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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   47/2009 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   410/2009 
 

 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 21η Δεκεμβρίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 1:00  

μ.μ. συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους 28 στην 47η/2009 

συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 17-12-2009 

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 6ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Έγκριση ή μη άσκησης έφεσης ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 
Καλαμάτας κατά της υπ’ αριθμ. 97/2009 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου 

Καλαμάτας.  

 
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 30795/17-12-2009  
εισήγηση του Γραφείου Νομικών Συμβούλων του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει 
ως εξής:  

 

Θέμα: «Έγκριση ή μη άσκησης έφεσης ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας 
κατά της υπ’ αριθμ. 97/2009 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Καλαμάτας. 

 
Εισήγηση 

 
Η εταιρεία ΝΤΑΜΟ ΑΒΕΤΕ επέσπευσε διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος 

του Δήμου Καλαμάτας δια του από 28-5-2008 κατασχετηρίου στα χέρια τρίτου – της 
ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ δια ποσό ευρώ 
3478,96. Η άνω επισπευδομένη αναγκαστική εκτέλεση ερείδεται επί της υπ’ αρ. 37/2007 
αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Καλαμάτας, δυνάμει της οποίας ο Δήμος Καλαμάτας 
υποχρεώθηκε να καταβάλει στην αντίδικο εταιρεία ΝΤΑΜΟ ΑΒΕΤΕ το ποσό των ευρώ 
2.674,25 νομιμοτόκως, ένεκα πώλησης διαφόρων υλικών προς τον καθ’ ημάς Δήμο, 
εκδοθέντων αντιστοίχων τιμολογίων πωλήσεως. Πλην όμως, ο Δήμος Καλαμάτας, 
αναφορικά με τα άνω τιμολόγια (αγωγής και απόφασης), είχε ήδη εξοφλήσει τινά εξ αυτών, 
οφειλομένου του ποσού των ευρώ 1.332,88 και ειδοποίησε την αντίδικο για την εξόφληση 
και αυτού του ποσού (σχετικά το υπ’ αρ. πρωτ. 10606/13-5-2008 έγγραφο της Δνσης 
Διοίκησης-Οικονομίας). Παρά τούτο, η αντίδικος ΝΤΑΜΟ ΑΒΕΤΕ επέμεινε στην είσπραξη 
του συνολικού ποσού της απόφασης και επισπεύδει αναγκαστική εκτέλεση εις βάρος του 
Δήμου Καλαμάτας. 

Κατά της άνω διαδικασίας αναγκαστικής κατάσχεσης ασκήσαμε την από 10-6-2008 
ανακοπή μας ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καλαμάτας, αιτούμενοι την ακύρωση των 
πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, επί τω λόγω της ελλείψεως εννόμου συμφέροντος. 
Συζητήσεως γενομένης κατά τη δικάσιμο της 27ης-3-2009, εξεδόθη η υπ’ αριθμ. 97/2009 
απόφαση του δικαστηρίου, η οποία απέρριψε την ένδικη ανακοπή, κρίνασα αφενός ότι ο 
ισχυρισμός περί ελλείψεως συμφέροντος συνιστά ένσταση απόσβεσης απαίτησης, 
αφετέρου ότι: «η εξόφληση του μέρους της απαιτήσεως την οποία επικαλείται ο ανακόπτων 
(Δήμος Καλαμάτας) έλαβε χώρα σταδιακά σε χρόνο προγενέστερο της συζήτησης της 
αγωγής επί της οποίας εκδόθηκε η εκτελούμενη απόφαση … όμως σχετική ένσταση μερικής 
εξόφλησης της ανωτέρω απαίτησης της καθής αν και μπορούσε να προβληθεί, όχι μόνο δεν 
προβλήθηκε από τον ανακόπτοντα στη δίκη κατά την οποία εκδόθηκε η εκτελούμενη 
απόφαση, αλλά αντιθέτως κατά τη συζήτηση της ανωτέρω αγωγής την 8-12-2006 ο 
ανακόπτων ομολόγησε τα πραγματικά περιστατικά που συγκροτούσαν την ιστορική βάση 
της αγωγής.» 

Δεδομένου ότι η αντίδικος ΝΤΑΜΟ ΑΒΕΤΕ επέμεινε είσπραξη του συνολικού ποσού 
της απόφασης και επέσπευσε αναγκαστική εκτέλεση εις βάρος του Δήμου Καλαμάτας καίτοι 
τούτο (ποσό) δεν οφειλόταν στο σύνολό του. 
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Εισηγούμαι 
Να εγκριθεί η άσκηση έφεσης ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας 

κατά της υπ’ αριθμ. 97/2009 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Καλαμάτας. 
Να ορισθεί δικαστικός επιμελητής στο Πρωτοδικείο Καλαμάτας για τη διενέργεια των 

αναγκαίων επιδόσεων.  
 

Συνημμένα: 
1) η υπ’ αριθμ. 97/2009 απόφαση του Ειρηνοδικείου Καλαμάτας 
2) η υπ’ αριθμ. 37/2007 απόφαση του Ειρηνοδικείου Καλαμάτας 

 

Η  ΝΟΜΙΚΗ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

Αθανασία  Δ. Δημοπούλου 
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω 

 
 
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. 97/2009 απόφασης του 

Ειρηνοδικείου Καλαμάτας. 

 
ΙΙ. Εγκρίνει τον ορισμό του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Καλαμάτας κ. 

Φώτη Βρυώνη του Παναγιώτη για τη διενέργεια των αναγκαίων επιδόσεων.  
 
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 
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  5. Κουρκουτάς Γεώργιος 

  6. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 5 Ιανουαρίου 2010 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 
 

                                                                                                                             

  
                                                                    
 

 


