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Στην Καλαµάτα σήµερα, την 5η Νοεµβρίου 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 42/01-11-2007 
πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύµφωνα µε το νόµο.  
 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση - απόντος του ∆ηµάρχου Καλαµάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα 

ο οποίος έχει µεταβεί στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους - ο Αντιπρόεδρος της 
∆ηµαρχιακής Επιτροπής κ. Κοσµόπουλος Βασίλειος ως Προεδρεύων αυτής και από τα 
υπόλοιπα τακτικά µέλη οι κ.κ. 1) Καµβυσίδης Ιωάννης, 2) Κουδούνης Αργύριος, 3)  
Λαγανάκος Γεώργιος και 4) Πολίτης ∆ηµήτριος.  
 
 
∆εν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόµιµα το τακτικό µέλος  κ. Αλευράς ∆ιονύσιος. 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωµατικό µέλος της ∆ηµαρχιακής 
Επιτροπής από την πλευρά της µειοψηφίας κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης, ο οποίος συµµετέχει 
στη συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας τον κ. Αλευρά ∆ιονύσιο.   
 
 
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο Προεδρεύων κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
 

 



Συνεδρίαση :  42/2007 ∆ευτέρα  05/11/2007 ΑΠΟΦΑΣΗ   408/2007 

Πρακτικά ∆ηµαρχιακής Επιτροπής   2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Προεδρεύοντα για συζήτηση το 9ο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης µε τίτλο : 

∆ιορισµός δικηγόρων για υποθέσεις του  ∆ήµου Καλαµάτας. 

Εισηγούµενος το θέµα ο Προεδρεύων αναφέρεται στην υπ’ αριθ. πρωτ. 25389/1-11-2007 
εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Καλαµάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 

«Θ Ε Μ Α:   ∆ιορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου 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) κατά τη 

δικάσιµο της 11 -12- 2007  και σε κάθε µετ΄  αναβολή δικάσιµο, κατά την συζήτηση 

της από 27-12-2006  και µε αριθµ. κατάθεσης  7471/2006 αιτήσεως ακυρώσεως  

των: α) Της εδρεύουσας στον Πύργο Ηλείας εταιρίας περιορισµένης ευθύνης  µε την 

επωνυµία  ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΠΕ,  η οποία εκπροσωπείται νόµιµα και 

β) του Παναγιώτη Κουλουγλιώτη, κατ. Αµαλιάδος, ως µελών της εδρεύουσας στον 

Πύργο Ηλείας υπό σύσταση κοινοπραξίας µε την επωνυµία «Κοινοπραξία 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΠΕ – ΚΟΥΛΟΥΓΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ», που 

εκπροσωπείται νόµιµα από τον ∆. Κράλλη, κατά της Περιφέρειας Πελοποννήσου και 

του ∆ήµου Καλαµάτας για την ακύρωση της υπ΄ αριθµ./455/21/9-11-2006 απόφασης 

της επιτροπής του άρθρου 177 του Π∆ 410/95 και της υπ΄αριθµ. 612/2006 

απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας, σχετικά µε τη διαδικασία του 

διαγωνισµού «Λειτουργία και Συντήρηση της Μονάδας Λιπασµατοποίησης 

Απορριµάτων Καλαµάτας», ενεργώσα  πάσα 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’ αριθµ. 120867/30-12-2005 κοινής Υπουργικής Απόφασης  

των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών  και ∆ικαιοσύνης δικηγορικής αµοιβής.                    

                                       Η  Νοµική  Σύµβουλος του ∆ήµου Καλαµάτας 

Αθανασία  ∆ηµοπούλου» 
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Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη της την 
παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόµενες σ’ αυτήν διατάξεις, καθώς επίσης και τις διατάξεις 
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 
 
Ι. Εγκρίνει το  διορισµό της  δικηγόρου παρ’  Αρείω Πάγω κας 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) κατά τη 
δικάσιµο της 11 -12- 2007  και σε κάθε µετ΄  αναβολή δικάσιµο, κατά την 
συζήτηση της από 27-12-2006  και µε αριθµ. κατάθεσης  7471/2006 αιτήσεως 
ακυρώσεως  των: α) Της εδρεύουσας στον Πύργο Ηλείας εταιρίας 
περιορισµένης ευθύνης  µε την επωνυµία  ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΠΕ,  η 
οποία εκπροσωπείται νόµιµα και β) του Παναγιώτη Κουλουγλιώτη, κατ. 
Αµαλιάδος, ως µελών της εδρεύουσας στον Πύργο Ηλείας υπό σύσταση 
κοινοπραξίας µε την επωνυµία «Κοινοπραξία ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΠΕ 
– ΚΟΥΛΟΥΓΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ», που εκπροσωπείται νόµιµα από τον ∆. 
Κράλλη, κατά της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του ∆ήµου Καλαµάτας για 
την ακύρωση της υπ΄ αριθµ. 455/21/9-11-2006 απόφασης της επιτροπής του 
άρθρου 177 του Π∆ 410/95 και της υπ΄αριθµ. 612/2006 απόφασης του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας, σχετικά µε τη διαδικασία του διαγωνισµού 
«Λειτουργία και Συντήρηση της Μονάδας Λιπασµατοποίησης Απορριµάτων 
Καλαµάτας», ενεργώσα  πάσα 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’ αριθµ. 120867/30-12-2005 κοινής 
Υπουργικής Απόφασης  των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών  και 
∆ικαιοσύνης δικηγορικής αµοιβής. 
 

ΙΙ. 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 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Κοσµόπουλος Βασίλειος  1. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  2. Καµβυσίδης Ιωάννης 

  3. Κουδούνης Αργύριος 
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  4. Λαγανάκος Γεώργιος  

  5. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 13 Νοεµβρίου 2007 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 


