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Στην Καλαμάτα σήμερα, την 25η Φεβρουαρίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00  
συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28 στην 8η/2008 
συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 21-02-2008 
πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  
 
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Παναγιώτης Ε. Νίκας, Δήμαρχος Καλαμάτας, 
Πρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής και από τα τακτικά μέλη οι κ.κ. 1) Καμβυσίδης 
Ιωάννης  και  2) Κουδούνης Αργύριος.  
 
Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη  κ.κ. 1) Αλευράς Διονύσιος,    
2) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 3) Λαγανάκος Γεώργιος και 4) Πολίτης Δημήτριος. 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα παρακάτω αναπληρωματικά μέλη της 
Δημαρχιακής Επιτροπής :  
 
α) από την πλευρά της πλειοψηφίας ο κ. Κουρκουτάς Γεώργιος.  
 
β) από την πλευρά της μειοψηφίας οι  κ.κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης και Μπάκας Ιωάννης.  
 
 
Στην συνεδρίαση παρίσταται επίσης ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου 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 εκτός ημερήσιας διάταξης 
θέμα που το Σώμα ομόφωνα δέχθηκε να συζητηθεί μαζί με τα τακτικά θέματα λόγω του 
επείγοντος χαρακτήρα του, με τίτλο : 

 Άσκηση ενδίκου βοηθήματος. 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 4479/25-2-2008 
εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
«ΘΕΜΑ: Έγκριση άσκησης ένδικου βοηθήματος. 
 

 Δυνάμει της υπ΄ αριθμ. 94/2007 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου 
Καλαμάτας εγκρίθηκε ο διορισμός του δικηγόρου Καλαμάτας Δημήτρη Νικολακέα στον 
οποίο δόθηκε η εντολή χειρισμού των συμβάσεων μίσθωσης δύο καταστημάτων ιδιοκτησίας 
του Δήμου Καλαμάτας επί της πλατείας Β. Γεωργίου – Μητροπέτροβα – Σιδ. Σταθμού  προς 
την Ο.Ε. «Αφοί Μπακόγιωργα», άσκησης των απαιτούμενων ένδικων βοηθημάτων και 
διενέργειας κάθε πράξης προς εκπροσώπηση και υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου 
Καλαμάτας. 

 Στα πλαίσια της άνω δοθείσης εντολής ασκήθηκε από το Δήμο Καλαμάτας και 
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας η υπ΄ αριθμ. καταθ. 37/2007 αγωγή 
κατά της άνω εταιρείας, με την οποία και για τους λόγους που αναφέρονται σ΄ αυτήν 
ζητείται η απόδοση της χρήσης των άνω μισθίων καταστημάτων, η συζήτηση της οποίας 
έχει ορισθεί για τη δικάσιμο της 4-3-2008. 

 Θέτω υπ΄ όψιν σας τα ανωτέρω και εισηγούμαι την έκδοση απόφασης εκ νέου 
έγκρισης της άνω ασκηθείσης αγωγής. 

 
Ο νομικός σύμβουλος του Δήμου Καλαμάτας 

(Χαράλαμπος Θ. Δημητρόπουλος)» 
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της την 
παραπάνω εισήγηση,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 

 
Εγκρίνει την άσκηση της υπ’ αριθμ. καταθ. 37/2007 αγωγής ενώπιον του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας (εδική διαδικασία) κατά της εταιρείας 
«ΑΦΟΙ ΜΠΑΚΟΓΙΩΡΓΑ Ο.Ε.» για την απόδοση της χρήσης των μισθίων δύο 
καταστημάτων, ιδιοκτησίας Δήμου Καλαμάτας, επί της πλατείας Β. Γεωργίου -  
Μητροπέτροβα - Σιδ. Σταθμού. 
 

 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

 
Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας  1. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  2. Καμβυσίδης Ιωάννης 

  3. Κουδούνης Αργύριος 

  4. Κουρκουτάς  Γεώργιος 

  5. Μπάκας Ιωάννης 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 5 Μαρτίου 2008 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 

                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


