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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   05/2007 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   041/2007 
 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 12η Φεβρουαρίου 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 05/08-02-

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) Λαγανάκος Γεώργιος  και  4) 

Πολίτης Δημήτριος.  

 

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα απ’ τα τακτικά μέλη οι κ.κ. 1) Αλευράς 

Διονύσιος και 2) Κουδούνης Αργύργιος. 

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα αναπληρωματικά μέλη της Δημαρχιακής 
Επιτροπής:  
 
α)  από την πλευρά της πλειοψηφίας ο κ. Κουρκουτάς Γεώργιος, ο οποίος συμμετέχει στη 

συνεδρίαση αυτή ως κανονικό μέλος, αναπληρώνοντας τον κ. Κουδούνη Αργύριο και  
 
β) από την πλευρά της μειοψηφίας ο κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης, ο οποίος συμμετέχει στη 

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

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται, κατόπιν της πρόσκλησης που του κοινοποιήθηκε για τη 
συνεδρίαση του Σώματος, και ο κ. Νικόλαος Διασάκος, επικεφαλής του συνδυασμού 
«Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» που μετείχε στις δημοτικές εκλογές του 
Οκτωβρίου 2006 αλλά δεν κατέλαβε καμία έδρα στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας διότι 
δεν συμπλήρωσε το εκλογικό μέτρο.   
 
 
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 6ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Διορισμός δικηγόρων για υποθέσεις του  Δήμου Καλαμάτας.   

 
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 2981/8-2-2007 και 
στην από 12-2-2007 εισηγήσεις της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας οι οποίες 
έχουν ως εξής:  
 
Θ Ε Μ Α:  <<Διορισμός   δικηγόρων για υποθέσεις του Δήμου Καλαμάτας>> 
 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 
 

1.- Να εγκριθεί ο   διορισμός της  Δικηγόρου  παρά τω Πρωτοδικείω Καλαμάτας,  Βαρβάρας 
Κ. Νταρζάνου     και  ορίζει αυτήν ως πληρεξούσια  δικηγόρο του Δήμου Καλαμάτας  με εντολή να 
παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου  Καλαμάτας  την 20ην  Φεβρουαρίου 2007 και 
σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, κατά την συζήτηση της αίτησης αναγνώρισης  δικαιούχου 
αποζημίωσης   ττης Κωνσταντοπούλου Χρυσοθέμιδος ή Αριστοθέμιδος του Ανδρέα,   κατά του Δήμου 
Καλαμάτας,   ενεργών πάσα πράξη προς εκπροσώπηση και υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου 
Καλαμάτας. 

 
2.- Να εγκριθεί ο   διορισμός της  Δικηγόρου  παρά τω Πρωτοδικείω Καλαμάτας,  Ευθυμίας 

Ζερβάκη  του  Θεοδώρου      και  ορίζει αυτήν ως πληρεξούσια  δικηγόρο του Δήμου Καλαμάτας  με 
εντολή να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου  Καλαμάτας  την 20ην  Φεβρουαρίου 
2007 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, κατά την συζήτηση της αίτησης αναγνώρισης  δικαιούχων  
αποζημίωσης   της Ιωαννίδη Βασιλικής - Φεγγαρούλας του Σταύρου κ.λ.π.,    κατά του Δήμου 
Καλαμάτας,   ενεργών πάσα πράξη προς εκπροσώπηση και υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου 
Καλαμάτας. 

 
3.- Να εγκριθεί ο   διορισμός του  Δικηγόρου  παρά τω Πρωτοδικείω Καλαμάτας,  

Λαντζούνης Αλκιβιάδης του Δημητρίου       και  ορίζει αυτόν  ως πληρεξούσιο  δικηγόρο του Δήμου 
Καλαμάτας  με εντολή να παραστεί  1/  στην αίθουσα Δικηγόρων - Εντευκτήριο του Δικηγορικού 
Συλλόγου Καλαμάτας, (Δικαστικό Μέγαρο - 1ος όροφος )  την 27ην  Φεβρουαρίου 2007  και ώρα 
11.30 π.μ. για την επιχείρηση απόπειρας συμβιβαστικής επίλυσης της περιγραφομένης στην αγωγή 
διαφοράς της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης  υπό την επωνυμία  <<ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΕ>>, ως 
διαδόχου λόγω μετατροπής της Ομορρύθμου Εταιρείας   υπό την επωνυμία <<ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΔΑΣ & 
ΣΙΑ Ο.Ε.>>, που εδρεύει στο δ.δ. Αρφαρών  και εκπροσωπείται νόμιμα,  σύμφωνα με το άρθρο 214 
Α’ Κ.Πολ.Δ δίδοντας ταυτόχρονα προς τον ως άνω πληρεξούσιόν του και την ειδική πληρεξουσιότητα 
του άρθρου 98 Κ.Πολ.Δ.  και ειδικώτερα το δικαίωμα επιτεύξεως συμβιβασμού, σχετικά με το 
αντικείμενο της παρακάτω υπ’ αριθμ. 18/16-1-2007 αγωγής   ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 
Καλαμάτας και 2/ κατά  την συζήτηση της ως άνω Αγωγής,   ίδιας  παραπάνω Εταιρείας, κατά του 
Δήμου Καλαμάτας,  την 20ην Μαρτίου 2008  και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο,   ενεργών πάσα 
πράξη προς εκπροσώπηση και υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου Καλαμάτας. 

Με την παραπάνω αγωγή η ως άνω Εταιρεία <<ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΕ>.> όπως αυτή 
εκπροσωπείται  ζητά να της καταβάλει ο Δήμος το ποσό των 236.681,40 Ευρώ, σχετικά με το έργο 
<<Λειτουργία και συντήρηση της μονάδας λιπασματοποίησης απορριμμάτων του Δήμου Καλαμάτας, 
απομάκρυνση των παραγομένων σ’ αυτήν υλικών και λοιπές εργασίες>>. Ο διαγωνισμός του 
παραπάνω έργου είχε γίνει την 14η  Μαϊου  του έτους 2001 και ανάδοχος είχε  ανακηρυχτεί ο κ. Λαδάς 
Γεώργιος και ΣΙΑ Ο.Ε.  

 
4/ Να εγκριθεί ο   διορισμός του  Δικηγόρου  παρά τω Πρωτοδικείω Καλαμάτας,  

Γιαννακόπουλου Αντωνίου του Χαραλ.   και  ορίζει αυτόν ως πληρεξούσιο  δικηγόρο του Δήμου 
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Καλαμάτας  με εντολή να χειριστεί την υπόθεση του Γεωργιόπουλου Χρήστου  του Γ . κ.λ.π.   κατά του 
Δήμου Καλαμάτας,  να συντάξει την σχετική γνωμοδότηση και να ασκήσει τα ένδικα μέσα ενώπιον 
παντός αρμοδίου Δικαστηρίου,  ενεργών πάσα πράξη προς εκπροσώπηση και υπεράσπιση των 
συμφερόντων του Δήμου Καλαμάτας. 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε.ΝΙΚΑΣ 

 
 
 
 
Θ Ε Μ Α:  <<Διορισμός   δικηγόρων για υποθέσεις του Δήμου Καλαμάτας>> 
 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 
 

1.- Να εγκριθεί ο   διορισμός της  Δικηγόρου  παρά τω Πρωτοδικείω Καλαμάτας,  Αθανασίας 
Γ. Δημοπούλου      και  ορίζει αυτήν ως πληρεξούσια  δικηγόρο του Δήμου Καλαμάτας  με εντολή να 
καταθέσει  Ανακοπή κατά προστίμου και αναστολή είσπραξης   κατά των ατομικών ειδοποιήσεων   για 
επιβολή προστίμου από το Λιμεναρχείο  Καλαμάτας, ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου,   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 την 
παραπάνω εισήγηση, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 103 του Δ.Κ.Κ. (Ν 3463/2006), 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Εγκρίνει το διορισμό των παρακάτω δικηγόρων για την περίπτωση που 
αναφέρεται στον καθένα:  

Α) Βαρβάρας Ν. Νταρζάνου, δικηγόρο παρά τω Πρωτοδικείο Καλαμάτας, και  
ορίζει αυτήν ως πληρεξούσια  δικηγόρο του Δήμου Καλαμάτας  με εντολή να 
παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου  Καλαμάτας  την 20ην  
Φεβρουαρίου 2007 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, κατά την συζήτηση 
της αίτησης αναγνώρισης  δικαιούχου αποζημίωσης   της Κωνσταντοπούλου 
Χρυσοθέμιδος ή Αριστοθέμιδος του Ανδρέα,   κατά του Δήμου Καλαμάτας,   
ενεργών πάσα πράξη προς εκπροσώπηση και υπεράσπιση των συμφερόντων 
του Δήμου Καλαμάτας. 

 
Β) Ευθυμίας Ζερβάκη  του  Θεοδώρου,  δικηγόρο  παρά τω Πρωτοδικείω 

Καλαμάτας, και ορίζει αυτήν ως πληρεξούσια  δικηγόρο του Δήμου 
Καλαμάτας  με εντολή να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου  
Καλαμάτας  την 20ην  Φεβρουαρίου 2007 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, 
κατά την συζήτηση της αίτησης αναγνώρισης  δικαιούχων  αποζημίωσης   της 
Ιωαννίδη Βασιλικής - Φεγγαρούλας του Σταύρου κ.λ.π.,    κατά του Δήμου 
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Καλαμάτας,   ενεργών πάσα πράξη προς εκπροσώπηση και υπεράσπιση των 
συμφερόντων του Δήμου Καλαμάτας. 

 
Γ) Λαντζούνη Αλκιβιάδη του Δημητρίου, δικηγόρο  παρά τω Πρωτοδικείω 

Καλαμάτας,      και  ορίζει αυτόν  ως πληρεξούσιο  δικηγόρο του Δήμου 
Καλαμάτας  με εντολή να παραστεί  1/  στην αίθουσα Δικηγόρων - 
Εντευκτήριο του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας, (Δικαστικό Μέγαρο - 1ος 
όροφος )  την 27ην  Φεβρουαρίου 2007  και ώρα 11.30 π.μ. για την 
επιχείρηση απόπειρας συμβιβαστικής επίλυσης της περιγραφομένης στην 
αγωγή διαφοράς της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης  υπό την επωνυμία  
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΕ», ως διαδόχου λόγω μετατροπής της Ομορρύθμου 
Εταιρείας   υπό την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΔΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», που εδρεύει 
στο δ.δ. Αρφαρών  και εκπροσωπείται νόμιμα,  σύμφωνα με το άρθρο 214 Α’ 
Κ.Πολ.Δ δίδοντας ταυτόχρονα προς τον ως άνω πληρεξούσιόν του και την 
ειδική πληρεξουσιότητα του άρθρου 98 Κ.Πολ.Δ.  και ειδικώτερα το δικαίωμα 
επιτεύξεως συμβιβασμού, σχετικά με το αντικείμενο της παρακάτω υπ’ αριθμ. 
18/16-1-2007 αγωγής   ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας 
και 2/ κατά  την συζήτηση της ως άνω Αγωγής,   ίδιας  παραπάνω Εταιρείας, 
κατά του Δήμου Καλαμάτας,  την 20ην Μαρτίου 2008  και σε κάθε μετ’ 
αναβολή δικάσιμο,  ενεργών πάσα πράξη προς εκπροσώπηση και υπεράσπιση 
των συμφερόντων του Δήμου Καλαμάτας. 

 
Δ) Γιαννακόπουλου Αντωνίου του Χαραλ., δικηγόρο  παρά τω Πρωτοδικείω 

Καλαμάτας,  και  ορίζει αυτόν ως πληρεξούσιο  δικηγόρο του Δήμου 
Καλαμάτας  με εντολή να χειριστεί την υπόθεση του Γεωργιόπουλου Χρήστου  
του Γ . κ.λ.π.   κατά του Δήμου Καλαμάτας,  να συντάξει την σχετική 
γνωμοδότηση και να ασκήσει τα ένδικα μέσα ενώπιον παντός αρμοδίου 
Δικαστηρίου,  ενεργών πάσα πράξη προς εκπροσώπηση και υπεράσπιση των 
συμφερόντων του Δήμου Καλαμάτας. 

 
Ε) Αθανασίας Γ. Δημοπούλου, δικηγόρο  παρά τω Πρωτοδικείω Καλαμάτας,και  

ορίζει αυτήν ως πληρεξούσια  δικηγόρο του Δήμου Καλαμάτας  με εντολή να 
καταθέσει  Ανακοπή κατά προστίμου και αναστολή είσπραξης   κατά των 
ατομικών ειδοποιήσεων   για επιβολή προστίμου από το Λιμεναρχείο  
Καλαμάτας, ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου,   ενεργών πάσα πράξη προς 
εκπροσώπηση και υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου Καλαμάτας. 

 
 

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

 
Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας    1. Καμβυσίδης Ιωάννης 

  2. Κοσμόπουλος Βασίλειος 
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  3. Λαγανάκος Γεώργιος 

  4. Πολίτης Δημήτριος 

  5. Κουρκουτάς Γεώργιος 

  6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 16 Φεβρουαρίου 2007 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 
 

 
 


