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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   02/2007 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   018/2007 
 

  

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 22η 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 02/18-01-

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) Καμβυσίδης Ιωάννης, 2) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 3) Κουδούνης Αργύργιος,                  

4) Λαγανάκος Γεώργιος και 5) Πολίτης Δημήτριος.  

 

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 8ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Καταβολή χρημάτων στον Λαμπρόπουλο Ιωάννη του Παναγ. εργολάβου 
χωματουργικών εργασιών.  

 
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο υπ΄ αριθμ. Ν.Υ. 6/07/10-1-2007 
έγγραφο του δικηγόρου του Δήμου κ. Αντώνη Γιαννακόπουλου, το οποίο έχει ως εξής: 
 
«Θέμα: ‘’Καταβολή χρημάτων στον Λαμπρόπουλο Ιωάννη του Παναγ. εργολάβου 
χωματουργικών εργασιών’’ 
 
Ο Ιωάννης Λαμπρόπουλος του Παναγ. εμπειροτέχνης εργολάβος χωματουργικών εργασιών, 
εστράφη κατά του Δήμου και επέτυχε την υπ΄αριθμ. 147/2005 Διαταγή πληρωμής διότι το 
2002 εκτέλεσε χωματουργικές εργασίες στα πλαίσια του έργου «Συντήρηση αγροτικής οδού 
δ.δ. Αλαγονίας.» Η εργασία αφορούσε 5 εργασιακές ημέρες. Προς τούτο εξέδωσε το 
υπ΄αριθμ. 71/1-11-2002 τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών. 
 
Κατά της απόφασης ο Δήμος άσκησε ανακοπή η οποία όμως απερρίφθη με την 58/06 
απόφαση του Ειρηνοδικείου Καλαμάτας και έτσι επικυρώθηκε η υπ΄αριθμ. 147/05 Διαταγή 
πληρωμής του Ειρηνοδικείου Καλαμάτας. 
 
Επομένως ο Δήμος πρέπει να καταβάλει τα οφειλόμενα στον Ιωάννη Λαμπρόπουλο που 
ανέρχονται στο ποσό των (2.537) Ευρω νομιμοτόκως από 1/1/2003 καθώς και στην 
δικαστική δαπάνη εκ (199,56) Ευρω.    
 
Κατόπιν τούτων θα πρέπει η Δημαρχιακή Επιτροπή να εγκρίνει την καταβολή των 
οφειλομένων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄αριθμ. 147/2005 Διαταγή πληρωμής 
δηλαδή πρέπει να ψηφισθεί πίστωση:  
α/ ποσό 2.537 Ευρω ως κεφάλαιο σε βάρος του Κ.Α. 8122.06 ως οφειλή παρελθούσης 

χρήσης στον υπό σύνταξη προϋπολογισμό οικ. έτους 2007 
β/ ποσό 1.064 Ευρω ως τόκοι σε βάρος του Κ.Α. 00.6492 και 
γ/ ποσό 199,56 Ευρω ως δικαστικά έξοδα σε βάρος του Κ.Α. 00.6492, στον τρέχοντα 

κωδικό του υπό σύνταξη προϋπολογισμού οικ. έτους 2007. 
 
                                                                                       Ο Νομικός Σύμβουλος 
                                                                                     Αντώνης Γιαννακόπουλος»  

  
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της την 
παραπάνω εισήγηση, 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Εγκρίνει την καταβολή των οφειλομένων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄ 
αριθμ. 147/2005 Διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Καλαμάτας και η οποία 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής, και συγκεκριμένα εγκρίνει τη 
διάθεση των παρακάτω πιστώσεων ως εξής:  
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α) ποσού δύο χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα επτά ευρώ ( 2.537,00 €) ως 
κεφάλαιο σε βάρος του Κ.Α. 8122.06 στον υπό  σύνταξη προϋπολογισμό οικ. 
έτους 2007 ως οφειλή παρελθούσης χρήσης 

β) ποσού χιλίων εξήντα τεσσάρων ευρώ (1.064,00 €) ως τόκοι σε βάρος του Κ.Α. 
00.6492 του υπό σύνταξη προϋπολογισμού οικ. έτους 2007 και  

γ) ποσού εκατόν ενενήντα εννέα ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (199,56 €) ως 
δικαστικά έξοδα σε βάρος του Κ.Α. 00.6492, του υπό σύνταξη 
προϋπολογισμού οικ. 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. Καμβυσίδης Ιωάννης 

  2. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

  3. Κουδούνης Αργύριος 

  4. Λαγανάκος Γεώργιος 

  5. Πολίτης Δημήτριος 

  6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Καλαμάτα 26 Ιανουαρίου 2007 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
 

Για τη Γραμματεία της 
Δημαρχιακής Επιτροπής 
Όλγα Παναγιωτοπούλου 

 
 
 


