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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   08/2007 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   064/2007 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 5η Μαρτίου 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                

08/01-03-2007 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 Αργύριος, 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 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 εκτός ημερήσιας διάταξης 
θέμα που το Σώμα ομόφωνα δέχτηκε να συζητηθεί μαζί με τα τακτικά λόγω του επείγοντος 
χαρακτήρα του, με τίτλο : 

Διορισμός δικηγόρου με εντολή να βεβαιώσει ότι οι συμβάσεις έργου του Ιατρού 
εργασίας και του υπαλλήλου για το γραφείο εθιμοτυπίας, είναι γνήσιες και δεν 

υποκρύπτουν σχέσεις εξαρτημένης εργασίας.  

 
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην από 2/3/2007  εισήγηση της 
Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας, η οποία έχει ως εξής:  
 
«Θ Ε Μ Α:  Διορισμός   δικηγόρων για υποθέσεις του Δήμου Καλαμάτας>> 
 
 Εισήγηση 

1/  Να εγκριθεί ο   διορισμός του  Δικηγόρου  παρά τω Πρωτοδικείω 
Καλαμάτας, Λαντζούνη Αλκιβιάδη  του Δημητρίου    και  ορίζει αυτόν  ως 
πληρεξούσιο  δικηγόρο του Δήμου Καλαμάτας  με εντολή να βεβαιώσει ότι   1/ η 
Σύμβαση έργου με Ιατρό Εργασίας  και 2/ η Σύμβαση έργου με υπάλληλο για το 
γραφείο Εθιμοτυπίας του Δήμου Καλαμάτας,  είναι γνήσιες  συμβάσεις που δεν 
υποκρύπτουν εξαρτημένη εργασία. 
 
 Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 2527 /97  για την  έκδοση  απόφασης του 
Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,  για την σύναψη σύμβασης  
έργου, απαιτείται βεβαίωση της νομικής υπηρεσίας ή νομικού συμβούλου της οικείας 
υπηρεσίας ή νομικού προσώπου του δημόσιου τομέα, ότι πρόκειται για γνήσια σύμβαση 
έργου που δεν  υποκρύπτει εξαρτημένη εργασία.  
 Επειδή  ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία  πρόσληψης   Νομικού  
Σύμβούλου στο Δήμο Καλαμάτας η Δημαρχιακή Επιτροπή θα  πρέπει να εγκρίνει την  
προφορική εντολή του κ. Δημάρχου για τον ορισμό του κ. Λαντζούνη Αλκιβιάδη ως 
πληρεξουσίου  Δικηγόρου  του Δήμου Καλαμάτας  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
103  του Ν. 3463/2006 (Νέος Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων),   προκειμένου να  βεβαιώσει  
ότι  οι παρακάτω συμβάσεις είναι γνήσιες συμβάσεις έργου  και δεν υποκρύπτουν 
εξαρτημένη εργασία  ήτοι:  

1/ με Ιατρό Εργασίας του Δήμου Καλαμάτας με αντικείμενο την ενημέρωση των 
εργαζομένων για τους κινδύνους που προέρχονται από την εργασία τους  και  

2/  με υπάλληλο για το γραφείο Εθιμοτυπίας,  για  την υλοποίηση της οργάνωσης 
εορτών, επισήμων τελετών και δεξιώσεων, ως τελετάρχης, καθώς επίσης και ο 
σημαιοστολισμός των χώρων σε εθνικές ή τοπικές εορτές 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 
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Εγκρίνει την  προφορική εντολή του κ. Δημάρχου για τον ορισμό του κ. 
Λαντζούνη Αλκιβιάδη ως πληρεξουσίου  Δικηγόρου  του Δήμου Καλαμάτας  
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103  του Ν. 3463/2006 (Νέος Κώδικας 
Δήμων και Κοινοτήτων),   προκειμένου να  βεβαιώσει  ότι  οι παρακάτω 
συμβάσεις είναι γνήσιες συμβάσεις έργου  και δεν υποκρύπτουν εξαρτημένη 
εργασία  ήτοι:  

1) με Ιατρό Εργασίας του Δήμου Καλαμάτας με αντικείμενο την ενημέρωση των 
εργαζομένων για τους κινδύνους που προέρχονται από την εργασία τους  και  

2)  με υπάλληλο για το γραφείο Εθιμοτυπίας,  για  την υλοποίηση της οργάνωσης 
εορτών, επισήμων τελετών και δεξιώσεων, ως τελετάρχης, καθώς επίσης και ο 
σημαιοστολισμός των χώρων σε εθνικές ή τοπικές εορτές του Δήμου 
Καλαμάτας. 

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

Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας    1. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  2. Καμβυσίδης Ιωάννης 

  3. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Λαγανάκος Γεώργιος 

  6. Πολίτης Δημήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 6 Μαρτίου 2007 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 

 


