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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   24/2010 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   203/2010 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 27η Ιουλίου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00  στο 

Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28, συνέρχεται στην 24η/2010 

συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 23-07-2010 

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 από τα τακτικά μέλη οι κ.κ. 1) Γιαννακούλας 

Γρηγόριος, 2) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 3) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 4) Κουδούνης Αργύριος 

και 5) Κουρκουτάς Γεώργιος.    

 

Δεν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος κ. Κοσμόπουλος Βασίλειος. 

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Δημαρχιακής 

Επιτροπής κ. Μπάκας Ιωάννης, ο οποίος συμμετέχει στη συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας 

τον κ. Κοσμόπουλο Βασίλειο.  

 

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 9ο 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 από 23/7/2010 εισήγηση του 
Γραφείου Νομικών Συμβούλων του Δήμου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
 
ΘΕΜΑ: «Έγκριση εντολής Δημάρχου άσκησης ανακοίνωσης δίκης - προσε-

πίκλησης σε παρέμβαση» 

 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 Τζάννε 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 σ’ αυτόν με οποιονδήποτε τρόπο και οποιαδήποτε μορφή», 
συμμορφούμενος στα ανωτέρω το αργότερο μέχρι τις 30-9-2009. 

Την 16η-7-2010, ασκήθηκε από το Δήμο Καλαμάτας ενώπιον του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Καλαμάτας η από 16-7-2010 αίτηση μεταρρύθμισης (αρ. εκθ. κατ. 
931/16-7-2010), εφ’ ης χορηγήθηκε προσωρινή διαταγή του Δικαστή του άνω 
Δικαστηρίου, προσδιορίστηκε δε δικάσιμος η 26η-7-2010. 

Στα πλαίσια της άνω ανοιγείσας εκκρεμούς δίκης, την 22α-7-2010, λόγω του 
εξαιρετικά κατεπείγοντος, εδόθη η εντολή προς τους νομικούς συμβούλους του 
Δήμου δι’ άσκηση ανακοίνωσης δίκης – προσεπίκλησης σε παρέμβαση προς το 
Ελληνικό Δημόσιο, νομίμως εκπροσωπούμενο από τον κ. Υπουργό Οικονομικών και 
επιπροσθέτως, εν προκειμένω, από τον κ. Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
και Ηλ. Διακυβέρνησης και την κα Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής ενώπιον του άνω δικαστηρίου. 

Σε εκτέλεση της άνω εντολής ασκήθηκε ενώπιον του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Καλαμάτας η από 22-7-2010 ανακοίνωση δίκης-προσεπίκληση σε 
παρέμβαση (αρ. εκθ. κατ. 960/22-7-2010). 

Κατόπιν αυτών  

Εισηγούμαι 

Να εγκριθεί η εντολή του Δημάρχου άσκησης ενώπιον του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Καλαμάτας ανακοίνωσης δίκης-προσεπίκλησης σε παρέμβαση (αρ. 
εκθ. κατ. 960/22-7-2010) προς το Ελληνικό Δημόσιο, νομίμως εκπροσωπούμενο 
από τον κ. Υπουργό Οικονομικών και επιπροσθέτως, εν προκειμένω, από τον κ. 
Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλ. Διακυβέρνησης και την κα Υπουργό 
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Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, στα πλαίσια της ανοιγείσας με την 
από 16-7-2010 αίτηση μεταρρύθμισης (αρ. εκθ. κατ. 931/16-7-2010) εκκρεμούς 
δίκης. 

Να ορισθεί δικαστικός επιμελητής στο Πρωτοδικείο Αθηνών για τη διενέργεια 
των αναγκαίων επιδόσεων.  

  
Συνημμένα: Η από 22-7-2010 ανακοίνωση δίκης-προσεπίκληση σε παρέμβαση 

 
Η ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

Αθανασία Δ. Δημοπούλου 

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω 
 
 
 
Για το παραπάνω θέμα διεξάγεται διαλογική συζήτηση, η οποία έχει ως εξής:  
 

 
Ο δικαστικός επιμελητής να κάνει τι; Να πάει στην Υπουργό να 
έρθει μάρτυρας; 

 
Δεν έρχεται ποτέ η Υπουργός, αλλά καλείται το  Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο 
χειρίζεται τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει από το νόμο την 

ευθύνη της χωροθέτησης και της διαχείρισης των απορριμμάτων, να μας πει τι κάνει. Και ο 
δικαστής δέχθηκε ότι το Ελληνικό Δημόσιο που έχει την ευθύνη πρέπει να έρθει να πει τι 
κάνει. Δεν μπορεί να κυνηγάνε το Δήμαρχο, τριακόσιους Δημάρχους ανά την Ελλάδα, και 
να ξεκαθαρίσουν εν πάση περιπτώσει ποιος έχει την ευθύνη, γιατί όπως  διάβαζα προχθές 
γίνονται μπαλάκι μεταξύ Υπουργού Εσωτερικών και Υπουργού Περιβάλλοντος.  Και μιλάμε 
για εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ τα οποία κοιμούνται αυτή τη στιγμή στο ΕΣΠΑ. Αυτή 
είναι η αλήθεια και αυτή ήταν πάντοτε η αλήθεια τριάντα χρόνια. 
Ποιος φταίει; Τριακόσιοι Δήμαρχοι φταίνε; Καλά, φταίω εγώ, ο Φούρας φταίει; Ο Σαχίδης 
φταίει στην Καβάλα; Ο Πατσιλίβας φταίει στην Σπάρτη;  

 
Εγώ δεν ξέρω ποιος φταίει, εκείνο που ξέρω είναι ότι η πολιτεία είχε 
χωροθετήσει χώρο ΧΥΤΑ στο Παλιοροβούνι και εσείς σαν 

Πρόεδρος της ΤΕΔΚ  δεν κάνατε τίποτα. Το παραβλέψατε, πέρασε αμβρόχοις ποσίν  και 
τώρα επικαλούμαστε την πολιτεία. Η πολιτεία είχε χωροθετήσει χώρο. Άρα το να λέμε όλο 
¨η πολιτεία, η πολιτεία¨ είναι για τον κόσμο. Η πολιτεία χωροθέτησε χώρο, έστειλε και 
χρήματα, τα οποία πήγαν στον αέρα Δήμαρχε και επ’ αυτού δεν κάνατε τίποτα. Έστειλε ένα 
εκατομμύριο ευρώ στο ΦΟΔΣΑ και δεν έγινε τίποτα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν μιλάμε συμπολιτευτικά ούτε αντιπολιτευτικά. 
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Συμπολιτεύομαι την προηγούμενη κυβέρνηση; Δεν κατάλαβα. 

 
Ακούστε. Στη διαχείριση των απορριμμάτων εμπλοκή έχει η Κυβέρνηση και ο 
ΦΟΔΣΑ σύμφωνα με το νόμο. Του ΦΟΔΣΑ τις όποιες αρμοδιότητες όσον 

αφορά τη διαχείριση τις έχει πάρει η Περιφέρεια. Γι’ αυτό η Περιφέρεια αγόρασε τους 
δεματοποιητές, γι’ αυτό έχει την εργολαβία με  τους δεματοποιητές.  
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Δήμαρχε πάντοτε πας ένα βήμα μπροστά. 
 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Άφησέ με να σου πω. Και τότε και τώρα. Η Περιφέρεια όρισε το 
Παλιοροβούνι. Υπήρξαν αντιδράσεις για το Παλιοροβούνι από το Δήμο 

Οιχαλίας. Πέρα όμως από τις αντιδράσεις, η περιοχή αυτή κάηκε και με Π.Δ. του 2007 
απαγορεύεται σε περιοχές οι οποίες είναι καμένες οι οποιεσδήποτε δραστηριότητες. Εγώ 
είπα στον Περιφερειάρχη ¨τροποποιείστε το Π.Δ. του 2007 ως προς το Παλιοροβούνι¨ και 
βρεθήκαμε στην εξής δύσκολη θέση. Το μεν Υπουργείο να δίνει εντολή ¨προχωρήστε τις 
μελέτες στο Παλιοροβούνι¨, η δε Περιφέρεια Πελοποννήσου να δίνει εντολές  δίνει  εντολές 
¨σταματήστε τις μελέτες¨ γιατί το Π.Δ. του 2007 λέει αυτά τα πράγματα. Με συγχωρείς, 
ευθύνεται η πολιτεία σε αυτήν τη ιστορία που δεν ξεκαθαρίζει τι θέλει ή ευθύνεται κάποιος 
άλλος; Πέρα απ’ αυτά, η ΤΕΔΚ, στην οποία εγώ είμαι Πρόεδρος, δεν κάνω ότι θέλω, είναι 
ένα συνδικαλιστικό όργανο των Δημάρχων. Δεν είναι τίποτα παραπάνω. Είναι ένα νομικό 
πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, στην ουσία συνδικαλιστικό όργανο είναι. Το όργανο εκείνο που 
από την πολιτεία έχει την ευθύνη είναι ο ΦΟΔΣΑ, η οποία ευθύνη αφαιρέθηκε για πολλούς 
και διαφόρους λόγους, υποκειμενικούς και αντικειμενικούς. Γι’ αυτό, εάν ήταν ο ΦΟΔΣΑ θα 
αγοράζανε τους δεματοποιητές, θα κάνανε πολιτική διαχείρισης οι ΦΟΔΣΑ. Το έκανε η 
Περιφέρεια γιατί σύμφωνα με το νόμο μπορεί να πάρει αυτή την αρμοδιότητα. Το να λέμε 
λοιπόν ότι, το κεντρικό κράτος, που έχει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, ίσως πάνω και 
από δις, για να κάνει διαχείριση απορριμμάτων, κοιμούνται ένα χρόνο, δεν έχομε έκφραση 
της πολιτικής βούλησης της κυβερνητικής .. 

 
Τι λες Δήμαρχε; Το Σεπτέμβριο λήγει της Αβούρη. Μπορείς να 
βγάλεις άλλο νόμο; 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι. Εγώ χαίρομαι γιατί χθες κατατέθηκε ο νέος ΠΕΣΔΑ .. 
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: .. και πολύ γρήγορα. Άρα λοιπόν δεν φταίει η πολιτεία.  

 
Αρχίζει η δημόσια διαβούλευση και στα πλαίσια αυτής της δημόσιας 
διαβούλευσης να συνεννοηθούμε, να γίνει το καλύτερο δυνατό και να μην έχει 

ο ΠΕΣΔΑ του 2010 την τύχη του ΠΕΣΔΑ του 2005, διότι θα συνεχισθούν τα προβλήματα. 
 
Ο ΠΕΣΔΑ του 2005 είχε πέντε χρόνια ζωής. Αυτό είναι νόμος και 
δεν μπορούσε όποια κυβέρνηση και να ήταν να έκανε άλλο ΠΕΣΔΑ 

πέρσι ή φέτος. Πρέπει να λήξει η χρονική διάρκεια για να γίνει νέος νόμος. 
Αυτά που λέτε για το Παλιοροβούνι που κάηκε, κάηκε και στην Αθήνα, αλλά ο κ. 
Περιφερειάρχης σας  ο κ. Αγγελόπουλος τα έκανε πλακάκια με το Δήμαρχο Οιχαλίας και με 
κάποιον από δω, παράγοντες και εσκεμμένα το Παλιοροβούνι δεν αφαιρέθηκε από …. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να ψηφίσουμε; 

 
Όχι, γιατί  έχεις βομβαρδίσει τον κόσμο και τον έχεις αποβλακώσει. 
Αυτό έκανε ο Αγγελόπουλος, δεν …….. το Παλιοροβούνι και το 

άφησε να γίνει αναδασωτέο, εσκεμμένα.    
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, ομόφωνα. 
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της τα προαναφερόμενα,  
 

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

Ι. Εγκρίνει την εντολή του Δημάρχου άσκησης ενώπιον του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Καλαμάτας ανακοίνωσης δίκης-προσεπίκλησης σε παρέμβαση 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  
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(αρ. εκθ. κατ. 960/22-7-2010) προς το Ελληνικό Δημόσιο, νομίμως 
εκπροσωπούμενο από τον κ. Υπουργό Οικονομικών και επιπροσθέτως, εν 
προκειμένω, από τον κ. Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλ. 
Διακυβέρνησης και την κα Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής, στα πλαίσια της ανοιγείσας με την από 16-7-2010 αίτηση 
μεταρρύθμισης (αρ. εκθ. κατ. 931/16-7-2010) εκκρεμούς δίκης. 

 

ΙΙ. Εγκρίνει τον ορισμό του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών  κ. 
Έξαρχου Κων/νου του Ευαγγέλου 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 Αθανάσιος 

  3. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Κουρκουτάς Γεώργιος  

  6. Μπάκας Ιωάννης  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 3 Αυγούστου 2010 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 
                                                                                      


