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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   38/2010 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   319/2010 
 

 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, τη 13η  Δεκεμβρίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00                            

στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28, συνέρχεται στην 38η/2010 

συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 09-12-2010 

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 όλα τα τακτικά μέλη, ήτοι οι κ.κ. 1) Γιαννακούλας 

Γρηγόριος, 2) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 3) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 4) Κοσμόπουλος 

Βασίλειος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 309 απόφαση), 5) Κουδούνης Αργύριος και 6) 

Κουρκουτάς Γεώργιος.    

 

 

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 13ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Διορισμός νομικών συμπαραστατών για υποθέσεις του Δήμου Καλαμάτας – 
Άσκηση  ένδικων μέσων. 

 
Εισηγούμενος το θέμα ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Κουτσογιαννόπουλος Παναγιώτη 
ενημερώνει το Σώμα ότι μετά τη λήξη της τριμερούς σύμβασης απόκτησης εργασιακής 
εμπειρίας (ΟΑΕΔ – ΔΗΜΟΣ – ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΣ) οι ασκούμενοι προσφεύγουν, ο καθένας 
ξεχωριστά, στο Πρωτοδικείο Αθηνών, όπου είναι η έδρα του ΟΑΕΔ, διεκδικώντας την 
μετατροπή της σύμβασης απόκτησης εργασιακής  εμπειρίας σε σύμβαση εργασίας αορίστου 
χρόνου και επειδή οι προθεσμίες είναι ασφυκτικές προτείνει τον ορισμό δικηγόρου Αθηνών 
που θα εκπροσωπήσει το Δήμο Καλαμάτας. 
 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 
  
  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ένας δικηγόρος για όλους; Ποιος;  

 
Μία εντολή της Δημαρχιακής στον κ. Τσοπελάκο για να μπορεί να πηγαίνει στο 
Δικαστήριο. 

Έρχονται το επιδίδουν και λέει αύριο προσωρινή διαταγή και δεν πάει κανείς διότι δεν 
μπορούμε να πάμε διότι δεν είμαστε έτοιμοι για αυτό. Να οριστεί ένας δικηγόρος που να το 
αντιμετωπίσει .. 
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ: Τι εκφέρει ο Δικηγόρος; Ποια είναι η θέση μας;  
 
ΓΕΝΙΚΟΣ: Ο Δικηγόρος  εκφράζει την πραγματικότητα.  

 
Που είναι; Ποια  πραγματικότητα;  
Εδώ στην Αθήνα το Πρωτοδικείο το απέρριψε  

 
ΓΕΝΙΚΟΣ: Στην Καλαμάτα την απέρριψε, στην Αθήνα …. 
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Την απέρριψε … 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εάν την απέρριψε έχει τελειώσει  
 
ΦΩΝΗ: Συγνώμη, δεν υπάρχουν σε ασφαλιστικά  δεύτεροι βαθμοί….. 

 
Όσον αφορά ποιος έχει την ευθύνη της πληρωμής, γιατί κάποιους τους 
κρατάνε τα ασφαλιστικά μέτρα μέχρι να γίνει η κύρια δίκη.  

Το αποτέλεσμα το εκτιμούμε εν πάση περιπτώσει. Όσον αφορά το ποίος τους πληρώνει η 
άποψή μας είναι ότι πρέπει να συνεχίσει να τους πληρώνει ο ΟΑΕΔ. Πάντοτε προσέξτε με 
την παράταση της παρουσίας τους εδώ το θέμα έχει κριθεί σε επίπεδο ελεγκτικού 
συνεδρίου παίρνουνε τα 450 €. Αυτά είναι τα χρήματα.  

ΓΕΝΙΚΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  
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ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Για πόσους μήνες;        

 
Τους δίνει μία παράταση με τα ασφαλιστικά μέτρα μέχρι να συζητηθεί.  

Η άποψή μας είναι να τους τη δώσει τη παράταση μέχρι τη συζήτηση της 
κύριας δίκης επί των ασφαλιστικών. 

Να μην κριθεί το θέμα αυτό στα ασφαλιστικά, αυτό είναι η θέση μας, να κριθεί στην κύρια 
Δίκη. Εντάξει;  

Λοιπόν κατά πλειοψηφία. 
 
 
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), 
μειοψηφούντος του κ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝ. ο οποίος τάσσεται ΚΑΤΑ, κατά πλειοψηφία, 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      
 
I. Εγκρίνει το διορισμό του δικηγόρου παρά τω Πρωτοδικείω Αθηνών, κ. 

Τσοπελάκου Αθανασίου, Α.Μ. Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών 24523 και 
ορίζει αυτόν ως πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου Καλαμάτας με εντολή να 
παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στις δικασίμους 
και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, κατά την συζήτηση της υπ’ αριθμ. 
κατάθεσης 199455/2010 αίτησης ασφαλιστικών μέτρων της Ντουλαβέρη 
Αναστασίας και της υπ’ αριθμ. κατάθεσης 214328/2010 αίτησης 
ασφαλιστικών μέτρων και της περιλαμβανομένης σε αυτήν αίτησης έκδοσης 
προσωρινής διαταγής της Σταθά Σταυρούλας (υποθέσεις συμβασιούχων 
απόκτησης εργασιακής εμπειρίας κατά του Δήμου Καλαμάτας και του 
ΟΑΕΔ),  ενεργών πάσα πράξη προς εκπροσώπηση και υπεράσπιση των 
συμφερόντων του Δήμου Καλαμάτας.   

  
II. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τις παραπέρα νόμιμες ενέργειες. 
 
 

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. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

  2. Ηλιόπουλος Αθανάσιος  

  3. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

  4. Κουδούνης Αργύριος 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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  5. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 31 Δεκεμβρίου 2010 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 

 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 


