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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  14/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  193/2010  

 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 29η Απριλίου 2010, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 14η/2010 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 23-04-2010 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) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 4) Γουρδέας 
Ανδρέας,  5) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, (προσέλευση στην υπ’ αριθµ. 195 απόφαση), 6) 
Ηλιόπουλος Αθανάσιος (αποχώρηση µετά την υπ’ αριθµ. 195 απόφαση), 7) Ηλιόπουλος 
Ιωάννης, 8) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 9) Καµβυσίδης Ιωάννης, 10) Κλείδωνας Θεοφάνης 
(αποχώρηση µετά την υπ’ αριθµ. 195 απόφαση), 11) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 12) Κουδούνης 
Αργύριος  13)  Κουρκουτάς Γεώργιος, 14) Λαγανάκος Γεώργιος (αποχώρηση µετά την υπ’ 
αριθµ. 195 απόφαση), 15) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας Ιωάννης, 17) Μπασακίδης 
Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 202 απόφαση), 19) 
Οικονοµάκου Μαρία, 20) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης ∆ηµήτριος και 22) 
Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση µετά την υπ’ αριθµ. 195 απόφαση).  
 
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) Αλευράς 
∆ιονύσιος, 2) Μπάκας ∆ηµήτριος, 3) Ράλλης Γεώργιος, 4) Σπίνος Γεώργιος και 5) Τσακαλάκου 
Σταυρούλα.  
 
 
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 εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµα 
που το Σώµα δέχθηκε να συζητηθεί µαζί  µε τα τακτικά θέµατα λόγω του επείγοντος 
χαρακτήρα του, µε τίτλο : 

Καθορισµός αµοιβής δικηγόρων που τους έχει ανατεθεί η δικαστική εκπροσώπηση του ∆ήµου 
Καλαµάτας και η υπεράσπιση συµφερόντων αυτού. 

 
Η σχετική εισήγηση του κ. ∆ηµάρχου που ήταν στο φάκελο του θέµατος προς ενηµέρωση έχει 
αναλυτικά ως εξής:  
 
«Με την υπ’ αριθµ. 411/2009 απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής έχει ανατεθεί η δικαστική 
εκπροσώπηση του ∆ήµου για το χειρισµό υποθέσεων που αφορούν την αντιδικία µεταξύ του 
δικηγόρου κ. Μανιάτη και του ∆ήµου Καλαµάτας στους δικηγόρους Καλαµάτας κ. 
Μαρκοπούλου ∆ήµητρα και κ. Ράλλη Γεώργιο.  
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 281 & 3 του ∆ΚΚ (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 κοινοτικού συµβουλίου κατά παρέκκλιση των προηγούµενων 
παραγράφων. Η σχετική απόφαση λαµβάνεται µε πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) του συνόλου 
των µελών τους».  
 
Επειδή την 4-5-2010 εκδικάζεται µετά από αναβολή ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 
Καλαµάτας αγωγή του κ. Μανιάτη κατά του ∆ήµου, και επειδή η συγκεκριµένη υπόθεση, λόγω 
του αντικειµένου της, αφορά την αντιµετώπιση νοµικών και ουσιαστικών ζητηµάτων που 
έχουν ιδιαίτερη σηµασία και σπουδαιότητα για το ∆ήµο µας και επιπλέον απαιτούν 
εξειδικευµένη γνώση και εµπειρία εισηγούµαστε όπως η αµοιβή των ανωτέρω δικηγόρων 
καθοριστεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου στο ποσό των 1.500,00 € για κάθε έναν.  
 
 

Καλαµάτα 29/4/2010 
Ο ∆ήµαρχος Καλαµάτας 

     Παναγιώτης Ε. Νίκας » 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του την 
παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόµενες σ’ αυτήν διατάξεις, απόντων κατά τη διάρκεια της 
ψηφοφορίας των δηµοτικών συµβούλων κ.κ. Μπάκα Ιωάννη και Τσερώνη,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 
Ι. Καθορίζει την αµοιβή των δικηγόρων κ.κ. Μαρκοπούλου ∆ήµητρας και Ράλλη 

Γεωργίου,  στους οποίους έχει ανατεθεί µε την υπ΄ αριθµ. 411/2009 απόφαση 
της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής  η δικαστική εκπροσώπηση του ∆ήµου Καλαµάτας 
ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Καλαµάτας την 4η-5-2010 και σε κάθε 
µετ’ αναβολή δικάσιµο, για το χειρισµό υποθέσεων που αφορούν την αντιδικία 
µεταξύ του δικηγόρου κ. Μανιάτη και του ∆ήµου Καλαµάτας, στο ποσό των 
χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500 €) για κάθε έναν.  
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ΙΙ. Εγκρίνει τη διάθεση της απαιτούµενης σύµφωνα µε τα παραπάνω πίστωσης σε 
βάρος του Κ.Α. 00.6111 του δηµοτικού προϋπολογισµού οικον. έτους 2010. 

 

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. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

 3. Γουρδέας Ανδρέας  

 4. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 5. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

 6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 7. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 8. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 9. Κοσµόπουλος Βασίλειος  

 10. Κουδούνης Αργύριος 

 11. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 12. Λαγανάκος Γεώργιος  

 13. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 14. Μπάκας Ιωάννης 

 15. Μπασακίδης Νικόλαος  

 16. Νταγιόπουλος Γεώργιος   

 17. Οικονοµάκου Μαρία  

 18. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 19. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 20. Τσερώνης Κων/νος  

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 7 Μαΐου 2010 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


