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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   16/2012 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 108/2012 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 3η  Απριλίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 

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

16η/2012 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ 

αριθμ. πρωτ. 17930/30-3-2012 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα 

με το νόμο.  

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Δημήτριος Μπούχαλης, Αντιδήμαρχος 

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

Βασιλόπουλος Αθανάσιος, 2) Κουδούνης Αργύριος, 3) Μπρεδήμας Θεόδωρος, 4) 

Πολίτης Δημήτριος, 5) Στασινόπουλος Στυλιανός, 6) Φαββατάς Δημήτριος και 7) 

Φωτέας Νικόλαος. 

 

Δεν παραβρίσκεται, αν και κλήθηκε νόμιμα, το τακτικό μέλος κ. Μπουζιάνης Παύλος. 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής 

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

αναπληρώνοντας τον κ. Μπουζιάνη Παύλο.  

 

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 10ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης με τίτλο : 

Ορισμός δικηγόρου για θέματα κληροδοτήματος «Θεοδώρου Βενιζέλου». 

Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 17284/28-3-2012 εισήγηση του Τμήματος Διαχείρισης Κοιμητηρίων 
& Δημοτικής Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Καλαμάτας η οποία 
ήταν στο φάκελο του θέματος για την ενημέρωση των μελών του Σώματος έχει ως 
εξής:  
 
ΘΕΜΑ: Ορισμός δικηγόρου για θέματα κληροδοτήματος 

                 «Θεοδώρου Βενιζέλου» 
 

Αφού λάβαμε υπόψη μας  

1. Τις διατάξεις του Α. Ν 2039/1939 
2. την από 3/12/1978 μυστική διαθήκη δημοσιευθείσας νομίμως δια 

του υπ’ αριθ. 2641/1983 πρακτικού του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
 

                                        ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 
Τον ορισμό δικηγόρου και παροχή στο όνομά του ειδικής εντολής και 
πληρεξουσιότητας να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου 
να διερευνήσει εάν υπάρχει αποδοχή κληρονομιάς από τη σχολική επιτροπή 
του Δημοτικού σχολείου Πηδήματος σύμφωνα με την επιθυμία του διαθέτη και 
τη διάθεση πίστωσης ποσού επτακοσίων ευρώ (700,00 €) που αναλογεί στη 
διευθέτηση των ανωτέρω, από το λογαριασμό του κληροδοτήματος που 
διαχειρίζεται ο κ. Κάργας Γεώργιος Πρόεδρος της τοπικής κοινότητας 
Πηδήματος.  

 Κατόπιν τούτου παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες. 
 
 

Η Εισηγήτρια 
ΕΛΕΝΗ ΠΕΤΡΑΚΟΥ 

Η Τμηματάρχης 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΑΓΚΑΝΗ 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
«ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ» 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 

 
 
Η διαλογική συζήτηση επί του θέματος αυτού, διεξήχθη και έχει καταγραφεί στην 
προηγούμενη υπ’ αριθμ. 107/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, επειδή τα δύο 
θέματα αυτά είναι παρεμφερή και συζητήθηκαν από κοινού. 
 
 
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 και τη δήλωση ΛΕΥΚΗΣ ψήφου των 
κ.κ. Μπρεδήμα και Φαββατά, κατά πλειοψηφία,  
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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, προκειμένου να διερευνήσει εάν υπάρχει αποδοχή 
κληρονομιάς από τη σχολική επιτροπή του Δημοτικού Σχολείου Πηδήματος, 
σύμφωνα με την επιθυμία του διαθέτη Θεοδώρου Βενιζέλου, εγκρίνοντας 
παράλληλα για το σκοπό αυτό τη  διάθεση πίστωσης ποσού επτακοσίων ευρώ 
(700,00 €) σε βάρος του προϋπολογισμού του κληροδοτήματος «Θεοδώρου 
Βενιζέλου» οικον. έτους 2012 που διαχειρίζεται ο κ. Κάργας Γεώργιος, 
Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Πηδήματος.  
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως 
ακολουθεί : 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Δημήτριος Μπούχαλης     1. Βασιλόπουλος Αθανάσιος  

  2. Καρβέλης Γεώργιος 

  3. Κουδούνης Αργύριος 

  4. Μπρεδήμας Θεόδωρος 

  5. Πολίτης Δημήτριος  

  6. Στασινόπουλος Στυλιανός  

  7. Φαββατάς Δημήτριος  

  8. Φωτέας Νικόλαος  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 11 Απριλίου 2012 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 


