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Στην Καλαμάτα σήμερα, την 24η Μαρτίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00  
συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28 στην 12η/2008 
συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 20-03-2008 
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) Καμβυσίδης 
Ιωάννης, 2) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 3) Κουδούνης Αργύριος  και 4) Λαγανάκος Γεώργιος.  
 
Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ.: 1) Αλευράς Διονύσιος και 
2) Πολίτης Δημήτριος.   
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα παρακάτω αναπληρωματικά μέλη της 
Δημαρχιακής Επιτροπής :  
 
α) από την πλευρά της πλειοψηφίας ο κ. Μιχαλόπουλος Σωτήριος, ο οποίος συμμετέχει στη 

συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Πολίτη Δημήτριο και  
 
β) από την πλευρά της μειοψηφίας ο κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης, ο οποίος συμμετέχει στη 

συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Αλευρά Διονύσιο.   
 
 
 
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 14ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Μη άσκηση ένδικου μέσου κατά αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Καλαμάτας. 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στις από 14-3-2008 και 18-3-2008  
εισηγήσεις της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας, οι οποίες έχουν ως εξής:  
 
α) «ΘΕΜΑ:   << Άσκηση ανακοπής κατά της υπ’ αριθμού 31/ 2008 διαταγής 
πληρωμής του Ειρηνοδικείου Καλαμάτας >> 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
Να εγκριθεί η άσκηση ανακοπής εναντίον του Ειρηνοδικείου Καλαμάτας κατά της υπ’ 
αριθμού 31/ 2008 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Καλαμάτας, της από 27/2/2008 
επιταγής προς πληρωμή αυτής ως και πάσης εν γένει πράξης εκτέλεσης ερειδομένης επί 
της άνω διαταγής πληρωμής.  

Η άνω διαταγή πληρωμής εξεδόθη επί αιτήσεως του Διονυσίου Τσίτουρα του Ιωάννη, 
εμπόρου, κατοίκου Καλαμάτας, ένεκα πώλησης διαφόρων υλικών προς τον καθ’ ημάς 
Δήμον. Τα αναφερόμενα στα επίδικα τιμολόγια  υλικά, σύμφωνα με το υπ’ 50082/603/2008 
έγγραφο – απάντηση της διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας έχουν παραληφθεί καλώς. Όμως, 
η επιδικασθείσα και αιτούμενη απαίτηση – κεφάλαιο εξ ευρώ 1464,303 υπερβαίνει το 
άθροισμα των ποσών (τελική αξία) των επίδικων τιμολογίων όπερ ανέρχεται σε ευρώ 
1018,603 και έδει να επιδικασθεί συνολικά ως κεφάλαιο.    

Η   ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
      ΑΘΑΝΑΣΙΑ  Δ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ 

                                                       ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ 
 
β) ΘΕΜΑ:   << Άσκηση ανακοπής  κατά της υπ’ αριθμ. 31/2008 διαταγής πληρωμής 
του Ειρηνοδικείου Καλαμάτας  >> 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
Σε συνέχεια του από 14-3-2008 εγγράφου  μας  περί  ασκήσεως  ανακοπής ενώπιον  του 
Ειρηνοδικείου Καλαμάτας κατά της υπ’ αριθμού 31/ 2008 διαταγής πληρωμής του 
Ειρηνοδικείου Καλαμάτας, της από 27/2/2008 επιταγής προς πληρωμή αυτής ως και πάσης 
εν γένει πράξης εκτέλεσης ερειδομένης επί της άνω διαταγής πληρωμής.  

Σας γνωρίζουμε ότι κατετέθη στο Δήμο η συνημμένη Υπεύθυνη δήλωση του Διονυσίου 
Τσίτουρα του Ιωάννη, εμπόρου, κατοίκου Καλαμάτας, με την οποία δηλώνει ότι παραιτείται 
από την είσπραξη ποσού  445,70 €  από το συνολικό ποσό  1464,303 €,  και αναγνωρίζει 
ότι το οφειλόμενο σε αυτόν κεφάλαιο ανέρχεται σε € 1018,603 το οποίο είναι το 
ανταποκρινόμενο στο άθροισμα των επιδίκων τιμολογίων που αναφέρονται στην ανωτέρω 
διαταγή πληρωμής. 

Συνεπώς δεν απαιτείται άσκηση ανακοπής  κατά της υπ’ αριθμ. 31/2008  διαταγή πληρωμής 
του Ειρηνοδικείου Καλαμάτας  καθώς ο Δήμος Καλαμάτας  υποχρεούται να καταβάλει το 
υπόλοιπο ποσό Κεφαλαίου 1018,603€ πλέον  τόκων  και δικαστικής δαπάνης κ.λ.π.  

Η   ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
  ΑΘΑΝΑΣΙΑ  Δ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ 

                                                  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ 
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Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της τις 
παραπάνω εισηγήσεις, καθώς και τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 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      
 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την κατάργηση της δίκης μεταξύ του κ. 
Διονυσίου Τσίτουρα του Ιωάννη, εμπόρου, κατοίκου Καλαμάτας και του Δήμου 
Καλαμάτας καθώς και την καταβολή στον ενάγοντα συνολικού ποσού 1.018,603 
€ πλέον τόκων και δικαστικής δαπάνης, σύμφωνα με την από 18-3-2008 
εισήγηση της Νομικής Συμβούλου του Δήμου κας Αθανασίας Δημοπούλου, η 
οποία αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής.  
 
 
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. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

  2. Καμβυσίδης Ιωάννης 

  3. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Λαγανάκος Γεώργιος 

  6. Μιχαλόπουλος Σωτήριος  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 15 Απριλίου 2008 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 
 

                                               
 
 
 
 
 
 

 

 


