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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   22/2007 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   207/2007 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 11η Ιουνίου 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 22/07-06-2007 
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 (ο οποίος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη 
συζήτηση της υπ΄ αριθμ.  . . . απόφασης) 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. 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται, κατόπιν της πρόσκλησης που του κοινοποιήθηκε για τη 
συνεδρίαση του Σώματος, και ο κ. Νικόλαος Διασάκος, επικεφαλής του συνδυασμού 
«Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» που μετείχε στις δημοτικές εκλογές του 
Οκτωβρίου 2006 αλλά δεν κατέλαβε καμία έδρα στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας διότι 
δεν συμπλήρωσε το εκλογικό μέτρο.   
 
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος  κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
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………………………………………………………………………………………………… 
Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης και του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, 
αποχώρησε από τη συνεδρίαση ο κ. Πρόεδρος λόγω ασθενείας και η συζήτηση των υπολοίπων 
θεμάτων συνεχίσθηκε και ολοκληρώθηκε υπό την Προεδρία του Αντιπροέδρου κ. 
Κοσμόπουλου.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ….... . . . .  

Στη συνέχεια εισάγεται από τον Προεδρεύοντα για συζήτηση το 23ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Διορισμός δικηγόρων για υποθέσεις του Δήμου Καλαμάτας. 

 
Εισηγούμενος το θέμα ο Προεδρεύων αναφέρεται αρχικά στην με αριθμ. πρωτ. 12555/             
5-6-07 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου, το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:     
 
«Θ Ε Μ Α:  Διορισμός   δικηγόρων για υποθέσεις του Δήμου Καλαμάτας>> 

 Εισήγηση 

 Να εγκριθεί ο   διορισμός του   Δικηγόρου  παρά τω Πρωτοδικείω Καλαμάτας, Ηλία 
Οικονομόπουλου   του  Δημητρίου    και  ορίζει αυτόν  ως πληρεξούσιο  δικηγόρο του Δήμου 
Καλαμάτας  με εντολή να ασκήσει έφεση κατά της υπ’ αριθμ. 103/2007   απόφασης του  
Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου  Καλαμάτας, επί <<Προσφυγής - αίτησης ακύρωσης των 
Σόλωνος Καντή κ.λ.π. (5 ατόμων) κατά του Δήμου Καλαμάτας κ.λ.π.  σχετικά με ακύρωση  της 
υπ’ αριθμ. πρωτ. 5796/02/989/2-4-2003 αρνητικής απάντησης του Προϊσταμένου του Τμήματος  
ΧΩ.Π.Σ. της Διεύθυνσης Χωροταξίας και Πολεοδομίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
Μεσσηνίας >> και να παραστεί στη δικάσιμο και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο,  ενεργών πάσα 
πράξη προς εκπροσώπηση και υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου Καλαμάτας. 

 
 Ο ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  

ΑΝΤΩΝΗΣ  ΜΑΝΙΑΤΗΣ» 

  
Συνεχίζοντας την εισήγησή του  ο Προεδρεύων αναφέρεται στο με αριθμ. πρωτ. 12681/          
7-6-07 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, το οποίο αναλυτικά έχει 
ως εξής: 
 
«ΘΕΜΑ : Ορισμός δικηγόρου για εκδίκαση υποθέσεων του Δήμου 
ΣΧΕΤ. :  
 
 Σας γνωρίζω ότι: 
1. την 13-6-07 εκδικάζεται ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Καλαμάτας 
ύστερα από αναβολή η υπόθεση της ποινικής δίωξης των   Τζαμουράνη Βασίλη 
Δ/ντή της Διεύνθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πατσαρίνου Νικ. Τμηματάρχη 
τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού σχετικά με την έκδοση υψομετρικής 
βεβαίωσης για ανέγερση οικοδομής στην οδό Θουκυδίδου  στη Καλαμάτα, 
ιδιοκτησίας Γεωργουλάκου Μ και Κ.Δικαλιώτη. 
2. την 3-7-07 εκδικάζεται ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Καλαμάτας η 
υπόθεση ποινικής δίωξης του  Τζαμουράνη Βασίλη Δ/ντή της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών Δήμου Καλαμάτα, σχετικά με την μη κατεδάφιση του ορόφου του 
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διατηρητέου κτιρίου επί της οδού Κουμουνδουράκη 13, ιδιοκτησίας Δήμου 
Καλαμάτας. 
Βάσει του άρθρου 42 του Ν. 3316/05 εφ’ όσον ασκηθεί ποινική δίωξη κατά τεχνικού 
υπαλλήλου  εξαιτίας πράξεων  ή παραλείψεων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων 
του, επιτρέπεται με απόφαση  αρμοδίου οργάνου να ορισθεί δικηγόρος 
υπεράσπισης του κατηγορουμένου υπαλλήλου για όλα τα στάδια της σχετικής 
διαδικασίας μέχρι την έκδοση  αμετάκλητης απόφασης. 
 
Σύμφωνα με τα παραπάνω εισηγούμαι τη λήψη απόφασης ορισμού δικηγόρου για 
την υπεράσπισή μας στις δύο παραπάνω δίκες. 
 

Ο Δ/ντής Τ. Υ. 
Βασίλης Ν. Τζαμουράνης»  

 
 
Ολοκληρώνοντας την εισήγησή του ο Προεδρεύων λέει ότι μετά από συνεννόηση με τους 
κ.κ. Τζαμουράνη και Πατσαρίνο, προτείνεται ο διορισμός των δικηγόρων: 
 Μπελόγιαννη Κων/νου για την υπεράσπιση του κ. Τζαμουράνη Βασιλείου Δ/ντή Τ.Υ., 

σχετικά με έκδοση υψομετρικής βεβαίωσης. 
 Βασιλόπουλου Απόστολου για την υπεράσπιση του κ. Πατσαρίνου Νικολάου 

Προϊσταμένου Τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Εφαρμογών, σχετικά με έκδοση 
υψομετρικής βεβαίωσης. 

 Μαργέλη Κων/νου για την υπεράσπιση του κ. Τζαμουράνη Βασιλείου Δ/ντή Τ.Υ.  
σχετικά με την μη κατεδάφιση του ορόφου διατηρητέου κτιρίου.    

 
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπ’ όψη της την 
παραπάνω εισήγηση, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 42  του Ν. 3316/05 και 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, κ. Ηλία 

Οικονομόπουλο του Δημητρίου και  ορίζει αυτόν ως πληρεξούσιο  δικηγόρο 
του Δήμου Καλαμάτας  με εντολή να ασκήσει έφεση κατά της υπ’ αριθμ. 
103/2007   απόφασης του  Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου  Καλαμάτας, 
επί <<Προσφυγής - αίτησης ακύρωσης των Σόλωνος Καντή κ.λ.π. (5 
ατόμων) κατά του Δήμου Καλαμάτας κ.λ.π.  σχετικά με ακύρωση  της υπ’ 
αριθμ. πρωτ. 5796/02/989/2-4-2003 αρνητικής απάντησης του 
Προϊσταμένου του Τμήματος  ΧΩ.Π.Σ. της Διεύθυνσης Χωροταξίας και 
Πολεοδομίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας >> και να παραστεί 
στη δικάσιμο και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο,  ενεργών πάσα πράξη προς 
εκπροσώπηση και υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου Καλαμάτας. 

ΙΙ. Το διορισμό των Δικηγόρων παρά τω Πρωτοδικείω Καλαμάτας 1/κ. 
Μπελόγιαννη Κων/νου και 2/ κ. Βασιλόπουλου Απόστολου και ορίζει αυτούς 
ως πληρεξούσιους  δικηγόρους του Δήμου Καλαμάτας με εντολή να 
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παραστούν ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Καλαμάτας την 13η-6-
2007, και σε κάθε μετ΄ αναβολή δικάσιμο,  προς υπεράσπιση ο μεν πρώτος 
του Διευθυντή  της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας 
κ. Τζαμουράνη Βασιλείου, ο δε δεύτερος του Τμηματάρχη του Τμήματος 
Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Εφαρμογών της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας κ. Πατσαρίνου Νικολάου, στην υπόθεση 
της ποινικής δίωξής τους σχετικά με την έκδοση υψομετρικής βεβαίωσης για 
ανέγερση οικοδομής στην οδό Θουκυδίδου στην Καλαμάτα, ιδιοκτησίας 
Γεωργουλάκου Μ και Κ. Δικαλιώτη, ενεργώντες πάσα πράξη προς 
εκπροσώπηση και υπεράσπιση των συμφερόντων των κατηγορουμένων και 
του Δήμου Καλαμάτας.  

 
ΙΙΙ.  Το διορισμό του Δικηγόρου παρά τω Πρωτοδικείω Καλαμάτας κ. Μαργέλη 

Κων/νου και ορίζει αυτόν ως πληρεξούσιο  δικηγόρο του Δήμου Καλαμάτας 
με εντολή να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου 
Καλαμάτας την 3η-7-2007, και σε κάθε μετ΄ αναβολή δικάσιμο,  προς 
υπεράσπιση του Διευθυντή  της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Καλαμάτας Τζαμουράνη Βασιλείου, στην υπόθεση της ποινικής δίωξής του 
σχετικά με την μη κατεδάφιση του ορόφου του διατηρητέου κτιρίου επί της 
οδού Κουμουνδουράκη 13, ιδιοκτησίας Δήμου Καλαμάτας, ενεργών πάσα 
πράξη προς εκπροσώπηση και υπεράσπιση των συμφερόντων του 
κατηγορουμένου και του Δήμου Καλαμάτας. 

 

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

Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ            ΤΑ ΜΕΛΗ 

Κοσμόπουλος Βασίλειος  1. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  2. Καμβυσίδης Ιωάννης 

  3. Κουδούνης Αργύριος 

  4. Λαγανάκος Γεώργιος 

  5. Πολίτης Δημήτριος 

Ακριβές Απόσπασμα 
Καλαμάτα 20 Ιουνίου  2007 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


