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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   01/2010 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   007/2010 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 4η Ιανουαρίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00  

συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28 στην 1η/2010 

συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 30-12-2009 

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 από τα τακτικά μέλη οι κ.κ. 1) Γιαννακούλας 

Γρηγόριος, 2) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 3) Κουδούνης Αργύριος, 4) Κουρκουτάς Γεώργιος  

και 5) Μιχαλόπουλος Σωτήριος.  

 

Δεν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος κ. Κοσμόπουλος Βασίλειος.  

 

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’ αριθμ. πρωτ. 31972/30-12-2009 
εισήγηση του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει 
ως εξής:  
 
«Θέμα: «Έγκριση αναγκαστικής εκτέλεσης απόφασης κατά της Ευγενίας Δούση 

του Κωνσταντίνου (αποβολή από ακίνητο) – Ορισμός δικαστικού 
επιμελητή» 

 
Εισήγηση 

Κατά της Ευγενίας Δούση του Κωνσταντίνου έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. 
691/2007 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας (διαδικασία ασφαλ. 
μέτρων), η οποία διατάσσει την αποβολή της άνω από ρυμοτομηθέν τμήμα 
ακινήτου της και δη από το εδαφικό τμήμα που βρίσκεται μεταξύ των υπ’ αρ. 1005 
και 1172 ΟΤ στην Καλαμάτα, έκτασης 470,43, το οποίο ρυμοτομήθηκε σύμφωνα με 
την υπ’ αρ. 1/1993 Πράξη Εφαρμογής του πολεοδομικού σχεδίου Καλαμάτας που 
μεταγράφηκε νόμιμα (τ. 290 αρ. 325) και κυρώθηκε με την υπ’ αρ. 730/204/5-2-
1996 απόφαση Νομάρχη Μεσσηνίας και την απόδοση αυτού στο Δήμο 
Καλαμάτας. Η άνω, όμως, παρά την έκδοση της άνω απόφασης κατ’ αυτής και το 
ότι έχει ήδη οχληθεί σχετικά, δεν έχει παραδώσει μέχρι σήμερον το ακίνητο αυτό 
στο Δήμο Καλαμάτας.  

Συνεπώς, παρίσταται αναγκαία η εκτέλεση δια δικαστικού επιμελητή της άνω 
απόφασης δια την αποβολή της Ευγενίας Δούση του Κωνσταντίνου και 
εγκατάσταση του Δήμου Καλαμάτας στο ακίνητο. Κατόπιν αυτών,  
Εισηγούμαι 

Να εγκριθεί η αναγκαστική εκτέλεση της υπ’ αρ. 691/2007 απόφασης του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας (διαδικασία ασφαλ. μέτρων) κατά της 
Ευγενίας Δούση του Κωνσταντίνου. 

 
Να οριστεί δικαστικός επιμελητής Πρωτοδικείου Καλαμάτας, ο οποίος θα 

διενεργήσει την αναγκαστική εκτέλεση ως και κάθε άλλη αναγκαία επίδοση. 
 

Συνημμένα: 

1) η υπ’ αριθμ. 691/2007 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας 

2) το από 29-12-2009 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας  

Η  ΝΟΜΙΚΗ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
Αθανασία  Δ. Δημοπούλου 
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω» 

 
 
Ακολούθως διεξάγεται διαλογική συζήτηση ως εξής: 
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Έχει γίνει η σχετική διαδικασία και εισηγούμαι να εγκριθεί η αναγκαστική 
εκτέλεση γιατί δεν βγαίνει από τον κήπο. 

 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: (Δεν ακούγεται) 

 
 Όχι από το σπίτι. Από τον κήπο. Από το σπίτι δεν βγαίνει. Το σπίτι δεν έχει 
πρόβλημα, έχει ο κήπος, η μάντρα. Ρυμοτομείται   

Εισηγούμαι να εγκριθεί η αναγκαστική εκτέλεση της υπ’ αρ. 691/2007 απόφασης του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας κατά της Ευγενίας Δούση του Κωνσταντίνου και να 
ορισθεί δικαστικός επιμελητής να της το επιδώσει, να φύγει από το χώρο εκείνο. Τη μάντρα 
να κόψομε, όχι το σπίτι. Δεν έχομε άλλη λύση. 
 

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 60/4-1-2010 εισήγηση του 
Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
«Θέμα : Έγκριση ή μη άσκησης έφεσης κατά της υπ΄ αριθμ. 94/2009 απόφασης του 

Ειρηνοδικείου Καλαμάτας (τακτική διαδικασία). 
 

Ο Μαλαπάνης Ηλίας άσκησε ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καλαμάτας την με αριθμ. καταθ. 

164/23-11-2007 αγωγή του, με την οποία ζητούσε την καταβολή του ποσού των 5.510,60 € λόγω 

εκτέλεσης χωματουργικών εργασιών. Επί της άνω αγωγής εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ. 94/2009 απόφαση 

του Ειρηνοδικείου Καλαμάτας, με την οποία υποχρεώθηκε ο Δήμος Καλαμάτας να καταβάλλει στον 

ανωτέρω το ποσό των 4.507,60 € εντόκως νομίμως από την επίδοση της αγωγής, πλέον δικαστικής 

δαπάνης 100,00 €. Η άνω απόφαση επιδόθηκε στο Δήμο την 9-12-2009. 

Επειδή η έκβαση της άνω υπόθεσης ήταν θετική για το Δήμο δεδομένου ότι επιδικάσθηκε 

μικρότερο ποσό από το αιτούμενο και κατά τη γνώμη μου τυχόν έφεση κατά της άνω απόφασης δεν θα 

ευδοκιμήσει, οπότε ο Δήμος θα επιβαρυνθεί με περισσότερους τόκους υπερημερίας και δικαστικά 

έξοδα. 

Κατόπιν των ανωτέρω φέρεται ενώπιόν σας το άνω θέμα για τη λήψη απόφασης για την 

άσκηση ή μη έφεσης κατά της άνω υπ΄ αριθμ. 94/2009 απόφασης του Ειρηνοδικείου Καλαμάτας 

(τακτική διαδικασία). 

Ο νομικός σύμβουλος του Δήμου Καλαμάτας 
(Χαράλαμπος Θ. Δημητρόπουλος) 

 
Ακολούθως διεξάγεται διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
Να το κλείσομε το θέμα εδώ και να δώσομε 4.507,60 € συν 100,00 € 
δικαστική δαπάνη, προτείνει ο δικηγόρος, διότι εάν θα πάμε παραπάνω θα 

δώσομε περισσότερα. 
 
Ο δικηγόρος το λέει αυτό, δεν το λέει κανένας. 
Να ρωτήσω εάν παραβρέθηκε ο δικηγόρος μας κατά την εκδίκαση. 

 
Προφανώς.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



Συνεδρίαση :  01/2010 Δευτέρα 04/01/2010 ΑΠΟΦΑΣΗ   007/2010 

Πρακτικά Δημαρχιακής Επιτροπής   4

Ξέρετε πότε ήταν όλη αυτή η ιστορία; Το 2002. 
 
Το 2002, του Αθανασόπουλου. 
 

Δεν ξέρω εάν ήταν του Αθανασόπουλου. 
Κοιτάξτε όταν ο δικηγόρος λέει να δώσομε  4.507,60 € και να ξεμπλέξομε 

διότι διαφορετικά θα πέσομε σε μία διαδικασία και θα πληρώσομε περισσότερα, τόκους 
υπερημερίας και δεν συμμαζεύεται, πρέπει να το κλείσομε. Δεν φταίει ο πολίτης, ούτε εγώ 
φταίω που καλούμε πάνω από 5.000.000 € να έχω πληρώσει μέχρι τώρα.  

 
Εν μέρει φταίτε γιατί έπρεπε να ζητήσετε ευθύνες. 
 

Ο λογαριασμός στον υπεύθυνο. 
 

Τις ευθύνες τις κρίνει ο λαός με τις εκλογές. 
Να το κλείσομε το θέμα, έτσι; Μειοψηφεί ο κ. Ηλιόπουλος. 

Είναι εκατομμύρια τα ευρώ που έχομε πληρώσει μέχρι τώρα. 
 
Γιατί όμως; 
 

Εγώ δεν ξέρω, μια δεκαετία πληρώνω. 
Ακόμη και τον ποδηλατόδρομο με τις διαγραμμίσεις, ένα μέρος το πλήρωσε 

αυτή η Δημοτική Αρχή. Έτσι είναι κ. Ηλιόπουλε και μου λένε για το νυν ποδηλατόδρομο.  
Κλείνει το θέμα εδώ, γιατί δεν φταίει και αυτός από τη Λάρισα το 2002 ήρθε και έκανε 
χωματουργικές εργασίες και ζητάει 5.500 € και επεδίκασε το δικαστήριο 4.507,60 €. 
Εάν δεν το κλείσομε το θέμα εδώ και πάμε παραπάνω θα πληρώσομε τόκους. Πολύ 
περισσότερα. 
 
 

Η Δημαρχιακή Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης αφού λαμβάνει 
υπόψη της τα προαναφερόμενα, μειοψηφούντος του κ. Ηλιόπουλου Παναγιώτη, ο οποίος 
δηλώνει ΛΕΥΚΗ ψήφο, όσον αφορά στην περίπτωση του κ. Μαλαπάνη Ηλία,  

 

Α  Π  Ο  Φ Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 

Α) ΟΜΟΦΩΝΑ:  

Ι. Εγκρίνει την αναγκαστική εκτέλεση  της υπ’ αριθ. 691/2007 απόφασης του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας (διαδικασία ασφαλ. μέτρων) κατά της 
Ευγενίας Δούση του Κωνσταντίνου (αποβολή από ρυμοτομηθέν τμήμα 
ακινήτου της).  

ΙΙ. Εγκρίνει τον ορισμό της δικαστικής επιμελήτριας κας Κομπότη Βασιλικής στο 
Πρωτοδικείο Καλαμάτας για τη διενέργεια της αναγκαστικής εκτέλεσης ως 
και κάθε άλλης αναγκαίας επίδοσης.   

Β) ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ: 

Εισηγείται  στο Δημοτικό Συμβούλιο τη μη άσκηση έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 
94/2009 απόφασης του Ειρηνοδικείου Καλαμάτας (τακτική διαδικασία και την 
καταβολή στον ενάγοντα κ. Μαλαπάνη Ηλία, λόγω εκτέλεσης χωματουργικών 
εργασιών, ποσού τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων επτά ευρώ και εξήντα λεπτών 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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(4.507,60 €) με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής, πλέον δικαστικής 
δαπάνης εκατό ευρώ (100,00 €), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παραπάνω 
απόφαση του Ειρηνοδικείου Καλαμάτας η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
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. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

  2. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

  3. Κουδούνης Αργύριος 

  4. Κουρκουτάς Γεώργιος   

  5. Μιχαλόπουλος Σωτήριος   

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 19 Ιανουαρίου 2010 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 
 

 

 
                                                                     
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


