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∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ   25/2007 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   242/2007 

 

 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 2α Ιουλίου 2007, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00  

συνέρχεται στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της  οδού Αριστοµένους  28 σε συνεδρίαση η 

∆ηµαρχιακή Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την µε αριθµό 25/28-06-2007 

πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύµφωνα µε το νόµο.  

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Παναγιώτης Ε. Νίκας, ∆ήµαρχος Καλαµάτας, 

Πρόεδρος της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής και από τα τακτικά µέλη οι κ.κ. 1) Καµβυσίδης 

Ιωάννης, 2) Κουδούνης Αργύριος και 3) Λαγανάκος Γεώργιος.  

 

∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα τα τακτικά µέλη κ.κ. 1)  Αλευράς ∆ιονύσιος, 2) 

Κοσµόπουλος Βασίλειος και 3) Πολίτης ∆ηµήτριος. 

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα αναπληρωµατικά µέλη της ∆ηµαρχιακής 
Επιτροπής:  

α)  από την πλευρά της πλειοψηφίας ο κ. Γιαννακούλας Γρηγόριος, ο οποίος συµµετέχει στη 
συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Πολίτη ∆ηµήτριο και  

β) από την πλευρά της µειοψηφίας οι κ.κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης και Μπάκας Ιωάννης, οι 

οποίοι συµµετέχουν στη συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τους κ.κ. Αλευρά ∆ιονύσιο και 

Κοσµόπουλο Βασίλειο.   

 
 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο 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 : 

∆ιορισµός δικηγόρων για υποθέσεις του ∆ήµου Καλαµάτας.  

 
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθµ. πρωτ.  14808/2-7-2007 
εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Καλαµάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
 

 

Θ Ε Μ Α:  ∆ιορισµός   δικηγόρων για υποθέσεις του ∆ήµου Καλαµάτας>> 
  
Εισήγηση 

 
1/  Να εγκριθεί ο   διορισµός της  ∆ικηγόρου  παρά τω Πρωτοδικείω Καλαµάτας, 

ΝΤΑΡΖΑΝΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑΣ  και  ορίζει αυτήν ως πληρεξούσια  δικηγόρο του ∆ήµου 
Καλαµάτας  µε εντολή τον δικαστικό και εξώδικο χειρισµό του Κληροδοτήµατος 
Γεωργίου Χριστοδουλάκη του Γρηγορίου και ιδίως τον έλεγχο των τίτλων του 
ακινήτου επί της οδού Χατζοπούλου 5  (Ν. Φιλοθέη)  των : Υπογείου : 30 τ.µ., Ισογείου: 62 
τ.µ. και Α.΄ορόφου: 72 τ.µ.,,  ενεργών πάσα πράξη προς εκπροσώπηση και υπεράσπιση των 
συµφερόντων του ∆ήµου Καλαµάτας. 

 
2/ Να εγκριθεί ο   διορισµός του   ∆ικηγόρου  παρά τω Πρωτοδικείω Καλαµάτας, 

ΝΙΚΟΛΑΚΕΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ και  ορίζει αυτόν ως πληρεξούσιο  δικηγόρο του ∆ήµου 
Καλαµάτας  µε εντολή τον  δικαστικό και εξώδικο χειρισµό του Κληροδοτήµατος 
Ιωάννας Π. Κωστοπούλου το γένος Κων/νου Στασινοπούλου  και  ιδίως   τον έλεγχο 
των τίτλων ιδιοκτησίας στα ακίνητα 1/ του κτιρίου  επί της οδού  Φαρών και Σαρανταπόρου 
2 (πρώην µεταξουργείου Στασινοπούλου), 2/ Ιδανικό µερίδιο (15%) οικοπ. Επιφ. 237,50 
τ.µ. στην θέση <<Λινάρδου Λίµνη>> , 3/ Οικόπεδο επιφ. 137,50 τ.µ. στην θέση << 
Λινάρδου Λίµνη>> , να σχηµατισθεί φάκελος ενηµερωµένος της υπόθεσης και ενδεχοµένως 
να καταργηθεί το Ιδρυµα µε την επωνυµία ΙΩΑΝΝΑ Π. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ,  ενεργών πάσα 
πράξη προς εκπροσώπηση και υπεράσπιση των συµφερόντων του ∆ήµου Καλαµάτας. 

 
3/  Να εγκριθεί ο   διορισµός της  ∆ικηγόρου  παρά τω Πρωτοδικείω Καλαµάτας 

ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και  ορίζει αυτήν ως πληρεξούσια  
δικηγόρο του ∆ήµου Καλαµάτας  µε εντολή τον δικαστικό και εξώδικο χειρισµό του 
Κληροδοτήµατος ΕΥΓΕΝΙΑΣ χα ΠΑΝΤΕΛΗ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ  και ιδίως την διεκδίκηση 
αυτών που δικαιούται ο ∆ήµος Καλαµάτας από τις καταθέσεις  1/ στον αρ. 06-138043-2 
λογ/σµό της GROSSLANT SAVINGS και 2/ στον αρ. 02142798-7 λογ/σµό της LINCOLN 
SAVINGS BANK υπέρ του ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος Ελαιοχωρίου,.  ενεργών πάσα πράξη 
προς εκπροσώπηση και υπεράσπιση των συµφερόντων του ∆ήµου Καλαµάτας. 

 
 4/ Να εγκριθεί ο   διορισµός του   ∆ικηγόρου  παρά τω Πρωτοδικείω Καλαµάτας  

ΚΩΝ/ΝΟΥ ΜΑΡΓΕΛΗ  και  ορίζει αυτόν ως πληρεξούσιο  δικηγόρο του ∆ήµου Καλαµάτας  
µε εντολή τον δικαστικό και εξώδικο  χειρισµό της υπόθεσης του Κληροδοτήµατος  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ∆ΡΑΓΩΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ   και  ιδίως  1/ την δηµιουργία και ενηµέρωση 
φακέλου της υποθέσεως, ,2/ τον έλεγχο των τίτλων ιδιοκτησίας  και 3/ την διαπραγµάτευση 
µε τους συνιδιοκτήτες που κατέχουν το 1/4 των ακινήτων του κληροδοτήµατος  για την 
διανοµή των ακινήτων, ενδεχοµένως και µε την άσκηση σχετικής αγωγής,  ενεργών πάσα 
πράξη προς εκπροσώπηση και υπεράσπιση των συµφερόντων του ∆ήµου Καλαµάτας. 
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5/ Να εγκριθεί ο   διορισµός της   ∆ικηγόρου  παρά τω Πρωτοδικείω Καλαµάτας,  
ΚΑΝΝΑ ΟΥΡΑΝΙΑ και  ορίζει αυτήν ως πληρεξούσια  δικηγόρο του ∆ήµου Καλαµάτας  µε 
εντολή τον δικαστικό και εξώδικο χειρισµό   της υπόθεσης  του Κληροδοτήµατος  
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΣΤΑΘΗ    και  ιδίως  την προσφυγή στο Εφετείο  για αλλαγή των όρων της 
∆ιαθήκης  έτσι ώστε να µπορεί να εκπληρωθεί µε το ποσό του Κληροδοτήµατος  όπως είναι 
η κατασκευή βρεφονηπιακού σταθµού,  ενεργών πάσα πράξη προς εκπροσώπηση και 
υπεράσπιση των συµφερόντων του ∆ήµου Καλαµάτας. 

 
6/ Να εγκριθεί ο   διορισµός της   ∆ικηγόρου  παρά τω Πρωτοδικείω Καλαµάτας 

ΚΟΥΤΜΑΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ  και  ορίζει αυτήν ως πληρεξούσια  δικηγόρο του ∆ήµου 
Καλαµάτας  µε εντολή τον δικαστικό και εξώδικο χειρισµό   της υπόθεσης  του 
Κληροδοτήµατος  ΛΕΠΙ∆Α ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ    και  ιδίως   την δηµιουργία και ενηµέρωση 
φακέλου της υπόθεσης εντοπισµού  του ακινήτου και τυχόν τίτλων ιδιοκτησίας, επιµέλεια 
για την αποδοχή κληρονοµίας του ακινήτου µε προοπτική την ενδεχόµενη πώλησή του,   
ενεργών πάσα πράξη προς εκπροσώπηση και υπεράσπιση των συµφερόντων του ∆ήµου 
Καλαµάτας. 

 
Ο ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  

ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ 
 
Και συνεχίζει ο κ. Πρόεδρος: 
 
Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την πρόσληψη και των άλλων δύο δικηγόρων. Θα 
είµαστε το µόνο νοµικό πρόσωπο που θα έχει οργανωµένη νοµική υπηρεσία. 
Έγινε σύσκεψη για τα κληροδοτήµατα, σύνολο 19, τα οποία πρέπει να τα δούµε µε 
προσοχή γιατί άλλα κινδυνεύουµε να τα χάσουµε και άλλα είναι µε πολλά προβλήµατα. 
(Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται σε ένα – ένα κληροδότηµα χωριστά, και για τους 
λόγους που απαιτείται ο διορισµός δικηγόρων γι΄ αυτά και συνεχίζει:) 
Είναι θέµα ηθικής τάξεως  και υπόθεση όλων µας.  
Ένας από τους τρεις δικηγόρους που έχει προσλάβει ο ∆ήµος, θα ασχολείται µόνο µε τα 
ζητήµατα της ∆ηµοτικής περιουσίας. 
 

 

Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µετά από διαλογική, αφού λαµβάνει υπόψη της την παραπάνω 
εισήγηση, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 103 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006), 
   
 

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

Εγκρίνει το διορισµό των παρακάτω δικηγόρων για την περίπτωση που 
αναφέρεται στον καθένα:  
 

I. Το διορισµό της  ∆ικηγόρου  παρά τω Πρωτοδικείω Καλαµάτας,  ΝΤΑΡΖΑΝΟΥ 
ΒΑΡΒΑΡΑΣ  και  ορίζει αυτήν ως πληρεξούσια  δικηγόρο του ∆ήµου Καλαµάτας  
µε εντολή τον δικαστικό και εξώδικο χειρισµό του Κληροδοτήµατος Γεωργίου 
Χριστοδουλάκη του Γρηγορίου και ιδίως τον έλεγχο των τίτλων του ακινήτου 
επί της οδού Χατζοπούλου 5  (Ν. Φιλοθέη)  των : Υπογείου : 30 τ.µ., Ισογείου: 
62 τ.µ. και Α΄ ορόφου: 72 τ.µ.,  ενεργών πάσα πράξη προς εκπροσώπηση και 
υπεράσπιση των συµφερόντων του ∆ήµου Καλαµάτας. 
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II. Το  διορισµό του   ∆ικηγόρου  παρά τω Πρωτοδικείω Καλαµάτας, ΝΙΚΟΛΑΚΕΑ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ και  ορίζει αυτόν ως πληρεξούσιο  δικηγόρο του ∆ήµου 
Καλαµάτας µε εντολή τον δικαστικό και εξώδικο χειρισµό του Κληροδοτήµατος 
Ιωάννας Π. Κωστοπούλου το γένος Κων/νου Στασινοπούλου και ιδίως τον 
έλεγχο των τίτλων ιδιοκτησίας στα ακίνητα 1/ του κτιρίου επί της οδού  
Φαρών και Σαρανταπόρου 2 (πρώην µεταξουργείου Στασινοπούλου), 2/ 
Ιδανικό µερίδιο (15%) οικοπ. Επιφ. 237,50 τ.µ. στην θέση <<Λινάρδου 
Λίµνη>>, 3/ Οικόπεδο επιφ. 137,50 τ.µ. στην θέση << Λινάρδου Λίµνη>> , να 
σχηµατισθεί φάκελος ενηµερωµένος της υπόθεσης και ενδεχοµένως να 
καταργηθεί το Ίδρυµα µε την επωνυµία ΙΩΑΝΝΑ Π. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ,  ενεργών 
πάσα πράξη προς εκπροσώπηση και υπεράσπιση των συµφερόντων του ∆ήµου 
Καλαµάτας. 

 
III. Το διορισµό της  ∆ικηγόρου  παρά τω Πρωτοδικείω Καλαµάτας, ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ 

∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και  ορίζει αυτήν ως πληρεξούσια  δικηγόρο του 
∆ήµου Καλαµάτας  µε εντολή τον δικαστικό και εξώδικο χειρισµό του 
Κληροδοτήµατος ΕΥΓΕΝΙΑΣ χα ΠΑΝΤΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ και ιδίως την διεκδίκηση 
αυτών που δικαιούται ο ∆ήµος Καλαµάτας από τις καταθέσεις  1/ στον αρ. 06-
138043-2 λογ/σµό της GROSSLANT SAVINGS και 2/ στον αρ. 02142798-7 
λογ/σµό της LINCOLN SAVINGS BANK υπέρ του ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος 
Ελαιοχωρίου,  ενεργών πάσα πράξη προς εκπροσώπηση και υπεράσπιση των 
συµφερόντων του ∆ήµου Καλαµάτας. 

 
IV. Το   διορισµό του   ∆ικηγόρου  παρά τω Πρωτοδικείω Καλαµάτας  ΚΩΝ/ΝΟΥ 

ΜΑΡΓΕΛΗ  και  ορίζει αυτόν ως πληρεξούσιο  δικηγόρο του ∆ήµου Καλαµάτας  
µε εντολή τον δικαστικό και εξώδικο χειρισµό της υπόθεσης του 
Κληροδοτήµατος ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ∆ΡΑΓΩΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και ιδίως 1/ την 
δηµιουργία και ενηµέρωση φακέλου της υποθέσεως, 2/ τον έλεγχο των τίτλων 
ιδιοκτησίας και 3/ την διαπραγµάτευση µε τους συνιδιοκτήτες που κατέχουν 
το 1/4 των ακινήτων του κληροδοτήµατος  για την διανοµή των ακινήτων, 
ενδεχοµένως και µε την άσκηση σχετικής αγωγής,  ενεργών πάσα πράξη προς 
εκπροσώπηση και υπεράσπιση των συµφερόντων του ∆ήµου Καλαµάτας. 

 
V. Το διορισµό της ∆ικηγόρου παρά τω Πρωτοδικείω Καλαµάτας, ΚΑΝΝΑ 

ΟΥΡΑΝΙΑ και  ορίζει αυτήν ως πληρεξούσια  δικηγόρο του ∆ήµου Καλαµάτας  
µε εντολή τον δικαστικό και εξώδικο χειρισµό της υπόθεσης του 
Κληροδοτήµατος  ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΣΤΑΘΗ    και  ιδίως  την προσφυγή στο Εφετείο  
για αλλαγή των όρων της ∆ιαθήκης  έτσι ώστε να µπορεί να εκπληρωθεί µε το 
ποσό του Κληροδοτήµατος  όπως είναι η κατασκευή βρεφονηπιακού σταθµού,  
ενεργών πάσα πράξη προς εκπροσώπηση και υπεράσπιση των συµφερόντων 
του ∆ήµου Καλαµάτας. 

 
VI. Το   διορισµό της   ∆ικηγόρου  παρά τω Πρωτοδικείω Καλαµάτας ΚΟΥΤΜΑΝΗ 

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ και ορίζει αυτήν ως πληρεξούσια δικηγόρο του ∆ήµου 
Καλαµάτας  µε εντολή τον δικαστικό και εξώδικο χειρισµό   της υπόθεσης  του 
Κληροδοτήµατος ΛΕΠΙ∆Α ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και ιδίως την δηµιουργία και ενηµέρωση 
φακέλου της υπόθεσης εντοπισµού του ακινήτου και τυχόν τίτλων 
ιδιοκτησίας, επιµέλεια για την αποδοχή κληρονοµίας του ακινήτου µε 
προοπτική την ενδεχόµενη πώλησή του, ενεργών πάσα πράξη προς 
εκπροσώπηση και υπεράσπιση των συµφερόντων του ∆ήµου Καλαµάτας. 
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Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

 

Η ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ 
Παναγιώτης Ε. Νίκας    1. Γιαννακούλας Γρηγόριος 

  2. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  3. Καµβυσίδης Ιωάννης 

  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Λαγανάκος Γεώργιος 

  6. Μπάκας Ιωάννης  

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 16 Ιουλίου  2007 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 


