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ΑΠΟΦΑΣΗ   434/2008 

 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 5η Νοεµβρίου 2008, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00  
συνέρχεται στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της οδού Αριστοµένους 28 στην 42η/2008 
συνεδρίαση η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την από 31-10-2008 
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.  Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 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. 



Συνεδρίαση :  42/2008 Τετάρτη 5/11/2008 ΑΠΟΦΑΣΗ   434/2008 

Πρακτικά ∆ηµαρχιακής Επιτροπής   2

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

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 11ο 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 µε αριθµ. πρωτ. 25363/30-10-08 
εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
«ΘΕΜΑ: Άσκηση Ενδίκων  
 
Η επιτροπή του άρθρου 5 του Ν. 1943/1991 έκανε δεκτή µε το πρακτικό της 7ης Ιουλίου 
2008 την αίτηση της κ. Ελένης Καράγιωργα και έτσι υποχρέωσε το ∆ήµο να της καταβάλει 
50 € ως αποζηµίωση για εκπρόθεσµη απάντηση του ∆ήµου σε αίτήµα της.  
 
Επειδή όµως η αίτηση εκείνη προς το ∆ήµο είχε αόριστο αίτηµα και το πρακτικό παρουσιάζει 
προβλήµατα νοµιµότητας εισηγούµαι να εγκριθεί από τη ∆.Ε. η άσκηση παντός καταλλήλου 
νοµίµου εξώδικου και δικαστικού βοηθήµατος και υποστήριξή του από την Ν.Υ. του ∆ήµου, 
ιδίως αιτήσεως ακυρώσεως στο Σ.τ.Ε, κατά του προαναφερθέντος πρακτικού της επιτροπής. 
 

Ο ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ» 

    
Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος λέει τα εξής: 

 
∆εν είναι για 50 ευρώ. Είναι ότι έχοµε δεκάδες τέτοιες περιπτώσεις και πρέπει 
να έχοµε ένα δεδικασµένο, διαφορετικά θα έρχεται ο καθένας, θα ταλαιπωρεί 

τις υπηρεσίες και θα ακυρώνει τη λειτουργία τους. 
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά. 

 
Αυτό είναι απόρροια της λειτουργίας µε το µπάχαλο που έχει γίνει 
µε όλες αυτές τις προσλήψεις µε το stage και τη µερική 

απασχόληση. Υπάρχουν καταγγελίες σοβαρές, δεν δίνετε τα στοιχεία, υπάρχουν αποφάσεις 
σας που έχουν γίνει εκ των υστέρων µετά την περαίωση της προθεσµίας, υπάρχουν 
φοιτητές, υπάρχουν αγρότες, ένα µπάχαλο. Γι’ αυτό και δεν απαντήσατε. Τα υπόλοιπα είναι 
εκ του πονηρού. Μην µε εξαναγκάσετε να πάρω στοιχεία. 

 
Σας εξαναγκάζω, σε εισαγωγικά και σας προκαλώ να πάρετε όποια στοιχεία 
θέλετε. Υπάρχουν αποφάσεις δικαστηρίων, υπάρχουν αποφάσεις ελεγκτικού 

συνεδρίου. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, εάν νοµίζετε ότι υπήρξε η οποιαδήποτε παρατυπία, 
στον εισαγγελέα. Ακούστε, να µιλάτε εδώ για µπάχαλο, µε ακρότητες λεκτικές, δεν λύνοµε 
τα προβλήµατα, ούτε βοηθάµε το ∆ήµο. Εγώ σας λέγω λοιπόν, ότι όταν ο πολίτης εδώ  
προσφεύγει, ο λόγος είναι ότι έχοµε σωρεία αιτηµάτων, καταβάλλεται προσπάθεια να 
απαντηθούν αυτά, αλλά κάποτε φθάνοµε σε ακραίες απόψεις και καταστάσεις. Μπορεί 
κάποιος δηλαδή να ακυρώσει τη λειτουργία µιας υπηρεσίας για ένα µήνα ολόκληρο.  
Από κει και πέρα χρειαζόµαστε µια νοµολογία να προσδιορίζει κάποια πράγµατα, αυτός είναι 
ο λόγος. 
Λοιπόν, εγώ δεν δέχοµαι ούτε ακραίες περιγραφές της λειτουργίας του ∆ήµου, …. 
 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 
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Υπάρχουν ευθύνες. 
 

Οι ευθύνες ελέγχονται, από τις διοικητικές υπηρεσίες της Περιφέρειας, από 
επιτροπή του άρθρου 152, από το Ελεγκτικό Συνέδριο και το Γενικό 

Λογιστήριο του Κράτους όσον αφορά τα οικονοµικά και από το ∆ικαστήριο όσον αφορά τα 
αστικά και ποινικά. Έχετε υποχρέωση να προσφύγετε προς κάποια απ’ αυτές τις αρχές, εάν 
νοµίζετε ότι οι λέξεις και τα επιχειρήµατα που χρησιµοποιείτε έχουν σχέση µε την 
πραγµατικότητα. ∆ιαφορετικά υπάρχει πρόβληµα. 

 
Προσλάβατε φοιτητές και αγρότες στα stage και στη µερική 
απασχόληση ναι ή όχι; Και δεν είχαν δικαίωµα συµµετοχής. 

Προσλάβατε ή όχι ανθρώπους που κάνανε εξέταση µετά τη λήξη της προθεσµίας; Εγώ δεν 
είµαι των δικαστηρίων, αλλά εάν θέλατε τη διαφάνεια, την είχατε. 

 
Κύριε Ηλιόπουλε, ακούστε. Εδώ µιλάτε σε συναδέλφους. Και εναλλαγή σε 
θέσεις γίνεται και σε αξιώµατα κι έτσι πρέπει να γίνεται.  

Όταν µιλάτε µε ένα τρόπο απαξιοτικό, όσον αφορά συµπεριφορές και δράσεις που είναι 
απόλυτα καθαρές, νόµιµες από κάθε άποψη. Ρίχνετε αυτή τη στιγµή ευθύνες για  τα  stage 
και ο ∆ήµος δεν έχει καµία ευθύνη, γιατί ξέρετε έχουν σχέση µε τον ΟΑΕ∆ και µε χρήµατα 
που πληρώνονται από το Υπουργείο Εργασίας και από την Ευρωπαϊκά Ένωση.  
Όταν έρχεται εδώ και µου κτυπάει την πόρτα ένας νέος άνθρωπος τον οποίο δεν τον 
γνωρίζω, κι έρχεται µε ένα φάκελο  stage, βρίσκοµαι σε πολύ δύσκολη θέση, γιατί καµιά 
φορά µπορεί να είναι δηµότης Γαργαλιάνων ή δηµότης Πύλου, και το υπογράφω, γιατί λέω 
για να έρχεται  …. 
Ακούστε, δεν έχει λοιπόν ο ∆ήµος καµία εµπλοκή. 
Όσον αφορά στους τετράωρους, συγκρότησα µια επιτροπή από ∆ιευθυντές του ∆ήµου, µου 
έγιναν συγκεκριµένες εισηγήσεις, το Ελεγκτικό Συνέδριο απεφάνθη ότι έχει καλώς όσον 
αφορά την πληρωµή, βεβαίως έχοµε περιπέσει σε µία διελκυστίνδα κάποιων καταστάσεων 
οι οποίες βεβαίως κρίνονται, κι επειδή έχεις κάνει διοίκηση στο ∆ήµο και επειδή γνωρίζεις το 
τι µπορεί να συµβεί … (Φωνές εκτός µικροφώνου που δεν ακούγονται.) 
 
 
 
Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, λαµβάνοντας 
υπόψη  την εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου, καθώς επίσης και τις διατάξεις του 
άρθρου 103 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3663/2006), µειοψηφούντων των κ.κ. Κοσµόπουλου και 
Ηλιόπουλου Παν. οι οποίοι τάσσονται ΚΑΤΑ, κατά πλειοψηφία,  
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 
 
Υιοθετεί την µε αριθµ. πρωτ. 25363/30-1-2008 εισήγηση του Αυτοτελούς 
Γραφείου Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Καλαµάτας, που καταχωρείται 
αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης αυτής, και για τους λόγους που 
αναφέρονται σ΄ αυτή εγκρίνει την άσκηση παντός καταλλήλου εξώδικου και 
δικαστικού βοηθήµατος και υποστήριξή του από την Νοµική Υπηρεσία του ∆ήµου 
Καλαµάτας, ιδίως αιτήσεως ακυρώσεως στο Σ.τ.Ε., κατά του πρακτικού της 7ης 
Ιουλίου 2008 της επιτροπής του άρθρου 5 του Ν.1943/1991  που έκανε δεκτό το 
αίτηµα της κας Ελένης Καράγιωργα υποχρεώνοντας το ∆ήµο Καλαµάτας να της 
καταβάλει το ποσό των πενήντα ευρώ (50 €) ως αποζηµίωση για εκπρόθεσµη 
απάντηση του ∆ήµου σε αίτηµά της.  
 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 
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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. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

  6. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 14 Νοεµβρίου 2008 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


