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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   15/2009 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   150/2009 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 28η Απριλίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 1:00  μ.μ. 

συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28 στην 15η/2009 

συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 24-04-2009 

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) Ηλιόπουλος 

Παναγιώτης, 2) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 3) Κουδούνης Αργύριος, 4) Κουρκουτάς Γεώργιος 

και 5) Μιχαλόπουλος Σωτήριος.  

 

Δεν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος κ. Γιαννακούλας Γρηγόριος. 

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Καλαμάτας 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 19ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Έγκριση άσκησης ή μη εφέσεως κατά της υπ’ αριθ. 2/2009 απόφασης του 
Ειρηνοδικείου Καλαμάτας. 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται: 
 
1.  στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 9803/24-4-2009 εισήγηση του Γραφείου Νομικών Συμβούλων του 

Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
«Θέμα : Έγκριση άσκησης έφεσης κατά της υπ΄ αριθμ. 2/2009 απόφασης του 

Ειρηνοδικείου Καλαμάτας. 
 

Κατόπιν αγωγής εργαζομένου του Δήμου εναντίον του εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ. 2/2009 

απόφαση του Ειρηνοδικείου Καλαμάτας, με την οποία και για τους λόγους που αναφέρονται 

σε αυτήν (μη καταβολή δεδουλευμένων για το χρονικό διάστημα από 4-1-2006 έως 13-3-

2006) υποχρεώθηκε ο Δήμος να καταβάλει στον ενάγοντα το ποσό των 3.725,73 € πλέον 

νομίμων τόκων. 

 Επειδή : 

1. Κατ΄ άρθρο 103 § 2 περίπτωση στ΄ του Κώδικα Δήμων «η δημαρχιακή επιτροπή 

αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθημάτων και των ενδίκων μέσων». 

2. Κατ΄ άρθρο 103 § 3 του Κώδικα Δήμων «Προκειμένου για μισθολογικές 

απαιτήσεις, κάθε μορφής, περιλαμβανομένων και των επιδομάτων, δεν είναι δυνατή η παραίτηση από 

την άσκηση ενδίκων μέσων, ο δικαστικός ή εξώδικος συμβιβασμός και η κατάργηση δίκης», ήτοι είναι 

υποχρεωτική η άσκηση έφεσης κατά της άνω απόφασης, δεδομένου ότι αφορά 

μισθολογικές απαιτήσεις του εργαζομένου, πέραν του ότι, κατά τη γνώμη μου, δεν 

πιθανολογείται η ευδοκίμηση της έφεσης.   

Για τους ανωτέρω λόγους υποβάλλεται ενώπιόν σας το άνω θέμα και εισηγούμαι: 

Την έγκριση άσκησης έφεσης ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας 

κατά της υπ΄ αριθμ. 2/2009 απόφασης του Ειρηνοδικείου Καλαμάτας (διαδικασία εργατικών 

διαφορών). 

Ο νομικός σύμβουλος του Δήμου Καλαμάτας 

(Χαράλαμπος Θ. Δημητρόπουλος)» 

 
 
2. στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 9963/24-4-2009 εντολή Δημάρχου για άσκηση έφεσης κατά της 

υπ΄ αριθμ. 2/2009 απόφασης του Ειρηνοδικείου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως 
εξής: 
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ΘΕΜΑ: Χορήγηση εντολής για άσκηση έφεσης 
 
 
         Σας δίδεται κατ’ άρθρον 86 § 2 του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων λόγω του 

κατεπείγοντος της ενεργείας εκ του υφισταμένου αμέσου και προφανούς κινδύνου 

των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή, η εντολή και πληρεξουσιότητα 

όπως προβείτε στην άσκηση έφεσης ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 

Καλαμάτας κατά της υπ΄ αριθμ. 2/2009 απόφασης του Ειρηνοδικείου Καλαμάτας 

(διαδικασία εργατικών διαφορών) ενεργώντας κάθε 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 την 
παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ΄ αυτήν διατάξεις,   
 

 

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

 

Εγκρίνει την ασκηθείσα, κατόπιν εντολής Δημάρχου, έφεση ενώπιον του 
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας κατά της υπ’ αριθ. 2/2009 απόφασης του 
Ειρηνοδικείου Καλαμάτας (διαδικασία εργατικών διαφορών), σύμφωνα και για 
τους λόγους που καταγράφονται 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. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

  3. Κουδούνης Αργύριος  
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  4. Κουρκουτάς Γεώργιος 

  5. Μιχαλόπουλος Σωτήριος  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 1 Οκτωβρίου 2009 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


