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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  20/2008 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  385/2008  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 23η Ιουλίου 2008, ηµέρα Τετάρτη ώρα 8:30 µ.µ., στην αίθουσα 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους αριθµός 
28, συνέρχεται στην 20η/2008 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας, 
µετά την από 18-07-2008 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύµφωνα µε το 
νόµο. 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης,  
Πρόεδρος του Σώµατος, 2)  Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς ∆ιονύσιος, 4) Γιαννακούλας 
Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) 
Ηλιόπουλος Ιωάννης, 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης 10) Καµβυσίδης Ιωάννης, 11) Κλείδωνας 
Θεοφάνης, 12) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 13) Κουδούνης Αργύριος, 14) Κουρκουτάς Γεώργιος, 
15) Λαγανάκος Γεώργιος, 16) Μιχαλόπουλος Σωτήριος,  17) Μπάκας ∆ηµήτριος, 18) Μπάκας 
Ιωάννης, 19) Μπασακίδης Νικόλαος, 20) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 21) Παπαµικρούλης 
Παναγιώτης, 22) Πολίτης ∆ηµήτριος,  23)  Ράλλης Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 375 
απόφαση), 24) Σπίνος Γεώργιος, και 25) Τσερώνης Κων/νος.   
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) Οικονοµάκου 
Μαρία και 2) Τσακαλάκου Σταυρούλα.   
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Λεϊκων κ. Βρυώνης 
Φώτιος, 2) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος  και 3) Ασπροχώµατος κ. Σπανός Αντώνιος, 
επειδή στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά 
∆ιαµερίσµατα, εκ των οποίων  παραβρίσκονται  οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1)  
Λεϊκων κ. Βρυώνης Φώτιος και 2) Ασπροχώµατος κ. Σπανός Αντώνιος, ενώ δεν παραβρίσκεται 
ο Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος. 
 
 
 
Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση 
Καλαµάτας» κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.  
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης παρουσία του ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 12ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Καθορισµός αµοιβής δικηγόρων στους οποίους έχει ανατεθεί η εκπροσώπηση του ∆ήµου 
Καλαµάτας ενώπιον δικαστηρίων σχετικά µε τους χώρους στάθµευσης του Νέδοντα. 

 
Στο φάκελο του θέµατος για την ενηµέρωση του Σώµατος βρίσκεται η υπ΄ αριθµ. πρωτ. 
17153/23-7-2008 εισήγηση του Αντιδηµάρχου κου Ηλιόπουλου Αθανασίου, η οποία έχει ως 
εξής: 
 
ΘΕΜΑ: «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΧΕΙ ΑΝΑΤΕΘΕΙ Η 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΝΩΠΙΩΝ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ 
ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕ∆ΟΝΤΑ» 
 
Με την υπ’  αριθµ. 205/2008 απόφαση της ∆.Ε. είχε ανατεθεί η δικαστική εκπροσώπηση του 
∆ήµου για τους χώρους στάθµευσης του Νέδοντα στους ∆ικηγόρους του Πρωτοδικείου 
Καλαµάτας Απόστολο Βασιλόπουλο, Αδαµαντία Σκιαδά και Σάββα Κούβελα. 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 281 § 3 ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) «Για την εξώδικη ή δικαστική 

αντιµετώπιση νοµικών ζητηµάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σηµασία ή σπουδαιότητα και 

απαιτούν εξειδικευµένη νοµική γνώση ή εµπειρία, η αµοιβή του δικηγόρου καθορίζεται µε 

απόφαση του δηµοτικού ή του κοινοτικού συµβουλίου κατά παρέκκλιση των προηγούµενων 

παραγράφων. Η σχετική απόφαση λαµβάνεται µε πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των 

µελών τους». 

 
Επειδή για την ανωτέρω υπόθεση επίκεινται διάφορα ∆ικαστήρια, όπως π.χ. η εκδίκαση 
ανακοπής της εταιρίας Παντεχνική στο Ειρηνοδικείο Καλαµάτας, εκδίκαση προσφυγών της 
ανωτέρω εταιρίας στα ∆ιοικητικά ∆ικαστήρια κλπ, και επειδή η συγκεκριµένη υπόθεση αφορά 
την αντιµετώπιση νοµικών ζητηµάτων, που έχουν ιδιαίτερη σηµασία και σπουδαιότητα για το 
∆ήµο µας και απαιτούν εξειδικευµένη γνώση και εµπειρία εισηγούµαστε, όπως η αµοιβή 
των ανωτέρω ∆ικηγόρων καθοριστεί µε απόφαση του ∆.Σ. στο ποσό των (κατά 
παρέκκλιση των § 1 & 2 του άρθρου 281 ∆.Κ.Κ.) στο ποσό των 4.170 € σε κάθε 
έναν. 
 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ» 

 
 
Για το συγκεκριµένο θέµα εξελίσσεται η εξής διαλογική συζήτηση: 

 
Θα το πω εγώ κ. Ηλιόπουλε, µε συγχωρείτε πάρα πολύ, επειδή έχετε 
κουραστεί… 

 
Γέλια από κ. Κοσµόπουλο και κ. Ηλιόπουλο Παν. 

 
Ησυχία, ο κ. ∆ήµαρχος έχει το λόγο. 
 
Συνάδελφοι αυτός ο σαρκασµός δεν µπορώ να καταλάβω, τι υπονοείτε… 
 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ – ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: (Μιλάνε µαζί και δεν ακούγονται) 
 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Απαιτώ να µε σέβεστε όπως σας σέβοµαι κι εγώ πάντοτε. ∆εν καταλαβαίνω αυτό 
τον ακραίο σαρκασµό. Ζήτησα από έναν Αντιδήµαρχο λόγω της σοβαρότητας 

της κατάστασης για να υπερτονίσω κάτι ως ∆ήµαρχος. Από κει και πέρα θα µιλήσει επί της 
ουσίας ο κ. Ηλιόπουλος. Είπα ότι κουράστηκε διότι πράγµατι έχει κουραστεί και στα ζητήµατα 
των πάρκινγκ. Αλλά θέλω να πω µια κουβέντα ως ∆ήµαρχος. Θέλω να ευχαριστήσω τρεις 
ανθρώπους, µε πρώτο τον Αποστόλη τον Βασιλόπουλο, την Αδαµαντία την Σκιαδά και τον 
Σάββα τον Κούβελα, οι οποίοι µας έφεραν άλλες δύο θετικές δικαστικές αποφάσεις, στην µία 
είχα την ευκαιρία να παρευρεθώ κι εγώ στο Εφετείο της Τρίπολης, όσον αφορά το ζήτηµα του 
πάρκινγκ. Να το τονίσω  διότι πράγµατι έχουν δώσει τον καλύτερο εαυτό τους όχι µόνο ως 
νοµικού αλλά και ως πολίτες αυτής της πόλης προασπίζοντας τα συµφέροντά της και θα τους 
ευχαριστήσω και πάλι και είµαι βέβαιος ότι ευχαριστώντας τους  θα εκπροσωπώ και όλους 
εσάς.  
Αυτό ήθελα να πω µόνο και είµαι βέβαιος, ότι τελειώνοντας τώρα θα συµφωνήσετε, ότι αυτή η 
επισήµανση δεν µπορεί να αποτελεί αντικείµενο καγχασµού.  
Ο κ. Ηλιόπουλος µπορεί να µιλήσει επί της ουσίας. 
 

 
Ορίστε κ. Ηλιόπουλε. 

 
Με συγχωρείτε, γιατί κάπου έχουµε παρεξηγήσει τα πράγµατα. ∆εν υπήρξε 
καγχασµός για αυτό που πρόκειται να πει ο ∆ήµαρχος, για την σκέψη του κ. 

∆ηµάρχου ή για το τι κάνει ο κ. ∆ήµαρχος. Τον ακούµε µε ιδιαίτερη προσοχή. Αν αδυνατεί να 
κατανοήσει το στοιχειώδες χιούµορ, όταν λέει σε ένα νεαρό άτοµο που βρίσκεται µαζί µας ¨ότι 
έχεις κουραστεί και άσε να µιλήσω εγώ¨,  όχι επειδή ¨θέλω να πω κάτι¨ αλλά επειδή  ¨έχεις 
κουραστεί να µιλήσω εγώ¨ , τότε τι να πω, εάν δεν έχει αυτή την αίσθηση του χιούµορ. 
Γεγονός είναι ότι γελάω δυνατά. Με συγχωρείτε εάν σας προσέβαλα, αλλά ο στόχος δεν είναι 
αυτός και ξέρετε ότι σας ακούω  πολύ προσεκτικά.  
 

 
Ο καθορισµός της αµοιβής δεν γίνεται µε τη συνήθη διαδικασία που 
λέει η παρ. 1 & 2 του 281 αλλά µε το 3 λόγω του εξαιρετικού και της 

ιδιαιτερότητας που παρουσιάζει το ζήτηµα, απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις, εµπειρία, είναι ένα 
ζήτηµα µείζον για την πόλη, το ξέρουµε όλοι κα γι’ αυτό γίνεται ο καθορισµός µε τον τρόπο 
που γίνεται και όπως αναφέρει η εισήγηση.   
 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόµενα, την υπ΄ αριθµ. 205/2008 απόφαση ∆ηµαρχιακής Επιτροπής για τον 
ορισµό των παραπάνω δικηγόρων, τις διατάξεις του άρθρου 281 του Κ.∆.Κ. (Ν. 3463/2006), 
την ΚΑΤΑψήφιση της πρότασης από τον κ. Ηλιόπουλο Παναγιώτη, και το γεγονός ότι ΥΠΕΡ της 
πρότασης τάσσεται πάνω από τα δύο τρίτα του συνολικού αριθµού των µελών του Σώµατος, 
κατά πλειοψηφία, 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 
Ι. Καθορίζει την αµοιβή των τριών δικηγόρων κ.κ. Σάββα Κούβελα, Αποστόλη 

Βασιλόπουλου και Αδαµαντίας Σκιαδά, στους οποίους έχει ανατεθεί µε την υπ΄ 
αριθµ. 205/2008 απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής  η εκπροσώπηση του 
∆ήµου Καλαµάτας ενώπιον δικαστηρίων σχετικά µε την απόδοση στο ∆ήµο των 
χώρων στάθµευσης που είχαν παραχωρηθεί σε ιδιωτική εταιρεία, στο ποσό των 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.:  



Συνεδρίαση :20/2008                                 Τετάρτη 23 / 07 / 2008 ΑΠΟΦΑΣΗ  385/2008 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  4 

τεσσάρων χιλιάδων εκατόν εβδοµήντα ευρώ (4.170 €), για κάθε έναν από τους 
παραπάνω δικηγόρους. 

 
 
ΙΙ. Εγκρίνει τη διάθεση της απαιτούµενης σύµφωνα µε τα παραπάνω πίστωσης σε 

βάρος του Κ.Α. 00.6111 του δηµοτικού προϋπολογισµού οικον. έτους 2008. 
 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

 2. Αλευράς ∆ιονύσιος 

 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

 4. Γουρδέας Ανδρέας  

 5. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος  

 6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 7. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

 8. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 9. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 10. Κλείδωνας Θεοφάνης 

 11. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 12. Κουδούνης Αργύριος 

 13. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 14. Λαγανάκος Γεώργιος 

 15. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 16. Μπάκας ∆ηµήτριος 

 17. Μπάκας Ιωάννης 

 18. Μπασακίδης Νικόλαος  

 19. Νταγιόπουλος Γεώργιος  
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 20. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 21. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 22. Σπίνος Γεώργιος 

 23. Τσερώνης Κων/νος  

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 8 Αυγούστου 2008 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


