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Στην Καλαµάτα σήµερα, την 20η Μαΐου 2008, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00  συνέρχεται 
στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της οδού Αριστοµένους 28 στην 19η/2008 συνεδρίαση η 
∆ηµαρχιακή Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την από 15-05-2008 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 παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωµατικό µέλος της ∆ηµαρχιακής 
Επιτροπής 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 9ο 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’ αριθ. πρωτ. 10968/16-5-2008 
εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Καλαµάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
«ΘΕΜΑ : Έγκριση άσκησης ένδικου µέσου. 
ΣΧΕΤ. :   Η υπ΄ αριθµ. πρωτ. 10732/15-5-2008 απόφαση ∆ηµάρχου. 
 
 
 Λόγω κατεπείγουσας περίπτωσης και σύµφωνα µε το άρθρο 86 § 2 του Κώδικα 
∆ήµων και Κοινοτήτων εκδόθηκε η υπ΄ αριθµ. πρωτ. 10732/15-5-2008 απόφαση ∆ηµάρχου 
µε την οποία χορηγήθηκε η εντολή στον Χαράλαµπο ∆ηµητρόπουλο, δικηγόρο µε έµµισθη 
εντολή του ∆ήµου Καλαµάτας, όπως ασκήσει έφεση κατά της υπ΄ αριθµ. 6/2008 απόφασης 
του Ειρηνοδικείου Καλαµάτας µε την οποία καθορίσθηκε το µηνιαίο µίσθωµα του 
µισθωµένου από τον Παν. Μακρή µισθίου ισογείου καταστήµατος επί της οδού 
Αριστοµένους 6 στο ποσό των 250,00 €. 

 Σε εκτέλεση της άνω εντολής ασκήθηκε ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου 
Καλαµάτας η από 15-5-2008 και υπ΄ αριθµ. καταθ. 26/15-5-2008 έφεση κατά της άνω 
αποφάσεως. 

 Έχω τη γνώµη ότι πρέπει να ασκηθεί έφεση κατά της άνω απόφασης λόγω 
εσφαλµένης εκτίµησης των αποδεικτικών στοιχείων.  
 
 Θέτω υπ΄ όψιν σας το άνω θέµα και εισηγούµαι: 

1. Την επικύρωση της ανωτέρω υπ΄ αριθµ. πρωτ. 10732/15-5-2008 απόφασης 
∆ηµάρχου περί χορηγήσεως εντολής για άσκηση έφεσης. 

2. Την έγκριση άσκησης της από 15-5-2008 και υπ΄ αριθµ. καταθ. 26/15-5-2008 
έφεσης ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Καλαµάτας κατά της υπ΄ αριθµ. 
6/2008 απόφασης του Ειρηνοδικείου Καλαµάτας (διαδικασία µισθωτικών διαφορών). 

 
Ο νοµικός σύµβουλος του ∆ήµου Καλαµάτας 

(Χαράλαµπος Θ. ∆ηµητρόπουλος)» 
 
 
Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση αφού λαµβάνει υπόψη της την 
παραπάνω εισήγηση,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 

Ι. Επικυρώνει την υπ’ αριθ. 10732/15-5-2008 απόφαση ∆ηµάρχου µε την οποία 
χορηγήθηκε η εντολή στον Χαράλαµπο ∆ηµητρόπουλο, δικηγόρο µε έµµισθη 
εντολή του ∆ήµου Καλαµάτας, όπως ασκήσει έφεση κατά της υπ’ αριθ. 6/2008 
απόφασης του Ειρηνοδικείου Καλαµάτας µε την οποία καθορίσθηκε το µηνιαίο 
µίσθωµα του µισθωµένου από τον Παν. Μακρή µισθίου ισογείου καταστήµατος 
επί της οδού Αριστοµένους 6 στο ποσό των 250,00 €.  
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ΙΙ. Εγκρίνει την άσκηση της από 15-5-2008 και υπ’ αριθ. 26/15-5-2008 έφεσης 
ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Καλαµάτας κατά της υπ’ αριθ. 6/2008 
απόφασης του Ειρηνοδικείου Καλαµάτας (διαδικασία µισθωτικών διαφορών).  

 

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

 

Η ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας  1. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  2. Καµβυσίδης Ιωάννης 

  3. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 28  Μαΐου 2008 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 

 

 

 

                                                
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


