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ΑΠΟΦΑΣΗ   153/2008 
 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 7η Απριλίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00  
συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28 στην 14η/2008 
συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 03-04-2008 
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) Πολίτης Δημήτριος.  
 
Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ.: 1) Αλευράς Διονύσιος και 
2) Λαγανάκος Γεώργιος.   
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα παρακάτω αναπληρωματικά μέλη της 
Δημαρχιακής Επιτροπής :  
α) από την πλευρά της πλειοψηφίας ο κ. Κουρκουτάς Γεώργιος, ο οποίος συμμετέχει στη 

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

συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Αλευρά Διονύσιο.   
 
 
Επίσης στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου Καλαμάτας κ. 
Χαράλαμπος Θ. Δημητρόπουλος. 
 
 
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 αποφάσισε να συζητηθεί με τακτικά θέματα, λόγω του 
επείγοντος χαρακτήρα του, με τίτλο: 

Έγκριση εντολής Δημάρχου περί άσκησης έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 55/2007 
απόφασης του Ειρηνοδικείου Καλαμάτας. 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται: 
 
1) στην υπ’  αριθμ. πρωτ. Δήμου 62/7-4-2008 εισήγησή του, η οποία αναλυτικά έχει ως 

εξής: 
 
«ΘΕΜΑ : Έγκριση άσκησης ένδικου μέσου. 
 
 Λόγω κατεπείγουσας περίπτωσης και σύμφωνα με το άρθρο 86 του Κώδικα Δήμων 
και Κοινοτήτων εκδόθηκε η υπ΄αριθμ. πρωτ. 7412/3-4-2008 απόφαση Δημάρχου με την 
οποία χορηγήθηκε η εντολή στον Χαράλαμπο Δημητρόπουλο, δικηγόρο με έμμισθη εντολή 
του Δήμου Καλαμάτας, όπως ασκήσει έφεση κατά της υπ΄ αριθμ. 55/2007 απόφασης του 
Ειρηνοδικείου  Καλαμάτας με την οποία υποχρεώνεται ο Δήμος να καταβάλει στην Ανώνυμη 
Ασφαλιστική Εταιρεία με την επωνυμία «Διεθνής Ένωση Α.Ε.» το ποσό των  2.059,00 € 
εντόκως νομίμως, λόγω ζημίας, κατά τους ισχυρισμούς της, που υπέστη την 2-1-2004 το 
υπ΄ αριθμ. κυκλοφορίας ΚΜΗ-2746 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο ιδιοκτησίας Παναγιώτας Καράμπελα 
συνέπεια πτώσεώς του σε λακκούβες επί του οδοστρώματος (διασταύρωση οδών Αρτέμιδος 
και Ηρώων Πολυτεχνείου). 
 Σε εκτέλεση της άνω εντολής ασκήθηκε η από 3-4-2008 και υπ΄ αριθμ. καταθ. 19/4-
4-2008 έφεση κατά της άνω αποφάσεως. 

 Θέτω υπ΄ όψιν σας το άνω θέμα και εισηγούμαι: 

1. Την επικύρωση της ανωτέρω υπ΄ αριθμ. πρωτ. 7412/3-4-2008 απόφασης 
Δημάρχου περί χορηγήσεως εντολής για άσκηση έφεσης. 

2. Την έγκριση της ασκηθείσας υπ΄ αριθμ. καταθ. 19/4-4-2008 έφεσης ενώπιον του 
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας κατά της υπ΄ αριθμ. 55/2007 απόφασης του 
Ειρηνοδικείου Καλαμάτας (τακτική διαδικασία)  

  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΑΣ 
 

 
2) στην από 4-4-2008 γνωμοδότηση του νομικού σύμβουλου του Δήμου Καλαμάτας, η 

οποία έχει ως εξής: 
 
ΘΕΜΑ : Έγκριση άσκησης ένδικου μέσου. 
ΣΧΕΤ. :   Η υπ΄ αριθμ. πρωτ. 7412/3-4-2008 απόφαση Δημάρχου. 
 
 Λόγω κατεπείγουσας περίπτωσης και σύμφωνα με το άρθρο 86 του Κώδικα Δήμων 
και Κοινοτήτων εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ. πρωτ. 7412/3-4-2008 απόφαση Δημάρχου με την 
οποία χορηγήθηκε η εντολή στον Χαράλαμπο Δημητρόπουλο, δικηγόρο με έμμισθη εντολή 
του Δήμου Καλαμάτας, όπως ασκήσει έφεση κατά της υπ΄ αριθμ. 55/2007 απόφασης του 
Ειρηνοδικείου Καλαμάτας με την οποία υποχρεώνεται ο Δήμος να καταβάλει στην Ανώνυμη 
Ασφαλιστική Εταιρεία με την επωνυμία «Διεθνής Ένωση Α.Ε.» το ποσό των 2.059,00 € 
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εντόκως νομίμως, λόγω ζημίας, κατά τους ισχυρισμούς της, που υπέστη την 2-1-2004 το 
υπ΄ αριθμ. κυκλοφορίας ΚΜΗ-2746 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο ιδιοκτησίας Παναγιώτας Καράμπελα 
συνεπεία πτώσεώς του σε λακκούβες επί του οδοστρώματος (διασταύρωση οδών Αρτέμιδος 
και Ηρώων Πολυτεχνείου). 

 Σε εκτέλεση της άνω εντολής ασκήθηκε η από 3-4-2008 και υπ΄ αριθμ. καταθ. 19/4-
4-2008 έφεση κατά της άνω αποφάσεως. 

 Έχω τη γνώμη ότι πρέπει να ασκηθεί έφεση κατά της άνω απόφασης δεδομένου ότι 
το δικάσαν (πολιτικό) Δικαστήριο δεν είχε δικαιοδοσία να εκδικάσει την υπόθεση, αλλά 
αρμόδια για την εκδίκαση των συγκεκριμένων υποθέσεων τυγχάνουν τα διοικητικά 
Δικαστήρια. Πέραν αυτού εσφαλμένως απορρίφθηκε η υποβληθείσα ένσταση αοριστίας της 
αγωγής, σε κάθε δε περίπτωση το δικαστήριο δεν εκτίμησε ορθά τα αποδεικτικά στοιχεία.  

 Θέτω υπ΄ όψιν σας το άνω θέμα και εισηγούμαι: 

Την επικύρωση της ανωτέρω υπ΄ αριθμ. πρωτ. 7412/3-4-2008 απόφασης Δημάρχου περί 
χορηγήσεως εντολής για άσκηση έφεσης. 

Την έγκριση άσκησης της υπ΄ αριθμ. καταθ. 19/4-4-2008 έφεσης ενώπιον του Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου Καλαμάτας κατά της υπ΄ αριθμ. 55/2007 απόφασης του Ειρηνοδικείου 
Καλαμάτας (τακτική διαδικασία). 

 
Ο νομικός σύμβουλος του Δήμου Καλαμάτας 

(Χαράλαμπος Θ. Δημητρόπουλος) 
 
 
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της τα 
προαναφερόμενα, τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 86 και της παρ. 2(στ) 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 

 
I. Επικυρώνει την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 7412/3-4-2008 απόφαση Δημάρχου 

Καλαμάτας περί χορηγήσεως εντολής για άσκηση έφεσης κατά της υπ΄ αριθμ. 
55/2007 απόφασης του Ειρηνοδικείου Καλαμάτας με την οποία 
υποχρεώνεται ο Δήμος να καταβάλει στην Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία με 
την επωνυμία «Διεθνής Ένωση Α.Ε.» το ποσό των  2.059,00 € εντόκως 
νομίμως, λόγω ζημίας, κατά τους ισχυρισμούς της, που υπέστη την 2-1-2004 
το υπ΄ αριθμ. κυκλοφορίας ΚΜΗ-2746 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο ιδιοκτησίας 
Παναγιώτας Καράμπελα συνέπεια πτώσεώς του σε λακκούβες επί του 
οδοστρώματος (διασταύρωση οδών Αρτέμιδος και Ηρώων Πολυτεχνείου). 

 
II. Εγκρίνει την ασκηθείσα υπ΄ αριθμ. καταθ. 19/4-4-2008 έφεση του Δήμου 

Καλαμάτας ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας κατά της υπ΄ 
αριθμ. 55/2007 απόφασης του Ειρηνοδικείου Καλαμάτας (τακτική 
διαδικασία).  

 

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. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Κουρκουτάς Γεώργιος 

  6. Πολίτης Δημήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 21 Απριλίου 2008 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 
 

 
                                                
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


