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ΑΠΟΦΑΣΗ   408/2008 

 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 13η Οκτωβρίου 2008, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00  
συνέρχεται στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της οδού Αριστοµένους 28 στην 39η/2008 
συνεδρίαση η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την από 9-10-2008 
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) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 3) Κουδούνης Αργύριος και 4) Πολίτης ∆ηµήτριος.  
 
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα τα τακτικά µέλη κ.κ.: 1) Αλευράς ∆ιονύσιος,  
και 2) Λαγανάκος Γεώργιος. 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα παρακάτω αναπληρωµατικά µέλη της 
∆ηµαρχιακής Επιτροπής :  

α) από την πλευρά της πλειοψηφίας ο κ.  Κουρκουτάς Γεώργιος, ο οποίος συµµετέχει στη 
συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Λαγανάκο Γεώργιο.  

β) από την πλευρά της µειοψηφίας ο κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης, ο οποίος συµµετέχει στη 
συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Αλευρά ∆ιονύσιο.  

 

 
 
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 4ο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης µε τίτλο : 

Χορήγηση εντολής – πληρεξουσιότητας για άσκηση εξωδίκου (αφορά το 
κληροδότηµα «Χανδρινού»). 

Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθ. πρωτ. 23538/10-10-2008 
εισήγηση του Τµήµατος ∆ηµοτικής Περιουσίας της ∆ιεύθυνσης ∆ιοίκησης και Οικονοµίας 
του ∆ήµου Καλαµάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
      «Κύριε  Πρόεδρε 

      Παρακαλούµε  να εντάξετε  το  παρακάτω  στα θέµατα  ηµερήσιας διάταξης για 
συζήτηση και λήψη απόφασης. 
 
Θέµα: ¨Χορήγηση εντολής - πληρεξουσιότητας  για  άσκηση  εξωδίκου¨ 
  
Αφού  λάβαµε  υπόψη  µας: 
1. Τις διατάξεις του Ν.3463/06 (Νέος ∆ηµοτικός & Κοινοτικός Κώδικας) 
2. Τις  υπηρεσιακές ανάγκες του ∆ήµου Καλαµάτας  
3. Την 165/2007 προηγούµενη απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής «Ορισµός 

συµβολαιογράφου και δικηγόρου για χειρισµό υποθέσεων όσον αφορά στην 
κληρονοµιά ¨ΑΙΚ. ΧΑΝ∆ΡΙΝΟΥ¨» 

4. Την 160/2008 προηγούµενη απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής «Παροχή ειδικής 
εντολής πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο Αθηνών Τσοπελάκο Αθανάσιο για θέµατα του 
κληροδοτήµατος ¨ΑΙΚ. ΧΑΝ∆ΡΙΝΟΥ¨». 

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

 
I. Την  χορήγηση  εντολής – πληρεξουσιότητας για  άσκηση εξωδίκου, στο 

δικηγόρο  Αθηνών Τσοπελάκο Αθανάσιο σχετικά µε το κληροδότηµα ¨ΑΙΚ. 
ΧΑΝ∆ΡΙΝΟΥ¨ 

II. Την έγκριση  του συνηµµένου σχεδίου εξωδίκου που αφορά  µεταξύ άλλων και 
την διεκδίκηση οφειλόµενων ποσών από την BIOCOSMETICA INTERNATIONAL  
Γ. ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε., η οποία κατέχει και χρησιµοποιεί 
ακίνητο ιδιοκτησίας του κληροδοτήµατος ¨ΑΙΚ. ΧΑΝ∆ΡΙΝΟΥ¨ του ∆ήµου 
Καλαµάτας επί των οδών Σφενδόνης  10 και ∆ειράδων στην Νέα Κηφισιά. 

                                                                                              Η  ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  
                                                                                ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ  & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
                                                                                   ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΑ 

 
Ολοκληρώνοντας την εισήγησή του ο κ. Πρόεδρος αναφέρει τα εξής:  

 
Το θέµα αυτό το έχουµε βάλει σε µια σειρά και το κλίνουµε.  
Αυτοί αποδέχονται να µας δίνουν 1.412,65 € για το ενοίκιο. Επειδή έχει 

διάφορα σενάρια ο δικηγόρος, είπα αυτό να κατατίθεται στο λογαριασµό µας και να 
επιφυλαχθούµε για όλα τα χρήµατα που µας οφείλονται µια δεκαετία και να επιφυλαχθούµε 
και γι’ αυτό το ποσό εάν είναι τόσο, αλλά να αρχίσουµε να εισπράττουµε. Όλη η ιστορία µε 
κτηµατολόγια, µε υποθηκοφυλακεία κλπ. έχει τελειώσει. Είναι δικό µας αυτό. 
Υπάρχει ένα ζήτηµα εάν αυτή είναι περιοχή αµιγούς κατοικίας ή εάν επιτρέπονται 
επαγγελµατικές δραστηριότητες. Είναι ένα ζήτηµα και είµαστε σε επικοινωνία µε το ∆ήµο 
Κηφισιάς. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 
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Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη της την 
παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόµενες σ’ αυτήν διατάξεις,  
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Ι. Εγκρίνει τη χορήγηση εντολής – πληρεξουσιότητας για άσκηση εξωδίκου, στο 

δικηγόρο Αθηνών Τσοπελάκο Αθανάσιο σχετικά µε το κληροδότηµα «ΑΙΚ. 
ΧΑΝ∆ΡΙΝΟΥ».  

 
ΙΙ. Εγκρίνει το σχέδιο εξωδίκου, που αφορά µεταξύ άλλων και την διεκδίκηση 

οφειλοµένων ποσών από την BIOCOSMETICA INTERNATIONAL Κ. 
ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε., η οποία κατέχει και χρησιµοποιεί 
ακίνητο ιδιοκτησίας του κληροδοτήµατος «ΑΙΚ. ΧΑΝ∆ΡΙΝΟΥ» του ∆ήµου 
Καλαµάτας επί των οδών Σφενδόνης 10 και ∆ειράδων στη Νέα Κηφισιά, το 
οποίο έχει ως εξής:.  

ΕΝΩΠΙΟΝ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟ∆ΙΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ  

ΕΞΩ∆ΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ & ∆ΗΛΩΣΗ 

Του ∆ήµου Καλαµάτας (Αριστοµένους 28, 24100 Καλαµάτα), όπως  

εκπροσωπείται νόµιµα από το ∆ήµαρχο Παναγιώτη Νίκα.  

ΠΡΟΣ ΤΗΝ 

Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισµένης Ευθύνης µε την επωνυµία  

«ΒΙΟCΟSΜΕΤΙCΑ ΙΝΤΕRΝΑΤΙΟΝΑL Γ. ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.», 

που εδρεύει στην Κηφισιά, οδός Σφενδόνης 10 και ∆ειράδων, όπως εκπροσωπείται νόµιµα.  

____________________________ 

Με την από 10-1 1-1996 ιδιόγραφη διαθήκη της η Αικατερίνη Χανδρινού, η οποία 

απεβίωσε στο Αµαρούσιο Αττικής την 13-9-1997, κατέλιπε στο ∆ήµο µας ένα οικόπεδο µε τα 

επ’ αυτού κτίσµατα, το οποίο ευρίσκεται. µέσα στο εγκεκριµένο σχέδιο του ∆ήµου Κηφισιάς, 

στο υπ’ αριθ. 464 [37] Ο.Τ. και επί των οδών Σφενδόνης 10 και ∆ειράδων. Όπως σας 

γνωστοποιήσαµε µε την από 6-5-2008 Εξώδικη Γνωστοποίηση, Πρόσκληση και ∆ήλωσή µας, 

η οποία σας κοινοποιήθηκε την 13-5-2008, ο ∆ήµος Καλαµάτας αποδέχθηκε την εν λόγω 

κληρονοµιά µε την υπ’ αριθ. 11.867/2-10-2007 πράξη αποδοχής κληρονοµιάς της Συµ/φου 

Καλαµάτας Σταυρούλας Μαυροµιχάλη, η οποία µεταγράφηκε νόµιµα στα βιβλία µεταγραφών 

του Υποθηκοφυλακείου Κηφισιάς την 10
η
 Οκτωβρίου 2007 (τόµος 104, αριθ. 300). 

Στην ανωτέρω Γνωστοποίηση, Πρόσκληση και ∆ήλωσή µας απαντήσατε µε την από 

11-6-2008 Γνωστοποίηση - Απάντηση - Πρόσκληση και ∆ήλωσή της εταιρίας σας, µε την 

οποία ισχυρισθήκατε ότι κατέχετε το εν λόγω ακίνητο βάσει µισθωτικής σχέσης και µας 

προσφέρατε το ποσό των 1.412,65 € µηνιαίως, το οποίο χαρακτηρίσατε όλως αυθαιρέτως ως 

συµβατικό µίσθωµα, και µάλιστα όχι αναδροµικά ως οφείλατε, αλλά µόνο για το µέλλον, ήτοι 

µετά την 7/7/2008, ηµεροµηνία επίδοσης της ανωτέρω Εξώδικης Απάντησής της εταιρίας σας, 

αν και ο ∆ήµος Καλαµάτας έχει υπεισέλθει στα δικαιώµατα της Αικατερίνης Χανδρινού ήδη 

από τις 13-9-1997. 
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ΕΠΕΙ∆Η το ανωτέρω ακίνητο έχει το χαρακτήρα κοινωφελούς κληροδοτήµατος εκ 

µέρους της Αικατερίνης Χανδρινού και ειδικότερα σι καρποί του πρέπει να διατίθενται για την 

χρηµατοδότηση των σπουδών ορφανών παιδιών που κατοικούν στο ∆ήµο Καλαµάτας 

σύµφωνα και µε τη βούληση της αποβιωσάσης, η οποία αποτυπώθηκε στην ιδιόγραφη 

διαθήκη της. Συνεπώς η µη καταβολή εκ µέρους της εταιρίας σας όλων των οφειλοµένων 

µέχρι και σήµερα ποσών εµποδίζει την εκπλήρωση εκ µέρους του ∆ήµου Καλαµάτας του 

κοινωφελούς αυτού σκοπού. 

ΕΠΕΙ∆Η από τα στοιχεία τα οποία επικαλεσθήκατε δεν προκύπτει ο τρόπος 

υπολογισµού του ποσού των 1.412,65 €, το οποίο προσφέρετε για µηνιαία καταβολή. 

Επισηµαίνεται Πάντως ότι στο από 15-1-1997 συµφωνητικό επαγγελµατικής µίσθωσης µεταξύ 

της εταιρίας σας και του Ιωάννη Ψυρίδη το ύψος του µισθώµατος για το Τρίτο έτος της 

επικαλούµενης από εσάς υποµίσθωσης, δηλ. για το έτος 1999, έχει συνοµολογηθεί σε 715.000 

δρχ., ποσό το οποίο µετά από τη µετατροπή του σε ευρώ ανέρχεται σε 2.098,31 € και είναι 

µεγαλύτερο του προσφερόµενου για µηνιαία καταβολή από την εταιρία σας ποσού των 

1.412,65 € κατά 685,66 €. 

ΕΠΕΙ∆Η ήδη έχετε προ πολλού καταστεί υπερήµεροι για την καταβολή των πιο πάνω 

ποσών.  

Σας ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ: α) να µας καταβάλετε το πιο πάνω ποσό των 1.412,65 € 

νοµιµοτόκως από κάθε 5η του µηνός για κάθε µήνα από τον Ιανουάριο του 2006 έως και 

σήµερα στον υπ’ αριθ. 220/485021-10 λογαριασµό της Εθνικής Τράπεζας, αµέσως και 

πάντως εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την επίδοση της παρούσας, ως µερική 

καταβολή του οφειλοµένου από εσάς ποσού για την Κατοχή εκ µέρους της εταιρίας σας του 

ακινήτου της κυριότητας του ∆ήµου Καλαµάτας και µέχρι την οριστική εκκαθάριση και πλήρη 

εξόφληση αυτού β) να µας παράσχετε όλα εκείνα τα σχετικά στοιχεία µε βάση τα οποία Θα 

µπορέσουµε να υπολογίσουµε το πραγµατικό ύψος του οφειλόµενου σήµερα από εσάς ποσού 

προς το ∆ήµο Καλαµάτας, όπως αποδείξεις καταβολής µισθωµάτων προς τον Ιωάννη Ψυρίδη 

κατά το έτος 2005, δηλώσεις µισθωµάτων προς την εφορία κ.λπ., γ) να µας καταβάλλετε 

στον ως άνω λογαριασµό εφεξής µηνιαίως και ειδικότερα έως την 5η ηµέρα κάθε µήνα το 

ποσό των 1.412,65 €, το οποίο προορίζεται εκ µέρους του ∆ήµου µας προς εξυπηρέτηση του 

ανωτέρω περιγραφόµενου κοινωφελούς σκοπού, ως µερική καταβολή του οφειλοµένου ποσού 

για την κατοχή εκ µέρους της εταιρίας σας του ακινήτου της κυριότητας του ∆ήµου Καλαµάτας 

και µέχρι την οριστική εκκαθάριση και πλήρη εξόφληση αυτού και δ) να µας παράσχετε 

οποιαδήποτε πληροφορία κατέχετε για τον φερόµενο ως υπεκµισθωτή της εταιρίας σας 

Ιωάννη Ψυρίδη, όπως π.χ. την κατοικία αυτού, την επαγγελµατική δραστηριότητα του και 

τηλέφωνο επικοινωνίας, Α.Φ.Μ. και ∆.Ο.Υ., προκειµένου να διευκολύνετε την άσκηση των 

δικαιωµάτων µας.  

Οι ανωτέρω προσκλήσεις µας σε καµία περίπτωση δεν δύνανται να θεωρηθούν από 

εσάς ή οποιονδήποτε τρίτο ως άµεση ή έµµεση αποδοχή εκ µέρους του ∆ήµου Καλαµάτας των 

πάσης φύσεως νοµικών και πραγµατικών ισχυρισµών δικών σας ή τρίτου, γίνονται δε µε τη 

ρητή επιφύλαξη κάθε εν γένει νοµίµου δικαιώµατος του ∆ήµου Καλαµάτας έναντι της εταιρίας 

σας και κάθε τρίτου και ειδικότερα (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) µε τις κατωτέρω ρητές 

επιφυλάξεις: 1) Τη ρητή επιφύλαξη ως προς την ύπαρξη ή µη έννοµης σχέσης η οποία 

συνδέει την εταιρία σας µε το ∆ήµο Καλαµάτας σε ότι αφορά την κατοχή και χρήση από την 

εταιρία σας του ανωτέρω περιγραφόµενου ακινήτου κυριότητας του ∆ήµου Καλαµάτας και 2) 

Τη ρητή επιφύλαξη του πραγµατικού ύψους των οφειλοµένων από την εταιρία σας ποσών 

προς το ∆ήµο Καλαµάτας, για την Κατοχή εκ µέρους της εταιρίας σας του ανωτέρω 

περιγραφόµενου ακινήτου της κυριότητας του ∆ήµου Καλαµάτας.  
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Τέλος σας ∆ΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι σε περίπτωση άρνησής σας να συµµορφωθείτε προς τα 

ανωτέρω Θα ενεργήσουµε τα νόµιµα για την υπεράσπιση των δικαιωµάτων µας.  

Με την ρητή επιφύλαξη και κάθε άλλου δικαιώµατός µας, αρµόδιος δικαστικός 

επιµελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόµιµα την παρούσα προς την «ΒΙΟCΟSΜΕΤΙCΑ 

ΙΝΤΕRΝΑΤΙΟΝΑL Γ. ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.», όπως εκπροσωπείται 

νόµιµα, για να λάβει γνώση και για τις νόµιµες συνέπειες, αντιγράφοντας ολόκληρο το 

περιεχόµενό της παρούσας στη σχετική έκθεση επίδοσης.  

Επικολλήθηκε ένσηµο Τ.Π.∆.Α. 1,15 €.  

     Αθήνα, …………2008  

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος 

      Για τον εξωδίκως δηλούντα  

και προσκαλούντα ∆ήµο Καλαµάτας  

        Ο ∆ήµαρχος Καλαµάτας  

 

ΙΙΙ. Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τις παραπέρα νόµιµες ενέργειες. 

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. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  2. Καµβυσίδης Ιωάννης 

  3. Κοσµόπουλος Βασίλειος  

  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Κουρκουτάς Γεώργιος 

  6. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 22 Οκτωβρίου 2008 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 

                                                                       

 


