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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   27/2010 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   224/2010 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 06 Σεπτεμβρίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00  

στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28, συνέρχεται στην 27η/2010 

συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 02-09-2010 

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. 
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 5ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Έγκριση ή μη άσκησης έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 31/2010 απόφασης του 
Ειρηνοδικείου Καλαμάτας (τακτική διαδικασία). 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 18901/26-8-2010 
εισήγηση του Γραφείου Νομικών Συμβούλων του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει 
ως εξής:  
 
«Θέμα : Έγκριση ή μη άσκησης έφεσης κατά της υπ΄ αριθμ. 31/2010 απόφασης του 

Ειρηνοδικείου Καλαμάτας (τακτική διαδικασία). 
 

Η δικαστική επιμελήτρια στο Πρωτοδικείο Καλαμάτας Βασιλική Κωνσταντοπούλου 

άσκησε κατά του Δήμου Καλαμάτας  την υπ΄ αριθμ. καταθ. 185/9-9-2009 αγωγή της, με την 

οποία ζητούσε την καταβολή του ποσού των 2.469,73 € για τους λόγους που αναφέρονται 

σε αυτήν. Επί της άνω αγωγής εκδόθηκε η συνημμένη υπ΄ αριθμ. 31/2010 απόφαση του 

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

στην ανωτέρω το ποσό των 2.469,73 € νομιμοτόκως από την επομένη της επιδόσεως της 

αγωγής, ήτοι από 26-11-2009, πλέον δικαστικής δαπάνης 100,00 €. Κατά της άνω 

απόφασης επιτρέπεται η άσκηση έφεσης. 

Επειδή κατά τη γνώμη μου τυχόν έφεση κατά της άνω απόφασης δεν θα 

ευδοκιμήσει, οπότε ο Δήμος θα επιβαρυνθεί επιπλέον 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. 31/2010 απόφασης του Ειρηνοδικείου 

Καλαμάτας (τακτική διαδικασία). 

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

 
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της την 
παραπάνω εισήγηση, καθώς επίσης και τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 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 

 
Ι. Εγκρίνει τη μη άσκηση έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 31/2010 απόφασης του 

Ειρηνοδικείου Καλαμάτας (τακτική διαδικασία), με την οποία υποχρεώθηκε ο 
Δήμος Καλαμάτας να καταβάλλει στην κα Βασιλική Κωνσταντοπούλου, 
δικαστική επιμελήτρια στο Πρωτοδικείο Καλαμάτας, το ποσό των 2.469,73 € 
νομιμοτόκως από την επομένη της επιδόσεως της αγωγής, ήτοι από 26-11-
2009, πλέον δικαστικής δαπάνης 100,00 €, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
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παραπάνω απόφαση του Ειρηνοδικείου Καλαμάτας η οποία αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.   

 
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. Ηλιόπουλος Αθανάσιος  

  3. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Κουρκουτάς Γεώργιος 

  6. Μπάκας Ιωάννης  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 8 Σεπτεμβρίου 2010 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
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ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 
______________ 

 
Στην Καλαμάτα σήμερα Πέμπτη, 9 Σεπτεμβρίου 2010 και ώρα 14:00, ο υπογεγραμμένος, υπάλληλος του Δήμου Καλαμάτας, 
εκτελώντας παραγγελία του Δημάρχου Καλαμάτας και μπροστά στους κατωτέρω υπογράφοντες μάρτυρες, ετοιχοκόλλησα στον 
πίνακα εκθέσεων και τοιχοκολλήσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος Καλαμάτας Περίληψη της υπ΄ αριθμ. 27/06-09-2010 
συνεδρίασης της Δημαρχιακής Επιτροπής που περιέχει την ΑΠΟΦΑΣΗ   224/2010 με θέμα :  Έγκριση ή μη άσκησης 
έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 31/2010 απόφασης του Ειρηνοδικείου Καλαμάτας (τακτική διαδικασία).    
 
Έτσι συντάχθηκε το αποδεικτικό αυτό και υπογράφεται όπως ακολουθεί :  
 

Οι μάρτυρες                           
 

………………………………….. 
 

…………………………………… 

 Ο υπάλληλος του Δήμου 
 
 

…………………………………. 
 

 
 

 
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

______________ 
 
Στην Καλαμάτα σήμερα Πέμπτη, 9 Σεπτεμβρίου 2010 και ώρα 14:00, ο υπογεγραμμένος, υπάλληλος του Δήμου Καλαμάτας, 
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Έτσι συντάχθηκε το αποδεικτικό αυτό και υπογράφεται όπως ακολουθεί :  
 

Οι μάρτυρες 
 

………………………………….. 
 

…………………………………… 

 Ο υπάλληλος του Δήμου 
 
 

…………………………………. 
 

 
 
 

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 
______________ 

 
Στην Καλαμάτα σήμερα Πέμπτη, 9 Σεπτεμβρίου 2010 και ώρα 14:00, ο υπογεγραμμένος, υπάλληλος του Δήμου Καλαμάτας, 
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Έτσι συντάχθηκε το αποδεικτικό αυτό και υπογράφεται όπως ακολουθεί :  
 

Οι μάρτυρες 
 

………………………………….. 
 

…………………………………… 

 Ο υπάλληλος του Δήμου 
 
 

…………………………………. 
 

 


