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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   01/2007 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   011/2007 
 

  

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 15η Ιανουαρίου 2007, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12η 

μεσημβρινή  συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28 σε 

συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την με αριθμό 01/11-01-

2007 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Παναγιώτης Ε. Νίκας, Δήμαρχος Καλαμάτας, 

Πρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής και από τα τακτικά μέλη οι κ.κ.                              

1) Πολίτης Δημήτριος, 2) Κουδούνης Αργύργιος, 3) Καμβυσίδης Ιωάννης, 4) Λαγανάκος 

Γεώργιος και 5) Κοσμόπουλος Βασίλειος.  

 

Δεν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος κ. Αλευράς Διονύσιος.  

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Δημαρχιακής 

Επιτροπής από την πλευρά της μειοψηφίας κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης, ο οποίος συμμετέχει 

στη συνεδρίαση αυτή ως κανονικό μέλος, αναπληρώνοντας τον κ. Αλευρά Διονύσιο. 

 

 

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 : 

Διορισμός δικηγόρων για υποθέσεις του  Δήμου Καλαμάτας. 

 
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στα υπ’ αριθ. πρωτ. Ν.Υ. 4/8-1-2007 και 
Ν.Υ. 5/9-1-2007 έγγραφα του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Καλαμάτας κ. Αντώνη 
Γιαννακόπουλου με τα οποία εισηγείται:   
 
α) Να εγκριθεί  η εντολή του Δημάρχου προς τον Δικηγόρο  παρά  τω Πρωτοδικείω  

Καλαμάτας Οικονομόπουλου Ηλία του Δημητρίου,  ως πληρεξουσίου δικηγόρου του 
Δήμου Καλαμάτας, με εντολή να  παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Καλαμάτας την 11-1-2007  κατά την συζήτηση  της αγωγής  της Ροτράουντ συζ. 
Βόλφγκανγκ Φράντς κατά του Δήμου Καλαμάτας,  ενεργών πάσα πράξη προς 
εκπροσώπηση και υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου Καλαμάτας. 

 Η κ. Ροτράουντ συζ. Βόλφγκανγκ Φράντς έχει υποβάλει αγωγή κατά του Δήμου 
Καλαμάτας με την οποία διεκδικεί εδαφική έκταση 35 τ.μ. από δημοτική έκταση στην 
τοποθεσία <<Μελισσοπούλες>>  στα Γιαννιτσάνικα  του Δήμου Καλαμάτας  
προκειμένου να προσαρτηθεί στο δικό της οικόπεδο και να εγγραφεί στο κτηματολόγιο. 

β) Να εγκριθεί η εντολή του Δημάρχου προς την Δικηγόρο παρά τω Πρωτοδικείο Αθηνών κ. 
Βασιλικής Κορμπή του Νικήτα (γραφείο: οδός Βουκουρεστίου 27Α β΄ όροφος τ.κ. 10673 
Αθήνα), ως πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου Καλαμάτας, με εντολή να παραστεί 
ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας την 15ην Ιανουαρίου 2007 και σε κάθε μετ΄ 
αναβολή δικάσιμο κατά την συζήτηση της αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων της αστικής 
εταιρείας με την επωνυμία <<ΔΙΟΝ – Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό και Ερευνητικό Κέντρο 
Ανάπτυξης – ΔΙΟΝ ΕΠΕΚΑ >> και το διακριτικό τίτλο  <<ΚΕΚ ΔΙΟΝ ΕΠΕΚΑ>> που 
εδρεύει στην Αθήνα (οδός Χ. Μούσκου αρ. 18) κατά του Δήμου Καλαμάτας με την οποία 
ζητείται η αναστολή σύναψης της σύμβασης ανάθεσης όλων των προγραμμάτων του 
έργου <<Ζωφόρος – Κατάρτιση ανέργων και ατόμων ευπαθώς κοινωνικά ομάδων σε 
πιστοποιημένα ΚΕΚ >>, ενεργών πάσα πράξη προς εκπροσώπηση και υπεράσπιση των 
συμφερόντων του Δήμου Καλαμάτας.  

 Με την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της αστικής εταιρείας ζητείται η αναστολή  
σύναψης της σύμβασης ανάθεσης όλων των προγραμμάτων του έργου <<Ζωφόρος – 
Κατάρτιση ανέργων και ατόμων ευπαθώς κοινωνικά ομάδων σε πιστοποιημένα ΚΕΚ >>. 

Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στις παρακάτω υπηρεσιακές εισηγήσεις της 
Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας, οι οποίες αναλυτικά έχουν ως εξής:  
 
1η εισήγηση (αριθ. πρωτ. 672/11-1-2007 
 
«Να εγκριθεί ο διορισμός της Δικηγόρου  παρά τω Πρωτοδικείω Καλαμάτας, Κουτμάνη 
Σταυρούλας του Κων/νου και  ορίζει αυτήν ως πληρεξούσια δικηγόρου του Δήμου 
Καλαμάτας  με εντολή να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς  Πρωτοδικείου Καλαμάτας  την 
18ην Ιανουαρίου  2007 κατά την συζήτηση της αίτησης (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας) 
του Εξηνταβελώνη Κων/νου του Γεωργίου κατά του Δήμου Καλαμάτας,   ενεργών πάσα 
πράξη προς εκπροσώπηση και υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου Καλαμάτας. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ» 
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2η εισήγηση (αριθ. πρωτ. 675/11-1-2007 
 
«Να εγκριθεί ο διορισμός του Δικηγόρου  παρά τω Πρωτοδικείω Καλαμάτας, Τσιφιλιτάκου  
Δημητρίου του Παναγιώτη και  ορίζει αυτόν ως πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου 
Καλαμάτας  με εντολή να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς  Πρωτοδικείου Καλαμάτας  την 
18ην Ιανουαρίου  2007 κατά την συζήτηση της αίτησης (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας) 
του Κωνσταντόπουλου Σπυρίδωνος  του Θεοδώρου  κατά του Δήμου Καλαμάτας,   ενεργών 
πάσα πράξη προς εκπροσώπηση και υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου 
Καλαμάτας. 

                                                        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ» 

3η εισήγηση (αριθ. πρωτ. 676/11-1-2007 
 

«Να εγκριθεί ο διορισμός του Δικηγόρου  παρά τω Πρωτοδικείω Καλαμάτας, Μαργέλη 
Κων/νου  του Αλεξάνδρου  και  ορίζει αυτόν ως πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου 
Καλαμάτας  με εντολή να παραστεί ενώπιον του Τριμελούς Δικαστικού Συμβουλίου του  
Διοικητικού  Πρωτοδικείου Καλαμάτας  την 16ην Ιανουαρίου  2007 κατά την συζήτηση της 
αίτησης  Αναστολής της  Ευαγγελίας συζ. Αναστασίου Σταυριανέα  κατά του Δήμου 
Καλαμάτας, ενεργών πάσα πράξη προς εκπροσώπηση και υπεράσπιση των συμφερόντων 
του Δήμου Καλαμάτας. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ» 

4η εισήγηση (αριθ. πρωτ. 817/15-1-2007): 
 
«Να εγκριθεί ο διορισμός του Δικηγόρου  παρά τω Πρωτοδικείω Καλαμάτας, Μαργέλη 
Κων/νου  του Αλεξάνδρου  και  ορίζει αυτόν ως πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου 
Καλαμάτας  με εντολή να παραστεί ενώπιον του Τριμελούς Δικαστικού Συμβουλίου του 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας  την 16ην Ιανουαρίου  2007 κατά την συζήτηση της 
αίτησης  Αναστολής του Βρυώνη Α. Νικολάου και ΣΙΑ  Ο.Ε.  κατά του Δήμου Καλαμάτας, 
ενεργών πάσα πράξη προς εκπροσώπηση και υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου 
Καλαμάτας. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ» 

5η εισήγηση (11-1-2007): 
 
«Να εγκριθεί ο διορισμός του Δικηγόρου  παρά τω Πρωτοδικείω Καλαμάτας, Νικολακέα 
Δημητρίου του Βασιλείου   και  ορίζει αυτόν ως πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου 
Καλαμάτας  με εντολή να παραστεί ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Καλαμάτας  την 17ην Ιανουαρίου  2007 κατά την συζήτηση αγωγής του  Καλογερόπουλου 
Παναγιώτη του  Φιλίππου κατά του Δήμου Καλαμάτας, ενεργών πάσα πράξη προς 
εκπροσώπηση και υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου Καλαμάτας. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ» 

Ολοκληρώνοντας την εισήγησή του ο κ. Πρόεδρος καλεί το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.  
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπ’ όψη της τις 
παραπάνω υπηρεσιακές εισηγήσεις, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 111 του Δ.Κ.Κ. 
(Π.Δ. 410/95), 
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Ι. Εγκρίνει την εντολή του Δημάρχου προς τον Δικηγόρο παρά τω Πρωτοδικείω 

Καλαμάτας κ. Οικονομόπουλο Ηλία του Δημητρίου, ως πληρεξούσιο δικηγόρο 
του Δήμου Καλαμάτας, με εντολή να  παραστεί ενώπιον του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Καλαμάτας την 11-1-2007  κατά την συζήτηση  της αγωγής  της 
Ροτράουντ συζ. Βόλφγκανγκ Φράνττους κατά του Δήμου Καλαμάτας,  
ενεργών πάσα πράξη προς εκπροσώπηση και υπεράσπιση των συμφερόντων 
του Δήμου Καλαμάτας. 

 
ΙΙ. Εγκρίνει την εντολή του Δημάρχου προς την Δικηγόρο παρά τω Πρωτοδικείω 

Αθηνών κας   Βασιλικής Κορμπή του Νικήτα (γραφείο: οδός Βουκουρεστίου 
27Α β΄ όροφος τ.κ. 10673 Αθήνα) ως πληρεξουσίας δικηγόρου του Δήμου 
Καλαμάτας, με εντολή να παραστεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας 
την 15ην Ιανουαρίου 2007 και σε κάθε μετ΄ αναβολή δικάσιμο κατά την 
συζήτηση της αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων της αστικής εταιρείας με την 
επωνυμία «ΔΙΟΝ – Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό και Ερευνητικό Κέντρο Ανάπτυξης 
– ΔΙΟΝ ΕΠΕΚΑ» και το διακριτικό τίτλο  «ΚΕΚ ΔΙΟΝ ΕΠΕΚΑ» που εδρεύει 
στην Αθήνα (οδός Χ. Μούσκου αρ. 18) κατά του Δήμου Καλαμάτας με την 
οποία ζητείται η αναστολή σύναψης της σύμβασης ανάθεσης όλων των 
προγραμμάτων του έργου «Ζωφόρος – Κατάρτιση ανέργων και ατόμων 
ευπαθώς κοινωνικά ομάδων σε πιστοποιημένα ΚΕΚ», ενεργών πάσα πράξη 
προς εκπροσώπηση και υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου 
Καλαμάτας.  

Για την ανωτέρω νομική εκπροσώπηση του Δήμου Καλαμάτας ενώπιον της του 
Συμβουλίου της Επικρατείας ορίζεται η καταβολή στην εν λόγω δικηγόρο 
αμοιβής ποσού τετρακοσίων είκοσι ευρώ (420 €), μη συμπεριλαμβανομένου 
του φόρου, πλέον της ελάχιστης οριζόμενης δια της υπ’ αρ. 120867/2005 
(ΦΕΚ Β 1964/30-12-2005) κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και 
Οικονομικών και Δικαιοσύνης δικηγορικής αμοιβής. 

 
ΙΙΙ. Εγκρίνει το διορισμό των παρακάτω Δικηγόρων για την περίπτωση που 

αναφέρεται στον καθένα:  
α) Κουτμάνη Σταυρούλας του Κων/νου, δικηγόρο παρά τω Πρωτοδικείω 

Καλαμάτας  και ορίζει αυτήν ως πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου 
Καλαμάτας  με εντολή να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς  
Πρωτοδικείου Καλαμάτας  την 18ην Ιανουαρίου  2007 κατά την συζήτηση 
της αίτησης (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας) του Εξηνταβελώνη 
Κων/νου του Γεωργίου κατά του Δήμου Καλαμάτας, ενεργών πάσα πράξη 
προς εκπροσώπηση και υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου 
Καλαμάτας. 

    β) Τσιφιλιτάκου  Δημητρίου του Παναγιώτη, δικηγόρο παρά τω 
Πρωτοδικείω Καλαμάτας και  ορίζει αυτόν ως πληρεξούσιο δικηγόρο του 
Δήμου Καλαμάτας  με εντολή να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς  
Πρωτοδικείου Καλαμάτας  την 18ην Ιανουαρίου  2007 κατά την συζήτηση 
της αίτησης (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας) του Κωνσταντόπουλου 
Σπυρίδωνος  του Θεοδώρου  κατά του Δήμου Καλαμάτας,   ενεργών πάσα 
πράξη προς εκπροσώπηση και υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου 
Καλαμάτας. 
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γ) Μαργέλη Κων/νου  του Αλεξάνδρου, δικηγόρο παρά τω Πρωτοδικείω 
Καλαμάτας και  ορίζει αυτόν ως πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου 
Καλαμάτας  με εντολή να παραστεί ενώπιον του Τριμελούς Δικαστικού 
Συμβουλίου του  Διοικητικού  Πρωτοδικείου Καλαμάτας  την 16ην 
Ιανουαρίου  2007 κατά την συζήτηση της αίτησης  Αναστολής της  
Ευαγγελίας συζ. Αναστασίου Σταυριανέα  κατά του Δήμου Καλαμάτας, 
ενεργών πάσα πράξη προς εκπροσώπηση και υπεράσπιση των 
συμφερόντων του Δήμου Καλαμάτας. 

δ) Μαργέλη Κων/νου  του Αλεξάνδρου, δικηγόρο παρά τω Πρωτοδικείω 
Καλαμάτας και  ορίζει αυτόν ως πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου 
Καλαμάτας  με εντολή να παραστεί ενώπιον του Τριμελούς Δικαστικού 
Συμβουλίου του Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας  την 16ην 
Ιανουαρίου  2007 κατά την συζήτηση της αίτησης  Αναστολής του Βρυώνη 
Α. Νικολάου και ΣΙΑ  Ο.Ε.  κατά του Δήμου Καλαμάτας, ενεργών πάσα 
πράξη προς εκπροσώπηση και υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου 
Καλαμάτας. 

ε)  Νικολακέα Δημητρίου του Βασιλείου, δικηγόρο παρά τω Πρωτοδικείω 
Καλαμάτας και  ορίζει αυτόν ως πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου 
Καλαμάτας  με εντολή να παραστεί ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Καλαμάτας  την 17ην Ιανουαρίου  2007 κατά την 
συζήτηση αγωγής του  Καλογερόπουλου Παναγιώτη του  Φιλίππου κατά 
του Δήμου Καλαμάτας, ενεργών πάσα πράξη προς εκπροσώπηση και 
υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου Καλαμάτας.  

 

ΙV. Εγκρίνει τη διάθεση των απαιτούμενων σύμφωνα με τα παραπάνω πιστώσεων 
σε βάρος του Κ.Α. 00.6111 του υπό σύνταξη δημοτικού προϋπολογισμού 
οικον. έτους 2007. 

 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο πρακτικό στο σύνολό του 
υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας    1. Πολίτης Δημήτριος 

  2. Κουδούνης Αργύριος  

  3. Καμβυσίδης Ιωάννης  

  4. Λαγανάκος Γεώργιος 
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5. Κοσμόπουλος Βασίλειος  

  

6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Καλαμάτα   18 Ιανουαρίου 2007 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
 

Για τη Γραμματεία της 
Δημαρχιακής Επιτροπής 

Ευαγγελία Παπαδοπούλου  
 
 

 
 

 


