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ΑΠΟΦΑΣΗ   401/2008 

 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 6η Οκτωβρίου 2008, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00  
συνέρχεται στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της οδού Αριστοµένους 28 στην 38η/2008 
συνεδρίαση η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την από 2-10-2008 
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) Κουδούνης Αργύριος και 4) Πολίτης ∆ηµήτριος.  
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα τα τακτικά µέλη κ.κ.: 1) Αλευράς ∆ιονύσιος,  
2) Κοσµόπουλος Βασίλειος και 3)  Λαγανάκος Γεώργιος. 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα παρακάτω αναπληρωµατικά µέλη της 
∆ηµαρχιακής Επιτροπής :  

α) από την πλευρά της πλειοψηφίας ο κ.  Μιχαλόπουλος Σωτήριος, ο οποίος συµµετέχει στη 
συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Λαγανάκο Γεώργιο.  

β) από την πλευρά της µειοψηφίας οι κ.κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης και Μπάκας Ιωάννης, οι 
οποίοι συµµετέχουν στη συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τους κ.κ. Αλευρά ∆ιονύσιο 
και Κοσµόπουλο Βασίλειο αντίστοιχα.   

 

 
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 8ο 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. 22988/3-10-2008 
εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Καλαµάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση άσκησης ενδίκων βοηθηµάτων. 

ΣΧΕΤ.: Η υπ΄ αριθµ. πρωτ. 22808/2-10-2008 απόφαση ∆ηµάρχου. 

 

 Λόγω κατεπείγουσας περίπτωσης και ειδικότερα λόγω της επικείµενης  αναγκαστικής 

εκτέλεσης κατά του ∆ήµου Καλαµάτας και σύµφωνα µε το άρθρο 86 & 2 του Κώδικα ∆ήµων 

και Κοινοτήτων εκδόθηκε η υπ΄ αριθµ. πρωτ. 22808/2-10-2008 απόφαση ∆ηµάρχου  µε την 

οποία χορηγήθηκε η εντολή άσκησης ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της υπ΄ αριθµ. 

146/2008 διαταγής πληρωµής του Ειρηνοδικείου Καλαµάτας. 

 Σε εκτέλεση της άνω εντολής ασκήθηκαν ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καλαµάτας οι 

από 2-10-2008 και υπ΄ αριθµ. καταθ. 122/2-10-2008 και 80/2-10-2008 ανακοπή και αίτηση 

αναστολής αντίστοιχα, µε αίτηµα αφενός µεν την ακύρωση της άνω διαταγής πληρωµής και 

αφετέρου την αναστολή εκτέλεσης αυτής, ήδη δε, συνεπεία των ανωτέρω, εκδόθηκε από 

το Ειρηνοδικείο Καλαµάτας η από 2-10-2008 προσωρινή διαταγή αναστολής εκτέλεσης της 

διαταγής πληρωµής. 

 

 Έχω τη γνώµη ότι ορθά ασκήθηκαν τα ανωτέρω ένδικα βοηθήµατα για  τους 

λόγους και ισχυρισµούς που αναφέρονται στα σχετικά δικόγραφα. 

Θέτω υπ΄ όψιν σας το άνω θέµα και εισηγούµαι: 

1. Την επικύρωση της υπ΄ αριθµ. πρωτ. 22808/2-10-2008 απόφασης ∆ηµάρχου 

περί χορηγήσεως εντολής για άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά 

της 146/2008 διαταγής πληρωµής του Ειρηνοδικείου Καλαµάτας. 

2. Την έγκριση άσκησης των από 2-10-2008 και υπ΄ αριθµ.  καταθ. 122/2-10-

2008 και 80/2-10-2008 ανακοπής και αίτησης αναστολής αντίστοιχα, που 

απευθύνονται ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καλαµάτας κατά της υπ΄ αριθµ. 

146/2008 διαταγής πληρωµής του Ειρηνοδικείου Καλαµάτας. 

 

                                         Ο νοµικός σύµβουλος του ∆ήµου Καλαµάτας 

                                                (Χαράλαµπος Θ. ∆ηµητρόπουλος) 
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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 
 

I. Επικυρώνει την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 22808/2-10-2008 εντολή του  ∆ηµάρχου για 
άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της υπ’ αριθ. 146/2008 
διαταγής πληρωµής του Ειρηνοδικείου Καλαµάτας. 

 
ΙΙ. Εγκρίνει τις ήδη ασκηθείσες, των  από 2-10-2008 και υπ’ αριθ. καταθ. 122/2-

10-2008 και 80/2-10-2008 ανακοπής και αιτήσεως αναστολής αντίστοιχα που 
απευθύνονται ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καλαµάτας κατά της υπ’ αριθ. 
146/2008 διαταγής πληρωµής του Ειρηνοδικείου Καλαµάτας. 

 

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. Κουδούνης Αργύριος 

  4. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

  5. Μπάκας Ιωάννης 

  6. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 13 Οκτωβρίου 2008 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 

 


