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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   07/2007 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   058/2007 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 26η 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                
07/22-02-2007 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) Καμβυσίδης Ιωάννης, 2) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 3) Κουδούνης Αργύριος και 4) 
Λαγανάκος Γεώργιος.  
 
Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Αλευράς Διονύσιος και 
2) Πολίτης Δημήτριος. 
 
 
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 αναπληρώνοντας τον κ. Πολίτη Δημήτριο και  

β) από την πλευρά της μειοψηφίας ο κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης, ο οποίος συμμετέχει στη 
συνεδρίαση αυτή, 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 9ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Διορισμός δικηγόρων για υποθέσεις του  Δήμου Καλαμάτας. 

 
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στις υπ’ αριθμ. πρωτ. 3695/15-2-2007 και 
4109/22-2-2007 εισηγήσεις της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας, οι οποίες έχουν 
ως εξής:  
 
«Θ Ε Μ Α:  Διορισμός   δικηγόρων για υποθέσεις του Δήμου Καλαμάτας 
 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η  
 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 << Ασκηση  ένδικων μέσων  κατά της υπ αριθμ. 109/2005 
απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας>>  για τυπικούς και ουσιαστικούς 
λόγους, ενεργών πάσα πράξη προς εκπροσώπηση και υπεράσπιση των συμφερόντων του 
Δήμου Καλαμάτας. 
 
 Επειδή κατά την συζήτηση  της υπόθεσης την 17ην Φεβρουαρίου 2005 που αφορούσε 
τον κοινόχρηστο ή όχι χαρακτήρα ιδιωτικής οδού δεν παραβρέθηκε ο Δήμος  Καλαμάτας  ( 
που είχε έννομο συμφέρον) να εκφράσει τις απόψεις του για το λόγο αυτό θα πρέπει να 
ασκηθούν ένδικα μέσα  κατά της υπ’ αριθμ. 109/2005 απόφασης του Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου Καλαμάτας για τυπικούς και ουσιαστικούς  λόγους. 
 
Ο Δήμος Καλαμάτας θεωρεί ότι η ιδιωτική οδός ήταν κοινόχρηστη προϋφίστατο της 
εφαρμογής του Ν.Δ. 17.7/16-8-1923 και σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 1337/83 είναι 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ. 
 

                                                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
                                                         ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ» 

 

«Θ Ε Μ Α:  Διορισμός   δικηγόρων για υποθέσεις του Δήμου Καλαμάτας>> 
 
 Εισήγηση 
 

1/  Να εγκριθεί ο   διορισμός του  Δικηγόρου  παρά τω Πρωτοδικείω Καλαμάτας, 
Μουργή Παναγιώτη  του Ιωάννου  και  ορίζει αυτόν ως πληρεξούσιο  δικηγόρο του Δήμου 
Καλαμάτας  με εντολή να παραστεί ενώπιον του  Τριμελούς Δικαστικού Συμβουλίου , το 
οποίο θα συνέλθει στο γραφείο του Προέδρου του Δικαστηρίου  ( Δικαστικό Μέγαρο  
Καλαμάτας)   την 13ην Μαρτίου 2007 ημέρα Τρίτη  και ώρα 12,00 μ. και σε κάθε μετ’ 
αναβολή δικάσιμο,  κατά την συζήτηση της  Αίτησης του Ιωάννη Κουτίβα, κατοίκου 
Καλαμάτας,  κατά του Δήμου Καλαμάτας, << περί αναστολής εκτελέσεως  της υπ’ αριθμ. 
2230/29-1-2007 αποφάσεως κ. Δημάρχου Καλαμάτας, (αφαίρεση αδείας 
καταστήματος)>>,  ενεργών πάσα πράξη προς εκπροσώπηση και υπεράσπιση των 
συμφερόντων του Δήμου Καλαμάτας. 
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2/ Να εγκριθεί ο   διορισμός της  Δικηγόρου  παρά τω Πρωτοδικείω Καλαμάτας, 
Δημοπούλου Αθανασίας του Δημητρίου και  ορίζει αυτήν ως πληρεξούσια  δικηγόρο του 
Δήμου Καλαμάτας  με εντολή να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου  
Καλαμάτας  την 13ην  Μαρτίου 2007 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο,  κατά την 
συζήτηση της Αίτησης αναστολής  εκτέλεσης της Χριστίνας Κτίστη του Σπυρίδωνος , 
κατοίκου Καλαμάτας, κατά του Δήμου Καλαμάτας κ.λ.π. ενεργών πάσα πράξη προς 
εκπροσώπηση και υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου Καλαμάτας. 

Ο Δήμος Καλαμάτας με την υπ’ αριθμ. 131/14-12-2006 βεβαίωση της Ταμειακής 
υπηρεσίας του  βεβαίωσε σε  βάρος της οφειλή ποσού 2.043,63 Ευρω , που αφορά δαπάνη για 
αποκατάσταση ζημιών περιουσίας του Δήμου Καλαμάτας από εκτροπή του της   που συνέβη  
επί της οδού Ναυαρίνου  στις 23-12-2005 και είχε ως  αποτέλεσμα την ολοκληρωτική 
καταστροφή κολώνας δημοτικού φωτισμού.  
 
3/  Να εγκριθεί ο   διορισμός του  Δικηγόρου  παρά τω Πρωτοδικείω Καλαμάτας, 
Τσιφιλιτάκου Δημητρίου του Παναγ.  και  ορίζει αυτόν ως πληρεξούσιο  δικηγόρο του 
Δήμου Καλαμάτας  με εντολή να παραστεί ενώπιον του  Ειρηνοδικείου Καλαμάτας  την 23ην  
Μαρτίου 2007  και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο,κατά την συζήτηση της αγωγής  της  
ομορύθμου εταιρείας με την επωνυμία <<ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟ - Αθ. Κοντοκρίτης - Β. 
Κυλάφης Ο.Ε. >>   κατά του Δήμου Καλαμάτας,   ενεργών πάσα πράξη προς εκπροσώπηση 
και υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου Καλαμάτας. 
 Η ενάγουσα  εταιρεία διατηρεί επιχείρηση <<Ρεκτιφιέ μηχανών αυτοκινήτων>> και  
πώλησε στον Δήμο Καλαμάτας διάφορα ανταλλακτικά. Το κόστος από τις εκτελεσθείσες 
εργασίες ανέρχεται συνολικώς στο ποσό των 4.846,77 Ευρω  
 
4/ Να εγκριθεί ο διορισμός της Δικηγόρου  παρά τω Πρωτοδικείω Καλαμάτας, Κουτμάνη 
Σταυρούλας του Κων/νου και  ορίζει αυτήν ως πληρεξούσια δικηγόρου του Δήμου 
Καλαμάτας  με εντολή να παραστεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καλαμάτας   την 23ην 
Μαρτίου  2007 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο,  κατά την συζήτηση της Αγωγής  της 
Ανωνύμου Εμπορικής και Βιοτεχνικής Εταιρείας  με την επωνυμία <<ΔΟΜΗ Α.Ε.>>  
που εδρεύει στην Καλαμάτα  κατά  του Δήμου Καλαμάτας,   ενεργών πάσα πράξη προς 
εκπροσώπηση και υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου Καλαμάτας. 

Ο Δήμος Καλαμάτας είχε προμηθευτεί από την παραπάνω εταιρεία είδη υγιεινής αξίας  
1.758,12 Ευρω  τα οποία τοποθετήθηκαν στα αποδυτήρια του γηπέδου Σπερχογείας 
 
5/  Να εγκριθεί ο   διορισμός του  Δικηγόρου  παρά τω Πρωτοδικείω Καλαμάτας, Νικολακέα 
Δημητρίου του Βασιλείου   και  ορίζει αυτόν ως πληρεξούσιο  δικηγόρο του Δήμου 
Καλαμάτας  με εντολή να παραστεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καλαμάτας   την 23ην   
Μαρτίου 2007  και σε  κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο,  κατά την συζήτηση της Αγωγής του 
Γεωργίου Φραγκισκάκη, κατοίκου Καλαμάτας, κατά του Δήμου Καλαμάτας, ενεργών πάσα 
πράξη προς εκπροσώπηση και υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου Καλαμάτας. 

 Ο κ. Φραγκισκάκης Γεώργιος είναι ιδιοκτήτης και χειριστής ενός μηχανήματος 
Γκρέϊντερ  και  εκτέλεσε  διάφορες εκσκαφές και χωματουργικές εργασίες, που ανέρχονται στο 
ποσό των 6.413,1 Ευρω κατόπιν απευθείας αναθέσεως εκτέλεσης εργασιών  για τις ανάγκες 
του έργου <<Βελτίωση αγροτικής οδοποιϊας>>. 
 
6/ Να εγκριθεί ο   διορισμός του  Δικηγόρου  παρά τω Πρωτοδικείω Καλαμάτας, 
Κυριακόπουλου Φώτη  του Κυριάκου    και  ορίζει αυτόν ως πληρεξούσιο  δικηγόρο του 
Δήμου Καλαμάτας  με εντολή να παραστεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καλαμάτας   την 23ην   
Μαρτίου 2007 και σε  κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο,  κατά την συζήτηση της Αγωγής της 
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ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία <<ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.>>  που 
εδρεύει στην Αθήνα,  κατά του Δήμου Καλαμάτας, ενεργών πάσα πράξη προς εκπροσώπηση 
και υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου Καλαμάτας. 

Η ανωτέρω ασφαλιστική εταιρεία ζητά να της καταβληθεί το ποσό αποζημίωσης των 
2.059 Ευρω για υλικές ζημιές που υπέστη  ΙΧ επιβατηγό αυτοκίνητο ασφαλισμένο  σε αυτήν 
και  ενώ εκινείτο επί της οδού Αρτέμιδος  έπεσε σε λάκκο του οδοστρώματος. Το αυτοκίνητο 
ήταν της Παναγιώτας Καράμπελα. 
 
7/ Να εγκριθεί ο   διορισμός της  Δικηγόρου  παρά τω Πρωτοδικείω Καλαμάτας, Τσάκωνα 
Χριστίνας του Αναστασίου   και  ορίζει αυτήν ως πληρεξούσια  δικηγόρο του Δήμου 
Καλαμάτας  με εντολή να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας  την 
20ην   Μαρτίου 2007  και σε  κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο,  κατά την συζήτηση της Αγωγής 
του Γιαννακόπουλου Αντωνίου του Χαραλ.  κατά του Δήμου Καλαμάτας, ενεργών πάσα 
πράξη προς εκπροσώπηση και υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου Καλαμάτας. 

Ο κ. Γιαννακόπουλος Αντώνης  προσλήφθηκε με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας 
αορίστου χρόνου την 14/1/2003 ως Νομικός Σύμβουλος του Δήμου Καλαμάτας και παρείχε 
κανονικά τις υπηρεσίες του.  Μέχρι και τον Ιούνιο του οικ. έτους 2005 ο Δήμος του κατέβαλε 
κανονικά τις  αποδοχές του  που ανήρχοντο στο ποσό των 1.353,61 Ευρω μηνιαίως.  Από την 
1/7/2005 και έκτοτε δεν του έχουν καταβληθεί τα οφειλόμενα δεδουλευμένα μέχρι την 
31/12/2006 που ανέρχονται συνολικά  με μισθούς,, επιδόματα αδείας., δώρα Χριστουγέννων 
και δώρο Πάσχα, στο συνολικό ποσό των 28.136,38 Ευρω. 
 
8/ Να εγκριθεί ο   διορισμός του  Δικηγόρου  παρά τω Πρωτοδικείω Καλαμάτας, Λαντζούνη 
Αλκιβιάδη  του Δημητρίου    και  ορίζει αυτόν  ως πληρεξούσιο  δικηγόρο του Δήμου 
Καλαμάτας  με εντολή να συντάξει  Εισήγηση - Γνωμοδότηση προς το Τμήμα  Διοίκησης  
γραφείο Καταστήματων σχετικά με αίτηση αντιρρήσεως του Παναγιώτη Αποστολέλη του 
Δημητρίου , κατοίκου Καλαμάτας επί εγγράφου της υπηρεσίας,  ενεργών πάσα πράξη προς 
εκπροσώπηση και υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου Καλαμάτας. 

       
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 103 του Δ.Κ.Κ. (Ν 3463/2006), 
 

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:  

 
1. Γιαννακόπουλου Αντωνίου του  Χαραλ., δικηγόρο παρά τω Πρωτοδικείω 

Καλαμάτας,  και  ορίζει αυτόν ως πληρεξούσιο  δικηγόρο του Δήμου 
Καλαμάτας  με εντολή την «Άσκηση  ένδικων μέσων  κατά της υπ αριθμ. 
109/2005 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας»  για 
τυπικούς και ουσιαστικούς λόγους, ενεργών πάσα πράξη προς εκπροσώπηση 
και υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου Καλαμάτας. 
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2. Μουργή Παναγιώτη  του Ιωάννου, δικηγόρο παρά τω Πρωτοδικείω Καλαμάτας, 
και  ορίζει αυτόν ως πληρεξούσιο  δικηγόρο του Δήμου Καλαμάτας  με εντολή 
να παραστεί ενώπιον του  Τριμελούς Δικαστικού Συμβουλίου, το οποίο θα 
συνέλθει στο γραφείο του Προέδρου του Δικαστηρίου (Δικαστικό Μέγαρο 
Καλαμάτας)   την 13ην Μαρτίου 2007 ημέρα Τρίτη  και ώρα 12,00 μ. και σε 
κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, κατά την συζήτηση της  Αίτησης του Ιωάννη 
Κουτίβα, κατοίκου Καλαμάτας,  κατά του Δήμου Καλαμάτας, «περί αναστολής 
εκτελέσεως  της υπ’ αριθμ. 2230/29-1-2007 αποφάσεως κ. Δημάρχου 
Καλαμάτας (αφαίρεση αδείας καταστήματος)»,  ενεργών πάσα πράξη προς 
εκπροσώπηση και υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου Καλαμάτας. 

 
3. Δημοπούλου Αθανασίας του Δημητρίου, 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  Μαρτίου 2007 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο,  
κατά την συζήτηση της Αίτησης αναστολής  εκτέλεσης της Χριστίνας Κτίστη 
του Σπυρίδωνος , κατοίκου Καλαμάτας, κατά του Δήμου Καλαμάτας κ.λ.π. 
ενεργών πάσα πράξη προς εκπροσώπηση και υπεράσπιση των συμφερόντων 
του Δήμου Καλαμάτας. 

 
4.  Τσιφιλιτάκου Δημητρίου του Παναγ., δικηγόρο παρά τω Πρωτοδικείω 

Καλαμάτας, και  ορίζει αυτόν ως πληρεξούσιο  δικηγόρο του Δήμου 
Καλαμάτας  με εντολή να παραστεί ενώπιον του  Ειρηνοδικείου Καλαμάτας  
την 23ην  Μαρτίου 2007  και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, κατά την 
συζήτηση της αγωγής  της  ομορρύθμου εταιρείας με την επωνυμία 
<<ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟ - Αθ. Κοντοκρίτης - Β. Κυλάφης Ο.Ε. >>   κατά του Δήμου 
Καλαμάτας,   ενεργών πάσα πράξη προς εκπροσώπηση και υπεράσπιση των 
συμφερόντων του Δήμου Καλαμάτας. 

 
5. Κουτμάνη Σταυρούλας του Κων/νου, δικηγόρο παρά τω Πρωτοδικείω 

Καλαμάτας, και  ορίζει αυτήν ως πληρεξούσια δικηγόρου του Δήμου 
Καλαμάτας  με εντολή να παραστεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καλαμάτας 
την 23ην Μαρτίου  2007 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο,  κατά την 
συζήτηση της Αγωγής  της Ανωνύμου Εμπορικής και Βιοτεχνικής Εταιρείας  
με την επωνυμία <<ΔΟΜΗ Α.Ε.>>  που εδρεύει στην Καλαμάτα  κατά  του 
Δήμου Καλαμάτας,   ενεργών πάσα πράξη προς εκπροσώπηση και 
υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου Καλαμάτας. 

 
6. Νικολακέα Δημητρίου του Βασιλείου, δικηγόρο παρά τω Πρωτοδικείω 

Καλαμάτας, και  ορίζει αυτόν ως πληρεξούσιο  δικηγόρο του Δήμου 
Καλαμάτας  με εντολή να παραστεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καλαμάτας 
την 23ην   Μαρτίου 2007  και σε  κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο,  κατά την 
συζήτηση της Αγωγής του Γεωργίου Φραγκισκάκη, κατοίκου Καλαμάτας, 
κατά του Δήμου Καλαμάτας, ενεργών πάσα πράξη προς εκπροσώπηση και 
υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου Καλαμάτας. 

 
7.  Κυριακόπουλου Φώτη  του Κυριάκου, δικηγόρο παρά τω Πρωτοδικείω 

Καλαμάτας, και  ορίζει αυτόν ως πληρεξούσιο  δικηγόρο του Δήμου 
Καλαμάτας  με εντολή να παραστεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καλαμάτας   
την 23ην   Μαρτίου 2007 και σε  κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο,  κατά την 
συζήτηση της Αγωγής της ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρείας με την 
επωνυμία <<ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.>>  που εδρεύει στην Αθήνα,  κατά του 
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Δήμου Καλαμάτας, ενεργών πάσα πράξη προς εκπροσώπηση και υπεράσπιση 
των συμφερόντων του Δήμου Καλαμάτας. 

 
8. Τσάκωνα Χριστίνας του Αναστασίου, δικηγόρο  παρά τω Πρωτοδικείω 

Καλαμάτας, και  ορίζει αυτήν ως πληρεξούσια  δικηγόρο του Δήμου 
Καλαμάτας  με εντολή να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Καλαμάτας  την 20ην Μαρτίου 2007  και σε  κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο,  
κατά την συζήτηση της Αγωγής του Γιαννακόπουλου Αντωνίου του Χαραλ.  
κατά του Δήμου Καλαμάτας, ενεργών πάσα πράξη προς εκπροσώπηση και 
υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου Καλαμάτας. 

 
9. Λαντζούνη Αλκιβιάδη  του Δημητρίου, δικηγόρο παρά τω Πρωτοδικείω 

Καλαμάτας, και  ορίζει αυτόν  ως πληρεξούσιο  δικηγόρο του Δήμου 
Καλαμάτας  με εντολή να συντάξει  Εισήγηση - Γνωμοδότηση προς το Τμήμα  
Διοίκησης  γραφείο Καταστημάτων σχετικά με αίτηση αντιρρήσεως του 
Παναγιώτη Αποστολέλη του Δημητρίου, κατοίκου Καλαμάτας επί εγγράφου 
της υπηρεσίας,  ενεργών πάσα πράξη προς εκπροσώπηση και υπεράσπιση 
των συμφερόντων του Δήμου Καλαμάτας. 

  

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. Καμβυσίδης Ιωάννης 

  4. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

  5. Κουδούνης Αργύριος 

  6. Λαγανάκος Γεώργιος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 28 Φεβρουαρίου 2007 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


