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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ   31/2012 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  235/2012 

 

 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 24η  Ιουλίου 2012, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00 

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

31η/2012 συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την υπ’ 

αριθµ. πρωτ. 43964/20-7-2012 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύµφωνα 

µε το νόµο.  

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. ∆ηµήτριος Μπούχαλης, Αντιδήµαρχος 

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

Κουδούνης Αργύριος, 2) Μπουζιάνης Παύλος, 3) Μπρεδήµας Θεόδωρος, 4) Πολίτης 

∆ηµήτριος, 5) Στασινόπουλος Στυλιανός, 6) Φαββατάς ∆ηµήτριος και 7) Φωτέας 

Νικόλαος.  

 

∆εν παραβρίσκεται, αν και κλήθηκε νόµιµα, το τακτικό µέλος κ. Βασιλόπουλος 

Αθανάσιος.  

  
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωµατικό µέλος της Οικονοµικής 

Επιτροπής κ. Καρβέλης Γεώργιος, ο οποίος συµµετέχει στη συνεδρίαση αυτή 

αναπληρώνοντας τον κ. Βασιλόπουλο 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 6ο θέµα της ηµερήσιας 

διάταξης µε τίτλο : 

Ορισµός δικηγόρου για θέµατα κληροδοτήµατος «Παπακωνσταντίνου 
Αντωνίου». 

Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθµ. πρωτ. 43268/18-7-
2012 εισήγηση του Τµήµατος ∆ηµοτικής Περιουσίας & ∆ιαχείρισης Κοιµητηρίων της 
∆ιεύθυνσης Οικονοµικών του ∆ήµου Καλαµάτας, η οποία έχει ως εξής:  
 
ΘΕΜΑ: Ορισµός δικηγόρου για θέµατα κληροδοτήµατος «Παπακωνσταντίνου 

Αντωνίου» 
 

Αφού λάβαµε υπόψη µας  

1. Τις διατάξεις του Α. Ν 2039/1939 

2. την από 530/22-2-79 δηµόσια διαθήκη 

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

Τον ορισµό δικηγόρου και παροχή στο όνοµά του ειδικής εντολής και 
πληρεξουσιότητας να προβεί σε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες προκειµένου 
να διερευνήσει το φάκελο της υπόθεσης ως προς τις εκκρεµότητες σχετικά µε 
την  εκποίηση των δύο ακινήτων (ένα στην οδό ∆ωδεκανήσου & Αγ. Ιεροθέου 
19 στο Περιστέρι Αττικής και το άλλο επί των οδών Πορταριάς 27-29 & 
Μικροµάνης 9 στους Αµπελόκηπους), καθώς και την ολοκλήρωση της 
εκποίησης των παραπάνω ακινήτων.  
Παρακαλούµε για δικές σας ενέργειες. 
 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ» 

                                    Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

                            

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ 

 
 
Ολοκληρώνοντας την εισήγησή του ο κ. Πρόεδρος αναφέρει τα εξής:  
 
Προτείνω να οριστεί η δικηγόρος η κα Καλογεροπούλου Ευγενία για θέµατα του εν 
λόγω κληροδοτήµατος. Την έχουµε ορίσει και σε κάποια άλλα κληροδοτήµατα και 
είµαστε πάρα πολύ ευχαριστηµένοι µαζί της.  
 

 
Επί του θέµατος αυτού διεξάγεται διαλογική συζήτηση η οποία έχει ως εξής:  
 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, αφορά τα κληροδοτήµατα της Θουρίας;  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: «Παπακωνσταντίνου Αντωνίου».  
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Αυτά τα κληροδοτήµατα είναι από το 1980 και τα χειρίζεται ένας 
δικηγόρος ονόµατι Στασινάκης, ο οποίος έχει τα πάντα. Τώρα αλλάζουµε 

δικηγόρο εµείς; Πρώτον αυτό και δεύτερον, τι έχει γίνει …………………… 
 
Τα ‘χει 20 χρόνια ο Στασινάκης και δεν έχει φέρει τίποτα εδώ πέρα και 
δεν έχουν ξεκαθαρίσει τα ποσοστά, ψάχνουν για κάποια ποσοστά, για τα 

οποία υπάρχει ένα θέµα. Είναι πολλοί συγκληρονόµοι εκεί πέρα και ψάχνουµε να 
βρούµε κάποιους συγκληρονόµους για να µπορεί να γίνει η µεταβίβαση.  

 
Κύριε Πρόεδρε για πολλοστή φορά σας παρακαλώ, όπως σας έχω 
ζητήσει, να µας κάνετε µία ενηµερωτική συνεδρίαση σχετικά µε το 

θέµα των κληροδοτηµάτων, διότι πρέπει να γίνει µία επιτροπή εκκαθάρισης όσα απ’ 
αυτά µπορούν να αξιοποιηθούν, όσα µπορούν να εκποιηθούν, τουλάχιστον για να 
υπάρχει, να έχει ωφέλεια ο ∆ήµος.  

 
Κάθε µήνα που γίνεται η µηνιαία σύσκεψη θα σας καλούµε, σας έχουµε 
πει να σας καλούµε, να ερχόσαστε και εσείς, γίνεται πλήρη ανάλυση και 

θα ενηµερωνόσαστε.  
 
Ναι, τα προηγούµενα τέσσερα χρόνια δεν ασχοληθήκατε καθόλου και 
φέτος  µετά από …………… 

 
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: ∆εν ήµουνα σύµβουλος εγώ.  

 
Ναι δεν έχει σηµασία.  
∆εν είχατε ασχοληθεί.  Από τότε που αρχίσαµε εµείς το θόρυβο 

……....  
 
Άρα λοιπόν επανερχόµεθα πάλι στο θέµα, ψηφίζουµε λευκό  και να γραφτεί ότι ήδη 
υπάρχει δικηγόρος µε τον οποίο θα πρέπει να συνεννοηθεί η νέα δικηγόρος, η οποία 
πήρε τις υποθέσεις αυτές προκειµένου να έχει καλή εξέλιξη τουλάχιστον.    
 
 
  
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 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, 
αφού λαµβάνει υπόψη της τα προαναφερόµενα και τη δήλωση ΛΕΥΚΗΣ ψήφου των 
κ.κ. Μπρεδήµα και Φαββατά, κατά πλειοψηφία,  
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 
Εγκρίνει τον ορισµό της δικηγόρου Αθηνών κας Καλογεροπούλου Ευγενίας  
και παρέχει σε αυτή ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα να προβεί σε όλες τις 
απαιτούµενες ενέργειες, για θέµατα του κληροδοτήµατος 
«Παπακωνσταντίνου Αντωνίου» και συγκεκριµένα προκειµένου να 
διερευνήσει το φάκελο της υπόθεσης ως προς τις εκκρεµότητες σχετικά µε 
την  εκποίηση των δύο ακινήτων (ένα στην οδό ∆ωδεκανήσου & Αγ. 
Ιεροθέου 19 στο Περιστέρι Αττικής και το άλλο επί των οδών Πορταριάς 27-
29 & Μικροµάνης 9 στους Αµπελόκηπους), καθώς και την ολοκλήρωση της 
εκποίησης των παραπάνω ακινήτων.  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ:  

ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ:   
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Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως 
ακολουθεί : 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

∆ηµήτριος Μπούχαλης     1. Καρβέλης Γεώργιος 

  2. Κουδούνης Αργύριος 

  3. Μπουζιάνης Παύλος  

  4. Μπρεδήµας Θεόδωρος 

  5. Πολίτης ∆ηµήτριος  

  6. Στασινόπουλος Στυλιανός  

  7. Φαββατάς ∆ηµήτριος 

  8. Φωτέας Νικόλαος  

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 1 Αυγούστου 2012 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ 
(ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 

 


