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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   11/2009 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   102/2009 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, τη 23η Μαρτίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00  

συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28 στην 11η/2009 

συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 19-03-2009 

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) Γιαννακούλας 

Γρηγόριος, 2) Κοσμόπουλος Βασίλειος και 3) Κουρκουτάς Γεώργιος . 

 

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Ηλιόπουλος 

Παναγιώτης, 2) Κουδούνης Αργύριος και 3) Μιχαλόπουλος Σωτήριος. 

 

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Δημαρχιακής 

Επιτροπής από την πλευρά της μειοψηφίας κ. Νταγιόπουλος Γεώργιος ο οποίος συμμετέχει 

στη συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Ηλιόπουλο Παναγιώτη.  

 

 

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 καταβολής δικαστικής δαπάνης καθορισθείσας υπό της 578/2008 
απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας. 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’  αριθμ. πρωτ. 6025/18-3-2009 
εισήγηση του αυτοτελούς γραφείου νομικής υπηρεσίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής: 

 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση καταβολής δικαστικής δαπάνης καθορισθείσας υπό της 578/2008 

απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας» 

 

Ο Σταύρος Βορριάς του Παναγιώτη υπέβαλε την από 1-2-2008 αίτησή του 

κατά του Δήμου Καλαμάτας, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας 

απευθυνομένης, με αίτημα την αναγνώριση του ως δικαιούχου αποζημίωσης 

(ιδιοκτησία 32) σχετικά με την 1/2002 Πράξη Αναλογισμού-προσκυρώσεως και 

τακτοποιήσεως λόγω ρυμοτομίας (Βασ. Γεωργίου). Επί της αιτήσεώς του αυτής, 

εξεδόθη η υπ’ αριθμ. 578/2008 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας, 

η οποία έκανε δεκτή την αίτησή του, αναγνώρισε τον αιτούντα δικαιούχο 

αποζημιώσεως και καταδίκασε τον Δήμο Καλαμάτας στη δικαστική δαπάνη του 

αιτούντος, την οποία προσδιόρισε σε 300€ (σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 

18§4 και 26§8 του ν. 2882/2001). Η απόφαση αυτή δεν δύναται να προσβληθεί με 

έφεση (άρθρο 26§12 του ν. 2882/2001), επιδόθηκε δε από τον αιτούντα στο Δήμο 

Καλαμάτας την 12-3-2009 με αίτημα την καταβολή της δικαστικής δαπάνης. 

Κατόπιν αυτών, εισηγούμαι ο Δήμος Καλαμάτας να καταβάλλει στο Στάυρο 

Βορριά του Παναγιώτη την επιδικασθείσα, δυνάμει της υπ’ αρ. 578/2008 απόφασης 

του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας, δικαστική δαπάνη εξ ευρώ 300. 

 

Συνημμένα:  η υπ’ αριθμ. 578/2008 απόφαση του Μον. Πρωτοδικείου Καλαμάτας 

 

           Ο  ΝΟΜΙΚΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

         Χαράλαμπος Θ. Δημητρόπουλος  

 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της την 
παραπάνω εισήγηση, 
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 
Εγκρίνει την καταβολή στον Σταύρο Βορριά του Παναγιώτη την επιδικασθείσα, 
δυνάμει της υπ’  αρ. 578/2008 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Καλαμάτας, δικαστικής δαπάνης τριακοσίων ευρώ (300,00 €), σύμφωνα με την 
εισήγηση του αυτοτελούς γραφείου νομικής υπηρεσίας του Δήμου η οποία 
αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής, εγκρίνοντας 
παράλληλα τη διάθεση της παραπάνω πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6492 του 
δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2009. 
 

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

 
Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας  1. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

  2. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

  3. Κουρκουτάς Γεώργιος 

  4. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 30 Μαρτίου 2009 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 
 

 
                                                

 

 

 

 

 


