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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   02/2007 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   019/2007 
 

  

 

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 9ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Διορισμός δικηγόρων για υποθέσεις του  Δήμου Καλαμάτας. 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθ. πρωτ. 1166/18-1-2007 
εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
«ΘΕΜΑ: Διορισμός Δικηγόρων για υποθέσεις του Δήμου Καλαμάτας. 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Να διορισθεί η δικηγόρος παρά τω Πρωτοδικείο Αθηνών κ. Βασιλική Κορμπή του 
Νικήτα (γραφείο: οδός Βουκουρεστίου 27Α β’ όροφος, τ.κ. 10673 Αθήνα), ως πληρεξουσία 
δικηγόρος του Δήμου Καλαμάτας, με εντολή να παραστεί ενώπιον του Συμβουλίου της 
Επικρατείας κατά την εκδίκαση αίτηση την 12ην Μαρτίου 2007 στο γραφείο της Δικαστικής 
Ολομέλειας, του ΣτΕ και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο κατά τη συζήτηση της αιτήσεως 
αναστολής εκτελέσεως και αίτημα προσωρινής διαταγής αναστολής εκτελέσεως της 
εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΠΕ», που 
εκπροσωπείται από τον Παναγιώτη Κουλουγλιώτη ως μελών της υπό σύσταση κοινοπραξίας 
με την επωνυμία «Κοινοπραξία ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΠΕ – ΚΟΥΛΟΥΓΛΙΩΤΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ» που εδρεύει στον Πύργο Ηλείας (οδός Μιαούλη αρ. 1) και εκπροσωπείται 
από τον κ. Διονύσιο Κράλλη, κατά του Δήμου Καλαμάτας με την οποία ζητείται η αναστολή 
εκτελέσεως των υπ’ αριθ. 455/221/9.11.2006 απόφασης της Περιφέρειας Πελοποννήσου και 
612/2006 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλαμάτας σχετικά με τη 
διαδικασία του διαγωνισμού του έργου «Λειτουργία και Συντήρηση της Μονάδας 
Λιπασματοποίησης Απορριμμάτων Καλαμάτας» ενεργών πάσα πράξη προς εκπροσώπηση και 
υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου Καλαμάτας.  
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ» 

Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος αναφέρει τα εξής:  
 
Το θέμα των parking είναι θέμα κοινωνικό, πολιτικό αλλά και νομικό. Η θέση μας είναι ότι 
πρέπει να ξαναδούμε το θέμα αυτό. 

Πρέπει να έλθει για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από προεργασία.  

Για το λόγο αυτό προτείνω να ορισθεί τριμελή επιτροπή δικηγόρων προκειμένου να 
μελετήσει το θέμα της παραχώρησης εκμετάλλευσης των χώρων στάθμευσης σε ιδιωτική 
εταιρεία. Στη συνέχεια να έλθει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο με πλήρη εισήγηση.  
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση, η οποία έχει ως εξής:  

 
Δεν έχουμε αντίρρηση. Το θέμα έχει λοξοδρομήσει. Η επιτροπή θα 
βοηθήσει το Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να λάβει τη σωστή 

απόφαση.  
 
Οι θέσεις μας είναι γνωστές. Πρέπει να γίνουν σταδιακά βήματα για την 
προσέγγιση του θέματος. Καλό είναι να υπάρχει συμφωνία. 

 
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της τα προαναφερόμενα,  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  
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Εγκρίνει:  
 
Ι. Το διορισμό της δικηγόρου παρά τω Πρωτοδικείο Αθηνών κας Βασιλικής 

Κορμπή του Νικήτα (γραφείο: οδός Βουκουρεστίου 27Α β’ όροφος, τ.κ. 
10673 Αθήνα), ως πληρεξουσία δικηγόρος του Δήμου Καλαμάτας, με εντολή 
να παραστεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά την εκδίκαση 
αίτηση την 12ην Μαρτίου 2007 στο γραφείο της Δικαστικής Ολομέλειας, του 
ΣτΕ και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο κατά τη συζήτηση της αιτήσεως 
αναστολής εκτελέσεως και αίτημα προσωρινής διαταγής αναστολής 
εκτελέσεως της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία 
«ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΠΕ», που εκπροσωπείται από τον Παναγιώτη 
Κουλουγλιώτη ως μελών της υπό σύσταση κοινοπραξίας με την επωνυμία 
«Κοινοπραξία ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΠΕ – ΚΟΥΛΟΥΓΛΙΩΤΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ» που εδρεύει στον Πύργο Ηλείας (οδός Μιαούλη αρ. 1) και 
εκπροσωπείται από τον κ. Διονύσιο Κράλλη, κατά του Δήμου Καλαμάτας με 
την οποία ζητείται η αναστολή εκτελέσεως των υπ’ αριθ. 455/221/9.11.2006 
απόφασης της Περιφέρειας Πελοποννήσου και 612/2006 απόφασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλαμάτας σχετικά με τη διαδικασία του 
διαγωνισμού του έργου «Λειτουργία και Συντήρηση της Μονάδας 
Λιπασματοποίησης Απορριμμάτων Καλαμάτας» ενεργών πάσα πράξη προς 
εκπροσώπηση και υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου Καλαμάτας.  

 
 
ΙΙ. Την ανάθεση, της μελέτης του φακέλου «ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

(MANAGEMENT) ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ  ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ», σε τριμελή επιτροπή 
δικηγόρων αποτελούμενη από τους δικηγόρους 1) Κούβελα Σάββα, 2) Σκιαδά 
Αδαμαντία και 3) Βασιλόπουλο Απόστολο, οι οποίοι στη συνέχεια θα 
υποβάλλουν σχετική έκθεση – γνωμάτευση επί του θέματος προς ενημέρωση 
του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας. 

Εξουσιοδοτείται ο κ. Δήμαρχος για την παροχή κάθε σχετικού και 
απαραίτητου στοιχείου προς τους ανωτέρω δικηγόρους και για τις παραπέρα 
απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες. 

 

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 
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  2. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

  3. Κουδούνης Αργύριος 

  4. Λαγανάκος Γεώργιος 

  

5. Πολίτης Δημήτριος 
  

6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Καλαμάτα 7 Φεβρουαρίου 2007 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

 
Για τη Γραμματεία της 

Δημαρχιακής Επιτροπής 
Ευαγγελία Παπαδοπούλου 

 
 

 
 
 

 


