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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   43/2009 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   379/2009 
 

 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 23η Νοεμβρίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 1:00  μ.μ. 

συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28 στην 43η/2009 

συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 19-11-2009 

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 12ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

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

 
Εισηγούμενος το θέμα ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Κουτσογιαννόπουλος αναφέρει 
ότι  την 1η Δεκεμβρίου 2009 εκδικάζεται ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου 
Τρίπολης προσφυγή των ανωνύμων εταιρειών Α) ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ και Β) Π. και Π. Στάθμευση 
Ανώνυμη Εταιρεία κατασκευής και εκ/σης σταθμών αυτοκινήτων, για ακύρωση των 1) υπ’ 
αρ. 468/2007 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας και 2) σιωπηρής απόρριψης 
της με αρ. πρωτ. 18611/20-08-2007 προσφυγής των παραπάνω εταιρειών που άσκησαν 
κατά της ως άνω πράξης του Δημοτικού Συμβουλίου ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου.  

 
Συνεχίζοντας ο κ. Κουτσογιαννόπουλος αναφέρει ότι δυνάμει του άρθρου 103 ΚΔκΚ, 
επιτρέπεται η ανάθεση σε δικηγόρο για ζητήματα τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα 
συμφέροντα του Δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία, όπως είναι η 
συγκεκριμένη υπόθεση, και προτείνει το δικηγόρο του Πρωτοδικείου Καλαμάτας κ. 
Βασιλόπουλο Απόστολο για να παραστεί στην παραπάνω υπόθεση, ο οποίος είναι ένας από 
τους τρεις δικηγόρους που συνέταξαν σχετική γνωμοδότηση και παρείχαν τη νομική 
συνδρομή τους για την καταγγελία της συμβάσεως παραχώρησης των χώρων στάθμευσης, 
έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής προς απόδοση των άνω χώρων προς τον Δήμο 
και την εκτέλεση αυτού.  
 
 
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 κ. Αποστόλη Βασιλόπουλου, ως 
πληρεξουσίου δικηγόρου του Δήμου Καλαμάτας με εντολή να παραστεί ενώπιον 
του Τριμελές Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης την 1η Δεκεμβρίου 2009 και σε κάθε 
μετ’ αναβολή δικάσιμο, κατά τη συζήτηση της αιτήσεως ακυρώσεως των α) 
ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και β) ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Π & Π ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» για ακύρωση των 1) υπ’ αρ. 468/2007 απόφασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας και 2) σιωπηρής απόρριψης της με αρ. πρωτ. 
18611/20-08-2007 προσφυγής των παραπάνω εταιρειών που άσκησαν κατά της 
ως άνω πράξης του Δημοτικού Συμβουλίου ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου, ενεργών πάσα πράξη προς εκπροσώπηση και 
υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου Καλαμάτας.  
 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
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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 2 Δεκεμβρίου 2009 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 
 

                                                                                                                             

 
                                                          

                                                                                                                             

 

 


