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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   09/2013 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   76/2013 
  

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 5η  Μαρτίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 

μεσ., στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28, συνέρχεται στην 

9η/2013 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ 

αριθμ. πρωτ. 11472/1-3-2013 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 όλα τα τακτικά μέλη, ήτοι οι 

κ.κ.: 1)  Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 2) Καμβυσίδης Ιωάννης, 3) Καρβέλης Γεώργιος, 4) 

Μπασακίδης Νικόλαος, 5) Μπούχαλης Δημήτριος, 6) Μπρεδήμας Θεόδωρος, 7) Νιάρχος 

Αναστάσιος και 8) Φαββατάς Δημήτριος. 

 

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 : 

 Ορισμός δικηγόρου για θέματα κληροδοτήματος «ΑΝΤΩΝ. 
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ». 

Η από 28-2-2013 εισήγηση του Τμήματος Διαχείρισης Κοιμητηρίων & Δημοτικής 
Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Καλαμάτας  έχει αναλυτικά 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 
3. το υπ. αρ. 70865/26-11-12 έγγραφο της πρώην πληρεξουσίου 

δικηγόρου περί μη αποδοχής του ορισμού της 

                                        ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

Τον εκ νέου 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 Δωδεκανήσου & Αγ. Ιεροθέου 19 στο 
Περιστέρι Αττικής και το άλλο επί των οδών Πορταριάς 27-29 & Μικρομάνης 9 στους 
Αμπελόκηπους), που άφησε στην κοινότητα Θουρίας και αποτελούν τα110/224 εξ 
αδιαιρέτου των περιγραφομένων ακινήτων, καθώς και την ολοκλήρωση της εκποίησης 
των παραπάνω ακινήτων.  

Από τα χρήματα της εκποίησης θα κατασκευαστεί γήπεδο ποδοσφαίρου και 
κοιμητήριο, προκειμένου να εκπληρωθεί ο σκοπός του διαθέτη  

Για τα παραπάνω να ψηφιστεί πίστωση ποσού έξη χιλιάδων ευρώ (6.000,00) σε 
βάρος του Κ.Α 00.6111 του Δημοτικού προϋπολογισμού οικ έτους 2013 

Παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες. 
 
 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
             «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ» 

                                                                                   Ο ΕΝΤΕΤ.ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ 

 
Η εισήγηση του εντεταλμένου δημοτικού συμβούλου κ. Μπούχαλη Δημητρίου και η 
διαλογική συζήτηση που διεξάγεται επί του θέματος έχουν αναλυτικά ως εξής:  

 
Η συγκεκριμένη δικηγόρος, η προηγούμενη δικηγόρος που είχαμε 
ορίσει με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αποχώρησε.  

Προτείνεται και εισηγούμαι να οριστεί δικηγόρος η κα Άσπα Λαπιώτη, η οποία έχει 
οριστεί και από το κληροδότημα «ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ» και από το κληροδότημα «ΔΡΑΓΩΝΑ» 
και από την οποία είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. 

 
Ευχαριστούμε. Ο κ. Μπρεδήμας;  «ΥΠΕΡ».  

ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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ΝΙΑΡΧΟΣ: Η εκποίηση είχε αποφασιστεί από τον Καποδιστριακό Δήμο Θουρίας ή …..  

 
Η εκποίηση, η διαδικασία για την πώληση, έχει αποφασιστεί από τον 
Καποδιστριακό Δήμο Θουρίας, για να γίνει αν θυμάμαι καλά και κάποιο 

γήπεδο εκεί πέρα που είναι το αντίστοιχο. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα,  ήταν πάρα 
πολλοί οι κληρονόμοι, μιλάμε ήταν σαράντα κληρονόμοι και αναζητούνται και έχει γίνει 
ένας μεγάλος αγώνας, για να μπορούν να βρεθούν και να μπορεί να γίνει και η 
παραχώρηση του ακινήτου όπως είχε τότε αποφασίσει ο Καποδιστριακός Δήμος 
Θουρίας.    

 
Εμείς θα ψηφίσουμε «ΚΑΤΑ». Είμαστε «ΚΑΤΑ» της εκποίησης.  
 

 
Η Οικονομική Επιτροπή, ως Διοικούσα και Διαχειριστική Επιτροπή των 
Κληροδοτημάτων του Δήμου Καλαμάτας, στα οποία δεν έχουν οριστεί από τον διαθέτη 
του Διοικητικά και Διαχειριστικά Συμβούλια, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 330/2011 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, 
αφού λαμβάνει υπόψη της τα προαναφερόμενα, μειοψηφούντος του κ. Νιάρχου ο 
οποίος τάσσεται ΚΑΤΑ,  κατά πλειοψηφία,  
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 
Εγκρίνει τον ορισμό της δικηγόρου Αθηνών κας Λαπιώτη Άσπας  και παρέχει 
σε αυτή ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα να προβεί σε όλες τις 
απαιτούμενες ενέργειες, για τη  διερεύνηση του φακέλου της υπόθεσης, ως 
προς τις εκκρεμότητες, σχετικά με την  εκποίηση των δύο ακινήτων του 
κληροδοτήματος «ΑΝΤΩΝ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ» (ένα στην οδό 
Δωδεκανήσου & Αγ. Ιεροθέου 19 στο Περιστέρι Αττικής και το άλλο επί των 
οδών Πορταριάς 27-29 & Μικρομάνης 9 στους Αμπελόκηπους), που άφησε ο 
διαθέτης στην Κοινότητα Θουρίας και αποτελούν τα 110/224 εξ αδιαιρέτου 
των περιγραφομένων ακινήτων, καθώς και για την ολοκλήρωση της 
εκποίησης των παραπάνω ακινήτων, της οποίας τα προερχόμενα χρήματα θα 
διατεθούν για την κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου και κοιμητηρίου, 
προκειμένου να εκπληρωθεί ο σκοπός του διαθέτη. 

Η δαπάνη για την αμοιβή της ως άνω αναφερομένης δικηγόρου θα βαρύνει 
τον Κ.Α. 00.6111 του δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2013, σε 
βάρος του οποίου έχει ψηφιστεί η σχετική πίστωση με προηγούμενη 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.  
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως 
ακολουθεί : 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παύλος Μπουζιάνης     1. Ηλιόπουλος Αθανάσιος  

  2. Καμβυσίδης Ιωάννης 

ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ:  

ΝΙΑΡΧΟΣ:  
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  3. Καρβέλης Γεώργιος 

  4. Μπασακίδης Νικόλαος   

  5. Μπούχαλης Δημήτριος  

  6. Μπρεδήμας Θεόδωρος   

  7. Νιάρχος Αναστάσιος  

  8. Φαββατάς Δημήτριος  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 14 Μαρτίου 2013 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 

 
 
 


