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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   15/2009 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   151/2009 
 

 

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 20ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Διορισμός νομικών συμπαραστατών  για υποθέσεις του  Δήμου Καλαμάτας – 
Άσκηση  ένδικων μέσων. 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο υπ΄ αριθμ. πρωτ. του Δήμου 
9685/23-4-2009 έγγραφο της δημοτικής υπαλλήλου κας Καλφακάκου Βασιλικής, το οποίο 
έχει ως εξής: 
 
«ΘΕΜΑ: Ορισμός δικηγόρου 
ΣΧΕΤ.: Κλητήριο θέσπισμα Εισαγγελίας Εφετών Καλαμάτας (Αρ. ΕΔ1/2009) 
 
Ι σ τ ο ρ ι κ ό 
 
Στις 12 Φεβρουαρίου του 2004 προκλήθηκε ατύχημα σε εργαζόμενο στην καθαριότητα του 
Δήμου. 
 
Για το πιο πάνω συμβάν, ορίστηκε δικαστήριο με κατηγορούμενους τον κ. Γ. Κουτσούλη 
Δήμαρχο Καλαμάτας και εμένα ως Τεχνικό ασφαλείας. 
 
Βάσει του άρθρου 42 του Ν. 3316/05 εφόσον ασκηθεί ποινική δίωξη κατά Τεχνικού 
υπαλλήλου εξαιτίας πράξεων ή παραλήψεών του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, 
επιτρέπεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου να ορισθεί δικηγόρος υπεράσπισής του για 
όλα τα στάδια της σχετικής διαδικασίας μέχρι την έκδοση αμετακλήτου αποφάσεως. 
 
Σύμφωνα με τα πιο πάνω, παρακαλώ να διορίσετε δικηγόρο προκειμένου να με 
υπερασπισθεί στην δικάσιμο της 5ης Μαΐου του 2009 και σε όλα τα στάδια της διαδικασίας 
μέχρι και την έκδοση της οριστικής και αμετακλήτου αποφάσεως του δικαστηρίου. 
 
Ενημερωτικά αναφέρω ότι για το ίδιο θέμα είχε διοριστεί ως δικηγόρος ο κ. Αντώνης 
Γιαννακόπουλος με την υπ’ αριθμ. 104/07 απόφαση της Δ.Ε.  
 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

            ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ» 
 
 
Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος προτείνει για τη συγκεκριμένη υπόθεση τον ορισμό δικηγόρου  
για την υπεράσπιση της δημοτικής υπαλλήλου κας Καλφακάκου Βασιλικής. 
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού λαμβάνει υπόψη της τα 
προαναφερόμενα, 
 

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

Εγκρίνει το  διορισμό του  Δικηγόρου  παρά τω Πρωτοδικείω Καλαμάτας κ.  
Αντωνίου Γιαννακόπουλου  και  ορίζει αυτόν ως πληρεξούσιο  δικηγόρο του 
Δήμου Καλαμάτας με εντολή να παραστεί ενώπιον του Εφετείου Καλαμάτας κατά 
την δικάσιμο της 5ης Μαΐου 2009  προς υπεράσπιση  της δημοτικής υπαλλήλου 
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κας Καλφακάκου Βασιλικής, και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, ενεργών πάσα 
πράξη προς εκπροσώπηση και υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου 
Καλαμάτας. 
 
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  

  4. Κουρκουτάς Γεώργιος 

  5. Μιχαλόπουλος Σωτήριος  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 7 Μαΐου 2009 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 
 

 
                                      
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


