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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   04/2007 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   034/2007 
 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 5η Φεβρουαρίου 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 04/01-02-

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) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 2) Κουδούνης Αργύργιος,  3) Λαγανάκος Γεώργιος  και  4) 

Πολίτης Δημήτριος.  

 

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα απ’ τα τακτικά μέλη οι κ.κ. 1) Αλευράς 

Διονύσιος και 2) Καμβυσίδης Ιωάννης. 

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα αναπληρωματικά μέλη της Δημαρχιακής 
Επιτροπής:  
 
α)  από την πλευρά της πλειοψηφίας ο κ. Γιαννακούλας Γρηγόριος, ο οποίος συμμετέχει στη 

συνεδρίαση αυτή ως κανονικό μέλος, αναπληρώνοντας τον κ. Καμβυσίδη Ιωάννη και  
 
β) από την πλευρά της μειοψηφίας ο κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης, ο οποίος συμμετέχει στη 

συνεδρίαση αυτή ως κανονικό μέλος, 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 7ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Διορισμός δικηγόρων για υποθέσεις του  Δήμου Καλαμάτας. 

 
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 2597/1-2-2007 
εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας η οποία έχει ως εξής:  
 
«ΘΕΜΑ: “Διορισμός δικηγόρων για υποθέσεις του Δήμου Καλαμάτας” 
 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

Να εγκριθεί ο διορισμός της Δικηγόρου παρά τω Πρωτοδικείω Καλαμάτας, Ράνιας Παν. 
Καννά και ορίζει αυτήν ως πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου Καλαμάτας με εντολή να 
παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας την 13ην Φεβρουαρίου 2007 
και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο κατά την συζήτηση της αίτησης αναγνώρισης δικαιούχων 
(Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) των 1) Κασκούτη Βασιλείου του Ιωάννου 2) Κασκούτη 
Άγγελου του Ιωάννου κ.λ.π., κατά του Δήμου Καλαμάτας, ενεργών πάσα πράξη προς 
εκπροσώπηση και υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου Καλαμάτας.  

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΑΣ» 
 
Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στα υπ’ αριθμ. πρωτ. 2318/30-1-2007 και 2558/1-
2-2007 υπηρεσιακά σημειώματα του Τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Εφαρμογών 
της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας, τα οποία αναλυτικά έχουν ως εξής:  
 
1) Υπηρεσιακό Σημείωμα:  
 
«ΘΕΜΑ: Ορισμός Δικηγόρου για γνωμάτευση επί της υπόθεσης «κυριότητα εδαφικής 

λωρίδας στην περιοχή Δ.Δ. Αντικαλάμου».  
 
ΣΧΕΤ.: 1) Η υπ’ αρ. πρωτ. 15665/26-7-2006 αίτηση των κ.κ. Θωμόπουλου Γεωργίου και 

Ελένης.  
            2) Η υπ’ αριθ. πρωτ. 732/12-1-2007 αίτηση της κας Γκουλούση Σταυρούλας.  
            3) Το υπ’ αριθ. πρωτ. 24996/28-11-2006 υπηρεσιακό σημείωμα προς το Γραφείο 

Νομικού.  
 
Σε συνέχεια του σχετικού (3) εγγράφου μας προς το Νομικό Σύμβουλο του Δήμου και 
επειδή αφενός μέχρι σήμερα δεν μας κοινοποιήθηκε ουδεμία ενέργεια και αφετέρου μας 
προσκομίστηκε το (2) σχετικό, παρακαλούμε να ορίσετε Νομικό Σύμβουλο προκειμένου να 
γνωματεύσει για την χρήση – κυριότητα της εδαφικής λωρίδας που βρίσκεται στην περιοχή 
του Δ.Δ. Αντικαλάμου του Δήμου Καλαμάτας.  
 
Κοιν/ση: 1) Τμήμα Πολ. Σχ. & Εφαρμογών  
              2) Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας Δήμου  
 
Συν/να: 1) Η υπ’ αρ. πρωτ. 15665/26-7-2006 αίτηση των κ.κ. Θωμόπουλου Γεωργίου και 

Ελένης.  
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             2) Η υπ’ αριθ. πρωτ. 732/12-1-2007 αίτηση της κας Γκουλούση Σταυρούλας.  
              3) Το υπ’ αριθ. πρωτ. 24996/28-11-2006 υπηρεσιακό σημείωμα προς το Γραφείο       

Νομικού. 
 

Για το Τμήμα Πολ. Σχ. & Εφαρμογών 
ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΣ 
Πολιτικός Μηχανικός 

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ. 
ΒΑΣ. ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ» 

 

2) Υπηρεσιακό Σημείωμα: 

 

«Παρακαλούμε να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για τον ορισμό νομικού ο οποίος σε 
συνεργασία μαζί μας 

1. Να καταθέσει αίτηση στο Εφετείο για τον καθορισμό των οριστικών τιμών μονάδος 
για το έδαφος και τα επικείμενα προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία 
απαλλοτρίωσης για την οδό Βασ. Γεωργίου για το τμήμα από οδό Βύρωνος έως την 
οδό Ηρώων και  

2. Να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εξασφαλίσει από το αρμόδιο 
Δικαστήριο την απαραίτητη άδεια για την καταβολή στους δικαιούχους τμήματος της 
συνολικής αποζημίωσης και όχι το σύνολο αυτής προκειμένου να συντελεσθεί η 
απαλλοτρίωση.  

 

Κοιν/ση: 

Τμήμα Πολ. Σχεδ. & Εφαρμογών»  
              
                 Για το Τμήμα Πολ. Σχεδ. & Εφαρμογών                                 Ο Δ/ντής Τ.Υ.  

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 

ΑΛΕΒΙΑΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ 

ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΣ 

Πολιτικός Μηχανικός 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ» 

 
Ολοκληρώνοντας την εισήγησή του ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθ. πρωτ. 
2320/30-1-2007 εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά 
έχει ως εξής:  
 
«ΘΕΜΑ: “Διορισμός δικηγόρων για υποθέσεις του Δήμου Καλαμάτας” 
 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

1. Να εγκριθεί ο διορισμός του Δικηγόρου παρά τω Πρωτοδικείω Καλαμάτας, Σαμαρά Ηλία 
του Γεωργ. και ορίζει αυτόν ως πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου Καλαμάτας για τον 
χειρισμό της υπόθεσης σχετικά με «κυριότητα εδαφικής λωρίδας στην περιοχή του Δ.Δ. 
Αντικαλάμου» των Θωμόπουλου Γεωργίου του Ιωάννη και Σταυρούλας Γκουλούση συζ. 
Αντωνίου Γκάργουλα, με εντολή να παραστεί ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου, 
ενεργών πάσα πράξη προς εκπροσώπηση και υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου 
Καλαμάτας.  
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2. Να εγκριθεί ο διορισμός του Δικηγόρου παρά τω Πρωτοδικείω Καλαμάτας, 
Γιαννακόπουλου Αντωνίου του Χαραλ. και ορίζει αυτόν ως πληρεξούσιο δικηγόρο του 
Δήμου Καλαμάτας με εντολή την «Κατάθεση αίτησης στο Εφετείο Καλαμάτας για τον 
προσδιορισμό της οριστικής τιμής μονάδος για την απαλλοτρίωση προς διάνοιξη της 
οδού Βασ. Γεωργίου», ενεργών πάσα πράξη προς εκπροσώπηση και υπεράσπιση των 
συμφερόντων του Δήμου Καλαμάτας.  

 

Όπως είναι γνωστό, ο Δήμος Καλαμάτας, προκειμένου να προβεί στη διάνοιξη της οδού 
Βασιλέως Γεωργίου, κατέθεσε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Καλαμάτας αίτηση για τον 
προσδιορισμό προσωρινής τιμής μονάδος. Επί της αιτήσεώς του εξεδόθη η υπ’ αριθμόν 
1822/2006 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας, η οποία καθόρισε 
προσωρινά την αξία των απαλλοτριωμένων εκτάσεων και των επικειμένων.  

 

Επειδή οι τιμές που όρισε προσωρινά το Μονομελές Πρωτοδικείο Καλαμάτας, ειδικά για την 
αξία των απαλλοτριωμένων εκτάσεων, κρίνονται υψηλές είναι σκόπιμο να κατατεθεί στο 
Εφετείο Καλαμάτας αίτηση για τον καθορισμό οριστικής τιμής μονάδας, η οποία πιστεύουμε 
ότι θα είναι μικρότερη από αυτές που όρισε η πρωτόδικη απόφαση.  
 

Για τον λόγο αυτό προτείνεται η πρόσληψη του παραπάνω Δικηγόρου, ο οποίος θα 
αναλάβει την κατάθεση και την εκδίκαση της αιτήσεως για τον προσδιορισμό της οριστικής 
τιμής μονάδος ενώπιον του Εφετείου Καλαμάτας και ο οποίος θα αμειφθεί σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων. 

 
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 111 του Δ.Κ.Κ. (Π.Δ. 410/95), 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Εγκρίνει το διορισμό των παρακάτω δικηγόρων για την περίπτωση που 
αναφέρεται στον καθένα:  
 

α) Ράνιας Παν. Καννά, δικηγόρο παρά τω Πρωτοδικείω Καλαμάτας  και ορίζει 
αυτήν ως πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου Καλαμάτας  με εντολή να 
παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας την 13ην 
Φεβρουαρίου 2007 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο κατά την συζήτηση 
της αίτησης αναγνώρισης δικαιούχων (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) 
των 1) Κασκούτη Βασιλείου του Ιωάννου 2) Κασκούτη Άγγελου του Ιωάννου 
κ.λ.π., κατά του Δήμου Καλαμάτας, ενεργώνπάσα πράξη προς εκπροσώπηση 
και υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου Καλαμάτας.  

 

β) Σαμαρά Ηλία του Γεωργ., Δικηγόρο παρά τω Πρωτοδικείω Καλαμάτας και 
ορίζει αυτόν ως πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου Καλαμάτας για τον χειρισμό 
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της υπόθεσης σχετικά με «κυριότητα εδαφικής λωρίδας στην περιοχή του Δ.Δ. 
Αντικαλάμου» των Θωμόπουλου Γεωργίου του Ιωάννη και Σταυρούλας 
Γκουλούση συζ. Αντωνίου Γκάργουλα, με εντολή να παραστεί ενώπιον παντός 
αρμοδίου Δικαστηρίου, ενεργών πάσα πράξη προς εκπροσώπηση και 
υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου Καλαμάτας.  

 

γ) Γιαννακόπουλου Αντωνίου του Χαραλ., δικηγόρο παρά τω Πρωτοδικείω 
Καλαμάτας και ορίζει αυτόν ως πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου Καλαμάτας με 
εντολή την «Κατάθεση αίτησης στο Εφετείο Καλαμάτας για τον προσδιορισμό 
της οριστικής τιμής μονάδος για την απαλλοτρίωση προς διάνοιξη της οδού Βασ. 
Γεωργίου», ενεργών πάσα πράξη προς εκπροσώπηση και υπεράσπιση των 
συμφερόντων του Δήμου Καλαμάτας,  ο οποίος θα αμειφθεί σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων. 

 Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο πρακτικό στο σύνολό του 
υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

 
Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας    1. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

  2. Κουδούνης Αργύριος 

  3. Λαγανάκος Γεώργιος 

  4. Πολίτης Δημήτριος 

  5. Γιαννακούλας Γρηγόριος 

  6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Καλαμάτα 9 Φεβρουαρίου 2007 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
 

Για τη Γραμματεία της 
Δημαρχιακής Επιτροπής 

Ευαγγελία Παπαδοπούλου  
 
 

 


