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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   32/2013 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   264/2013 
 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 9η Αυγούστου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 

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

32η/2013 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ 

αριθμ. πρωτ. 46896/5-8-2013 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)   

Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 2) Καμβυσίδης Ιωάννης, 3) Καρβέλης Γεώργιος, 4) Μπούχαλης 

Δημήτριος, 5) Μπρεδήμας Θεόδωρος και 6) Φαββατάς Δημήτριος. 

 

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ.: 1) Μπασακίδης 

Νικόλαος και 2) Νιάρχος Αναστάσιος.    

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκoνται επίσης τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής 

Επιτροπής κ.κ. Μαρινάκης Σαράντος (προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 252 απόφαση) και 

Μπεχράκης Σταμάτης (προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 252 απόφαση) οι οποίοι 

συμμετέχουν στη συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας τους κ.κ.   Μπασακίδη Νικόλαο  

και Νιάρχο Αναστάσιο αντίστοιχα.  

 

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 19ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης με τίτλο : 

 Αμοιβή πληρεξούσιας δικηγόρου του κληροδοτήματος «ΠΑΝ. ΔΡΑΓΩΝΑΣ». 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην από 1-8-2013 εισήγηση του 
Τμήματος Δημοτικής Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Καλαμάτας η 
οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
 
ΘΕΜΑ: Αμοιβή της πληρεξουσίου δικηγόρου του κληροδοτήματος «Π. Δραγώνας» 
 

Αφού λάβαμε υπόψη μας  

1. Τις διατάξεις του Α. Ν 2039/1939 

2. Την από 15/01/1988 ιδιόγραφη διαθήκη του δωρητή όπου κληροδοτεί στην Τ.Κ. 
Βέργας τα ¾ εξ  αδιαιρέτου της ακίνητης περιουσίας του με σκοπό την εκποίηση 
αυτής και την κατασκευή- δημιουργία βρεφονηπιακού σταθμού στη γενέτειρά του.  

3. Την αριθ. 14699/1988 πράξη αποδοχής κληρονομιάς της κοινότητας Βέργας  

4. Τις με αριθ. πρωτ. 1050514/3369/Α0011/02-06-2010 και 1144953/2705/Α0011/22-
05-2012 αποφάσεις Υπ. Οικ/κων περί έγκρισης εκποίησης των εν λόγω ακινήτων, 
όπου ρητά αναφέρει ότι  απαιτείται έκθεση εκτίμησης αυτών από  το Σ.Ο.Ε.   

 5.Την 613/26-05-2011 πράξη διόρθωσης δήλωσης αποδοχής κληρονομίας 

6 .Την ανάγκη μεταγραφής του 1/64 επιπλέον μεριδίου 

7.Το άρθρο 92 του ΦΕΚ Α 235 19541008 19-11-2012περί αμοιβής δικηγόρων  

8.Το με αριθ.πρωτ.43854/25-07-2013 έγγραφο της πληρεξουσίου δικηγόρου περί 
αμοιβής της για τις ενέργειες που θα πραγματοποιήσει μέχρι το στάδιο της εκποίησης 
του κληροδοτήματος.                                        

                                             ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

      Τη διάθεση πίστωσης ποσού 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α ,  που 
αποτελεί την αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου κας Λαπιώτη Ασπασίας, 
προκειμένου να πραγματοποιήσει τις απαιτούμενες ενέργειες για την υπάρχουσα 
νομική και πραγματική κατάσταση του κληροδοτήματος «Παν.Δραγώνας»και να φτάσει 
πλέον στο στάδιο της υλοποίησης της εκποίησης των έντεκα ακινήτων του κληροδ/τος 
και θα βαρύνει τον προϋπ/σμό του έτους 2013 του κληροδοτήματος.  
 

Η Τμηματάρχης 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΑΓΚΑΝΗ 
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

(υπογραφή) 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

«ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ» 

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ 

 

 

Η Οικονομική 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 τη διάθεση πίστωσης ποσού δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 €), 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., που αποτελεί την αμοιβή της 
πληρεξούσιας δικηγόρου κας Λαπιώτη Ασπασίας, προκειμένου να 
πραγματοποιήσει τις απαιτούμενες ενέργειες για την υπάρχουσα νομική και 
πραγματική κατάσταση του κληροδοτήματος «Παν. Δραγώνας» και να 
φτάσει πλέον στο στάδιο της υλοποίησης της εκποίησης των έντεκα 
ακινήτων του παραπάνω κληροδοτήματος, που θα βαρύνει τον 
προϋπολογισμό του έτους 2013 του κληροδοτήματος.  
 
 
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  

  3. Καρβέλης Γεώργιος  

  4. Μαρινάκης Σαράντος 

  5. Μπεχράκης Σταμάτης  

  6. Μπούχαλης Δημήτριος  

  7. Μπρεδήμας Θεόδωρος   

  8. Φαββατάς Δημήτριος  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 16 Αυγούστου 2013 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 

 


