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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   32/2009 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   293/2009 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 07η Σεπτεμβρίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 1:00  

μ.μ. συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28 στην 32η/2009 

συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 03-09-2009 

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 όλα τα τακτικά μέλη, ήτοι οι κ.κ. 1) Γιαννακούλας 

Γρηγόριος, 2) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 3) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 4) Κουδούνης Αργύριος,  

5) Κουρκουτάς Γεώργιος και 6) Μιχαλόπουλος Σωτήριος. 

 

 
 
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 3ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

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

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 21051/7-9-2009 
εισήγηση του Γραφείου Νομικών Συμβούλων του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει 
ως εξής:  
 
Θ Ε Μ Α: << Άσκηση ενδίκου βοηθήματος κατά της υπ΄ αριθμ. 741/2009 αποφάσεως 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας>> 
 
Εισήγηση 
 Δυνάμει της υπ΄ αριθμ. 741/2009 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Καλαμάτας (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) γίνεται δεκτή η από 25-2-2009 αίτηση των 
1) Νικολάου Τζάνε κλπ κατά του Δήμου Καλαμάτας και υποχρεώνεται ο Δήμος Καλαμάτας 
«α) να παύσει προσωρινά τη λειτουργία του Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων 
στη θέση Μαραθόλακα του τοπικού διαμερίσματος Κάτω Καρβελίου του Δήμου Καλαμάτας 
β) να σταματήσει προσωρινά την εναπόθεση απορριμμάτων σε αυτόν με οποιονδήποτε 
τρόπο και οποιαδήποτε μορφή», συμμορφούμενος στα ανωτέρω το αργότερο μέχρι τις 30-
9-2009. 
 Ήδη, δια λόγους δημοσίου συμφέροντος, ιδία δε την προστασία της υγείας των 
κατοίκων του Δήμου Καλαμάτας εκ του κινδύνου της μη αποκομιδής των απορριμμάτων και 
σωρεύσεως αυτών σε κοινόχρηστους χώρους. 
Εισηγούμεθα 
 Να εγκριθεί η άσκηση αιτήσεως ανακλήσεως – μεταρρυθμίσεως ενώπιον του 
αρμοδίου δικαστηρίου της υπ΄ αριθμ. 741/2009 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Καλαμάτας (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων). 
 Να ορισθεί δικαστικός επιμελητής στο Πρωτοδικείο για τη διενέργεια των αναγκαίων 
επιδόσεων. 
 
     ΟΙ ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
     1/ Αθανασία Δ. Δημοπούλου 
     2/ Χαράλαμπος Θ. Δημητρόπουλος  
 
Στη συνέχεια ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
Για να γίνουν δεκτά τα ασφαλιστικά μέτρα, πρέπει να έχουν 
προκύψει κάποια νέα στοιχεία τα οποία δεν υπήρχαν όταν λήφθηκε 

αυτή η απόφαση. Τι λένε οι νομικοί μας; Ποία είναι τα νέα στοιχεία ώστε να δούμε εάν 
τελικά πηγαίνουμε με το νόμο ή πηγαίνουμε στο κουτουρού; 

 
 Εδώ δεν θα κάνομε νομική κουβέντα. Υπάρχει ένα δικαίωμα το οποίο θα το 
ασκήσει ο Δήμος. Από κει και πέρα, το πώς θα θεμελιωθεί αυτό το δικαίωμα 

είναι δική τους δουλειά. Ασφαλώς έχουν προκύψει νέα στοιχεία. Υπάρχουν νέα στοιχεία. Τα 
γνωρίζω αλλά επειδή δεν ομιλώ τη νομική γλώσσα, φοβάμαι μήπως κάνω κανένα λάθος. Θα 
σας πω ένα νέο στοιχεία, το οποίο είναι η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Είναι ένα 
ουσιώδες στοιχείο. 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Αλλά εν πάση περιπτώσει, προσφυγή στα δικαστήρια, σε αυτό το ειρηνικό και δημοκρατικό 
μέσο έχουν δικαίωμα όλοι και ιδιαίτερα οι φορείς, ιδιαίτερα οι φορείς που εκφράζουν το 
δημόσιο συμφέρον. 

 
Η απόφαση αυτή πως ήρθε σε μας; Εάν θυμάμαι στο Δημοτικό 
Συμβούλιο, ο κ. Κατσάς είπε ότι θα μας την κοινοποιήσουν μόνοι τους 

όταν κρίνουν αυτοί. Μας την κοινοποίησε ο Σύνδεσμος ή ο συγκεκριμένος δικηγόρος, ώστε 
εμείς να προσφύγουμε; Διότι είπε ¨μέχρι να σας κοινοποιήσουμε εμείς την απόφαση δεν 
υπάρχει κανένα πρόβλημα κι εμείς προτιθέμεθα να μην την κοινοποιήσουμε εάν δεν υπάρξει 
η διαδικασία τοποθέτησης του μπαλοποιητή¨. 
Δηλαδή αυτή τη στιγμή εμείς την ξέρουμε την απόφαση, την βρήκαμε και κάνουμε εμείς ως 
Δήμος το πρώτο βήμα, προκαταλαμβάνοντας την αντίπερα όχθη ή θέλοντας εμείς από 
μόνοι μας να προχωρήσουμε σε διαδικασία. Αυτό γίνεται; 

 
 Προασπίζομε τα συμφέροντα του Δήμου με τις δυνατότητες που μας δίνει η 
Ελληνική πολιτεία. Εκτός από τους 25 κατοίκους, υπάρχουν και φορείς, 

υπάρχουν και τα ενδεχόμενα προβλήματα και θα κάνομε ότι είναι δυνατόν ως κοινωνία. Και 
θα τα  κάνομε και ως εκφραστής αυτής της κοινωνίας. Ότι δικαίωμα μας δίνει ο νόμος και 
από κει και πέρα τα κόστη θα τα δούμε. Υπάρχει κοινωνία να τα επιμερίσει, εάν υπάρχουν 
κόστη. 

 
 Εμείς δεν θα ψηφίσουμε αυτή τη διαδικασία, καθότι έχουμε 
διαφορετική άποψη και για τη λύση στο θέμα του Πρωτοδικείου και 

για τη διαδικασία της Μαραθόλακας. Πιστεύουμε ότι έχουν περάσει πλέον τρία χρόνια κ. 
Δήμαρχε και είμαστε ακόμη στο μηδέν και πιστεύω ότι ακόμα και εάν υπάρξει μία παράταση 
από το δικαστήριο το θέμα δεν έχει ούτε καν αρχίσει να λύνεται.  
Με τις παλινωδίες του ανεκδιήγητου, του θλιβερού και απερχόμενου πλέον Περιφερειάρχη 
οδηγείται η πόλη σε ένα θέμα το οποίο έπρεπε ήδη να είχε λυθεί. Γι’ αυτό εμείς δεν θα 
ψηφίσουμε. 

 
Εμείς είχαμε διαφορετικές προτάσεις όσον αφορά στον τρόπο 
αντιμετώπισης του θέματος. Δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα να 

ψηφίσουμε την παραπομπή του θέματος  εάν είχαμε την παραμικρή ένδειξη ότι κάτι πάει να 
γίνει, κάτι που δεν έχουμε.  
Δεν έχουμε εμπιστοσύνη πλέον σε οποιαδήποτε εξαγγελία. Είχε πει ο κ. Περιφερειάρχης ότι 
από τον περασμένο μήνα θα παρουσιάσει το ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης. Ακόμη 
το περιμένουμε. Δεν έχουμε καμία εξαγγελία στον τρόπο που γίνονται οι συζητήσεις, οι 
υπόγειες συζητήσεις έχω την αίσθηση. Επίσης σε όλη αυτή την πορεία έχουμε βρεθεί απ’  
έξω. Δεν αισθανθήκαμε ότι από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής υπάρχει η οποιαδήποτε 
διάθεση να ακουστεί μια διαφορετική άποψη.  
Σε αυτά τα πλαίσια εμείς θα ψηφίσουμε ΛΕΥΚΟ. 

 
Το σέβομαι το ΛΕΥΚΟ. Όμως προβληματίζομαι με την αρνητική άποψη, να 
χρησιμοποιήσει ο Δήμος τα μέσα τα οποία του δίνει ο νόμος για την 

προστασία της δημόσιας υγείας. Διότι πράγματι τίθεται ζήτημα δημόσιας υγείας σε μια 
δύσκολη εποχή. 
Αγαπητοί συνάδελφοι έχω διαβάσει προσεκτικά όλη την προϊστορία την σχετική με τα 
σκουπίδια του Δήμου Καλαμάτας, και τους αγώνες και τις προσπάθειες που έχουν γίνει. 
Διάβασα ότι στο παρελθόν υπήρχε προσφυγή από το Δήμο Καλαμάτας με ομόφωνες 
αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημαρχιακής Επιτροπής για το συγκεκριμένο 
θέμα, για την Μαραθόλακα. Για να χρησιμοποιηθεί ο συγκεκριμένος χώρος, για τον οποίο 
έχομε συμφωνητικό, με δική σας υπογραφή, μέχρι το 2014.  Όχι για υπολείμματα, για 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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σκουπίδια. Το συμφωνητικό αυτό θα καταβάλω κάθε προσπάθεια να πάει στην πόρτα κάθε 
πολυκατοικίας, να το δουν και να το διαβάσουν όλοι οι δημότες της Καλαμάτας, ακόμη και 
αυτοί που αμφιβάλλουν. Με τα ονόματα αυτών που το ψήφισαν. 
Είμαι βέβαιος ότι μόνο στα τελευταία χρόνια και με τον Αγγελόπουλο Περιφερειάρχη 
καταβάλλεται μία μεγάλη προσπάθεια για να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα των σκουπιδιών. 
Οι προτάσεις του Αγγελόπουλου τώρα συζητούνται στην Ηλεία και μάλιστα με ομόφωνες 
αποφάσεις της η Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων του Νομού Ηλείας, πληροφορήθηκα 
ότι σκέπτεται να συνάψει δάνειο για να πάρει τους δεματοποιητές τους οποίους εμείς τους 
παίρναμε δωρεάν.  

 
… (δεν ακούγεται) 
 

 Αγαπητέ συνάδελφε δεν άκουσα να πει κάτι άλλο ο Δήμαρχος Τρίπολης, ο 
οποίος είναι στο δικό σας ιδεολογικό χώρο. Στηρίζει τη συγκεκριμένη 

πρόταση, του ανεκδιήγητου όπως λέτε εσείς,  Αγγελόπουλου. Δεν άκουσα να προτείνει κάτι 
διαφορετικό λέει ο Δήμαρχος του Άργους, απ’ αυτά τα οποία έχουν προταθεί. Δεν έχει 
προταθεί κάτι άλλο εκτός από την δεματοποίηση, για ένα χρονικό διάστημα να κερδίσομε 
χρόνο. 
Και τι δεν έχομε ακούσει στις συζητήσεις τις οποίες έχομε κάνει. Ακόμη να αφήνονται και 
υπόνοιες ότι  ¨τα βρήκε με κάποιους προμηθευτές ο Αγγελόπουλος¨, ένα πρόσωπο το οποίο 
αγωνίζεται με όλες του τις δυνάμεις.  

 
… (δεν ακούγεται) 
 

 Όπως τη δεκαετία του πενήντα που λέγανε στα χωριά ¨το είπε και η 
εφημερίδα¨. Και τι σημαίνει ότι το έχουν γράψει οι εφημερίδες;  

 
 … (δεν ακούγεται) 
 

Έχω πει πάρα πολλές φορές. Κατ’ αρχήν δεν έκανα εγώ το διαγωνισμό. Είναι 
διαδικασία εγκεκριμένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχει για τη 

διαδικασία του διαγωνισμού απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Πριν γίνει ο διαγωνισμός, 
για το νόμιμο του διαγωνισμού. Δηλαδή προσπαθούμε να αφήνομε μία  … ανεκτικότητας 
για να δυναμιτίσομε μια ιστορία. Λοιπόν, πριν γίνει η Πελοπόννησος, όχι η Καλαμάτα, 
Νάπολι, και τι έχομε να κερδίσομε; Πέστε μου σας παρακαλώ. Είκοσι πέντε χρόνια 
κτυπιόμαστε με το συγκεκριμένο θέμα.  
Εν πάση περιπτώσει νομίζω σε αυτό τον τόπο υπάρχουν και φορείς, υπάρχουν και δικαστές 
που θα παρεμποδίσουν τέτοιες εξελίξεις. Θα δούμε, οψόμεθα. Εμείς με σωφροσύνη 
παρακολουθούμε τα γεγονότα, με ηπιότητα, θέλομε τη συναίνεση και τη συνεννόηση. 
Πενήντα φορές έχει συζητηθεί το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τι άλλο θέλομε; Στη δική 
μας θητεία δεν υπάρχει συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που να μην ήταν στη 
διαδικασία ελέγχου θέμα η περιοχή του Μαραθόλακα. Πρέπει να κλείσει αυτή η ιστορία με 
τα σκουπίδια. Να βρούμε κάτι άλλο.  Επαναλαμβανόμαστε και νομίζω ότι κουραστήκαμε και 
εμείς και κουράσαμε και τον κόσμο. Και βεβαίως ο κόσμος θα συμμετάσχει σε όλη αυτή τη 
διαδικασία. Δεν υπάρχουν κάποιοι ιδιαίτερα ενδιαφερόμενοι, κάποιοι ευαίσθητοι ιδιαίτερα, 
γιατί είναι και ο κόσμος ο οποίος αντιμετωπίζει το πρόβλημα, οι χιλιάδες άνθρωποι, οι οποίοι 
σας βεβαιώνω  και θα ενημερωθούν και θα λάβουν και θέση  και θα το δείτε αυτό. 
Λοιπόν κατά πλειοψηφία, με μία αρνητική και μία λευκή ψήφο εγκρίνεται η άσκηση του 
συγκεκριμένου μέσου και ο ορισμός δικαστικών επιμελητών, θα είναι περισσότεροι από 
έναν, για να επιδώσουν τα σχετικά δικόγραφα.  
 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Η Δημαρχιακή Επιτροπή αφού λαμβάνει υπόψη της την παραπάνω εισήγηση καθώς και την 
υπ΄ αριθμ. 741/2009 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας, μειοψηφούντων 
των κ.κ. Ηλιόπουλου Παν. ο οποίος τάσσεται ΚΑΤΑ και Κοσμόπουλου ο οποίος δηλώνει 
ΛΕΥΚΗ ψήφο, κατά πλειοψηφία,  
 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 

I.Εγκρίνει την άσκηση αιτήσεως ανακλήσεως – μεταρρυθμίσεως ενώπιον του 

αρμοδίου δικαστηρίου της υπ’ αριθ. 741/2009 απόφασης του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Καλαμάτας (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων). 

 

II. Εγκρίνει τον ορισμό των  δικαστικών επιμελητών  

α) Τενέντε Ευθύμιου του Π.,  

β) Κομπότη Βασιλικής του Κ. και  

γ) Ιατρού Νεκταρίου του Π.,  

στο Πρωτοδικείο Καλαμάτας για τη διενέργεια των αναγκαίων επιδόσεων. 

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 Παναγιώτης 

  3. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Κουρκουτάς Γεώργιος 

  6. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 25 Σεπτεμβρίου 2009 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 


