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Στην Καλαµάτα σήµερα, την 30η  Ιουνίου 2008, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00  
συνέρχεται στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της οδού Αριστοµένους 28 στην 25η/2008 
συνεδρίαση η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την από 26-06-2008 
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.   

 
 

 

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 5ο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης µε τίτλο : 

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

 
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθ. πρωτ. 14816/30-6-2008 
εισήγηση – γνωµοδότηση της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Καλαµάτας, η οποία αναλυτικά 
έχει ως εξής:  
 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ - ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ 
 

ΘΕΜΑ : Έγκριση άσκησης ένδικου µέσου. 

ΣΧΕΤ. :  Η υπ΄ αριθµ. πρωτ. 14697/27-6-2008 απόφαση ∆ηµάρχου. 
 
 
 Λόγω κατεπείγουσας περίπτωσης και σύµφωνα µε το άρθρο 86 § 2 του Κώδικα 

∆ήµων και Κοινοτήτων εκδόθηκε η υπ΄ αριθµ. πρωτ. 14697/27-6-2008 απόφαση ∆ηµάρχου 

για την άσκηση έφεσης κατά της υπ΄ αριθµ. 21/2007 απόφασης του Ειρηνοδικείου 

Καλαµάτας, µε την οποία και για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν (καταβολή ειδικού 

επιδόµατος 176 €/µηνιαίως) υποχρεώθηκε ο ∆ήµος να καταβάλει στους 33 συνολικά 

ενάγοντες – εργαζόµενους στο ∆ήµο (µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 

χρόνου) το ποσό των 4.224 € σε κάθε έναν από αυτούς, ήτοι συνολικά 139.392 € πλέον 

νοµίµων τόκων, χορηγήθηκε δε σχετική εντολή στον Χαράλαµπο ∆ηµητρόπουλο, δικηγόρο 

µε έµµισθη εντολή του ∆ήµου Καλαµάτας. 

 Σε εκτέλεση της άνω απόφασης και της σχετικής εντολής ασκήθηκε η υπ΄ αριθµ. 

κατάθεσης 42/27-6-2008 έφεση κατά της άνω αποφάσεως. 

 Επειδή : 

1. Κατ΄ άρθρο 103 § 2 περίπτωση στ΄ του Κώδικα ∆ήµων «η δηµαρχιακή επιτροπή 

αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθηµάτων και των ενδίκων µέσων». 

2. Κατ΄ άρθρο 103 § 3 του Κώδικα ∆ήµων «Προκειµένου για µισθολογικές απαιτήσεις, 

κάθε µορφής, περιλαµβανοµένων και των επιδοµάτων, δεν είναι δυνατή η παραίτηση από 

την άσκηση ενδίκων µέσων, ο δικαστικός ή εξώδικος συµβιβασµός και η κατάργηση 

δίκης», ήτοι είναι υποχρεωτική η άσκηση έφεσης κατά της άνω απόφασης, πέραν 

του ότι, κατά τη γνώµη µου, η άνω απόφαση τυγχάνει νοµικά και ουσιαστικά 

εσφαλµένη για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην ήδη ασκηθείσα 

έφεση.   
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Για τους ανωτέρω λόγους υποβάλλεται ενώπιόν σας το άνω θέµα και εισηγούµαι: 

1. Την έγκριση της υπ΄ αριθµ. πρωτ. 14697/27-6-2008 απόφασης ∆ηµάρχου για την 

άσκηση έφεσης κατά της υπ΄ αριθµ. 21/2007 απόφασης του Ειρηνοδικείου 

Καλαµάτας και χορήγηση σχετικής εντολής. 

2. Την έγκριση άσκησης της (ήδη ασκηθείσας) υπ΄ αριθµ. κατάθεσης 42/27-6-2008 

έφεσης ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Καλαµάτας κατά της υπ΄ αριθµ. 

21/2007 απόφασης του Ειρηνοδικείου Καλαµάτας (διαδικασία εργατικών διαφορών). 

 

Ο νοµικός σύµβουλος του ∆ήµου Καλαµάτας 

 (Χαράλαµπος Θ. ∆ηµητρόπουλος) 

 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
Τι επέβαλε την άσκηση έφεσης στις 27 Ιουνίου και όχι σήµερα; 

 
(∆ικηγόρος): 
Επειδή έληγε η προθεσµία στις 27 Ιουνίου. Ίσως να µη χρειαζόταν να 

έρθει στη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή αφού είναι υποχρεωτική η άσκηση έφεσης. 
 
 
Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη της την 
παραπάνω εισήγηση, και τις αναφερόµενες σ’  αυτή διατάξεις,   
 

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

Εγκρίνει:  
Ι. την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 14697/27-6-2008 απόφαση - εντολή ∆ηµάρχου 
Καλαµάτας για την άσκηση έφεσης κατά της υπ΄ αριθµ. 21/2007 απόφασης του 
Ειρηνοδικείου Καλαµάτας, 
 
ΙΙ. την ήδη ασκηθείσα υπ΄ αριθµ. κατάθεσης 42/27-6-2008 έφεση ενώπιον του 
Πολυµελούς Πρωτοδικείου Καλαµάτας κατά της υπ΄ αριθµ. 21/2007 απόφασης 
του Ειρηνοδικείου Καλαµάτας (διαδικασία εργατικών 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 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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  2. Καµβυσίδης Ιωάννης 

  3. Κοσµόπουλος Βασίλειος  

  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Κουρκουτάς Γεώργιος   

  6. Πολίτης ∆ηµήτριος  

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 8 Ιουλίου 2008 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


