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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   14/2008 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   160/2008 
 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 7η Απριλίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00  
συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28 στην 14η/2008 
συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 03-04-2008 
πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  
 
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Παναγιώτης Ε. Νίκας, Δήμαρχος Καλαμάτας, 
Πρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής και από τα τακτικά μέλη οι κ.κ. 1) Καμβυσίδης 
Ιωάννης, 2) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 3) Κουδούνης Αργύριος  και 4) Πολίτης Δημήτριος.  
 
Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ.: 1) Αλευράς Διονύσιος και 
2) Λαγανάκος Γεώργιος.   
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα παρακάτω αναπληρωματικά μέλη της 
Δημαρχιακής Επιτροπής :  
α) από την πλευρά της πλειοψηφίας ο κ. Κουρκουτάς Γεώργιος, ο οποίος συμμετέχει στη 

συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Λαγανάκο Γεώργιο και  
β) από την πλευρά της μειοψηφίας ο κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης, ο οποίος συμμετέχει στη 

συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Αλευρά Διονύσιο.   
 
 
Επίσης στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου Καλαμάτας κ. 
Χαράλαμπος Θ. Δημητρόπουλος. 
 
 
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 : 

Παροχή ειδικής εντολής πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών Τσοπελάκο 
Αθανάσιο για θέματα του κληροδοτήματος «Αικ. Χανδρινού». 

Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας κ. Κλείδωνας Θεοφάνης αναφέρεται στην 
υπ’ αριθμ. πρωτ. 7206/1-4-2008 εισήγηση του Τμήματος Δημοτικής Περιουσίας της 
Διεύθυνσης Διοίκησης – Οικονομίας του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
«Θέμα: ¨Παροχή  ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο  Αθηνών  
Τσοπελάκο  Αθανάσιο για θέματα  του κληροδοτήματος  «Αικ. Χανδρινού» ¨ 
  
   Αφού  λάβαμε  υπόψη  μας: 
 

1. Την  165/2007  προηγούμενη  απόφαση  της  Δημαρχιακής  Επιτροπής «Ορισμός 
συμβολαιογράφου και δικηγόρου για χειρισμό υποθέσεων όσον αφορά στην 
κληρονομιά  ¨Αικ. Χανδρινού¨». 

2. Την  251/2007  απόφαση  Δημαρχιακής  Επιτροπής  «Συμπλήρωση της 165/2007 
αποφ. Δημαρχιακής Επιτροπής» 

3.  Το 7144/01-04-2008 έγγραφο του κ. Τσοπελάκου μετά  από επικοινωνία της 
υπηρεσίας μας, 

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

 
     Την  παροχή ειδικής  εντολής και πληρεξουσιότητας στον Δικηγόρο Αθηνών 
Αθανάσιο Τσοπελάκο: 
 

1) Να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες εξώδικες και δικαστικές ενέργειες για 
την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών και απαιτητών  μισθωμάτων 
που αφορούν το ακίνητο ιδιοκτησίας του Δήμου Καλαμάτας, το οποίο 
βρίσκεται στη Ν. Κηφισιά Αττικής επί των οδών Σφενδόνης και Δειράδων 
που περιήλθε στο Δήμο από κληρονομιά Αικατερίνης Χανδρινού  και 

 
2) Να προβεί σε κάθε ενέργεια για την διασφάλιση παντός άλλου 

δικαιώματος του Δήμου Καλαμάτας που απορρέει από το υφιστάμενο 
συμφωνητικό μίσθωσης του  ακινήτου. 

 
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΚΛΕΙΔΩΝΑΣ  ΘΕΟΦΑΝΗΣ 
 

Ο Εισηγητής 
(υπογραφή) 

Ο Τμηματάρχης 
(υπογραφή) 

Η Διευθύντρια 
(υπογραφή)» 

 
      
Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της την 
παραπάνω εισήγηση,  
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
 
Εγκρίνει την παροχή ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο 
Αθηνών Τσοπελάκο Αθανάσιο για θέματα του κληροδοτήματος «Αικ. Χανδρινού» 
προκειμένου:  
 
1) Να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες εξώδικες και δικαστικές ενέργειες για την 

είσπραξη των ληξιπρόσθεσμων οφειλών και απαιτητών μισθωμάτων που 
αφορούν το ακίνητο ιδιοκτησίας του Δήμου Καλαμάτας, το οποίο βρίσκεται 
στη Ν. Κηφισιά Αττικής επί των οδών Σφενδόνης και Δειράδων που περιήλθε 
στο Δήμο από κληρονομιά Αικατερίνης Χανδρινού και  

 
2) Να προβεί σε κάθε ενέργεια για τη διασφάλιση παντός άλλου δικαιώματος 

του Δήμου Καλαμάτας που απορρέει από το υφιστάμενο συμφωνητικό 
μίσθωσης του ακινήτου.  

 

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

 
Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας  1. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

  2. Καμβυσίδης Ιωάννης 

  3. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Κουρκουτάς Γεώργιος 

  6. Πολίτης Δημήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 16 Απριλίου 2008 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 

                                                
 
 
 
 
 
 
 

 


