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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ   53/2013 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   438/2013 

 

 

Στην Καλαµάτα σήµερα,  την 30η ∆εκεµβρίου 2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 

12:00 µεσ., στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της οδού Αριστοµένους 28, συνέρχεται στην 

53η/2013 συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την υπ’ 

αριθµ. πρωτ. 75495/23-12-2013 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε 

σύµφωνα µε το νόµο.  

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Μπουζιάνης Παύλος, Αντιδήµαρχος 

Καλαµάτας, Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής και από τα τακτικά µέλη οι κ.κ.: 1) 

Καµβυσίδης Ιωάννης, 2) Καρβέλης Γεώργιος,  3) Μπασακίδης Νικόλαος, 4) Μπούχαλης 

∆ηµήτριος, 5) Μπρεδήµας Θεόδωρος και 6) Φαββατάς ∆ηµήτριος. 

 

∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα τα τακτικά µέλη κ.κ.: 1) Ηλιόπουλος 

Αθανάσιος και  2) Νιάρχος Αναστάσιος.  

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωµατικό µέλος της Οικονοµικής 

Επιτροπής κ.  Μαρινάκης Σαράντος ο οποίος συµµετέχει στη συνεδρίαση αυτή  

αναπληρώνοντας τον κ. Ηλιόπουλο Αθανάσιο.     

   

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 13ο θέµα της ηµερήσιας 

διάταξης µε τίτλο : 

Αµοιβή πληρεξούσιου δικηγόρου κληροδοτήµατος «ΛΥΚ. ΣΚΙΑ». 

Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην από 19-12-2013 εισήγηση του 
Τµήµατος ∆ηµοτικής Περιουσίας & ∆ιαχείρισης Κοιµητηρίων της ∆ιεύθυνσης 
Οικονοµικών του ∆ήµου Καλαµάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 

ΘΕΜΑ:  «Αµοιβή πληρεξουσίου δικηγόρου» 

  

 
 

Αφού λάβαµε υπόψη          
                                                    
  1) Την 200/2011 Απόφαση Οικονοµικής –∆ιοικούσας/∆ιαχειριστικής Επιτροπής 

του κληροδοτήµατος «Λυκούργος Σκιάς» περί ορισµού πληρεξουσίου δικηγόρου 

  2) Την από 12-10-2011 αγωγή ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 

Καλαµάτας κατά του Λεωνίδα Π. Μάκρη  

  3) Το υπ’αριθµ. 72985/2013 Ιδιωτικό Συµφωνητικό Εξωδικαστικού Συµβιβασµού 

  4) Την 398/2013  Απόφαση Οικονοµικής –∆ιοικούσας/∆ιαχειριστικής Επιτροπής 

του κληροδοτήµατος «Λυκούργος Σκιάς» . 

  5) Αναλυτική κατάσταση δαπανών . 

                                                   ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

  Την αµοιβή της πληρεξουσίου δικηγόρου Μαργαρίτας  Μπρούµα ως εντολοδόχος 

του της Οικονοµικής-∆ιοικούσας/∆ιαχειριστικής Επιτροπής του κληρ/τος «Λυκούργος 

Σκιάς» για τον χειρισµό των διαφορών που έχει προκύψει ,µεταξύ εκµισθωτή και του 

µισθωτή Λεωνίδα Π. Μακρή ,από τη µεταξύ τους µισθωτική σχέση. 

Εγκρίνει πίστωση ποσού χιλίων διακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ και σαράντα ένα 

λεπτών (1258,41) συµπεριλαµβανοµένου σε βάρος του αντίστοιχου Κ.Α του 

κληροδοτήµατος «Λυκούργος Σκιάς».  

 

                                                                                             «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ» 

                                                                           Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ∆ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  

 

                                                                                         ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ 

 
 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή, ως ∆ιοικούσα και ∆ιαχειριστική Επιτροπή των 
Κληροδοτηµάτων του ∆ήµου Καλαµάτας, στα οποία δεν έχουν οριστεί από τον διαθέτη 
του ∆ιοικητικά και ∆ιαχειριστικά Συµβούλια, σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ. 330/2011 
απόφασή της, µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη τα 
προαναφερόµενα,  
 



Συνεδρίαση :  53/2013 ∆ευτέρα  30 / 12 / 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ   438/2013 

Πρακτικά Οικονοµικής Επιτροπής   3

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

Εγκρίνει την αµοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου του Κληροδοτήµατος 
«ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΣΚΙΑ», Μαργαρίτας Μπρούµα, µε το ποσό των  χιλίων 
διακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ και σαράντα ενός λεπτών (1.258,41 €), για το 
χειρισµό των διαφορών που έχουν προκύψει µεταξύ του εκµισθωτή και του 
µισθωτή Λεωνίδα Π. Μακρή, από τη µεταξύ τους µισθωτική σχέση,  
σύµφωνα µε την από 19/12/2013 εισήγηση του Τµήµατος ∆ηµοτικής 
Περιουσίας & ∆ιαχείρισης Κοιµητηρίων της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών του 
∆ήµου,   η οποία καταχωρείται αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης αυτής.  
 

 

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

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παύλος Μπουζιάνης     1. Καµβυσίδης Ιωάννης 

  2. Καρβέλης Γεώργιος  

  3. Μαρινάκης Σαράντος  

  4. Μπασακίδης Νικόλαος  

  5. Μπούχαλης ∆ηµήτριος 

  6. Μπρεδήµας Θεόδωρος  

  7. Φαββατάς ∆ηµήτριος  

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 7 Ιανουαρίου 2014 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ 
(ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 

 
 


