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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  16/2006 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  391/2006 

 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 3η Αυγούστου 2006, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9:00 µ.µ., στο 
αµφιθέατρο «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΣ» της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας, 
επί της πλατείας Νοµαρχίας, συνέρχεται σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την υπ΄ αριθ. 16/28-07-2006 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία 
επιδόθηκε σύµφωνα µε το νόµο. 
 
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Αδαµόπουλος 
Παναγιώτης, ως Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος,  3) Αλοίµονος Ιωάννης, 
4) Βασιλάκη Γεωργία, 5) Γιαννακόπουλος ∆ιονύσιος, 6)  ∆ιασάκος Νικόλαος, 7) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος (αποχώρηση στην προ ηµερήσια διάταξης συζήτηση προκειµένου να εκπροσωπήσει 
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο στην αντιπολεµική εκδήλωση και επάνοδος στην υπ΄ αριθµ. 348 
απόφαση),  8) Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος, 9) Ηλιόπουλος Αθανάσιος (προσέλευση στην υπ΄ 
αριθµ. 331 απόφαση), 10) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 11) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 12) 
Κουδούνης Αργύριος, 13) Κουµουνδούρος Νικόλαος, 14) Λαφαζάνος Γεώργιος (αποχώρηση 
στην υπ΄ αριθµ. 372 απόφαση), 15) Μαλαπάνης Χρήστος, 16) Μασούρας Γρηγόριος,  17) 
Μέλιος Ιωάννης, 18) Μπάκας ∆ηµήτριος (προσέλευση στην υπ΄ αριθµ. 408 απόφαση, λόγω 
συµµετοχής του στην αντιπολεµική εκδήλωση), 19) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ΄ 
αριθµ. 372 απόφαση), 20) Μπαστακός Παναγιώτης, 21) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 22) 
Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 23) Πασχάλης Γεώργιος, 24) Πουλόπουλος ∆ηµήτριος, 25) Σπίνος 
Γεώργιος, 26) Τσακαλάκου Σταυρούλα και 27) Χειλάς Ευάγγελος. 
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Αργυροπούλου 
Βασιλική, 2) Κυριακόπουλος Γεώργιος, 3) Μάλαµας Παναγιώτης, 4) Μαστοράκης ∆ηµήτριος, 5) 
Μαυρέα Αικατερίνη, 6) Οικονοµόπουλος Βασίλειος, 7) Σούµπλης Μιχαήλ, και 8) Τσώλης 
Πέτρος.    
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται οι Πάρεδροι όλων των δηµοτικών διαµερισµάτων ήτοι Πηγών, 
Λαδά, Καρβελίου και Νέδουσας, κ.κ. Βαρελάς Γεώργιος, Βουτσής Γεώργιος, Μαρινάκης 
Σαράντος  (προσέλευση στην υπ΄ αριθµ. 376 απόφαση) και  Μπατσικούρας ∆ηµήτριος 
αντίστοιχα. 
 
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος  κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης, παρουσία του  ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Γεωργίου Ν. Κουτσούλη.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 35ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Επί εξώδικων δηλώσεων κας Ιωάννας Πόταρη, αναφορικά µε ζηµιές που υπέστη το ∆.Χ. (ΤΑΧΙ)  
αυτοκίνητό της. 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται αρχικά στην υπ΄ αριθµ. πρωτ. ∆ήµου 
11015/30-5-2006 εξώδικη δήλωση της κας Ιωάννας Πόταρη η οποία έχει ως εξής: 
 

«ΕΞΩ∆ΙΚΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
Ιωάννας Πόταρη του Παναγιώτη, κατοίκου Καλαµάτας, οδός Κρήτης 62 τηλ. 6942224421 

 
ΚΑΤΑ 

 
Του ∆ήµου Καλαµάτας, όπως εκπροσωπείται νόµιµα από τον ∆ήµαρχο Καλαµάτας. 

 
Είµαι ιδιοκτήτρια του υπ΄ αριθµ. κυκλοφορίας ΤΑΖ 4113 ∆Χ ΤΑΞΙ. Την 21-11-2005 και περί 
ώρα 14:45 ενώ κατέβαινα την οδό Βενετσάνου Κετσέα πηγαίνοντας µε χαµηλή ταχύτητα, 
επιχείρησα να στρίψω προς τα δεξιά προς την οδό Καλλιπατείρας. Στο µέσον της 
διασταύρωσης υπήρχε αύλακας για τα βρόχινα νερά, τα οποία διοχετεύονται στη σχάρα του 
υπονόµου, ο οποίος είχε µεγάλο βάθος καθότι είχατε ρίξει καινούργια άσφαλτο. Σε αυτόν 
(αύλακα) βρήκε το αυτοκίνητό µου στο εµπρόσθιο δεξιό του µέρος και ακινητοποιήθηκε. 
Από την πρόσκρουση αυτή το ΤΑΞΙ µου υπέστη υλικές ζηµίες στο εµπρόσθιο δεξιό ελαστικό 
του καθώς και στον προφυλακτήρα, ψυγείο, θόλους πλαστικούς και στη τραβέρσα του 
ψυγείου για την επισκευή των οποίων δαπάνησα συνολικά το ποσό των 366,10 ευρώ, όπως 
προκύπτει από τα προσκοµιζόµενα και επικαλούµενα τιµολόγια του φανοποιού Γεωργίου 
Βαβαρούτσου και του έµπορα ανταλλακτικών Αρ. Καπερώνη. 
 
Επειδή αποκλειστικά υπαίτιοι για την ως άνω ζηµία µου, είσαστε Υµείς πέρα των άλλων διότι 
δεν υπήρχε σήµανση για τον επικείµενο κίνδυνο. 
 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 
 
Με τη ρητή επιφύλαξη παντός νοµίµου δικαιώµατός µου. 
 
Σας καλώ όπως µου καταβάλλετε σε χρονικό διάστηµα πέντε ηµερών το ποσό των 366,10 
ευρώ για την εις το ιστορικό αναφεροµένη αιτία. 
 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 
Η ΑΙΤΟΥΣΑ 

(υπογραφή)» 
 
 
Για την οποία ο δικηγόρος του ∆ήµου Καλαµάτας µε την υπ΄ αριθµ. Ν.Υ. 169/15-6-2006 
εισήγησή του αναφέρει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τα εξής: 
 
«Η Ιωάννα Παναγιώτου Πόταρη κοινοποίησε την από 30/5/2006 εξώδικο δήλωση προς τον 
∆ήµο Καλαµάτας και ισχυρίζεται ότι στην οδό Βενετσάνου Κετσέα λόγω υπαρχούσης σχάρας 
(υπόνοµος οµβρίων υδάτων) και δήθεν µεγάλου βάθους, το αυτοκίνητό της έπεσε επ΄ αυτού 
και υπέστη τις αναφερόµενες στο εξώδικό της ζηµίες. 
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Ο ∆ήµος Καλαµάτας δια των αρµοδίων υπηρεσιών εξέτασε το αίτηµά της και εισηγήθηκαν ότι 
η εν λόγω κατασκευή δεν δηµιουργεί προβλήµατα στην κίνηση των οχηµάτων και εποµένως η 
όποια ζηµία υπέστη η δηµότης οφείλεται σε δική της υπαιτιότητα. 
 
Ως εκ τούτου εισηγούµαι την απόρριψη του αιτήµατός της για την καταβολή αποζηµίωσης. 
 

Ο ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ» 

 
 
Και ακολούθως ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ΄ αριθµ. πρωτ. ∆ήµου 11016/30-5-2006 
εξώδικη δήλωση της κας Ιωάννας Πόταρη η οποία έχει ως εξής: 
 

«ΕΞΩ∆ΙΚΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
Ιωάννας Πόταρη του Παναγιώτη, κατοίκου Καλαµάτας, οδός Κρήτης 62 τηλ. 6942224421 

 
ΚΑΤΑ 

 
Του ∆ήµου Καλαµάτας, όπως εκπροσωπείται νόµιµα από τον ∆ήµαρχο Καλαµάτας. 

 
Είµαι ιδιοκτήτρια του υπ΄ αριθµ. κυκλοφορίας ΤΑΖ 4113 ∆Χ ΤΑΞΙ. Την 19-12-2004 και περί 
ώρα 19:00 ενώ έβαινα σε πάροδο της οδού Αγίου ∆ηµητρίου έπεσα µε το εµπρόσθιο µέρος 
του αυτοκινήτου µου µέσα σε βαθύ χαντάκι κάθετο ως προς το µήκος του δρόµου, µε 
αποτέλεσµα το αυτοκίνητό µου να υποστεί σοβαρές ζηµίες στο εµπρόσθιο µέρος του και 
συγκεκριµένα έσπασε το ψυγείο µου, για την αντικατάσταση του οποίου δαπάνησα συνολικά 
το ποσό των ευρώ όπως προκύπτει από τα προσαγόµενα και επικαλούµενα τιµολόγια παροχής 
υπηρεσιών και ανταλλακτικών του εµπόρου Π. Θεοδωρακόπουλος ΑΕ και Παναγόπουλος – 
Πετρόπουλος ΟΕ. 
Επειδή στο σηµείο αυτό του δρόµου ο φωτισµός ανεπαρκής και λόγω του χειµώνα επικρατεί 
σκοτάδι. 
Επειδή δεν υπήρχε καµία σήµανση για τον επικείµενο κίνδυνο. 
 
Επειδή αποκλειστικά υπαίτιοι για την ως άνω ζηµία µου, είσαστε Υµείς πέρα των άλλων διότι 
δεν υπήρχε σήµανση για τον επικείµενο κίνδυνο. 
 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 
 
Με τη ρητή επιφύλαξη παντός νοµίµου δικαιώµατός µου. 
 
Σας καλώ όπως µου καταβάλλετε σε χρονικό διάστηµα πέντε ηµερών το ποσό των 536,99 
ευρώ για την εις το ιστορικό αναφεροµένη αιτία. 
 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 
Η ΑΙΤΟΥΣΑ 

(υπογραφή)» 
 
 
Για την οποία ο δικηγόρος του ∆ήµου Καλαµάτας µε την υπ΄ αριθµ. Ν.Υ. 171/15-6-2006 
εισήγησή του αναφέρει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τα εξής: 
 
«Η Ιωάννα Παναγιώτου Πόταρη κοινοποίησε την από 30/5/2006 εξώδικο δήλωση προς τον 
∆ήµο Καλαµάτας και ισχυρίζεται ότι στην πάροδο της οδού Αγίου ∆ηµητρίου σε λακούβα του 
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οδοστρώµατος, δήθεν µεγάλου βάθους, το αυτοκίνητό της έπεσε επ΄ αυτής και υπέστη τις 
αναφερόµενες στο εξώδικό της ζηµίες. 
 
Ο ∆ήµος Καλαµάτας δια των αρµοδίων υπηρεσιών εξέτασε το αίτηµά της και εισηγήθηκαν ότι 
στο εν λόγω σηµείο δεν υφίσταται λακούβα η οποία να δηµιουργεί προβλήµατα στην κίνηση 
των οχηµάτων και εποµένως η όποια ζηµία υπέστη η δηµότης οφείλεται σε δική της 
υπαιτιότητα. 
 
Ως εκ τούτου εισηγούµαι την απόρριψη του αιτήµατός της για την καταβολή αποζηµίωσης. 
 

Ο ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ» 

 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
Να αναβληθεί το θέµα γιατί απ΄ ότι διάβασα δεν κατάλαβα ποιος έχει 
δίκιο. 

 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του τα 
προαναφερόµενα, τη δήλωση ΛΕΥΚΗΣ ψήφου από τον κ. ∆ιασάκο και την δήλωση ΑΠΩΝ από 
τον κ. Αθανασόπουλο, κατά πλειοψηφία, 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 
Απορρίπτει τις υπ΄ αριθµ. πρωτ. του ∆ήµου 11015/30-5-2006 και 11016/30-5-
2006 εξώδικες δηλώσεις της κας Ιωάννας Πόταρη του Παναγιώτη κατά του ∆ήµου 
Καλαµάτας για την καταβολή αποζηµίωσή της από ζηµιές που υπέστη το υπ΄ αριθµ. 
κυκλοφορίας ΤΑΖ 4113 ∆Χ ΤΑΞΙ ιδιοκτησίας της, σύµφωνα µε τις υπ΄ αριθµ. Ν.Υ. 
169/15-6-2006 και 171/15-6-2006 εισηγήσεις του δικηγόρου του ∆ήµου οι οποίες 
αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της απόφασης αυτής. 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο πρακτικό στο σύνολό του 
υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αδαµόπουλος Παναγιώτης  1. Αθανασόπουλος Κων/νος 
  2. Αλοίµονος Ιωάννης 
  3. Βασιλάκη Γεωργία 
  4. Γιαννακόπουλος ∆ιονύσιος  
  5. ∆ιασάκος Νικόλαος  
  6. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 
  7. Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος 

  8. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 
  9. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 
  10. Κοσµόπουλος Βασίλειος 
  11. Κουδούνης Αργύριος 
  12. Κουµουνδούρος Νικόλαος 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: 
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  13. Λαφαζάνος Γεώργιος 
  14. Μαλαπάνης Χρήστος  
  15. Μασούρας Γρηγόριος 
  16. Μέλιος Ιωάννης 
  17. Μπάκας ∆ηµήτριος 
  18. Μπάκας Ιωάννης  
  19. Μπαστακός Παναγιώτης 
  20. Νταγιόπουλος Γεώργιος 
  21. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 
  22. Πασχάλης Γεώργιος 
  23. Πουλόπουλος ∆ηµήτριος 
  24. Σπίνος Γεώργιος 
  25. Τσακαλάκου Σταυρούλα 
  26. Χειλάς Ευάγγελος 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Καλαµάτα, 20 Νοεµβρίου 2006 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ 

 

Για τη Γραµµατεία του ∆.Σ. 
Όλγα Παναγιωτοπούλου 

 
 

 


