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Στην Καλαµάτα σήµερα, την 29η Οκτωβρίου 2007, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00
συνέρχεται στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της οδού Αριστοµένους 28 σε συνεδρίαση η
∆ηµαρχιακή Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την µε αριθµό 41/25-10-2007
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) Αλευράς
∆ιονύσιος, 2) Καµβυσίδης Ιωάννης, 3) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 4) Κουδούνης Αργύριος και
5) Λαγανάκος Γεώργιος.
∆εν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόµιµα το τακτικό µέλος κ. Πολίτης ∆ηµήτριος.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωµατικό µέλος της ∆ηµαρχιακής
Επιτροπής από την πλευρά της πλειοψηφίας κ. Μιχαλόπουλος Σωτήριος, ο οποίος
συµµετέχει στη συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας τον κ. Πολίτη ∆ηµήτριο.

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.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου Καλαµάτας κ. Παναγιώτης
Κουτσογιαννόπουλος.
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 9ο θέµα της ηµερήσιας
διάταξης µε τίτλο :
∆ιορισµός δικηγόρων για υποθέσεις του ∆ήµου Καλαµάτας.
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην από 26-10-2007 εισήγηση του
Τµήµατος Εκτέλεσης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Καλαµάτας, η οποία
αναλυτικά έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Ορισµός δικηγόρου για εκδίκαση υπόθεσης του ∆ήµου.
Σας γνωρίζω ότι:
Την 26-11-2007 εκδικάζεται ενώπιον του Τριµελούς Πληµµελειοδικείου Καλαµάτας η
υπόθεση ποινικής δίωξης του Κοροµηλά Γεωργίου, υπαλλήλου της Τεχνικής Υπηρεσίας, ο
οποίος κατηγορείται για πρόκληση πληµµύρας εξ αιτίας εργασιών διάνοιξης δρόµων που
πραγµατοποίησε στην Ανατολική Συνοικία Καλαµάτας.
Βάσει του άρθρου 42 του Ν. 3316/05 εφ’ όσον ασκηθεί ποινική δίωξη κατά τεχνικού
υπαλλήλου εξαιτίας πράξεων ή παραλείψεων κατά την εκτέλεση τω 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 µου στην παραπάνω δίκη.
Συν/νο: Κλητήριο θέσπισµα
Ο Υπ/λος της Τεχν. Υπηρεσίας
Κοροµηλάς Γεώργιος»
Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αρ. πρωτ. 24546/24-10-2007 εισήγηση
του Γραφείου Κίνησης & Συντήρησης Μηχανικού Εξοπλισµού του ∆ήµου Καλαµάτας, η
οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Ορισµός δικηγόρου για εκδίκαση υπόθεσης του ∆ήµου.
Σας γνωρίζω ότι:
Την 5-12-07 εκδικάζεται ενώπιον του Τριµελούς Πληµµελειοδικείου Καλαµάτας η υπόθεση
της Ποινικής δίωξης του Αλέξανδρου Λεβεντόπουλου, υπαλλήλου του Γραφείου Κίνησης και
Συντήρησης του Μηχανικού Εξοπλισµού του ∆ήµου Καλαµάτας σχετικά µε την πυρκαγιά
που εκδηλώθηκε στις 31-8-04 στο Απορριµµατοφόρο όχηµα του ∆ήµου Χιλιοχωρίων (ΚΗΥ –
2727) κατά την διάρκεια εργασίας του στο ∆ήµο 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,
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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 µου στην παραπάνω δίκη.
Ο Υπ. Γρ. Κίνησης
Αλέξανδρος Λεβεντόπουλος»
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθ. πρωτ. 24624/25-10-2007 εισήγηση
της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Καλαµάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: “∆ιορισµός της δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω κ. Ελένης Τέφου – Φωτέα δικηγόρου
Αθηνών, οδός Μέρλιν αριθµ. 4, Αθήνα Τ.Κ. 10671, µε Α.Μ. 11489 ∆.Σ.Α. ως πληρεξουσίας
δικηγόρου του ∆ήµου Καλαµάτας, µε εντολή να παραστεί ενώπιον του Συµβουλίου της
Επικρατείας (4ο τµήµα) την 22-1-2008 και σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο, κατά τη
συζήτηση της από 1-2-2007 και µε αριθµ. κατάθεσης 2/1-2-2007 αιτήσεως ακυρώσεως των
Σαραντέα Γεωργίας και Κουνιάδου Στεφάνου κατά του ∆ήµου Καλαµάτας και της υπ’ αριθµ.
551/2006 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας, ενεργώσα πάση πράξη προς
εκπροσώπηση και υπεράσπιση των συµφερόντων του ∆ήµου Καλαµάτας.
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Να εγκριθεί ο διορισµός της δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω κ. Ελένης Τέφου –
Φωτέα δικηγόρου Αθηνών, οδός Μέρλιν αριθµ. 4., Αθήνα Τ.Κ. 10671, µε Α.Μ. 11489 ∆.Σ.Α.
ως πληρεξουσίας δικηγόρου του ∆ήµου Καλαµάτας, µε εντολή να παραστεί ενώπιον του
Συµβουλίου της Επικρατείας (4ο τµήµα) την 22-1-2008 και σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο,
κατά τη συζήτηση της από 1-2-2007 και µε αριθµ. κατάθεσης 2/1-2-2007 αιτήσεως
ακυρώσεως των Σαραντέα Γεωργίας και Κουνιάδου Στεφάνου κατά του ∆ήµου Καλαµάτας
και της υπ’ αριθµ. 551/2006 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας, ενεργώσα
πάση πράξη προς εκπροσώπηση και υπεράσπιση των συµφερόντων του ∆ήµου Καλαµάτας.
Για την ανωτέρω νοµική εκπροσώπηση του ∆ήµου Καλαµάτας ορίζεται η καταβολή στην εν
λόγω ∆ικηγόρο αµοιβής ποσού (1.500 €) πλέον της ελαχίστης οριζοµένης δια της υπ’ αριθ.
120867/30-12-2005 κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας και
Οικονοµικών και ∆ικαιοσύνης δικηγορικής αµοιβής.
Η Νοµική Σύµβουλος του ∆ήµου Καλαµάτας
Αθανασία ∆ηµοπούλου»
Ολοκληρώνοντας την εισήγησή του ο κ. Πρόεδρος λέει ότι µετά από συνεννόηση µε τους
κ.κ. Κοροµηλά Γεώργιο και Λεβεντόπουλο Αλέξανδρο, υπαλλήλους του ∆ήµου Καλαµάτας
προτείνεται ο διορισµός των δικηγόρων:
•

Αποστολίδη Γεωργίου για την υπεράσπιση του κ. Κοροµηλά Γεωργίου, ο οποίος
κατηγορείται για πρόκληση πληµµύρας εξ αιτίας εργασιών διάνοιξης δρόµων που
πραγµατοποίησε στην Ανατολική Συνοικία Καλαµάτας.

•

Αθανασόπουλου Θεοδώρου για την υπεράσπιση του κ. Λεβεντόπουλου Αλέξανδρου,
σχετικά µε την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 31-8-04 στο Απορριµµατοφόρο όχηµα
του ∆ήµου Χιλιοχωρίων (ΚΗΥ – 2727) κατά την διάρκεια εργασίας του στο ∆ήµο
Καλαµάτας.
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Ακολουθεί διαλογική η οποία έχει ως εξής:
ΑΛΕΥΡΑΣ: Εάν απαιτείται συµπληρωµατικά να γίνεται ορισµός δικηγόρων για υποστήριξη
υποθέσεων του ∆ήµου, αυτό να γίνεται ύστερα από συγκεκριµένη διαδικασία
και ύστερα από συνεννόηση µε το ∆ικηγορικό Σύλλογο, γιατί έχω γίνει δέκτης παραπόνων.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:

Έχουµε πλέον συγκροτηµένη Νοµική Υπηρεσία. ∆εν παρίσταται ανάγκη
συµπληρωµατικού ορισµού και σπανίως γίνεται αυτό. Όταν χρειάζεται να γίνει
υπεράσπιση υπαλλήλων να έχουν τη δυνατότητα οι ίδιοι να επιλέγουν το δικηγόρο. Για
υποθέσεις που εκδικάζονται στην Αθήνα, όπου δεν µπορούν να παρίστανται οι δικηγόροι
του ∆ήµου είµαστε υποχρεωµένοι να ορίζουµε και όποιος δικηγόρος µας ζητήσει να
αναλάβει τέτοια υπόθεση του δίνουµε.

Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπ’
όψη της την παραπάνω εισήγηση, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 3316/05
και του άρθρου 103 του ∆.Κ.Κ. (Ν 3463/2006),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το διορισµό των παρακάτω δικηγόρων για την περίπτωση που
αναφέρεται στον καθένα:
Ι. Το διορισµό του ∆ικηγόρου παρά τω Πρωτοδικείω Καλαµάτας κ. Αποστολίδη
Γεωργίου και ορίζει αυτόν ως πληρεξούσιο δικηγόρο του ∆ήµου Καλαµάτας
µε εντολή να παραστεί ενώπιον του Τριµελούς Πληµµελειοδικείου Καλαµάτας
την 26η-11-2007, και σε κάθε µετ΄ αναβολή δικάσιµο, προς υπεράσπιση του
υπαλλήλου της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Καλαµάτας κ.
Κοροµηλά Γεωργίου, στην υπόθεση της ποινικής δίωξης, για πρόκληση
πληµµύρας εξ’ αιτίας εργασιών διάνοιξης δρόµων που πραγµατοποίησε στην
Ανατολική Συνοικία Καλαµάτας, ενεργώντας πάσα πράξη προς εκπροσώπηση
και υπεράσπιση των συµφερόντων του κατηγορουµένου και του ∆ήµου
Καλαµάτας.
ΙΙ.

Το διορισµό του ∆ικηγόρου παρά τω Πρωτοδικείω Καλαµάτας κ.
Αθανασόπουλου Θεοδώρου και ορίζει αυτόν ως πληρεξούσιο δικηγόρο του
∆ήµου Καλαµάτας µε εντολή να παραστεί ενώπιον του Τριµελούς
Πληµµελειοδικείου Καλαµάτας την 5η-12-2007, και σε κάθε µετ΄ αναβολή
δικάσιµο, προς υπεράσπιση του υπαλλήλου του Γραφείου Κίνησης και
Συντήρησης του Μηχανικού Εξοπλισµού του ∆ήµου Καλαµάτας κ.
Λεβεντόπουλου Αλέξανδρου, στην υπόθεση της ποινικής δίωξης, σχετικά µε
την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 31-8-2004 στο Απορριµµατοφόρο όχηµα
του ∆ήµου Χιλιοχωρίων (ΚΗΥ – 2727) κατά την διάρκεια εργασίας του στο
∆ήµο Καλαµάτας, ενεργώντας πάσα πράξη προς εκπροσώπηση και
υπεράσπιση των συµφερόντων του κατηγορουµένου και του ∆ήµου
Καλαµάτας.

ΙΙΙ. Το διορισµό της δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω κ. Ελένης Τέφου – Φωτέα
δικηγόρου Αθηνών, οδός Μέρλιν αριθµ. 4., Αθήνα Τ.Κ. 10671, µε Α.Μ.
11489 ∆.Σ.Α. ως πληρεξουσίας δικηγόρου του ∆ήµου Καλαµάτας, µε εντολή
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να παραστεί ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας (4ο τµήµα) την 22-12008 και σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο, κατά τη συζήτηση της από 1-22007 και µε αριθµ. κατάθεσης 2/1-2-2007 αιτήσεως ακυρώσεως των
Σαραντέα Γεωργίας και Κουνιάδου Στεφάνου κατά του ∆ήµου Καλαµάτας
και της υπ’ αριθµ. 551/2006 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Καλαµάτας, ενεργώσα πάση πράξη προς εκπροσώπηση και υπεράσπιση των
συµφερόντων του ∆ήµου Καλαµάτας.
Για την ανωτέρω νοµική εκπροσώπηση του ∆ήµου Καλαµάτας ορίζεται η
καταβολή στην εν λόγω ∆ικηγόρο αµοιβής ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ
(1.500 €) πλέον της ελαχίστης οριζοµένης δια της υπ’ αριθ. 120867/30-122005 κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας και
Οικονοµικών και ∆ικαιοσύνης δικηγορικής αµοιβής.
ΙV. Εγκρίνει τη διάθεση της απαιτούµενης σύµφωνα µε τα παραπάνω πίστωσης
σε βάρος του Κ.Α. 00.6111 του δηµοτικού προϋπολογισµού οικον. έτους 2007.
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

Η ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Παναγιώτης Ε. Νίκας

1. Αλευράς ∆ιονύσιος
2. Καµβυσίδης Ιωάννης
3. Κοσµόπουλος Βασίλειος
4. Κουδούνης Αργύριος
5. Λαγανάκος Γεώργιος
6. Μιχαλόπουλος Σωτήριος

Ακριβές Απόσπασµα
Καλαµάτα 8 Νοεµβρίου 2007
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ
(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
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