
Συνεδρίαση :  22/2008 ∆ευτέρα 09/06/2008 ΑΠΟΦΑΣΗ   263/2008 

Πρακτικά ∆ηµαρχιακής Επιτροπής   1

 

 

 

  

∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ   22/2008 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   263/2008 

 

 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 9η  Ιουνίου 2008, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00  
συνέρχεται στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της οδού Αριστοµένους 28 στην 22η/2008 
συνεδρίαση η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την από 05-06-2008 
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. Κουρκουτάς Γεώργιος, 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.   

 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται, κατόπιν της πρόσκλησης που του κοινοποιήθηκε για τη 
συνεδρίαση του Σώµατος, και ο κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, επικεφαλής του συνδυασµού 
«∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαµάτας» που µετείχε στις δηµοτικές εκλογές του 
Οκτωβρίου 2006 αλλά δεν κατέλαβε καµία έδρα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καλαµάτας διότι 
δεν συµπλήρωσε το εκλογικό µέτρο.   
 
 

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 19ο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης µε τίτλο : 

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

Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στις υπ’  αριθµ. πρωτ. 12390/2-6-2008 
και  13200/9-6-2008 εισηγήσεις του αυτοτελούς γραφείου Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου οι 
οποίες αντίστοιχα έχουν ως εξής: 
 
 
ΘΕΜΑ:   « Άσκηση ανακοπής και αιτήσεως αναστολής» 
 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

       Να εγκριθεί η άσκηση: 

α) ανακοπής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καλαµάτας κατά του υπ’ αριθµ. 99/2008 α’ 

απογράφου εκτελεστού, της υπ’ αρ. 37/2007 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Καλαµάτας, 

της από 19/5/2008 επιταγής προς πληρωµή αυτής, του από 28-5-2008 κατασχετηρίου της 

ΝΤΑΜΟ ΑΒΕΤΕ κατά του ∆ήµου Καλαµάτας εις χείρας ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ως και 

πάσης εν γένει πράξης εκτέλεσης ερειδοµένης επί των άνω απογράφου εκτελεστού και 

επιταγής ΚΑΙ 

β) αιτήσεως αναστολής εκτέλεσης των ανωτέρω. 

Η άνω επισπευδοµένη κατά του ∆ήµου Καλαµάτας αναγκαστική εκτέλεση ερείδεται 

επί της υπ’ αρ. 37/2007 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Καλαµάτας, δυνάµει της οποίας ο 

∆ήµος Καλαµάτας υποχρεώθηκε να καταβάλει στην αντίδικο εταιρία ΝΤΑΜΟ ΑΒΕΤΕ το 

ποσό των ευρώ 2.674,25 νοµιµοτόκως, ένεκα πώλησης διαφόρων υλικών προς τον καθ’ 

ηµάς ∆ήµο, εκδοθέντων αντιστοίχων τιµολογίων πωλήσεως. Πλην όµως, ο ∆ήµος 

Καλαµάτας, αναφορικά µε τα άνω τιµολόγια (αγωγής και απόφασης), είχε ήδη εξοφλήσει 

τινά εξ αυτών, οφειλοµένου του ποσού των ευρώ 1.332,88 και ειδοποίησε την αντίδικο για 

την εξόφληση και αυτού του ποσού (βλ. σχετικά το υπ’ αρ. πρωτ. 10606/13-5-2008 

έγγραφο της ∆νσης ∆ιοίκησης-Οικονοµίας). Παρά τούτο, η αντίδικος ΝΤΑΜΟ ΑΒΕΤΕ 

επιµένει στην είσπραξη του συνολικού ποσού της απόφασης και επισπεύδει αναγκαστική 

εκτέλεση εις βάρος του ∆ήµου Καλαµάτας. 

 

Η   ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

      ΑΘΑΝΑΣΙΑ  ∆. ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΥ 

                                                        ∆ΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ 
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ΘΕΜΑ:   « Άσκηση ανακοπής και αιτήσεως αναστολής» 
 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

           Σε συνέχεια της υπ’ αριθµ. πρωτ.  12390/2008 εισήγησής µου, εισηγούµαι : 

Να εγκριθεί η ανάκληση των: 

α) υπ’ αριθµ. 389/2007 απόφασης της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής και  

β) υπ’ αριθµ. 684/2007 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

για το πέραν του ποσού κεφαλαίου εξ ευρώ 1322,88. 

Οι άνω αποφάσεις αφορούν στην κατάργηση δίκης και καταβολή προς την αντίδικο 

εταιρεία ΝΤΑΜΟ ΑΒΕΤΕ του συνόλου του επιδικαζοµένου µε την υπ’ αριθµ. 37/2007 

απόφαση του Ειρηνοδικείου Καλαµάτας ποσού κεφαλαίου ευρώ 2.674,25, καθώς αυτές 

εδράζονται επί ανακριβούς εισηγήσεως σχετικά µε τα οικονοµικά δεδοµένα, τα οποία λόγω 

της παλαιότητας των οφειλών δεν είχαν πλήρως εξελεγθεί και διακριβωθεί. 

 

Η   ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

      ΑΘΑΝΑΣΙΑ  ∆. ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΥ 

                                                         ∆ΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ 

 

 
Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη της τις 
παραπάνω εισηγήσεις, καθώς και τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 103 
του ∆.Κ.Κ. (Ν.3463/2006),   
 

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

 
Εγκρίνει : 
 
Ι. την άσκηση α) ανακοπής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καλαµάτας κατά του υπ’ 
αριθµ. 99/2008 α’ απογράφου εκτελεστού, της υπ’ αρ. 37/2007 αποφάσεως του 
Ειρηνοδικείου Καλαµάτας, της από 19/5/2008 επιταγής προς πληρωµή αυτής, 
του από 28-5-2008 κατασχετηρίου της ΝΤΑΜΟ ΑΒΕΤΕ κατά του ∆ήµου 
Καλαµάτας εις χείρας ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ως και πάσης εν γένει πράξης 
εκτέλεσης ερειδοµένης επί των άνω απογράφου εκτελεστού και επιταγής και β) 
αιτήσεως αναστολής εκτέλεσης των ανωτέρω. 
 
ΙΙ. την ανάκληση της υπ’  αριθµ. 389/2007 απόφασης της ∆ηµαρχιακής 
Επιτροπής ως προς το µέρος που αφορά στην κατάργηση δίκης και καταβολή 
προς την αντίδικο εταιρεία ΝΤΑΜΟ ΑΒΕΤΕ του συνόλου του επιδικαζοµένου µε 
την υπ’ αριθµ. 37/2007 απόφαση του Ειρηνοδικείου Καλαµάτας ποσού, για το 
πέραν του ποσού κεφαλαίου εξ ευρώ 1.322,88. 
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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. Κουρκουτάς Γεώργιος  

  6. Πολίτης ∆ηµήτριος  

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 25 Ιουνίου 2008 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
                                                                              

 

                                                                                

 

 

 

 

 

 
 


