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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   17/2010 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   149/2010 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 07η Ιουνίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00  στο 

Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28, συνέρχεται στην 17η/2010 

συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 03-06-2010 

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 από τα τακτικά μέλη οι κ.κ. 1) Γιαννακούλας 

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

Βασίλειος και 5) Κουδούνης Αργύριος.    

 

Δεν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος κ.  Κουρκουτάς Γεώργιος. 

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της 

συνεδρίασης. 

 

 
 

 

 



Συνεδρίαση :  17/2010 Δευτέρα 07/06/2010 ΑΠΟΦΑΣΗ   149/2010 

Πρακτικά Δημαρχιακής Επιτροπής   2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 12ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Επικύρωση ανάθεσης εντολής Δημάρχου στον κ. Νικητέα Ιωάννη, Δικηγόρο 
Καλαμάτας, για  άσκηση αιτήσεως ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κατά της 

υπ’ αριθ. 741/2009 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας 
(διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) – Ορισμός δικαστικών επιμελητών στο 
Πρωτοδικείο Καλαμάτας για τη διενέργεια των αναγκαίων επιδόσεων της 

παραπάνω αιτήσεως.  

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην από 7-6-2010 εισήγηση του 
Γραφείου Νομικών Συμβούλων του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
Θέμα : Έγκριση άσκησης ένδικου βοηθήματος. 

 
Λόγω κατεπείγουσας περίπτωσης και κατόπιν απόφασης Δημάρχου  αποφασίστηκε 

η άσκηση αίτησης ανάκλησης, άλλως μεταρρύθμισης της υπ΄ αριθμ. 741/2009 απόφασης 

του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων), χορηγήθηκε 

δε η εντολή άσκησης του άνω ένδικου βοηθήματος στο δικηγόρο Καλαμάτας κ. Ιωάννη 

Νικητέα.  

 Σε εκτέλεση της άνω εντολής ασκήθηκε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Καλαμάτας η υπ΄ αριθμ. καταθ. 705/2010 αίτηση ανάκλησης, άλλως μεταρρύθμισης της 

άνω απόφασης, εκδόθηκε δε και σχετική προσωρινή διαταγή του κ. Δικαστή του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας.  

 Επειδή η υπ΄ αριθμ. 741/2009 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας 

δύναται να προσβληθεί με άσκηση αίτησης ανάκλησης ή μεταρρύθμισης αυτής.  

 Επειδή πράγματι ασκήθηκε η άνω αίτηση ανάκλησης για τους λόγους και 

ισχυρισμούς που αναφέρονται στο σχετικό δικόγραφο. 

 Τίθεται υπ΄ όψιν σας το άνω θέμα προκειμένου να ληφθεί απόφαση για την έγκριση 

της άσκησης της υπ΄ αριθμ. καταθ. 705/2010 αίτησης ανάκλησης της υπ΄ αριθμ. 741/2009 

απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων). 

Ο νομικός σύμβουλος του Δήμου Καλαμάτας 
 

(Χαράλαμπος Θ. Δημητρόπουλος) 
 
Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται επίσης στο από 7-6-2010 έγγραφο του Γενικού 
Γραμματέα του Δήμου Καλαμάτας κ. Κουτσογιανιαννόπουλου το οποίο έχει ως εξής:  
 
Θέμα : Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου. 
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Λόγω κατεπείγουσας περίπτωσης και κατόπιν απόφασης Δημάρχου  αποφασίστηκε 

η άσκηση αίτησης ανάκλησης, άλλως μεταρρύθμισης της υπ΄ αριθμ. 741/2009 απόφασης 

του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων), χορηγήθηκε 

δε η εντολή άσκησης του άνω ένδικου βοηθήματος στο δικηγόρο Καλαμάτας κ. Ιωάννη 

Νικητέα, δεδομένου ότι το ζήτημα έχει ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου και 

απαιτεί εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία.   

 Σε εκτέλεση της άνω εντολής ασκήθηκε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Καλαμάτας η υπ΄ αριθμ. καταθ. 705/2010 αίτηση ανάκλησης, άλλως μεταρρύθμισης της 

άνω απόφασης, εκδόθηκε δε και σχετική προσωρινή διαταγή του κ. Δικαστή του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας.  

 Για τους λόγους αυτούς τίθεται ενώπιόν σας το άνω θέμα προκειμένου να ληφθεί 

απόφαση έγκρισης ανάθεσης του δικαστικού χειρισμού της άνω υπόθεσης και στο δικηγόρο 

Καλαμάτας κ. Ιωάννη Νικητέα. 

  Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Καλαμάτας 

(Παναγιώτης Κουτσογιαννόπουλος) 
 
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού λαμβάνει υπόψη της τα 
προαναφερόμενα,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Εγκρίνει την εντολή Δημάρχου για:  
 
Ι.  Την άσκηση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας της με αριθμ. 

κατάθεσης 705/2010 αίτησης ανάκλησης της με αριθμ. 741/2009 απόφασης 
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας.  

 
ΙΙ. Την ανάθεση του δικαστικού χειρισμού της άνω υπόθεσης και στο δικηγόρο 

Καλαμάτας κ. Ιωάννη Νικητέα.  
 
ΙΙI. Την ανάθεση της διενέργειας των αναγκαίων επιδόσεων της άνω αίτησης 

στους δικαστικούς επιμελητές του Πρωτοδικείου Καλαμάτας κα Κομπότη, κ. 
Τενέντε και κ. Ιατρού.  

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  
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  2. Ηλιόπουλος Αθανάσιος  

  3. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  4. Κοσμόπουλος Βασίλειος  

  5. Κουδούνης Αργύριος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 11 Ιουνίου  2010 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


