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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   01/2011 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   007/2011 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, τη 17η  Ιανουαρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στο 

Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28, συνέρχεται στην 01η/2011 συνεδρίαση η 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1234/13-1-2011 

πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Παναγιώτης Ε. Νίκας, Δήμαρχος Καλαμάτας, Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής και όλα τα τακτικά μέλη, ήτοι οι κ.κ. 1) Κουδούνης Αργύριος, 2) 

Μπρεδήμας Θεόδωρος, 3) Μπουζιάνης Παύλος, 4) Μπούχαλης Δημήτριος, 5) Πολίτης Δημήτριος, 6) 

Στασινόπουλος Στυλιανός, 7) Φαββατάς Δημήτριος και 8) Φωτέας Νικόλαος.    

 

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. 

 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Στην αρχή της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει ότι, με απόφασή του, θα ορίσει Πρόεδρο 
της Οικονομικής Επιτροπής το μέλος αυτής Αντιδήμαρχο κ. Μπούχαλη Δημήτριο και ότι τη θέση 
του τακτικού μέλους θα καταλάβει το πρώτο αναπληρωματικό μέλος κ. Βασιλόπουλος Αθανάσιος. 
 
 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με 

τίτλο : 

Διορισμός νομικών συμπαραστατών για υποθέσεις του Δήμου Καλαμάτας – Άσκηση  
ένδικων μέσων. 

Οι υπ’ αριθμ. πρωτ. 1119/13-1-2011 και 1116/13-1-2011 εισηγήσεις του Γραφείου Νομικής 
Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας οι οποίες ήταν στο φάκελο του θέματος για την ενημέρωση των 
μελών του Σώματος αναλυτικά έχουν ως εξής:  
 
α) εισήγηση με αριθμ. πρωτ. 1119/13-1-2011 
 
«ΘΕΜΑ :  Έγκριση άσκησης ενδίκων βοηθημάτων. 
ΣΧΕΤ. :   Η υπ΄ αριθμ. πρωτ. 27774/27-12-10 απόφαση Δημάρχου. 
 
 Κατ΄ άρθρο 86 § 2 του Κ.Δ.Κ. (ήδη άρθρο 58 § 2 του ν. 3852/2010) και προς αποφυγή αναγκαστικής 
εκτέλεσης εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ. πρωτ. 27774/27-12-10 απόφαση Δημάρχου (συνημμένο 1), με την οποία 
αποφασίσθηκε η άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της υπ΄ αριθμ. 862/2010 διαταγής πληρωμής 
του Ειρηνοδικείου Καλαμάτας, που κοινοποιήθηκε στο Δήμο με την από 22-12-2010 επιταγή προς πληρωμή 
(συνημμένο 2), με την οποία η Γεωργακοπούλου Ευφροσύνη ζητούσε την καταβολή σε αυτήν ποσού 1.351,42 €.  
 Σε εκτέλεση της άνω εντολής ασκήθηκαν ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καλαμάτας οι  υπ΄ αριθμ. καταθ. 
286/2010 και 119/2010 ανακοπή και αίτηση αναστολής αντίστοιχα (συνημμένο 3), με αίτημα την ακύρωση της 
άνω διαταγής πληρωμής και την αναστολή εκτέλεσης αυτής αντίστοιχα, ήδη δε εκδόθηκε από το Ειρηνοδικείο 
Καλαμάτας η από 28-12-2010 προσωρινή διαταγή αναστολής εκτέλεσης της διαταγής πληρωμής. 
 Επειδή φρονώ ότι ορθά ασκήθηκαν από το Δήμο τα ανωτέρω ένδικα βοηθήματα για τους λόγους και 
ισχυρισμούς που αναφέρονται στα συνημμένα δικόγραφα στο περιεχόμενο των οποίων παραπέμπω προς 
αποφυγή επαναλήψεων. Συνεπώς κατά τη γνώμη μου πρέπει :  

1. Να εγκριθεί η υπ΄ αριθμ. πρωτ. 27774/2010 απόφαση Δημάρχου. 
2. Να εγκριθεί η άσκηση των υπ΄ αριθμ. καταθ. 286/2010 και 119/2010 ανακοπής και αίτησης 

αναστολής αντίστοιχα, που απευθύνονται ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καλαμάτας κατά της 
υπ΄ αριθμ. 862/2010 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Καλαμάτας. 

3. Να εγκριθεί η ανάθεση της επίδοσης των άνω 2 δικογράφων (ανακοπής και αίτησης 
αναστολής) στη δικαστική επιμελήτρια του Πρωτοδικείου Καλαμάτας Γεωργία 
Κανελλοπούλου. 

 
Ο νομικός σύμβουλος του Δήμου Καλαμάτας 

(Χαράλαμπος Θ. Δημητρόπουλος)» 
 
β) εισήγηση με αριθμ. πρωτ. 1116/13-1-2011 
 
«ΘΕΜΑ :  Έγκριση άσκησης ενδίκου μέσου - βοηθήματος. 
ΣΧΕΤ. :   Η υπ΄ αριθμ. πρωτ. 887/11-1-2011 απόφαση Δημάρχου. 
 
 Κατ΄ άρθρο 58 § 2 του ν. 3852/2010 εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ. πρωτ. 887/11-1-2011 απόφαση Δημάρχου 
(συνημμένο 1), με την οποία αποφασίσθηκε η άσκηση ανακοπής  κατά της υπ΄ αριθμ. 2073/2010 απόφασης του 
κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καλαμάτας (συνημμένο 2),   με την οποία έγινε δεκτή η από 30-5-10 αίτηση κατά 
του Δήμου Καλαμάτας (συνημμένο 3) και διατάχθηκε η αποβολή του Δήμου από την επίδικη έκταση, επιφανείας 
73,60 τ.μ.  
 Σε εκτέλεση της άνω απόφασης ασκήθηκε από το Δήμο η από 11-1-11 ανακοπή (συνημμένο 1α)  με 
αίτημα την ακύρωση της άνω απόφασης του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών και την απόρριψη της εναντίον του 
Δήμου Καλαμάτας αίτησης. 
 Επειδή φρονώ ότι η προσβαλλόμενη με την ανακοπή απόφαση δεν είναι ορθή για τους λόγους και 
ισχυρισμούς που αναφέρονται στο συνημμένο δικόγραφο της ασκηθείσας ανακοπής, στο περιεχόμενο των 
οποίων παραπέμπω προς αποφυγή επαναλήψεων. Συνεπώς κατά τη γνώμη μου πρέπει :  
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1. Να εγκριθεί η υπ΄ αριθμ. πρωτ. 887/11-1-11 απόφαση Δημάρχου. 
2. Να εγκριθεί η άσκηση της από 11-1-11 ανακοπής του Δήμου Καλαμάτας κατά της 

υπ΄ αριθμ. 2073/2010 απόφασης του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καλαμάτας. 
 

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

 
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού λαμβάνει υπόψη της τις παραπάνω 
υπηρεσιακές εισηγήσεις και τις αναφερόμενες σ’ αυτές διατάξεις,  
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Εγκρίνει τα εξής:  
 
Ια. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 27774/27-12-2010 απόφαση Δημάρχου και την άσκηση των 

υπ’ αριθμ. καταθ. 286/2010 και 119/2010 ανακοπής και αίτησης αναστολής 
αντίστοιχα, κατά της υπ’ αριθμ. 862/2010 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου 
Καλαμάτας, που κοινοποιήθηκε στο Δήμο με την από 22-12-2010 επιταγή προς 
πληρωμή με την οποία η Γεωργακοπούλου Ευφροσύνη ζητούσε την καταβολή σε 
αυτήν ποσού 1.351,42 €.  

 
Ιβ. Την ανάθεση της επίδοσης των άνω 2 δικογράφων (ανακοπής και αίτησης 

αναστολής) στη δικαστική επιμελήτρια του Πρωτοδικείου Καλαμάτας κα Γεωργία 
Κανελλοπούλου. 

 
ΙΙ. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 887/11-1-2011 απόφαση Δημάρχου και την άσκηση της από 

11-1-2011 ανακοπής του Δήμου Καλαμάτας κατά της υπ’ αριθμ. 2073/2010 
απόφασης του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καλαμάτας με την οποία έγινε δεκτή η 
από 30-5-2010 αίτηση κατά του Δήμου Καλαμάτας και διατάχθηκε η αποβολή του 
Δήμου από την επίδικη έκταση, επιφανείας 73,60 τ.μ.  

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

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας  1. Κουδούνης Αργύριος 

  2. Μπρεδήμας Θεόδωρος 

  3. Μπουζιάνης Παύλος 

  4. Μπούχαλης Δημήτριος 

  5. Πολίτης Δημήτριος 

  6. Στασινόπουλος Στυλιανός 

  7. Φαββατάς Δημήτριος 
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  8. Φωτέας Νικόλαος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 24 Ιανουαρίου 2011 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
                                                   

 
 
 


