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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   15/2010 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   127/2010 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 17η Μαΐου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00  στο 

Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28, συνέρχεται στην 15η/2010 

συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 13-05-2010 

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 Παναγιώτης, 3) Κοσμόπουλος Βασίλειος και 4) Κουδούνης 

Αργύριος.    

 

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ.: 1) Ηλιόπουλος 

Αθανάσιος και 2) Κουρκουτάς Γεώργιος. 

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα αναπληρωματικά μέλη της Δημαρχιακής 

Επιτροπής κ.κ.: Γουρδέας Ανδρέας και Κλείδωνας Θεοφάνης, οι οποίοι συμμετέχουν στη 

συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τους κ.κ. Ηλιόπουλο Αθανάσιο και Κουρκουτά Γεώργιο.  

 

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 5ο 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 26-5-2010 εκδικάζεται στο Συμβούλιο της Επικρατείας αίτηση ακύρωσης των Παυλή 
Μιχάλη κ.λ.π. κατά του από 3-8-2008 Προεδρικού Διατάγματος. Ο δικαστικός χειρισμός της 
υπόθεσης ανατέθηκε στο δικηγόρο Αθηνών κ. Σπυριδάκη Ιωάννη και εγκρίθηκε η άσκηση 
παρέμβασης από το Δήμο Καλαμάτας υπέρ του κύρους του άνω Προεδρικού Διατάγματος, 
που δικάζεται κατά την άνω δικάσιμο. Για την παράσταση του δικηγόρου ενώπιον του 
Συμβουλίου της Επικρατείας απαιτείται να χορηγηθεί σ’ αυτόν σχετική πληρεξουσιότητα με 
τη σύνταξη συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου. Προτείνω να οριστεί συμβολαιογράφος για 
τη σύνταξη του πληρεξουσίου αυτού.  
 
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού λαμβάνει υπόψη της την 
παραπάνω εισήγηση,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Ι. Αναθέτει στο συμβολαιογράφο που θα ορισθεί αρμοδίως από την εντεταλμένη 

για την Καλαμάτα συμβολαιογράφο του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου του 
Εφετείου Ναυπλίου τη σύνταξη συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου με το 
οποίο θα χορηγείται στο Δικηγόρο Αθηνών κ. Ιωάννη Σ. Σπυριδάκη η εντολή 
και πληρεξουσιότητα ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Καλαμάτας να 
παραστεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά τη δικάσιμο της 26-5-
2010 και σε κάθε μετ΄ αναβολή δικάσιμο κατά την εκδίκαση της υπ΄ αριθμ. 
καταθ. 7590/2008 αίτηση ακύρωσης των Παυλή Μιχάλη κλπ κατά του από 3-
10-2008 Π.Δ. (ΦΕΚ 489/Δ/14-10-2008) «τροποποίηση του εγκεκριμένου 
ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Καλαμάτας (Ν. Μεσσηνίας)» και της υπ΄ 
αριθμ. καταθ. 669/2010 παρέμβασης του Δήμου Καλαμάτας κατά των ως άνω 
και υπέρ του κύρους της άνω προσβαλλόμενης πράξης ενεργών πάσαν πράξη 
προς εκπροσώπηση και υπεράσπιση των δικαιωμάτων και συμφερόντων του 
Δήμου Καλαμάτας.  

 
ΙΙ. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τις παραπέρα νόμιμες ενέργειες.  
 
 

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. Γουρδέας Ανδρέας  
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  3. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  4. Κλείδωνας Θεοφάνης 

  5. Κοσμόπουλος Βασίλειος  

  6. Κουδούνης Αργύριος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 19  Μαΐου  2010 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


