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Στην Καλαμάτα σήμερα, την 2η Νοεμβρίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 1:00  μ.μ. 

συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28 στην 40η/2009 

συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 29-10-2009 

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 όλα τα τακτικά μέλη, ήτοι οι κ.κ. 1) Γιαννακούλας 

Γρηγόριος, 2) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 3) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 4) Κουδούνης Αργύριος,  

5) Κουρκουτάς Γεώργιος και  6) Μιχαλόπουλος Σωτήριος. 

 

 
 
 
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 7ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

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

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθ. πρωτ. 25353/27-10-2009 
εισήγηση του Γραφείου Νομικών Συμβούλων του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει 
ως εξής:  
 
ΘΕΜΑ : Έγκριση άσκησης ένδικου μέσου. 

 
Με την υπ΄ αριθμ. 217/2009 απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Καλαμάτας υποχρεώθηκε ο Δήμος να καταβάλει στους 98 συνολικά ενάγοντες υπαλλήλους  
τα ποσά που αναφέρονται σε αυτήν και ειδικότερα στους 97 το ποσό των 5.808 € σε κάθε 
έναν από αυτούς και σε 1 το ποσό των 5.104 €, πλέον νομίμων τόκων,  για τους λόγους 
που αναφέρονται σε αυτήν (ειδική παροχή 176 €/μηνιαίως και για το διάστημα από 1-1-
2002 έως 31-12-2004). 

       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», επομένως, είναι υποχρεωτική η άσκηση έφεσης κατά της άνω 
απόφασης.  

Για τους λόγους αυτούς 

 Φέρεται ενώπιόν σας το άνω θέμα προκειμένου να ληφθεί απόφαση για την έγκριση 
άσκησης έφεσης κατά της υπ΄ αριθμ. 217/2009 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Καλαμάτας. 

 

Ο νομικός σύμβουλος του Δήμου Καλαμάτας 

(Χαράλαμπος Θ. Δημητρόπουλος) 
 
 
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος  αναφέρει τα εξής: 

 
Πρέπει να ορισθεί και ένας δικηγόρος στην Αθήνα   για το κληροδότημα 
«ΔΡΑΓΩΝΑ», διότι υπάρχουν ζητήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπισθούν 

στην Αθήνα και να ξεκολλήσει όλη αυτή η ιστορία η οποία είναι πολύ πιο μπλεγμένη απ’ ότι 
πιστεύουν στο καφενείο ή απ’ ότι φαίνεται. Την παλεύομε από εκατό μεριές διότι πρέπει να 
φθάσομε σε ένα σημείο να μοιράσομε εξώδικα την περιουσία  με τους συγκληρονόμους. 
Δεν είναι δικό μας το κληροδότημα «ΔΡΑΓΩΝΑ», έχει αρκετούς   συγκληρονόμους και 
πρέπει να φθάσομε σε ένα επίπεδο συνεννόησης με αυτούς.   
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Η Δημαρχιακή Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της τα προαναφερόμενα,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Ι.  Εγκρίνει την άσκηση έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 217/2009 απόφασης του 

Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας, με την οποία 
υποχρεώθηκε ο Δήμος Καλαμάτας να καταβάλει σε 98 συνολικά ενάγοντες 
υπαλλήλους του τα ποσά που αναφέρονται σε αυτήν και ειδικότερα στους 97 
το ποσό των 5.808 € σε κάθε έναν από αυτούς και σε 1 το ποσό των 5.104 €,  
πλέον νομίμων τόκων, για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν (ειδική 
παροχή 176 €/μηνιαίως και για το διάστημα από 1-1-2002 έως 31-12-2004). 

 
ΙΙ. Εγκρίνει τον ορισμό του δικηγόρου Αθηνών κ. Τσοπελάκου Αθανασίου του 

Ηλία, ΑΜ(ΔΣΑ) 24523, Ναυαρίνου 12 – Αθήνα, ΤΚ 10680,  για  τον χειρισμό 
της υποθέσεως που αφορά την εκποίηση ακινήτων συνιδιοκτησίας του 
κληροδοτήματος «Π. ΔΡΑΓΩΝΑ», όπως ορίζει ο διαθέτης. 

 

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. Γιαννακούλας Γρηγόριος 

  2. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  3. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Κουρκουτάς Γεώργιος 

  6. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 23 Νοεμβρίου 2009 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 

                                                      
 
 
 
 
 
 

 


