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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   17/2020 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   186/2020 

 
 
 
Στην Καλαμάτα σήμερα, την 6η Μαΐου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, 
συνέρχεται στην 17η/2020 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά 
την υπ’ αριθμ. πρωτ. 13607/30-4-2020 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) Ζαφειρόπουλος Ιωάννης, 2) Κοσμόπουλος 
Βασίλειος, 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 συμμετέχουν επίσης τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
κ.κ. Αθανασόπουλος Κων/νος και Αγγελής Αναστάσιος, αναπληρώνοντας τα τακτικά μέλη κ.κ. 
Πολίτη Δημήτριο και Αλειφέρη Καραθανάση Ελένη, αντίστοιχα.   

 
Στη συνεδρίαση κλήθηκε επίσης, επειδή στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα που 
αφορούν στην εν λόγω Κοινότητα, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Καλαμάτας 
κ. Λύρας Παναγιώτης και λόγω μη συμμετοχής του, συμμετέχει στη συνεδρίαση η 
αναπληρώτρια αυτού κα Μπάμπαλη Αικατερίνη.   
 

Επίσης στη συνεδρίαση συμμετέχουν, τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
κ.κ. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος και Χριστόπουλος Ιωάννης, καθώς και ο δημοτικός 
σύμβουλος κ. Φαββατάς 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 8ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης με τίτλο : 

Ορισμός δικηγόρου για θέματα κληροδοτημάτων.  

 
Η από 5/5/2020 γραπτή εισήγηση του κ. Προέδρου που ήταν στο φάκελο του θέματος για 
την ενημέρωση του Σώματος, έχει αναλυτικά ως εξής: 

 

ΘΕΜΑ: Ορισμός δικηγόρων για θέματα των κληροδοτημάτων του Δήμου Καλαμάτας 

 

Έχοντας υπόψη : 

1. τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) 

2. τις διατάξεις του Ν. 3852/2015 

3. τις διατάξεις του Ν. 4182/2013 

4. Το άρθρο 171 του Ν. 4261/2014  (ΦΕΚ 107/05.05.2014 τεύχος Α’): Πρόσβαση στη 

δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών 

ιδρυμάτων και επιχειρήσεων  

5. Το γεγονός ότι θα πρέπει να αξιοποιηθεί η περιουσία των κληροδοτημάτων του Δήμου 

Καλαμάτας κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο και σύμφωνα με την βούληση  του 

διαθέτη, 

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 

Τον ορισμό δικηγόρων ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας προκειμένου να προβούν σε κάθε 

ενέργεια που απαιτείται με σκοπό την ταχύτερη αξιοποίηση της περιουσίας των παρακάτω 

αναφερόμενων κληροδοτημάτων και την επίλυση οποιονδήποτε θεμάτων – προβλημάτων 

προκύπτουν σε σχέση με του συνιδιοκτήτες αυτών. 

1. Κληροδότημα «Λυκούργου Σκιά» 

2. Κληροδότημα «Παναγιώτη Δραγώνα» 

3. Κληροδότημα «Ανδρέα Γκρέτσα» 

4. Κληροδότημα «Γρηγορίου Αλεξανδρόπουλου» 

5. Κληροδότημα «Αικατερίνης Χανδρινού» 

6. Κληροδότημα «Κωνσταντίνου Αναστασόπουλου» 

7. Κληροδότημα «Βασιλείου και Ευδοκίας Παναγιώταρου» 

8. Κληροδότημα «Παπακωνσταντίνου» 

9. Κληροδότημα «Θεοδώρου Βενιζέλου» 

10. Κληροδότημα «Δημοσθένη Μανδηλάρη» 

 

Καθώς και για: 

1. Το Κοινωφελές Ίδρυμα «Ιωάννας Π. Κωστοπούλου» 

2. Εξέταση της διαθήκης «Γεωργίου Χριστοδουλάκη» 

3. Εξέταση της κληρονομιάς «Βασιλείου Λεπίδα»  

 

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΩΣ 

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ 

  

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓ. ΦΑΒΑΣ 
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Η εισήγηση του κ. Προέδρου, καθώς και η διαλογική συζήτηση που διεξάγεται επί του 
θέματος, έχει αναλυτικά ως εξής: 

 
Λοιπόν, πήραμε όλα τα Κληροδοτήματα από την αρχή και ορίζουμε τους 
δικηγόρους για τα Κληροδοτήματα ως εξής.  

 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Έπρεπε να γράφονται, να μας τα έχετε στείλει, κ. Πρόεδρε. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι πρόταση, μισό λεπτό. 
 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Θέλω να ακούσω πώς τους επιλέξατε μόνο, κ. Πρόεδρε. 

 
Λοιπόν, προτείνονται:  
 Όσον αφορά το Κληροδότημα ¨Λυκούργου Σκιά¨ η κα Αδαμοπούλου 

Θεοδούλη Ελένη. 
 Για το Κληροδότημα ¨Παναγιώτη Δραγώνα¨ η Δικηγορική Εταιρεία «ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΟΣ και 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΒΕ» η οποία έχει ειδίκευση στα ζητήματα ακινήτων.  
 Για το Κληροδότημα ¨Γκρέτσα¨ η κυρία Μπεγέτη Πολυτίμη.  
 Για το Κληροδότημα ¨Γρηγορίου Αλεξανδρόπουλου¨ η κα Μπεγέτη Πολυτίμη.  
 Για το Κληροδότημα ¨Αικατερίνης Χανδρινού¨ η κα Αδαμοπούλου.  
 Για το Κληροδότημα ¨Κωνσταντίνου Αναστασόπουλου¨ η κα Μπεγέτη Πολυτίμη.  
 Για το Κληροδότημα ¨Βασίλειος και Ευδοκία Παναγιώταρου¨ η κα Δημοπούλου Νάνση. 
 Για το Κληροδότημα ¨Παπακωνσταντίνου¨ η εταιρεία «ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΟΣ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

ΑΕΒΕ».  
 Για το Κληροδότημα ¨Θεόδωρου Βενιζέλου¨ η κα Δημοπούλου Νάνση.  
 Για το Ίδρυμα ¨Ιωάννας Κωστοπούλου¨ η κα Μπεγέτη, για την εξέταση, δηλαδή, της 

διαθήκης. 
 Επίσης, του Γεωργίου Χριστοδουλάκη και Βασιλείου Λεπίδα: 

για τη διαθήκη ¨Χριστοδουλάκη Γεωργίου¨ η κα Δημοπούλου και για την κληρονομιά 
¨Βασιλείου Λεπίδα¨ η κα Μπεγέτη.  

Αυτή είναι η εισήγηση. Κατανεμήθηκαν σε 4 δικηγόρους, μάλλον σε 3 δικηγόρους και σε μία 
δικηγορική εταιρεία. Η φιλοσοφία ήταν ότι τουλάχιστον για τα Κληροδοτήματα τα οποία 
έχουν περιουσιακά στοιχεία απομακρυσμένα από την πόλη και ιδιαίτερα στην Αθήνα ψάξαμε 
και βρήκαμε μία εταιρεία η οποία έχει μία ειδίκευση όσον αφορά τα ακίνητα και εκτός από τις 
γνωμοδοτήσεις τις οποίες θα κάνει και να βρει και τους συγκληρονόμους, που είναι το βασικό 
στοιχείο γιατί εκεί πέρα κολλάγαμε όλα αυτά τα χρόνια, για να συνεννοηθούμε, για να 
αξιοποιηθούν τα ακίνητα και να μην παραμείνουν και περνώντας ο χρόνος φθείρονται και 
δημιουργούνται προβλήματα.  

Σας ακούω. Κύριε Κοσμόπουλε;     

 
Η ερώτηση είναι πώς επελέγησαν. Πρώτα απ’ όλα δεν υπήρχαν στην 
εισήγηση, τώρα ακούμε τα ονόματα πρώτη φορά.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έτσι, ως τώρα ερχόντουσαν έτσι.  
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Δηλαδή, έγινε μια αίτηση στον Δικηγορικό…  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει κάποιο κριτήριο…, να σας πω κάτι. Δεν υπάρχει αυτό.  
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Στο Δικηγορικό Σύλλογο…  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, όχι.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  
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ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Εντάξει… 
 
Όχι, σας αναφέρω το γεγονός.  
Εμείς θεωρούμε αξιόπιστους όλους τους δικηγόρους της πόλης, έπρεπε να 

επιλέξουμε κάποιους. Δεν έχουμε κάτι σε κάποιον άλλον, προς Θεού. Εξάλλου μην ξεχνάτε 
ότι κατά το παρελθόν έχουν περάσει αρκετοί δικηγόροι από τα Κληροδοτήματα. Εντάξει; Δεν 
είναι κάτι το οποίο… Και αυτοί είναι όλοι καινούργιοι.  
 
ΜΠΑΚΑΣ: Αλλάζουνε, έτσι; Αλλάζουνε.  

 
Είναι όλοι καινούργιοι. Εμείς θεωρούμε και από άποψη γνώσεων και από άποψη 
εγκυρότητας ικανούς και άξιους όλους τους δικηγόρους της πόλης μας. Απλά 

έπρεπε να επιλέξουμε.  

Λοιπόν, κ. Κοσμόπουλε.  

 
ΦΩΝΗ: Ποιο ήταν το κριτήριο, κ. Πρόεδρε;  
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε.  

 
Έχετε το λόγο, κ. Φαββατά, μόλις ολοκληρώσουν οι επικεφαλής.  
Κύριε Κοσμόπουλε, ολοκληρώσατε;  

 
Ναι, ολοκλήρωσα. Σ’ αυτό και παλιότερα, το είχα πει και παλιότερα, 
στέλνουμε ένα χαρτάκι στον Δικηγορικό Σύλλογο, ο Δικηγορικός Σύλλογος 

μας στέλνει μία κατάσταση, μία λίστα των ενδιαφερομένων και από κει σταδιακά αρχίζουμε 
και παίρνουμε.  

 
Ακούστε λίγο, κ. Κοσμόπουλε. Εδώ πέρα δεν μετράμε, δεν υπάρχει καταρχήν 
ποσοτικά κάτι. Ο ορισμός ενός δικηγόρου δεν έχει να κάνει σε κάτι με την 

αμοιβή του. Ούτε μπαίνουμε σε μία μειοδοτική διαδικασία. Μετά τον ορισμό του, ανάλογα με 
την εργασία που θα ορίσουμε στον δικηγόρο, διαπραγματευόμαστε, η Οικονομική Επιτροπή, 
την αποζημίωσή του.  
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ αυτό είπα; Δεν είπα αυτό.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, κατάλαβα τι είπατε. Αλλά σας λέω και εγώ.  

 
Ούτε μίλησα για αμοιβή. Εγώ δεν μίλησα για αμοιβή. Είπα: στέλνουμε στο 
Δικηγορικό Σύλλογο και λέμε: «Θέλουμε να κάνουμε αυτές τις δουλειές. 

Ποιοι είναι διαθέσιμοι δικηγόροι που νομίζετε;» Μας στέλνουνε μία λίστα και από κει 
επιλέγουμε.  

 
Και σας λέω εγώ, μας έστελνε μια λίστα με 30 δικηγόρους ο Δικηγορικός 
Σύλλογος. Από κει τι θα κάναμε;  

 
Ωραία. Θα πάρουμε για τη μία δουλειά τους 5 πρώτους, τους 5, μετά τους 
άλλους 5…  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα.  
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Δύο Κληροδοτήματα και όχι ένα.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είναι, δεν είναι έτσι τα πράγματα.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  
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ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Έτσι είναι.   
 
ΜΠΑΚΑΣ: Αγγαρεία κάνουνε παιδιά οι δικηγόροι σ’ αυτές τις περιπτώσεις. 
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Κάνουνε αγγαρεία; …(δεν ακούγεται) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, κ. Τζαμουράνη, θέλετε να πείτε κάτι;  

 
Ναι. Ζήτησα και εγώ απ’ την αρχή τα κριτήρια με τα οποία επιλέγησαν. Απ’ 
ό,τι κατάλαβα επιλέχθηκαν κατά τα κριτήρια τα οποία δεν μπορώ να -πώς 

να το πω;- αναφερθώ…(δεν ακούγεται).  
 
Συγνώμη, κ. Τζαμουράνη, να σας ρωτήσω κάτι; Ανέφερα τουλάχιστον όσον 
αφορά δύο Κληροδοτήματα δύσκολα, ότι η συγκεκριμένη εταιρεία επιλέχθηκε 

λόγω της εμπειρίας που διαθέτει στην αξιοποίηση ακινήτων. Όσον αφορά την εταιρεία από 
την Αθήνα, έτσι;  
 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε στην ψηφοφορία.  

 
Για δε τους υπόλοιπους δικηγόρους της Καλαμάτας, εκφράστηκα. Είναι όλοι 
άξιοι και ίσοι μεταξύ τους.  

Λοιπόν, θέλει να πει κάποιος άλλος ή να περάσουμε στην ψηφοφορία;  
 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Το μόνο που δεν έχουνε την ίδια μεταχείριση όλοι.  

 
Κύριε συνάδελφε, τόσα χρόνια που είσαστε εδώ πέρα στο Δήμο είδατε ότι 
έχουν περάσει δικηγόροι και δικηγόροι. Δεν έχουν περάσει λίγοι. Εε τώρα 

περνάνε κάποιοι που δεν έχουν περάσει ποτέ.  
 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Σε παρακαλώ, Γιώργο, μην επιμένεις. Μην επιμένεις. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι να επιμένω; 
 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Γιατί αυτή η κουβέντα καλό είναι να μην γίνεται δημόσια.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγνώμη, έχω άδικο σ’ αυτό που λέω;  
 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: «Έχουνε περάσει πολλοί και πολλοί».  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έχουνε περάσει;  
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Μην μας υποτιμάτε, κ. Πρόεδρε. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν υποτιμάω κανέναν, είπα ίσα-ίσα που όλοι οι δικηγόροι…  

 
Με συγχωρείς πάρα πολύ. Βλέπεις ότι κρατάμε μια στάση εποικοδομητική, 
μία στάση κατανόησης, όχι όμως και στάση στην οποία να μειώνεται η 

αντίληψή μας.  
Λοιπόν, σε παρακαλώ πάρα πολύ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, γιατί το λέτε αυτό;  

 
Για τους λόγους που αντιλαμβάνεσαι και τους οποίους δεν θέλω να πω, 
όπως και συ δεν θέλεις να πεις …(δεν ακούγεται)  

 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:  

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 
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Εντάξει. Ο κάθε ένας έχει τη δική του άποψη. Ο κάθε ένας έχει τη δική του 
άποψη. Εμένα με ενδιαφέρει να καταγραφεί και να μείνει αυτό που είπα για 

όλους τους δικηγόρους της πόλης, ότι είναι άξιοι, έγκριτοι και ίσοι μεταξύ τους. Εντάξει; Και 
έγινε η επιλογή τεσσάρων. Κάποιους έπρεπε να επιλέξουμε.  
Λοιπόν, πάμε. Ως προς την ψηφοφορία.  
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε.  

 
Να ψηφίσουμε και μετά για να μην μας πέσει η γραμμή.  
Κύριε Κοσμόπουλε;  

 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Λευκό.  

 
Κύριε Τζαμουράνη;  
 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Κατά.  
 
Κύριε Αγγελή;  
Κύριε Ζαφειρόπουλε;  

 
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ.  

 
Κύριε Αγγελή; ¨Ναι¨. 

Λοιπόν, ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ γιατί υπάρχει ένα ΚΑΤΑ.  

Κύριε Φαββατά, να σας ακούσουμε. Τώρα που δεν έχω το άγχος, να σας ακούσουμε.  
 
Κύριε Πρόεδρε, μία κουβέντα μόνο.  
Για τα Κληροδοτήματα του ¨Παπακωνσταντίνου¨ υπάρχει ένας δικηγόρος με 

καταγωγή από τη Θουρία ο οποίος εδώ και 10 χρόνια ασχολείται με αυτά τα Κληροδοτήματα. 
Ο συνάδελφος Σταματόπουλος έχει εικόνα του θέματος.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο συνάδελφος Σταματόπουλος είναι δημοτικός σύμβουλος.  

 
Όχι, δεν είπα αυτό, κ. Πρόεδρε. Έχει εικόνα λέω πως λέγεται ο δικηγόρος. Αυτό 
εννοώ, δεν εννοώ να πάει ο κ. Σταματόπουλος.  

Λοιπόν, είχε γίνει μια εργασία από έναν δικηγόρο ο οποίος κατάγεται από τη Θουρία, είχε 
αναλάβει τα Κληροδοτήματα του ¨Παπακωνσταντίνου¨ και έχει μια εικόνα αρκετά…(δεν 
ακούγεται).  

 
Εάν χρειαστεί, κύριε συνάδελφε, εμείς θα αξιοποιήσουμε και τη γνώση που 
υπάρχει και την παρακαταθήκη που υπάρχει από το παρελθόν. Μην ανησυχείτε.  

 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Δυστυχώς, κ. Πρόεδρε, δεν εξυπηρετείται αυτό που θέλετε να κάνετε. 

 
Θα το δείξει η συνέχεια και ο χρόνος αν τελικά θα αξιοποιηθούν ή όχι τα 
ακίνητα απ’ αυτούς τους δικηγόρους.  

 
  
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, μειοψηφούντος του κ. Τζαμουράνη ο οποίος τάσσεται 
ΚΑΤΑ, ενώ ΛΕΥΚΗ ψήφο δηλώνει ο κ. Κοσμόπουλος, κατά πλειοψηφία,  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι      

 

Εγκρίνει τον ορισμό δικηγόρων ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας 
προκειμένου να προβούν σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια με σκοπό την ταχύτερη 
αξιοποίηση της περιουσίας και την επίλυση οποιονδήποτε θεμάτων – 
προβλημάτων προκύπτουν σε σχέση με συνιδιοκτήτες αυτών, ως εξής: 
 
 των παρακάτω αναφερόμενων κληροδοτημάτων 

1. Για το Κληροδότημα «Λυκούργου Σκιά», την κα Αδαμοπούλου Θεοδούλη 
Ελένη 

2. Για το Κληροδότημα «Παναγιώτη Δραγώνα», την εταιρεία «ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΟΣ 
και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΒΕ» 

3. Για το Κληροδότημα «Ανδρέα Γκρέτσα», την κα Μπεγέτη Πολυτίμη 

4. Για το Κληροδότημα «Γρηγορίου Αλεξανδρόπουλου», την κα Μπεγέτη 
Πολυτίμη 

5. Για το Κληροδότημα «Αικατερίνης Χανδρινού», την κα Αδαμοπούλου 
Θεοδούλη Ελένη 

6. Για το Κληροδότημα «Κωνσταντίνου Αναστασόπουλου», την κα Μπεγέτη 
Πολυτίμη 

7. Για το Κληροδότημα «Βασιλείου και Ευδοκίας Παναγιώταρου», την κα 
Δημοπούλου Αθανασία του Γεωργίου 

8. Για το Κληροδότημα «Παπακωνσταντίνου», την εταιρεία «ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΟΣ 
και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΒΕ» 

9. Για το Κληροδότημα «Θεοδώρου Βενιζέλου», την κα Δημοπούλου Αθανασία 
του Γεωργίου 

 

 καθώς και για: 

1. Το Κοινωφελές Ίδρυμα «Ιωάννας Π. Κωστοπούλου» την κα Μπεγέτη 
Πολυτίμη 

2. Την εξέταση της διαθήκης «Γεωργίου Χριστοδουλάκη», την κα Δημοπούλου 
Αθανασία του Γεωργίου 

3. Την εξέταση της κληρονομιάς «Βασιλείου Λεπίδα», την κα Μπεγέτη 
Πολυτίμη. 

 
 
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. Αθανασόπουλος Κων/νος 

  3. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης 

  4. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

  5. Μαρινάκης Σαράντος 
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  6. Μπάκας Ιωάννης 

  7. Μπασακίδης Νικόλαος 

  8. Τζαμουράνης Βασίλειος 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 11 Μαΐου 2020 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓ. ΦΑΒΑΣ 

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 

 

 

  


