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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   20/2007 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   176/2007 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 29η Μαΐου 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 20/24-05-2007 

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. 

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος από την πλευρά της 

μειοψηφίας ο κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης, ο οποίος συμμετέχει στη συνεδρίαση αυτή 

αναπληρώνοντας τον κ. Αλευρά Διονύσιο. 

 

 

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 στην υπ’ αριθ. πρωτ. 11481/24-5-2007 
εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
 
Θ Ε Μ Α:  Διορισμός   δικηγόρων για υποθέσεις του Δήμου Καλαμάτας>> 

 Εισήγηση 

1/  Να εγκριθεί ο   διορισμός του  Δικηγόρου  παρά τω Πρωτοδικείω Καλαμάτας, Ηλία Γ. 

Σαμαρά  και  ορίζει αυτόν ως πληρεξούσιο  δικηγόρο του Δήμου Καλαμάτας  με εντολή να παραστεί 

ενώπιον του  Ειρηνοδικείου Καλαμάτας, την 15ην Ιουνίου 2007 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00 

π.μ.   και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο,  κατά την συζήτηση της  Αγωγής των 1/ Κουνή Ευσταθίου, 

2/ Μητρογιαννοπούλου Γεωργίου κ.λ.π. (13 ατόμων εργαζομένων στο Δήμο Καλαμάτας ),    κατά 

του Δήμου Καλαμάτας κ.λ.π.,  ενεργών πάσα πράξη προς εκπροσώπηση και υπεράσπιση των 

συμφερόντων του Δήμου Καλαμάτας. 

2/ Να εγκριθεί ο   διορισμός της  Δικηγόρου  παρά τω Πρωτοδικείω Καλαμάτας, Σοφίας Γ. 

Καρνούσκου    και  ορίζει αυτήν ως πληρεξούσια  δικηγόρο του Δήμου Καλαμάτας  με εντολή να 

παραστεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου  Καλαμάτας  την  15ην   Ιουνίου  2007  και σε  κάθε μετ’ 

αναβολή δικάσιμο,  κατά την συζήτηση της Αγωγής  του Ιωάννη Σακκά του Παναγιώτη κατοίκου 

Καλαμάτας , κατά του Δήμου Καλαμάτας, ενεργών πάσα πράξη προς εκπροσώπηση και υπεράσπιση 

των συμφερόντων του Δήμου Καλαμάτας. 

3/ Να εγκριθεί  ο   διορισμός του  Δικηγόρου  παρά τω Πρωτοδικείω Καλαμάτας, Αντωνίου 

Γιαννακόπουλου  και  ορίζει αυτόν  ως πληρεξούσιο  δικηγόρο του Δήμου Καλαμάτας  και του κ. 

Νταγιόπουλου Γεωργίου, με εντολή  να παραστεί  ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου 

Καλαμάτας  εξ  αναβολής  από  29-11-2006, την  25ην  Ιουνίου  2007 και σε κάθε μετ’ αναβολή 

δικάσιμο,  για την υπεράσπιση  του Νταγιόπουλου Γεωργίου πρώην Αντιδημάρχου του Δήμου 

Καλαμάτας, με την κατηγορία  της πρόκλησης ρύπανσης στην νότια πλευρά του γηπέδου <<Γ. 

Λουκαρέας>> και στον χώρο του Λατομείου Μπάκα στην Ανατολική όχθη του Νέδοντα στις 3.3.2003    

ενεργών πάσα πράξη προς εκπροσώπηση και υπεράσπιση του ιδίου και των συμφερόντων του Δήμου 

Καλαμάτας. 

4/ Να εγκριθεί ο   διορισμός  του  Δικηγόρου  παρά τω Πρωτοδικείω Καλαμάτας, Αντωνίου 

Γιαννακόπουλου  και  ορίζει αυτόν  ως πληρεξούσιο  δικηγόρο του Δήμου Καλαμάτας  και των 17 
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Δημοτικών Συμβούλων, με εντολή  να παραστεί  ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου 

Καλαμάτας  εξ  αναβολής  από  29-11-2006, την  20ην  Ιουνίου  2007 και σε κάθε μετ’  αναβολή 

δικάσιμο,  για την υπεράσπιση  17 Δημοτικών Συμβούλων με την κατηγορία  χορήγησης 

προσωρινής άδειας λειτουργίας Υπαίθριων Καλλιτεχνικών  Εκδηλώσεων στον κ. Σωτήρη Μαρίνη 

για τις εγκαταστάσεις του  Ανοιχτού  Θεάτρου που βρίσκονται στην παραλία Αλμυρού  του δ.δ. 

Βέργας Καλαμάτας, κατά  του  Δήμου Καλαμάτας,  ενεργών πάσα πράξη προς εκπροσώπηση και 

υπεράσπιση των συμφερόντων των ανωτέρω κατηγορουμένων και του Δήμου Καλαμάτας. 

                                                   Ο ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

                                          ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ  

Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού λαμβάνει υπόψη 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:  
 
Ι.  Το διορισμό του  Δικηγόρου  παρά τω Πρωτοδικείω Καλαμάτας, Ηλία Γ. 

Σαμαρά  και  ορίζει αυτόν ως πληρεξούσιο  δικηγόρο του Δήμου Καλαμάτας  
με εντολή να παραστεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καλαμάτας, την 15ην 
Ιουνίου 2007 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00 π.μ. και σε κάθε μετ’ αναβολή 
δικάσιμο,  κατά την συζήτηση της  Αγωγής των 1/ Κουνή Ευσταθίου, 2/ 
Μητρογιαννοπούλου Γεωργίου κ.λ.π. (13 ατόμων εργαζομένων στο Δήμο 
Καλαμάτας), κατά του Δήμου Καλαμάτας κ.λ.π., ενεργών πάσα πράξη προς 
εκπροσώπηση και υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου Καλαμάτας. 

 
ΙΙ.  Το διορισμό της  Δικηγόρου  παρά τω Πρωτοδικείω Καλαμάτας, Σοφίας Γ. 

Καρνούσκου και  ορίζει αυτήν ως πληρεξούσια  δικηγόρο του Δήμου 
Καλαμάτας  με εντολή να παραστεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καλαμάτας  
την 15ην  Ιουνίου   2007 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο,  κατά την 
συζήτηση της Αγωγής του Ιωάννη Σακκά του Παναγιώτη κατοίκου 
Καλαμάτας, κατά του Δήμου Καλαμάτας, ενεργών πάσα πράξη προς 
εκπροσώπηση και υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου Καλαμάτας. 

 
ΙΙΙ. Το διορισμό του Δικηγόρου  παρά τω Πρωτοδικείω Καλαμάτας, Αντωνίου 

Γιαννακόπουλου και  ορίζει αυτόν ως πληρεξούσιο  δικηγόρο του Δήμου 
Καλαμάτας και του κ. Νταγιόπουλου Γεωργίου, με εντολή να παραστεί 
ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου  Καλαμάτας εξ αναβολής από 29-
11-2006, την 25ην  Ιουνίου 2007 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο,  για 
την υπεράσπιση του Νταγιόπουλου Γεωργίου πρώην Αντιδημάρχου του 
Δήμου Καλαμάτας, με την κατηγορία της πρόκλησης ρύπανσης στην νότια 
πλευρά του γηπέδου <<Γ. Λουκαρέας>> και στον χώρο του Λατομείου 
Μπάκα στη Ανατολική όχθη του Νέδοντα στις 3.3.2003  ενεργών πάσα 
πράξη προς εκπροσώπηση και υπεράσπιση του ιδίου και των συμφερόντων 
του Δήμου Καλαμάτας. 
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Ι.V Tο διορισμό του Δικηγόρου  παρά τω Πρωτοδικείω Καλαμάτας, Αντωνίου 

Γιανακόπουλου και ορίζει αυτόν ως πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου 
Καλαμάτας  και των 17 Δημοτικών Συμβούλων, με εντολή να παραστεί 
ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου  Καλαμάτας εξ αναβολής από 29-
11-2006, την 20ην Ιουνίου  2007 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, για 
την υπεράσπιση 17 Δημοτικών Συμβούλων με την κατηγορία χορήγησης 
προσωρινής άδειας λειτουργίας Υπαίθριων Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων 
στον κ. Σωτήρη Μαρίνη για τις εγκαταστάσεις του Ανοιχτού θεάτρου που 
βρίσκονται στην παραλία Αλμυρού του δ.δ. Βέργας Καλαμάτας, κατά του 
Δήμου Καλαμάτας,   ενεργών πάσα πράξη προς εκπροσώπηση και 
υπεράσπιση των συμφερόντων των ανωτέρω κατηγορουμένων και 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. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  2. Καμβυσίδης Ιωάννης 

  3. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Λαγανάκος Γεώργιος 

  6. Πολίτης Δημήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 1 Ιουνίου 2007 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


