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∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ   48/2007 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   461/2007 

 

 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 17η ∆εκεµβρίου 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 48/13-12-2007 

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

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση - απόντος του ∆ηµάρχου Καλαµάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα 

- ο Αντιπρόεδρος της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής κ. Κοσµόπουλος Βασίλειος ως Προεδρεύων 

αυτής και από τα υπόλοιπα τακτικά µέλη οι κ.κ. 1) Καµβυσίδης Ιωάννης, 2) Κουδούνης 

Αργύριος, 3) Λαγανάκος Γεώργιος και 4) Πολίτης ∆ηµήτριος.  

 

∆εν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόµιµα το τακτικό µέλος  κ. Αλευράς ∆ιονύσιος. 

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωµατικό µέλος της ∆ηµαρχιακής 

Επιτροπής από την πλευρά της µειοψηφίας κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης, ο οποίος συµµετέχει 

στη συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας τον κ.  Αλευρά ∆ιονύσιο.   

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου Καλαµάτας κ. Παναγιώτης 

Κουτσογιαννόπουλος. 

 

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο Προεδρεύων  κηρύσσει την έναρξη της 

συνεδρίασης. 
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον Προεδρεύοντα για συζήτηση το 6ο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης µε τίτλο : 

Έγκριση δαπάνης ως αµοιβές και έξοδα του δικηγόρου Αθηνών Τσοπελάκου 
Αθανασίου, ορισθέντος να συνδράµει για την ολοκλήρωση της διαδικασίας 

αποδοχής της κληρονοµιάς Αικ. Χανδρινού. 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο Προεδρεύων αναφέρεται στην υπ’ αριθ. πρωτ. 29038/13-12-2007 
εισήγηση του Τµήµατος ∆ηµοτικής Περιουσίας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
«Θέµα: ¨Έγκριση  δαπάνης  ως  αµοιβές και έξοδα  του  δικηγόρου  Αθηνών  
Τσοπελάκου  Αθανάσιου  ορισθέντος  να  συνδράµει  για  την ολοκλήρωση  
της  διαδικασίας  αποδοχής  της  κληρονοµιάς Αικ. Χανδρινού ¨ 
  
   Αφού  λάβαµε  υπόψη  µας: 
 

1. Την  23/2006  απόφαση  της  ∆ηµαρχιακής  Επιτροπής σχετικά  µε την 
αποδοχή  κληρονοµιάς  Αικ. Χανδρινού. 

2. Την  165/2007  απόφαση  ∆ηµαρχιακής  Επιτροπής  (ορισµός  
συµβολαιογράφου  και  δικηγόρου  για  χειρισµό  υποθέσεων  όσον  αφορά  
στην  κληρονοµιά Αικ. Χανδρινού). 

3. Την  11867/2007  συµβολαιογραφική  πράξη – ∆ήλωση  Αποδοχής  
Κληρονοµιάς  ¨Αικ. Χανδρινού (µετεγγράφη  την 10/10/2007  στο  
υποθηκοφυλακείο  Κηφισίας τόµος  104  αυξ. Αρ. 300) 

4. Το  µε  αρ. πρωτ. 25333/01-11-2007   έγγραφο  του  δικηγόρου  κ. 
Τσοπελάκου  Αθανάσιου   

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

 
   Την  έγκριση  δαπάνης  ποσού  €1.550,00 ως  αµοιβή    και  ποσού  €108,30 
ως  πραγµατοποιηθέντα  έξοδα  και  απόδοσή  τους   στον  δικηγόρο  Αθηνών  
Αθανάσιο  Τσοπελάκο  για  υπηρεσίες   που  προσέφερε  στην  ολοκλήρωση  
αποδοχής  κληρονοµιάς  ¨ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  ΧΑΝ∆ΡΙΝΟΥ.¨   
 

                                                         Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  

                                                                          ΚΛΕΙ∆ΩΝΑΣ  ΘΕΟΦΑΝΗΣ 
 

Ο Εισηγητής 

(υπογραφή) 

Ο Τµηµατάρχης 

(υπογραφή) 

Η ∆ιευθύντρια 

(υπογραφή)» 

 
 
 
Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη της την 
παραπάνω εισήγηση,  
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Ι. Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού χιλίων πεντακοσίων πενήντα ευρώ (1.550,00 €) ως 
αµοιβή και ποσού εκατόν οκτώ ευρώ και τριάντα λεπτών (108,30 €) ως 
πραγµατοποιηθέντα έξοδα και την απόδοσή τους στον δικηγόρο Αθηνών 
Αθανάσιο Τσοπελάκο για  υπηρεσίες   που  προσέφερε  στην  ολοκλήρωση  
αποδοχής  κληρονοµιάς  ¨ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  ΧΑΝ∆ΡΙΝΟΥ.¨   

 
ΙΙ. Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού χιλίων εξακοσίων πενήντα 

οκτώ ευρώ και τριάντα λεπτών (1.658,30 €) σε βάρος του Κ.Α.  10.6111 του 
δηµοτικού προϋπολογισµού οικον. έτους 2007 για την επίτευξη  του 
παραπάνω σκοπού.  

 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

 

Η ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Κοσµόπουλος Βασίλειος  1. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

  2. Καµβυσίδης Ιωάννης 

  3. Κουδούνης Αργύριος 

  4. Λαγανάκος Γεώργιος 

  5. Πολίτης ∆ηµήτριος  

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 28 ∆εκεµβρίου 2007 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 


