρεσίες που παρείχε για λογαριασμό του 
κληροδοτήματος ¨ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ¨, και εγκρίθηκε η αμοιβή του  
παραπάνω δικηγόρου με το ποσό των τετρακοσίων σαράντα τριών ευρώ (443,00 
€), για τις ανωτέρω εργασίες, σύμφωνα με όσα αναφέρεται στην από 5-5-2020 
γραπτή εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομίας – Οικονομικών & Δημοτικής 
Περιουσίας και Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου κ. Φάβα 
Γεωργίου, η οποία αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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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. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

  4. Λιάππας Λεωνίδας 

  5. Μαρινάκης Σαράντος 

  6. Μπάκας Ιωάννης 

  7. Μπασακίδης Νικόλαος 

  8. Τζαμουράνης Βασίλειος 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 15 Μαΐου 2020 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓ. ΦΑΒΑΣ 

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 

 

 

  


