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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   14/2010 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   120/2010 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 10η Μαΐου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00  στο 

Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28, συνέρχεται στην 14η/2010 

συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 06-05-2010 

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 Αθανάσιος, 3) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 4) Κουδούνης Αργύριος 

και 5) Κουρκουτάς Γεώργιος.  

 

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

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Δημαρχιακής 

Επιτροπής κ. Μπάκας Ιωάννης, ο οποίος συμμετέχει στη συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας 

τον κ. Κοσμόπουλο Βασίλειο.  

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της 

συνεδρίασης. 

 

 

 



Συνεδρίαση :  14/2010 Δευτέρα 10/05/2010 ΑΠΟΦΑΣΗ   120/2010 

Πρακτικά Δημαρχιακής Επιτροπής   2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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. 

Τα σχετικά έγγραφα του  Γραφείου Νομικών Συμβούλων και Γενικού Γραμματέα του Δήμου 
και που ήταν στο φάκελο του θέματος, έχουν αναλυτικά ως εξής:   
 
«(6-5-2010)  

Θέμα: Έγκριση άσκησης ένδικου βοηθήματος 
 
Την 12-5-2010 εκδικάζεται ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας η υπ΄ αριθμ. καταθ. 
7590/2008 αίτηση ακυρώσεως των Παυλή Μιχάλη κλπ κατά του κ. Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων για την ακύρωση του από 3-10-2008 Π.Δ. 
(ΦΕΚ 489/Δ/14-10-2008) «Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου 
Καλαμάτας (Ν. Μεσσηνίας)». 
 
Ο Δήμος    Καλαμάτας, ως έχων έννομο συμφέρον, άσκησε την υπ΄ αριθμ. καταθ. 669/           
29-4-2010 παρέμβασή του υπέρ του κύρους της άνω προσβαλλόμενης πράξης για τους 
λόγους που αναφέρονται σε αυτήν, οι οποίοι, κατά τη γνώμη μου τυγχάνουν νόμιμοι και 
βάσιμοι. 
 
Τίθεται υπ΄ όψιν σας το άνω θέμα για την έγκριση άσκησης της άνω παρέμβασης του 
Δήμου Καλαμάτας υπέρ του κύρους του από 3-10-2008 Προεδρικού Διατάγματος (ΦΕΚ 
489/Δ/14-10-2008) «Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου 
Καλαμάτας (Ν. Μεσσηνίας)».  

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

 
«(αριθμ. πρωτ. 9561/6-5-2010) 

Θέμα: Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου 
 
Την 12-5-2010 εκδικάζεται ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας η υπ΄ αριθμ. καταθ. 
7590/2008 αίτηση ακυρώσεως των Παυλή Μιχάλη κλπ κατά του κ. Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων για την ακύρωση του από 3-10-2008 Π.Δ. 
(ΦΕΚ 489/Δ/14-10-2008) «Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου 
Καλαμάτας (Ν. Μεσσηνίας)».  
 
Ο Δήμος Καλαμάτας, ως έχων έννομο συμφέρον, ανέθεσε το δικαστικό χειρισμό της 
υπόθεσης και την άσκηση παρέμβασης υπέρ του κύρους της άνω προσβαλλόμενης πράξης 
στο δικηγόρο Αθηνών κ. Σπυριδάκη Ιωάννη, καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, 
δεδομένου ότι το ζήτημα έχει ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου και απαιτεί 
εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία.  
 
Για τους λόγους αυτούς φέρεται ενώπιόν σας το άνω θέμα για να εγκριθεί η ανάθεση του 
δικαστικού χειρισμού της άνω υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Ιωάννη Σπυριδάκη.        
 

Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Καλαμάτας 
(Παναγιώτης Κουτσογιαννόπουλος) 
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Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στα παραπάνω σχετικά έγγραφα και 
επιπλέον λέει τα εξής: 

 
Είναι η γνωστή ιστορία με την οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου όπου έχουνε 
παρακαταθέσει 250.000 €.  

 
Παυλής, Μπουφέα, Παναγιώτης Παυλής, Νικόλαος Κατσαφαρόπουλος, Παναγιώτης 
Κατσαφαρόπουλος, Ελένη χήρα Αντωνίου Τσέλιου, στρέφονται κατά του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και εναντίον του από 3-10-2008 Π.Δ/τος 
«Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Καλαμάτας».   
 
Ξέρετε την ιστορία, έτσι; Και εάν δεν το παλέψουμε αυτό μπορεί να χτιστεί η Μεγάλου 
Αλεξάνδρου. Γιατί, διότι έγιναν δύο απαλλοτριώσεις οι οποίες δεν συντελέστηκαν ποτέ 
επειδή ο Δήμος Καλαμάτας δεν κατέβαλε το απαιτούμενο ποσό. Εμείς το καταβάλαμε, 
πήγαμε στο ΥΠΕΧΩΔΕ, εκδόθηκε ΦΕΚ για τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου αλλά 
τώρα έχει γίνει προσφυγή.  
 
ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: Τι περιμένουν τώρα αυτοί οι ενδιαφερόμενοι …. (δεν ακούγεται)  

 
Όταν θα πάει να σου σκάψει τη Μεγάλου Αλεξάνδρου … 
 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: Να πάρουν περισσότερα δηλαδή;   
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.: Να ακυρωθεί η τροποποίηση. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να ακυρωθεί, να πάει να χτίσει στη Μεγάλου Αλεξάνδρου. 
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της τα προαναφερόμενα και τις διατάξεις του άρθρου 103 του Δ.Κ.Κ. 
(Ν.3463/2006),  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
I. Εγκρίνει την άσκηση, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, της με 

αριθμό κατάθεσης 669/29-4-2010 παρέμβασης του Δήμου Καλαμάτας υπέρ 
του κύρους του από 3-10-2008 Προεδρικού Διατάγματος (ΦΕΚ 489/Δ/14-
10-2008) «Τροποποίηση του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου του Δήμου 
Καλαμάτας (Ν. Μεσσηνίας)», που εκδικάζεται την 12-5-2010. 

  
II. Εγκρίνει την ανάθεση του δικαστικού χειρισμού της ως άνω υπόθεσης στο 

Δικηγόρο Αθηνών κ. Ιωάννη Σπυριδάκη.   
  

 

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  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:     
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  2. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

  3. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Κουρκουτάς Γεώργιος   

  6. Μπάκας Ιωάννης  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 11  Μαΐου  2010 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


