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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   16/2007 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   128/2007 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 30η Απριλίου 2007, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00  

συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28 σε συνεδρίαση η 

Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την με αριθμό 16/26-04-2007 

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) Αλευράς 

Διονύσιος, 2) Καμβυσίδης Ιωάννης, 3) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 4) Κουδούνης Αργύριος, 5) 

Λαγανάκος Γεώργιος και 6) Πολίτης Δημήτριος.  

 

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος  κηρύσσει την έναρξη της 

συνεδρίασης. 

 
 
 



Συνεδρίαση :  16/2007 Δευτέρα  30/04/2007 ΑΠΟΦΑΣΗ   128/2007 

Πρακτικά Δημαρχιακής Επιτροπής   2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(Ακολούθως και πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης το 
λόγο λαμβάνει ο κ. Κοσμόπουλος ο οποίος, αφού διαμαρτύρεται, κάνοντας σχετική δήλωση, 
για την τοποθέτηση του κ. Δημάρχου κατά την συζήτηση του θέματος της απευθείας 
ανάθεσης του έργου «Βελτιώσεις & ασφαλτοστρώσεις διαφόρων Δημοτικών δρόμων» στην 
υπ’ αριθ. 15/25-4-2007 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αποχωρεί από την 
συνεδρίαση της Δημαρχιακής Επιτροπής). 
 
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 στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 9701/3-5-2007 
εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας, η οποία έχει ως εξής:  
 
ΘΕΜΑ: Διορισμός του Δικηγόρου παρά το Πρωτοδικείο Καλαμάτας, Νικολακέα 
Δημητρίου του Βασιλείου, με εντολή να παραστεί ενώπιον του Τριμελούς 
Πλημμελειοδικείου Καλαμάτας την 9ην Μαΐου 2007 και σε κάθε μετ΄ αναβολή 
δικάσιμο, προς υπεράσπιση των : 1/Αγγελόπουλου Ευσταθίου και 2/ Κουλουμβάκου 
Παναγιώτη εργαζομένων στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καλαμάτας, κατηγορουμένων 
ως υπεύθυνοι ελλιπούς δημοτικού φωτισμού, την πρόκληση ατυχήματος σε δημότη στις 7-
12-2001, ενεργών πάσα πράξη προς εκπροσώπηση και υπεράσπιση των συμφερόντων τους, 
με δαπάνες του Δήμου Καλαμάτας. 
 
  
                                                 Ο ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
                                                                       ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ   
 
 
Ολοκληρώνοντας την εισήγησή του ο κ. Πρόεδρος καλεί το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση η οποία έχει ως εξής: 

 
Είμαστε υπεύθυνοι και αναλαμβάνουμε τις ευθύνες για οποιαδήποτε βλάβη ή 
ζημία, υπερασπίζοντας παράλληλα και τους υπαλλήλους μας. 

 
Όσον αφορά στην πρόσληψη δικηγόρου, επιβεβαιώνετε ότι ο κ. Μανιάτης είναι 
ο νομίμως προσληφθείς; 
 
Έγινε η νόμιμη διαδικασία η οποία ολοκληρώθηκε και έχει υπογραφεί η 
πρόσληψη του κ. Μανιάτη. 

 
Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσληψης και των άλλων δύο δικηγόρων, 
πως γίνεται η ανάθεση υποθέσεων του Δήμου; 
 
Όσοι δικηγόροι έχουν ζητήσει, έχουν πάρει υποθέσεις. Όσοι είχαν υποθέσεις 
από το παρελθόν που δεν έχουν κλείσει ακόμη, συνεχίζουν να τις έχουν. 

 
   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΑΛΕΥΡΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΑΛΕΥΡΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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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 του δικηγόρου παρά τω Πρωτοδικείω Καλαμάτας κ.  
Νικολακέα Δημητρίου του Βασιλείου και ορίζει αυτόν ως πληρεξούσιο  δικηγόρο 
του Δήμου Καλαμάτας με εντολή να παραστεί ενώπιον του Τριμελούς 
Πλημμελειοδικείου Καλαμάτας την 9ην Μαΐου 2007 και σε κάθε μετ’ αναβολή 
δικάσιμο, προς υπεράσπιση των κ.κ. 1) Αγγελλόπουλου Ευσταθίου και 2) 
Κουλουμβάκου Παναγιώτη, εργαζομένων στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου 
Καλαμάτας, κατηγορουμένων, ως υπεύθυνων ελλιπούς δημοτικού φωτισμού, για 
την πρόκληση ατυχήματος σε δημότη στις 7-12-2001, ενεργών πάσα πράξη προς 
εκπροσώπηση και υπεράσπιση των συμφερόντων τους. 

 
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. Αλευράς Διονύσιος 

  2. Καμβυσίδης Ιωάννης 

  3. Κουδούνης Αργύριος 

  4. Λαγανάκος Γεώργιος 

  5. Πολίτης Δημήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 8 Μαΐου 2007 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


