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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   11/2008 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   122/2008 
 

 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 18η Μαρτίου 2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00  
συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28 στην 11η/2008 
συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 14-03-2008 
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) Αλευράς 
Διονύσιος, 2) Καμβυσίδης Ιωάννης, 3) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 4) Κουδούνης Αργύριος  και 
5) Πολίτης Δημήτριος.  
 
Δεν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος κ. Λαγανάκος Γεώργιος.  
 
 
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης. 



Συνεδρίαση :  11/2008 Τρίτη 18/03/2008 ΑΠΟΦΑΣΗ   122/2008 

Πρακτικά Δημαρχιακής Επιτροπής   2

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

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 4ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Έγκριση εντολής Δημάρχου περί ασκήσεως κλήσης με αίτημα τον προσδιορισμό 
οριστικής τιμής μονάδος σχετικά με τη διάνοιξη της οδού Βασ. Γεωργίου, από 

Φαρών έως Ηρώων. 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το Σώμα σχετικά και υποβάλλει προς 
έγκριση την εντολή που έδωσε στη Νομική Περιουσία του Δήμου με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 
38/12-3-2008 παρακάτω έγγραφό του:  
 
 

¨Προς 
Τη Νομική Υπηρεσία 
Δήμου Καλαμάτας 

 
 
Σας δίδεται, κατ΄ άρθρο 86 του ΔΚΚ, λόγω του κατεπείγοντος της ενεργείας, με το παρόν 
έγγραφο, η εντολή να ασκήσετε ενώπιον του Εφετείου Καλαμάτας Κλήση με αίτημα τον 
προσδιορισμό δικασίμου συζήτησης της από 13-3-2007 αιτήσεως του Δήμου Καλαμάτας 
που αφορά στον προσδιορισμό οριστικής τιμής μονάδος σχετικά με την διάνοιξη  της οδού 
Βασ. Γεωργίου από την οδό Φαρών έως την οδό Ηρώων, ενεργούντες πάσαν πράξη προς 
εκπροσώπηση, και υπεράσπιση των δικαιωμάτων του Δήμου Καλαμάτας.  
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ¨ 

 
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της το 
παραπάνω έγγραφο καθώς επίσης και τις διατάξεις των άρθρων 86 και 103 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 
3463/2006),  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Εγκρίνει την εντολή του Δημάρχου Καλαμάτας προς την Νομική Υπηρεσία του 
Δήμου Καλαμάτας να ασκήσει ενώπιον του Εφετείου Καλαμάτας Κλήση με αίτημα 
τον προσδιορισμό δικασίμου συζήτησης της από 13-3-2007 αιτήσεως του Δήμου 
Καλαμάτας που αφορά στον προσδιορισμό οριστικής τιμής μονάδος σχετικά με 
την διάνοιξη  της οδού Βασ. Γεωργίου από την οδό Φαρών έως την οδό Ηρώων, 
ενεργούντες πάσαν πράξη προς εκπροσώπηση, και υπεράσπιση των δικαιωμάτων 
του Δήμου Καλαμάτας.  
 
 

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. Αλευράς Διονύσιος   

  2. Καμβυσίδης Ιωάννης 

  3. Κοσμόπουλος Βασίλειος  

  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Πολίτης Δημήτριος  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 16 Απριλίου 2008 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


