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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   23/2010 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   193/2010 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 19η Ιουλίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00  στο 

Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28, συνέρχεται στην 23η/2010 

συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 15-07-2010 

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) Ηλιόπουλος 

Αθανάσιος, 2) Κουδούνης Αργύριος και 3) Κουρκουτάς Γεώργιος.    

 

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ.: 1) Γιαννακούλας 

Γρηγόριος,  2) Ηλιόπουλος Παναγιώτης και 3) Κοσμόπουλος Βασίλειος. 

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Δημαρχιακής 

Επιτροπής κ. Μπάκας Ιωάννης.   

 

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

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 15788/19-7-2010 
εισήγηση του Γραφείου Νομικών Συμβούλων του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει 
ως εξής:  
 
ΘΕΜΑ: «Έγκριση εντολής Δημάρχου άσκησης ενδίκου βοηθήματος κατά της υπ΄ αριθμ. 
741/2009 αποφάσεως Μονομελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας» 
 
Εισήγηση  
 Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 741/2009 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Καλαμάτας (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) γίνεται δεκτή η από 25-2-2009 αίτηση των 
1) Νικολάου Τζάννε κλπ κατά του Δήμου Καλαμάτας και υποχρεώνεται ο Δήμος Καλαμάτας 
«α) να παύσει προσωρινά τη λειτουργία του Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων 
στη θέση Μαραθόλακα του τοπικού διαμερίσματος Κάτω Καρβελίου του Δήμου Καλαμάτας 
β) να σταματήσει προσωρινά την εναπόθεση απορριμμάτων σ’ αυτόν με οποιονδήποτε 
τρόπο και οποιαδήποτε μορφή», συμμορφούμενος στα ανωτέρω το αργότερο μέχρι τις 30-
9-2009. 
 Ήδη, την 16η-7-2010 λόγω του εξαιρετικά κατεπείγοντος, δια λόγους δημοσίου 
συμφέροντος, ιδία δε της προστασίας της υγείας των κατοίκων του Δήμου Καλαμάτας εκ 
της μη αποκομιδής των απορριμμάτων και σωρεύσεως αυτών σε κοινόχρηστους χώρους, 
εδόθη η εντολή προς τους νομικούς συμβούλους του Δήμου δι’ άσκηση αιτήσεως 
μεταρρύθμισης της άνω απόφασης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. 
 Σε εκτέλεση της άνω εντολής ασκήθηκε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Καλαμάτας η από 16-7-2010 αίτηση μεταρρύθμισης (αρ. εκθ. Κατ. 931/16-7-2010), εφ’ ης 
χορηγήθηκε προσωρινή διαταγή του Δικαστή του άνω Δικαστηρίου. 
 Κατόπιν αυτών 
Εισηγούμαι 
 Να εγκριθεί η εντολή του Δημάρχου άσκησης ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου 
αιτήσεως μεταρρυθμίσεως της υπ’ αριθμ. 741/2009 απόφασης του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Καλαμάτας (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων). 
 Να ορισθεί δικαστικός επιμελητής στο Πρωτοδικείο Καλαμάτας για τη διενέργεια των 
αναγκαίων επιδόσεων. 
 
Συνημμένα: 
 Η από 16-7-2010 αίτηση μεταρρύθμισης 
 
       Η ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
                                                                  Αθανασία Δ. Δημοπούλου 
                                                                  Δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω 
 
 
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της την 
παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ’ αυτήν διατάξεις,  
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 
 
Ι. Εγκρίνει την εντολή του Δημάρχου άσκησης ενώπιον του αρμόδιου 

δικαστηρίου αιτήσεως μεταρρυθμίσεως της υπ’ αριθμ. 741/2009 απόφασης 
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας (διαδικασία ασφαλιστικών 
μέτρων). 

 

ΙΙ. Εγκρίνει τον ορισμό των δικαστικών επιμελητών α) Τενέντε Ευθύμη, β) 
Κομπότη Βασιλικής και γ) Ιατρού Νεκτάριου στο Πρωτοδικείο Καλαμάτας για 
τη διενέργεια των αναγκαίων επιδόσεων.   

 
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 Αθανάσιος 

  2. Κουδούνης Αργύριος 

  3. Κουρκουτάς Γεώργιος  

  4. Μπάκας Ιωάννης  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 26 Ιουλίου  2010 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


