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Στην Καλαµάτα σήµερα, την 13η Οκτωβρίου 2008, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00
συνέρχεται στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της οδού Αριστοµένους 28 στην 39η/2008
συνεδρίαση η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την από 9-10-2008
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) 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.
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 :
Έγκριση ή µη ασκήσεως εφέσεως κατά της υπ’ αριθ. 43/2008 απόφασης του
Ειρηνοδικείου Καλαµάτας.
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθ. πρωτ. 23491/9-10-2008
εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Καλαµάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

«Θέµα : Έγκριση ή µη ασκήσεως εφέσεως κατά της υπ΄ αρ. 43/2008 απόφασης
του Ειρηνοδικείου Καλαµάτας (τακτική διαδικασία)
Οι Γεώργιος Γκόνος του Παναγιώτη, Αγγελική χα Ιωάννη Μήτρου και Ιωάννης
Γκόνος του Παναγιώτη άσκησαν την από 15-10-2005 αγωγή τους ενώπιον του
Ειρηνοδικείου Καλαµάτας κατά του ∆ήµου Καλαµάτας, µε την οποία ζητούσαν την
καταβολή εκ ποσού ευρώ 5.975,93 [ποσό ευρώ 5.575,93, το οποίο αφορά σε τόκους της
πέµπτης-τελευταίας δόσης ποσού 29.347,03 ευρώ- (οφειλόµενη αποζηµίωση εξ
απαλλοτρίωσης λόγω ρυµοτοµίας και προσκύρωσης µε την υπ΄ αριθµ. 1/1995 πράξη
αναλογισµού και τακτοποίησης της Πολεοδοµίας Νοµαρχίας Μεσσηνίας) και ποσό ευρώ 400,
το οποίο αφορά σε δαπάνες], νοµιµοτόκως από 8-3-2005 (ηµεροχρονολογία κοινοποίησης
επιταγής).
Συζητήσεως γενοµένης επ΄ αυτής την 30η-9-2007, ο ∆ήµος Καλαµάτας αρνήθηκε
την ένδικη αγωγή. Επ΄ αυτής (αγωγής), εξεδόθη η υπ΄ αρ. 43/2008 απόφαση του
Ειρηνοδικείου Καλαµάτας, η οποία κάνει δεκτή την ένδικη αγωγή και υποχρεώνει το ∆ήµο
Καλαµάτας να καταβάλει στους ενάγοντες, Γεώργιο Γκόνο του Παναγιώτη, Αγγελική χα
Ιωάννη Μήτρου και Ιωάννη Γκόνο του Παναγιώτη, ποσό ευρώ 5.975,93 [5.575,93+400,00],
νοµιµοτόκως µε το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο υπερηµερίας από 8-3-2005 και δικαστικά
έξοδα ποσού ευρώ 100. Η απόφαση αυτή επιδόθηκε στο ∆ήµο στις 15-9-2008. Εν συνεχεία,
την 8η-10-2008 κατετέθη στο ∆ήµο, το από 8/10/2008 έγγραφο – δήλωση των εναγόντων,
µε το οποίο µας δηλώνουν ότι, σε περίπτωση µη ασκήσεως ενδίκων µέσων (εφέσεως κλπ)
κατά της υπ΄αρ. 43/2008 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Καλαµάτας από το ∆ήµο
Καλαµάτας παραιτούνται από τον ανατοκισµό του επιδικασθέντος ποσού µε το εκάστοτε
ισχύον επιτόκιο υπερηµερίας και αποδέχονται τον ανατοκισµό του άνω ποσού µε το
επιτόκιο ∆ηµοσίου.
Κατόπιν αυτού, εισηγούµαι να µην ασκηθεί έφεση κατά της υπ΄ αρ. 43/2008
απόφασης του Ειρηνοδικείου Καλαµάτας (τακτική διαδικασία) και να καταργηθεί η δίκη και
να καταβληθεί στους ενάγοντες το ποσό των ευρώ 5.975,93 νοµιµότοκα µε το επιτόκιο
∆ηµοσίου [6%] πλέον της δικαστικής δαπάνης εξ ευρώ 100.
Συνηµµένα:
1) η υπ΄ αριθµ. 43/2008 απόφαση του Ειρηνοδικείου Καλαµάτας
2) η από 25-10-2005 αγωγή
3) το από 8/10/2008 έγγραφο των Γ. Γκόνου, Αγγ. Γκόνου και Ι. Γκόνου
4) η υπ΄ αρ. 52/2001 διαταγή πληρωµής του Ειρηνοδικείου Καλαµάτας
Η ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Αθανασία ∆. ∆ηµοπούλου
∆ικηγόρος παρ΄ Αρείω Πάγω
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Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη της την
παραπάνω εισήγηση, καθώς και τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 103 του
∆.Κ.Κ. (Ν.3463/2006),
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη µη άσκηση εφέσεως κατά της υπ΄ αρ. 43/2008 απόφασης του
Ειρηνοδικείου Καλαµάτας (τακτική διαδικασία) και εισηγείται στο ∆ηµοτικό
Συµβούλιο την κατάργηση της δίκης µεταξύ των κ.κ. Γεώργιου Γκόνου του
Παναγιώτη, Αγγελικής χα Ιωάννη Μήτρου και Ιωάννη Γκόνου του Παναγιώτη και
του ∆ήµου Καλαµάτας καθώς και την καταβολή του ποσού των 5.975,93 ευρώ
νοµιµότοκα µε το επιτόκιο ∆ηµοσίου [6%] πλέον της δικαστικής δαπάνης εξ
ευρώ 100, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην υπ΄ αριθµ. 43/2008 απόφαση του
Ειρηνοδικείου Καλαµάτας η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της απόφασης
αυτής.
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 23 Οκτωβρίου 2008
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ
(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
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