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Στην Καλαμάτα σήμερα, την 1η Ιουλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:10,
συνέρχεται στην 25η/2020 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά
την υπ’ αριθμ. πρωτ. 26971/26-6-2020 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) 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 συμμετέχουν επίσης τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
κ.κ. Δρούγας Παντελής και Χριστόπουλος Ιωάννης αναπληρώνοντας τα τακτικά μέλη κ.κ.
Πολίτη Δημήτριο και Κοσμόπουλο Βασίλειο αντίστοιχα.
Επίσης στη συνεδρίαση συμμετέχουν, το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
κ. Αθανασόπουλος Κων/νος, καθώς και ο δημοτικός σύμβουλος κ. Μπεχράκης Σταμάτης.
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Θουρίας &
Καλαμάτας και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Καρβελίου, 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 ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Θουρίας κ.
Κυριακόπουλος Κων/νος, καθώς και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Καρβελίου κ. Μαραβάς
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 19ο θέμα της ημερήσιας

διάταξης με τίτλο :
Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 186/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
σχετικής με τον ορισμό δικηγόρων για θέματα κληροδοτημάτων.
Η εισήγηση του κ. Προέδρου καθώς και η διαλογική συζήτηση που διεξάγεται επί του
θέματος, έχουν αναλυτικά ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όπως καταλαβαίνετε ο τίτλος «Ανάκληση της απόφασης» είναι η εισήγηση.
Κύριε Χριστόπουλε;
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Εμείς είχαμε ψηφίσει, αν θυμάμαι καλά, ο κ. Κοσμόπουλος Λευκό νομίζω.
Πιστεύω ότι ήρθατε σ’ αυτή τη λογική που έβαζε ο κ. Κοσμόπουλος και ο
κ. Τζαμουράνης τότε.
Θετικό ότι κάνατε ανάκληση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τζαμουράνη;
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Και εγώ το ίδιο θα πω ότι σας είχαμε εντοπίσει τότε, ας το πούμε, το άτοπο
της ανάθεσης που είχατε κάνει, εε και δεν μπορούμε να πούμε τώρα κάτι
άλλο, αφού τότε είχαμε ψηφίσει Κατά της απόφασης, τώρα είμαστε Υπέρ της ανάκλησης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα.
Κύριε Ζαφειρόπουλε;
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ, δεν έχω κάτι να πω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΟΜΟΦΩΝΑ, λοιπόν, ψηφίζεται το θέμα, με αυτό το οποίο, με την παρατήρηση
την οποία θέλω να πω, ότι η Δημοτική Αρχή με εκείνη την απόφαση θέλησε
συνολικά να αντιμετωπίσει το ζήτημα της νομικής υποστήριξης των Κληροδοτημάτων. Από
κει και πέρα θέλουμε να αποδείξουμε ότι εμείς δεν έχουμε με κανέναν τίποτα και είμαστε
πεντακάθαροι, γι’ αυτό και σας το φέραμε προς ανάκληση στην Οικονομική Επιτροπή. Θα
συζητείται, λοιπόν, κατά περίπτωση. Θα συζητείται, λοιπόν, κατά περίπτωση.
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Έχουμε και εμείς όμως…
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Να κάνουμε και εμείς…
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: …(δεν ακούγεται)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κλείνουμε, ψηφίσαμε, θα συζητείται, λοιπόν, κατά περίπτωση ο ορισμός
δικηγόρου στα Κληροδοτήματα.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριοι συνάδελφοι.
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Τώρα πρέπει να πούμε και εμείς όμως δυο κουβέντες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα δεν είπα τίποτα, εγώ είπα τη θέση της Δημοτικής Αρχής. Τι να πείτε; Σας
είπα κάτι για σας; Εντάξει;
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Φάβα, καλό είναι να πεις ότι «κάναμε ένα λάθος».
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, κύριε συνάδελφε.
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: …(δεν ακούγεται)… δημόσιο πρόσωπο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε συνάδελφε, δεν φοβόμαστε, δεν φοβόμαστε κανέναν.
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ένα δευτερόλεπτο. Σας άκουσα. Λέω …(δεν ακούγεται)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει; Δεν φοβόμαστε κανέναν. Είμαστε ξεκάθαροι και πεντακάθαροι.
Εντάξει; Εντάξει.
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, καλό είναι να δεχόμαστε…
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: …(δεν ακούγεται)… δεν φοβούνται κανέναν.
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Οι απόψεις των μειοψηφιών λειτουργούν στην κατεύθυνση…(δεν ακούγεται)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, έχουμε τελειώσει τη συνεδρίαση, κ. Χριστόπουλε.
…και τώρα σε ό,τι αφορά και ιδιαίτερα των εξειδικευμένων. Εγώ
προηγουμένως, είδατε, είπα για το στάδιο να ακούσω τον κ. Τζαμουράνη
γιατί πιστεύω ο κ. Τζαμουράνης ξέρει πάρα πολλά, περισσότερα από μένα στο συγκεκριμένο.
Αν ήτανε για κάτι για το σχολείο, ο κ. Τζαμουράνης θα έλεγε «τον κ. Χριστόπουλο που ξέρει
την εκπαίδευση».
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για τα σχολεία θα σας ρωτάμε, κ. Χριστόπουλε.
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Τέλος πάντων, να είστε καλά, υγεία…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, να είστε καλά.

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 του Α.Ν. 2039/39 και Β.Δ.
3011/04/12-39 περί κληροδοτημάτων,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ανακαλεί την υπ’ αριθμ. 186/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικής
με τον ορισμό δικηγόρων για θέματα κληροδοτημάτων, σύμφωνα με την εισήγηση
του Προέδρου της και Αντιδημάρχου Οικονομίας – Οικονομικών & Δημ.
Περιουσίας κ. Φάβα Γεωργίου, η οποία 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
Γεώργιος Φάβας

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Δρούγας Παντελής

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5f0454f363673af14c04291a στις 08/07/20 07:41
Πρακτικά Οικονομικής Επιτροπής

3

Συνεδρίαση : 25/2020

Τετάρτη 1 / 7 / 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 291/2020

2. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης
3. Μαρινάκης Σαράντος
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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