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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   34/2012 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   266/2012 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 21η  Αυγούστου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 

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

34η/2012 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ 

αριθμ. πρωτ. 50222/17-8-2012 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) 

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

Δημήτριος, 5) Φαββατάς Δημήτριος και 6) Φωτέας Νικόλαος.  

 

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

Αθανάσιος και 2) Στασινόπουλος Στυλιανός. 

  
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής 

Επιτροπής κ. Μιχαλόπουλος Σωτήριος, ο οποίος συμμετέχει στη συνεδρίαση αυτή 

αναπληρώνοντας τον κ. Στασινόπουλο Στυλιανό.  

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής 

Επιτροπής κ. Μπεχράκης Σταμάτης.   

 

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 «Παναγιώτη Δραγώνα». 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 50328/20-8-
2012 εισήγηση του Τμήματος Δημοτικής Περιουσίας & Διαχείρισης Κοιμητηρίων της 
Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία έχει ως εξής:  
 
ΘΕΜΑ: Ορισμός δικηγόρου για θέματα κληροδοτήματος «Παναγιώτη Δραγώνα» 
 
Αφού λάβαμε υπόψη μας  

1. Τις διατάξεις του Α. Ν 2039/1939 

2. Την Α.Π.1050514/3369/Α0011 της Δ/νσης Εθνικών Κληρ/των του  Υπ. Οικ/κών 

3. Την 1144953/2705/Α0011 τροποποίηση της αριθ. 1050514/3369/Α0011 πράξης 

του Υπ. Οικ/κων   

                                        ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

Τον ορισμό δικηγόρου και παροχή στο όνομά του ειδικής εντολής και 

πληρεξουσιότητας να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να 

εκτελέσει όλες τις διαδικασίες  ως προς την εκποίηση των ακινήτων του 

κληροδοτήματος.  

Παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες. 
 

Η Τμηματάρχης 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΑΓΚΑΝΗ  
Η Διευθύντρια 
(υπογραφή) 

          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
                   «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ» 
  Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   

         ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ 
 
 
Επί του θέματος αυτού διεξάγεται διαλογική συζήτηση η οποία έχει ως εξής:  
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Ποιον δικηγόρο θα ορίσετε;  

 
Θα ορίσουμε την Καλογεροπούλου την Ευγενία με την οποία είμαστε 
πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Όσα θέματα έχει αναλάβει του Δήμου μας…  

 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Συνέχεια την ίδια βάζουμε Πρόεδρε, γιατί;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιατί είναι καλή, είναι νέα κοπέλα και τρέχει και μας έχει εξυπηρετήσει.  
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Άλλοι καλοί δεν υπάρχουν δηλαδή;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άμα βρούμε στην πορεία θα το προτείνουμε.  

 
Να σας φέρω εγώ έναν δικηγόρο πολύ καλό που μπορεί να ασχοληθεί 
με αυτά; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στον επόμενο ορισμό. 
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Λευκό, λευκό.  
 

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,  
 

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 «Παναγιώτη 
Δραγώνα» και συγκεκριμένα προκειμένου να εκτελέσει όλες τις διαδικασίες 
ως προς την εκποίηση των ακινήτων του κληροδοτήματος.  
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως 
ακολουθεί : 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Δημήτριος Μπούχαλης     1. Κουδούνης Αργύριος 

  2. Μιχαλόπουλος Σωτήριος  

  3. Μπουζιάνης Παύλος  

  4. Μπρεδήμας Θεόδωρος 

  5. Πολίτης Δημήτριος  

  6. Φαββατάς Δημήτριος 

  7. Φωτέας Νικόλαος  

Ακριβές Απόσπασμα 
Καλαμάτα 27 Αυγούστου 2012 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

                                                                              


