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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   09/2007 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   072/2007 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 12η Μαρτίου 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                

09/08-03-2007 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, 4) Λαγανάκος 

Γεώργιος και 5) Πολίτης Δημήτριος.  

 

Δεν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος κ. Αλευράς Διονύσιος.  

 

 

 

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 στις υπ’ αριθμ. πρωτ. 5666/8-3-2007 και 
5861/9-3-2007 εισηγήσεις της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας, οι οποίες 
αντίστοιχα 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 << Ολοκλήρωση της μεταγραφής  της μεμονωμένης πράξης στο Κτηματολόγιο που αφορά την 

ιδιοκτησία  Αφοί Κανελλέα  και την ολοκλήρωση των διαδικασιών για να περάσει στην  παραπάνω 

ιδιοκτησία η επίμαχη λωρίδα γής>>,  ενεργών πάσα πράξη προς  εκπροσώπηση και υπεράσπιση των 

συμφερόντων του Δήμου Καλαμάτας. 

                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

                               ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

 

 
Θ Ε Μ Α: << Διορισμός  Δικηγόρου και Συμβολαιογράφου για την σύνταξη συμβολαίου για 

δέσμευση χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας >> 

 

Για την σύνταξη του σχετικού συμβολαίου   για δέσμευση χώρου  στάθμευσης αυτοκινήτων στο 

Μέγαρο Χορού Καλαμάτας απαιτείται α/ ο διορισμός  Συμβολαιογράφου  ενώπιον του οποίου θα 

υπογραφεί το Συμβόλαιο και β/ η σύνταξη σχεδίου συμβολαίου από Δικηγόρο, ως και η παράσταση  

του  Δικηγόρου ενώπιον του Συμβολαιογράφου και ως εκ τούτου προτείνεται α) ο διορισμός της 

Συμβολαιογράφου Καλαμάτας Πουλημενέα Σταυρούλας  ενώπιον της  οποίας θα υπογραφεί  το 

συμβόλαιο αγοράς Συμβ/φου και β/ ο διορισμός της  Δικηγόρου στο Πρωτοδικείω Καλαμάτας  Νίκης 

Κουρούπη  ως  Δικηγόρου από την πλευρά του Δήμου Καλαμάτας που θα συντάξει το σχέδιο 

συμβολαίου και θα παραστεί για την υπογραφή του ανωτέρω συμβολαίου ενώπιον του ως άνω 

Συμβολαιογράφου. 
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Τα έξοδα για την αμοιβή του Συμβολαιογράφου και του Δικηγόρου καθώς και η καταχώρησή 

του στο κτηματολόγιο θα βαρύνουν τον Κ.Α. 00.6111 του υπό σύνταξη προϋπολογισμού οικ. έτους 

2007. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

Ολοκληρώνοντας την εισήγησή του ο κ. Πρόεδρος καλεί το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.  
 
 
 
Ακολούθως το λόγω παίρνει ο κ. Κοσμόπουλος, ο οποίος παρατηρεί τα εξής: 

 
Σε σύναψη συμβολαίου δέσμευσης χώρων στάθμευσης δεν απαιτείται 
δικηγόρος. Να το δείτε. 

 
 
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: 
 
Ι. Το διορισμό του δικηγόρου παρά τω Πρωτοδικείω Καλαμάτας, Γιαννακόπουλου 

Αντωνίου του Χαρ. και ορίζει αυτόν ως πληρεξούσιο  δικηγόρο του Δήμου 
Καλαμάτας  με εντολή την «Ολοκλήρωση της μεταγραφής  της μεμονωμένης 
πράξης στο Κτηματολόγιο που αφορά την ιδιοκτησία  Αφοί Κανελλέα  και την 
ολοκλήρωση των διαδικασιών για να περάσει στην  παραπάνω ιδιοκτησία η 
επίμαχη λωρίδα γης»,  ενεργών πάσα πράξη προς εκπροσώπηση και 
υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου Καλαμάτας.  

 
ΙΙ. Το διορισμό, για την σύνταξη του σχετικού συμβολαίου για δέσμευση χώρου  

στάθμευσης αυτοκινήτων στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας, α) της 
Συμβολαιογράφου Καλαμάτας Πουλημενέα Σταυρούλας  ενώπιον της  οποίας 
θα υπογραφεί  το συμβόλαιο αγοράς Συμβ/φου και β) της  Δικηγόρου στο 
Πρωτοδικείω Καλαμάτας  Νίκης Κουρούπη  ως  Δικηγόρου από την πλευρά του 
Δήμου Καλαμάτας που θα συντάξει το σχέδιο συμβολαίου και θα παραστεί για 
την υπογραφή του ανωτέρω συμβολαίου ενώπιον της ως άνω 
Συμβολαιογράφου. 
Τα έξοδα για την αμοιβή του Συμβολαιογράφου και του Δικηγόρου καθώς και 
η καταχώρησή του στο κτηματολόγιο θα βαρύνουν τον Κ.Α. 00.6111 του 
δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2007. 

 
 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

 
Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας    1. Καμβυσίδης Ιωάννης 

  2. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

  3. Κουδούνης Αργύριος 

  4. Λαγανάκος Γεώργιος 

  5. Πολίτης Δημήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 21 Μαρτίου 2007 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 

 
 

 
 


