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Στην Καλαµάτα σήµερα, την 12η Μαΐου 2008, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00  
συνέρχεται στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της οδού Αριστοµένους 28 στην 18η/2008 
συνεδρίαση η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την από 08-05-2008 
πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύµφωνα µε το νόµο.  
 
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Παναγιώτης Ε. Νίκας, ∆ήµαρχος Καλαµάτας, 
Πρόεδρος της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής και από τα τακτικά µέλη οι κ.κ. 1) Καµβυσίδης 
Ιωάννης, 2) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 3) Κουδούνης Αργύριος  και 4) Πολίτης ∆ηµήτριος.  
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα τα τακτικά µέλη κ.κ.: 1) Αλευράς ∆ιονύσιος,   
και 2) Λαγανάκος Γεώργιος.   
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα παρακάτω αναπληρωµατικά µέλη της 
∆ηµαρχιακής Επιτροπής :  

α) από την πλευρά της πλειοψηφίας ο κ. Γιαννακούλας Γρηγόριος (προσέλευση στην υπ΄ 
αριθµ. 199 απόφαση), ο οποίος συµµετέχει στη συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον 
κ. Λαγανάκο Γεώργιο και  

β) από την πλευρά της µειοψηφίας ο κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης ο οποίος συµµετέχει στη 
συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Αλευρά ∆ιονύσιο.   

 
 
 

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 14ο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης µε τίτλο : 

∆ιορισµός δικηγόρων για υποθέσεις του  ∆ήµου Καλαµάτας - Άσκηση ένδικων 
µέσων. 

Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθµ. πρωτ. 10408/12-5-2008 
εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Καλαµάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
“Θ Ε Μ Α: “ ∆ιορισµός   δικηγόρων για υποθέσεις του ∆ήµου Καλαµάτας”> 

Εισήγηση 

Σε συνέχεια των υπ’ αρ. 265/2007 και 519/2007 αποφάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας, 

µε τις οποίες ανατέθηκε στους ∆ικηγόρους του Πρωτοδικείου Καλαµάτας 1) Αποστόλη Βασιλόπουλο, 

2) Αδαµαντία Σκιαδά και 3) Σάββα Κούβελα  ο χειρισµός της υποθέσεως σχετικά µε την παραχώρηση 

διαχείρισης των υπαίθριων πάρκινγκ προς την ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ 

Α.Ε.», στα πλαίσια του οποίου (χειρισµού), οι άνω δικηγόροι συνέταξαν σχετική γνωµοδότηση και 

παρείχαν τη νοµική συνδροµή τους δια την καταγγελία της συµβάσεως παραχώρησης, έκδοση 

πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής προς απόδοση των άνω χώρων προς τον ∆ήµο και την εκτέλεση 

αυτού,  

κρίνεται επιβεβληµένη η ανανέωση της εντολής χειρισµού και υποστήριξης της άνω ενδίκου 

υποθέσεως από τους άνω ∆ικηγόρους του Πρωτοδικείου Καλαµάτας 1) Αποστόλη Βασιλόπουλο, 2) 

Αδαµαντία Σκιαδά και 3) Σάββα Κούβελα [δυνάµει του άρθρου 103 Κ∆κΚ, µε το οποίο επιτρέπεται η 

ανάθεση σε δικηγόρο για ζητήµατα τα οποία έχουν ιδιαίτερη σηµασία για τα συµφέροντα του ∆ήµου 

και απαιτούν εξειδικευµένη γνώση και εµπειρία] 

και ο ορισµός αυτών ως πληρεξουσίων δικηγόρων του ∆ήµου Καλαµάτας, µε εντολή να παραστούν: 

α) ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Καλαµάτας την 13-5-2008 και σε κάθε µετ’ αναβολή 

δικάσιµο, κατά τη συζήτηση της αιτήσεως αναστολής των α) ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία 

«ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» κλπ 

β) ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καλαµάτας την 9-6-2008 και σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο, κατά τη 

συζήτηση της ανακοπής για ακύρωση του πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής  των  α) ανώνυµης 

εταιρίας µε την επωνυµία «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» κλπ 

ενεργούντες πάσα πράξη προς εκπροσώπηση και υπεράσπιση των συµφερόντων του 

∆ήµου Καλαµάτας. 

Η   ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ∆. ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΥ” 

Με την ολοκλήρωση της εισήγησης του κ. Προέδρου ακολουθεί διαλογική συζήτηση, η 
οποία έχει ως εξής:  
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Πρέπει να δούµε ότι από τη στιγµή που απελευθερώθηκε το 
πάρκινγκ έχει αυξηθεί η κυκλοφορία στην περιοχή. Σύµφωνα µε 

στοιχεία η κάθε θέση ανανεωνόταν τρεις φορές την ηµέρα, ενώ αν πάµε τώρα θα δούµε ότι 
ανά πάσα στιγµή ακόµη και τη νύκτα το πάρκινγκ είναι κατειληµµένο.  Περίοικοι και κάποιοι 
άλλοι έχουν βρει ιδιωτικές θέσεις στάθµευσης. Η διαδικασία που έγινε δεν διευκολύνει 
τουναντίον οξύνει την κατάσταση. Εάν νοµίζετε ότι πρέπει κάποιοι να έχουν ιδιωτικές θέσεις 
στάθµευσης και εάν θεωρείτε ότι αυτός είναι ο σωστός τρόπος διάθεσης της δηµοτικής 
περιουσίας εµείς δεν συµφωνούµε και γι’ αυτό καταψηφίζουµε. 

 
Κερδίσαµε µια µάχη σε έναν αγώνα που δεν έχει τελειώσει. ∆εν µπορούµε  
την στιγµή που βρίσκεται σε εξέλιξη µια κατάσταση, να πάρουµε αποφάσεις 

και να παρέµβουµε σε έναν χώρο που δεν έχει τελεσιδικήσει. Να δεχθούµε ότι η απόφαση 
παραχώρησης, που εκ του αποτελέσµατος κρίνεται, δεν ήταν σωστή, η δε εξέλιξη είναι 
θετική για την πόλη και έτσι την κρίνει ο κόσµος. Όταν τελειώσει το θέµα, θα έρθει στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο ο τρόπος διαχείρισης και θα υπάρχει έλεγχος της στάθµευσης για τις 
ώρες που υπάρχει αιχµή. Έχετε δίκιο γι’ αυτούς που καταλαµβάνουν τις θέσεις στάθµευσης 
αλλά σύµφωνα µε τους νοµικούς δεν µπορούµε να παρέµβουµε. 
 
 
Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει 
υπόψη της την παραπάνω εισήγηση, µειοψηφούντος του κ. Ηλιόπουλου Παν., ο οποίος 
τάσσεται ΚΑΤΑ, κατά πλειοψηφία,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 
Ι. Εγκρίνει την ανανέωση της εντολής χειρισµού και υποστήριξης της υποθέσεως 

σχετικά µε την παραχώρηση διαχείρισης των υπαίθριων πάρκινγκ προς την 
ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», στα πλαίσια του 
οποίου (χειρισµού), οι δικηγόροι του Πρωτοδικείου Καλαµάτας: 1) Αποστόλης 
Βασιλόπουλος, 2) Αδαµαντία Σκιαδά και 3) Σάββας Κούβελας, συνέταξαν 
σχετική γνωµοδότηση και παρείχαν τη νοµική συνδροµή τους δια την 
καταγγελία της συµβάσεως παραχώρησης, έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής 
αποβολής προς απόδοση των άνω χώρων προς το ∆ήµο και την εκτέλεση 
αυτού.  

 
ΙΙ. Εγκρίνει το διορισµό των παραπάνω δικηγόρων, ως πληρεξουσίων δικηγόρων 

του ∆ήµου Καλαµάτας, µε εντολή να παραστούν: 

α) ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Καλαµάτας την 13η-5-2008 και σε 
κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο, κατά τη συζήτηση της αιτήσεως αναστολής 
της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» κλπ. και  

β) ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καλαµάτας την 9η-6-2008 και σε κάθε µετ’ 
αναβολή δικάσιµο, κατά τη συζήτηση της ανακοπής για ακύρωση του 
πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής της ανώνυµης εταιρείας µε την 
επωνυµία «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» κλπ., 

 
    ενεργούντες πάσα πράξη προς εκπροσώπηση και υπεράσπιση των 

συµφερόντων του ∆ήµου Καλαµάτας.  
 
 

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

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  
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Η ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας  1. Γιαννακούλας Γρηγόριος 

  2. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  3. Καµβυσίδης Ιωάννης 

  4. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

  5. Κουδούνης Αργύριος 

  6. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 20 Μαΐου 2008 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


