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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   26/2010 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   216/2010 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 24η Αυγούστου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00  στο 

Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28, συνέρχεται στην 26η/2010 

συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 20-08-2010 

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 Παναγιώτης, 3) Κοσμόπουλος Βασίλειος  4) Κουδούνης Αργύριος 

και 5) Κουρκουτάς Γεώργιος.    

 

Δεν παραβρίσκεται  αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος κ. Ηλιόπουλος Αθανάσιος.  

 

 

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 5ο 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 με αριθμ. πρωτ. 18374/19-8-2010 
εισήγηση του Γραφείου Νομικών Συμβούλων του Δήμου, η οποία ήταν στο φάκελο του 
θέματος προς ενημέρωση και έχει αναλυτικά ως εξής:  
 
«ΘΕΜΑ: « Ορισμός δικαστικού επιμελητή για διενέργεια επιδόσεων»  

 

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. 

Την 16η-7-2010, ασκήθηκε από το Δήμο Καλαμάτας 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, προσδιορίστηκε δε δικάσιμος η 26η-7-2010. 

Στα πλαίσια της άνω ανοιγείσας εκκρεμούς δίκης, ασκήθηκε προφορικά 

πρόσθετη παρέμβαση υπέρ των καθ’ ων η αίτηση από τους : 

1) Οικολογική Κίνηση Καλαμάτας, νομίμως εκπροσωπουμένη από τον 

Στέφανο Κουνιάδο, κατά δήλωσή του 2) Ένωση Καταναλωτών Καλαμάτας, νομίμως 

εκπροσωπουμένη από τον Στέφανο Κουνιάδο, κατά δήλωσή του, 3) Σύλλογος 

Νεδουσαίων, νομίμως εκπροσωπούμενο από τον Νικήτα Βεργινάδη, κατά δήλωσή 

του, 4) Σύλλογος Αλαγονίων,  νομίμως εκπροσωπούμενο από τον Αντ. Καζάκο, 

κατά δήλωσή του, 5) Σύλλογος Αρτεμησίας, νομίμως εκπροσωπούμενο από τον 

Αντ. Σεντεμέντε, κατά δήλωσή του, 6) Σύλλογος Λαδαίων, νομίμως 
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εκπροσωπούμενο από τον Αντ. Μπαρσίνικα, κατά δήλωσή του, 7) Κέντρο Λαογρ. 

Μελετών Καλαμάτας, νομίμως εκπροσωπούμενο από τον Αντ. Καζάκο, κατά 

δήλωσή του 8) Σύλλογος Καρβελαίων, νομίμως εκπροσωπούμενο από τον Ν. 

Τζάννε, κατά δήλωσή του 9)Θεατρική Ομάδα,  νομίμως εκπροσωπουμένη από τον 

Χρ. Ζερίτη, κατά δήλωσή του 10) Φίλοι του Ταϋγέτου, νομίμως εκπροσωπούμενοι 

από τον Γ. Τσούκλερη, κατά δήλωσή του 11) Ορειβατικός Σύλλογος Καλαμάτας, 

νομίμως εκπροσωπούμενο από τον Μαν. Αλοίμονο, κατά δήλωσή του 12) Συνδ. 

Ιδιωτικών Υπαλλήλων Καλαμάτας, νομίμως εκπροσωπούμενο από την Δήμητρα 

Ρηγανάκου, κατά δήλωσή της 13) Σύνδεσμο. Οικοδόμων, νομίμως 

εκπροσωπούμενο από τον Γ. Ηλιόπουλο, κατά δήλωσή του 14) Ποδηλάτες 

Καλαμάτας, νομίμως εκπροσωπουμένους από τον κ. Καρναόση 15) Ομάδα 

“Καλαμάτα Free Space”, νομίμως εκπροσωπουμένη από τη Μυρτώ Φοίφα, κατά 

δήλωσή της και 16) Ανοιχτή Συνέλευση κατά των Νέων Οικονομικών Μέτρων 

Κατά τη δικάσιμο της 26ης-7-2010, η συζήτηση της ως άνω αίτησης του 

Δήμου Καλαμάτας αναβλήθηκε δια την 3η-9-2010, με διατήρηση της δοθείσης 

προσωρινής διαταγής, δια να συνεκδικαστεί με την από 22-7-2010 ανακοίνωση 

δίκης-προσεπίκληση σε παρέμβαση (αρ. εκθ. κατ. 960/22-7-2010) του Δήμου 

Καλαμάτας προς το Ελληνικό Δημόσιο, νομίμως εκπροσωπούμενο από τον κ. 

Υπουργό Οικονομικών και επιπροσθέτως, εν προκειμένω, από τον κ. Υπουργό 

Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλ. Διακυβέρνησης και την κα Υπουργό 

Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ενώπιον του άνω δικαστηρίου. 

Κατόπιν αυτών  

Εισηγούμαι 

Να ορισθεί δικαστικός επιμελητής στο Πρωτοδικείο Καλαμάτας για τη 

διενέργεια των αναγκαίων επιδόσεων.  

Συνημμένα: 

1) Η από 16-7-2010 αίτηση μεταρρύθμισης 

2) Η από 22-7-2010 ανακοίνωση δίκης-προσεπίκληση σε παρέμβαση 

3) Το από 26-7-2010 πρακτικό αναβολής 

Η ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
Αθανασία Δ. Δημοπούλου 
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω» 
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Συνεχίζοντας την εισήγησή του ο κ. Πρόεδρος λέει τα εξής:  
 
Να πω έμμεσα κάτι. Πρέπει να δούμε τις συνεδριάσεις του Σεπτεμβρίου για το 
ΠΕΣΔΑ και οι συνεδριάσεις η άποψή μου είναι ότι πρέπει να είναι δύο. Εγώ 

σας έδωσα τα σχετικά cd, είναι και στο διαδίκτυο. Η Περιφέρεια δεν μας έχει ζητήσει κάτι, 
τα έχει στείλει στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, τους φακέλους στις Διευθύνσεις 
Περιβάλλοντος. Εντάξει; Εμείς λοιπόν έχουμε μία εισήγηση κάνει καταρχήν  για εργοστάσιο 
κομποστοποίησης αλλά να δούμε όλη την πρόταση σε όλο το μήκος και το πλάτος, μέσα 
στο Σεπτέμβρη ότι μας αφορά … 

 
Έχει όμως σχέση πότε θα συζητηθεί  στη Νομαρχία, πρέπει να 
προηγηθεί η δικιά μας.  

 
 Εντάξει, να προηγηθούμε και να πάμε και στη Νομαρχία. Εντάξει δεν υπάρχει 
αντίρρηση. Και θα έπρεπε να προχωρήσουμε γρήγορα, εγώ χαίρομαι γιατί 

εξέδωσε η κα Μπριρμπίλη την απόφαση για τα αδρανή, είναι κάτι πολύ σημαντικό αυτό, 
αλλά από εκεί και πέρα από 1η Γενάρη τα πράγματα εδώ θα είναι πολύ δύσκολα γιατί εκτός 
από τα δικά μας θα έχομε τη Θουρία τον Άρι και τα Αρφαρά όπου δεν έχουνε ούτε καν 
χωματερές, δεν έχουν τίποτα. Και με τους σκουπιδοεργολάβους δεν μπορεί να συνεχιστεί 
αυτή η κατάσταση. Πληρώνουν 150 ευρώ τον τόνο περίπου για την διάθεση των 
απορριμμάτων τους.  Μες στο Σεπτέμβρη κρίσιμες συνεδριάσεις θα είναι για το ΠΕΣΔΑ.   
 
 
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της την 
παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ’ αυτήν διατάξεις,  
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 

Εγκρίνει τον ορισμό της δικαστικής επιμελήτριας Κωνσταντοπούλου Βασιλικής 
του Δημητρίου στο Πρωτοδικείο Καλαμάτας για τη διενέργεια των αναγκαίων 
επιδόσεων σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 18374/19-8-2010 σχετική 
εισήγηση του Γραφείου Νομικών Συμβούλων του Δήμου Καλαμάτας η οποία 
καταχωρείται αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης αυτής.    

 

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 Παναγιώτης 

  3. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 27  Αυγούστου  2010 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 
 
                                                                                        


