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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  02/2006 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  026/2006 

 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 24η Ιανουαρίου 2006, ηµέρα Τρίτη και ώρα 8:30 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. 02/19-01-2006 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) Αργυροπούλου 
Βασιλική, 4) Βασιλάκη Γεωργία, 5) ∆ιασάκος Νικόλαος, 6) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος (αποχώρηση 
στην υπ΄ αριθµ. 28 απόφαση), 7) Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος, 8) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 9) 
Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 10) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 11) Κουδούνης Αργύριος, 12) 
Κουµουνδούρος Νικόλαος, 13) Κυριακόπουλος Γεώργιος, 14) Λαφαζάνος Γεώργιος, 15) 
Λευθεριώτης Ευστάθιος, 16) Μάλαµας Παναγιώτης, 17) Μαλαπάνης Χρήστος, 18) Μασούρας 
Γρηγόριος, 19) Μαστοράκης ∆ηµήτριος, 20) Μαυρέα Αικατερίνη, 21) Μέλιος Ιωάννης, 22) 
Μπάκας ∆ηµήτριος (προσέλευση στην υπ΄ αριθµ. 22 απόφαση), 23) Μπάκας Ιωάννης, 24) 
Μπαστακός Παναγιώτης, 25) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 26) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 27) 
Πασχάλης Γεώργιος, 28) Πουλόπουλος ∆ηµήτριος, 29) Σούµπλης Μιχαήλ (αποχώρηση στην 
υπ΄ αριθµ. 28 απόφαση), 30) Τσακαλάκου Σταυρούλα, 31) Τσώλης Πέτρος (αποχώρηση στην 
υπ΄ αριθµ. 26 απόφαση)  και  32) Χειλάς Ευάγγελος. 
 
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Αλοίµονος 
Ιωάννης, 2) Γιαννακόπουλος ∆ιονύσιος και 3) Οικονοµόπουλος Βασίλειος.  
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται οι Πάρεδροι όλων των δηµοτικών διαµερισµάτων ήτοι οι κ.κ. 
Βαρελάς Γεώργιος (∆.∆. Πηγών), Βουτσής Γεώργιος (∆.∆. Λαδά), Μαρινάκης Σαράντος (∆.∆. 
Καρβελίου)  και  Μπατσικούρας ∆ηµήτριος (∆.∆. Νέδουσας). 
 
 
 
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 5ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Επί της µηνυτήριας αναφοράς κατά του Προέδρου και µελών του Τοπικού Συµβουλίου Βέργας. 
 
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο υπ΄ αριθµ. πρωτ. 175/2-11-2005 (αριθµ. πρωτ. 
∆ήµου 22059/24-11-2005) έγγραφο του Προέδρου του Τοπικού Συµβουλίου Βέργας και 
∆ηµοτικού Συµβούλου, κ. Χειλά Ευάγγελου, το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
«ΘΕΜΑ: Σχετικά µε µηνυτήρια αναφορά κατά του Προέδρου και γενικότερα του Τ.Σ. 
 
Σας επισηµαίνουµε ότι πριν µερικούς µήνες διεπιστώθη καταπάτηση ∆ηµοτικού χώρου από τον 
κ. Γεώργιο Φλωράκη σύµφωνα µε τον πρώην ιδιοκτήτη του οικοπέδου του και πολλών 
µαρτύρων που χρησιµοποιούσαν τον καταπατηθέντα χώρο για τα κτήµατά τους. Λεπτοµέρειες 
αναφέρονται στην επισυναπτόµενη απόφαση του Τοπικού Συµβουλίου. Παρ΄ όλα αυτά δεν 
ζητήσαµε την ποινική του δίωξη αλλά προσέφυγαν οι ενδιαφερόµενοι µε αποτέλεσµα να 
απαλλαγεί από το δικαστήριο. Κατόπιν αυτού προέβη σε µήνυση κατ΄ εµού. Στη µηνυτήρια 
αναφορά αυτά που καταγράφονται δεν ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα, αφού 
ενήργησε εκ του πονηρού αποσπώντας βεβαίωση από την Τ.Υ. χωρίς τις προτάσεις του Τ.Σ. 
Αυτά που συµβαίνουν είναι εξωφρενικά, να υπερασπίζεσαι τα περιουσιακά στοιχεία του ∆ήµου 
και να βρίσκεσαι εκτεθειµένος. 
 
Μετά απ΄ όλα αυτά ζητώ την στήριξη της ∆ηµοτικής αρχής και παρακαλώ πολύ να 
συµπεριληφθεί στα θέµατα της επόµενης συνεδρίασης προς συζήτηση και λήψη απόφασης. 
Επίσης να γίνει από τη Νοµική Υπηρεσία διεκδικητική αγωγή κατά  µηνυόµενου για κάλυψη της 
προσωπικής υπόστασης και προστασία των περιουσιακών στοιχείων του διαµερίσµατος. 
Σας επισυνάπτουµε την απόφαση Τ.Σ. καθώς και τη µηνυτήρια αναφορά. 
Παρακαλούµε για τις απαραίτητες ενέργειες. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΤΟΥ Τ.Σ. ΒΕΡΓΑΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΕΙΛΑΣ» 
       
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος δίνει στο λόγο στο Πρόεδρο του Τοπικού Συµβουλίου Βέργας και 
∆ηµοτικό Σύµβουλο, κ. Χειλά, ο οποίος λέει τα εξής: 
   

 
Κύριε ∆ήµαρχε, κ. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι πρωτοφανές και ανήκουστο 
φαινόµενο να διαπιστώνεται καταπάτηση σε δηµοτικούς χώρους και να βρίσκεσαι 

στο εδώλιο του κατηγορούµενου. Αυτό συνέβη σε εµένα αγαπητοί συνάδελφοι. 
Έγινε επιτόπια µετάβαση του Τοπικού Συµβουλίου και διεπιστώθη, συγκεκριµένα στον παλιό 
οικισµό Βέργας, µια καταπάτηση από τον κ. Φλωράκη Γεώργιο ο οποίος κάνει οικοδοµή εκεί 
στο συγκεκριµένο σηµείο και βεβαίως κάνοντας την περίφραξη διεπιστώθη ότι καταπατήθηκε ο 
δηµοτικός χώρος, δηλαδή συγκεκριµένα ένα τεµάχιο του ∆ιαµερίσµατος και µία δίοδος 
δουλείας δρόµου. Αυτό διεπιστώθη κατόπιν µαρτυρία των ενδιαφεροµένων και µαρτύρων.  
Εµείς ως οφείλαµε ενηµερώσαµε την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου που είναι αρµόδια για τα 
θέµατα αυτά, και συγκεκριµένα το Σχέδιο Πόλης, να µην προβεί στην έκδοση βεβαίωσης για το 
λόγο ότι υπήρχε αυτό το πρόβληµα. Όµως εµείς δεν είχαµε πάρει απόφαση του Τοπικού 
Συµβουλίου, πήραµε σε λίγες ηµέρες, γιατί δεν µπορούµε αµέσως την ίδια στιγµή να πάρουµε 
απόφαση, εφόσον είχαµε ενηµερώσει την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου.  Η Τεχνική Υπηρεσία 
του ∆ήµου προέβη στην έκδοση βεβαίωσης, χορήγησε τη βεβαίωση αυτή στον κ. Φλωράκη 

ΧΕΙΛΑΣ: 
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Γεώργιο και ο κ. Φλωράκης Γεώργιος τη χρησιµοποίησε στο ∆ικαστήριο εφόσον είχε ήδη 
µηνυθεί από τους ενδιαφερόµενους που είχε καταπατήσει το δρόµο δουλείας. Πέραν αυτού 
από εκεί και µετά ο κ. Φλωράκης αφού αθωώθηκε στο ∆ικαστήριο έκρινε σκόπιµο να µηνύσει 
το Τοπικό Συµβούλιο και ιδιαίτερα τον Πρόεδρο του Τοπικού Συµβουλίου, δηλαδή εµένα, ότι 
ενήργησα κακώς και ότι κακώς κατήγγειλα όλα αυτά τα πράγµατα.  ∆ιαπιστώνεται εκ των 
υστέρων, εδώ είναι και ο κ. Σοφρωνάς ο οποίος ήταν µηχανικός του έργου που συνεργάστηκε 
µε τον αναφερόµενο ιδιοκτήτη, ο οποίος είναι παρών να µας πει ότι πράγµατι  έγινε κάποια 
παράβαση.  

 
Όχι Βαγγέλη µου, έχει πειστεί το Σώµα πιστεύω. Μην … 
 

Ο µηχανικός είναι εδώ πέρα ο ίδιος ο οποίος ….  
 
Μα έχει πειστεί το Σώµα. 
 

… ο οποίος µπορεί να µας πει ότι πράγµατι έγινε έτσι.  
 

Εγώ θα παρακαλέσω …. 
 
Φωνή: …. τι πρέπει να κάνουµε, ένα, και δεύτερον η Τεχνική Υπηρεσία πως έδωσε βεβαίωση 
…. (δεν ακούγεται) 

 
Τι ζητάς από το Σώµα λοιπόν. Ένα ψήφισµα; 
 

 
Να πω και κάτι άλλο για την Τεχνική Υπηρεσία. Επειδή είναι διαπιστωµένο ότι στη 
Βέργα γίνονται πολλές τέτοιες παραβάσεις σε δρόµους και πολλές φορές αυτά τα 

θέµατα έχουν έρθει στην Τεχνική Υπηρεσία και ίσως δεν ξέρω, και στη Νοµική Υπηρεσία του 
∆ήµου, θα έπρεπε να είµαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στην έκδοση βεβαιώσεων και βεβαίως να 
παίρνουµε και θέσεις σε ζητήµατα τέτοια γιατί νοµίζω ότι η αρµοδιότητα δεν είναι του Τοπικού 
Συµβουλίου ιδιαίτερα, είναι αποκλειστικά της Τεχνικής Υπηρεσίας, και της Νοµικής Υπηρεσίας, 
η οποία θα πρέπει σ΄ αυτά τα ζητήµατα να παίρνει θέσεις και όχι να παίρνουµε εµείς και να 
βρισκόµαστε στο τέλος στο εδώλιο του κατηγορούµενου.  
Ευχαριστώ. 

 
Από το Σώµα τι θέλεις. 
 

Εγώ από το Σώµα αυτή τη στιγµή ζητώ, όχι περισσότερο, επειδή βρίσκοµαι στο 
∆ικαστήριο γι΄ αυτήν την υπόθεση, να πάρουνε µια θέση ότι όντως πραγµατικά 

βάσει της απόφασης του Τοπικού Συµβουλίου που υπάρχει να τη σεβαστούµε και να υπάρξει 
µια καλλίτερη  αυτή από πλευράς του Συµβουλίου.  
 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση επί του θέµατος µε ερωτήσεις µελών του Σώµατος, απαντήσεις 
σχετικά και τοποθετήσεις, ως εξής: 
 

 
Μια ερώτηση ο κ. Νταγιόπουλος. 

 
Η βεβαίωση που έδωσε η Τεχνική Υπηρεσία ήταν λάθος;  
 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΧΕΙΛΑΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΧΕΙΛΑΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΧΕΙΛΑΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΧΕΙΛΑΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Η Τεχνική Υπηρεσία απ΄ ότι µου είπαν εµένα παρόλα που είχα ειδοποιήσει 
τηλεφωνικά να περιµένουν την απόφαση, µου είπε ότι ¨εγώ βάσει του 

τοπογραφικού εξέδωσα τη βεβαίωση¨.  
 
Ήταν λάθος; 
 

Η βεβαίωση, ναι. Ήταν το … 
 
Όφειλε λοιπόν η Τεχνική Υπηρεσία να ανακαλέσει  τη βεβαίωση. Είναι 
µεγάλο το θέµα. ∆εν είναι απλό το θέµα. 

 
Το ζήτησα αυτό και δεν έγινε ανάκληση. 

 
Κύριε συνάδελφε είναι πολύ µεγάλο το θέµα. 
 

Έτσι ακριβώς. 
 

 
Αν η Τεχνική Υπηρεσία… Γιατί έχει διαπράξει και άλλο πράγµα η Τεχνική 
Υπηρεσία τώρα τελευταία. Έχει καταργήσει απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου και το έχει αγνοήσει. Ήταν λάθος η απόφαση;  
Τι …… έχει το Συµβούλιο; Αν µας καταργεί η Τεχνική Υπηρεσία να µας το πει. Γιατί υπάρχει και 
άλλο έγγραφο το οποίο ανακλήθηκε και θέλω να µάθω αν αυτό το χρονικό διάστηµα εκδόσεως 
και ανακλήσεως αυτού του εγγράφου, χρησιµοποιήθηκε αυτό το έγγραφο. ∆εν µπορεί η 
Τεχνική Υπηρεσία στη µία να ζητείται και να χρειάζεται απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
και µετά η ίδια να αγνοεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και να δίνει άλλη απόφαση διαφορετική από 
την απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Πρέπει να προσεχτεί αυτό το πράγµα, για να µην το 
επεκτείνουµε γιατί είµαι σε θέση να το επεκτείνω και να το πάω σε πολύ βάθος κύριε ∆ήµαρχε 
Μαλαπάνη. Μέχρι και την παραίτησή µου αυτή τη στιγµή µπορώ να υποβάλω και να µείνω 
απλώς δηµοτικός σύµβουλος. Σας παρακαλώ πολύ. Το ξέρετε το χαρτί.  

 
Ποιο χαρτί ξέρω; ∆εν το ξέρω ρε Γιώργο. 

 
∆εν το ξέρετε! ∆εν είσαστε ο αρµόδιος εσείς για την Τεχνική Υπηρεσία! 
 
Εγώ δεν µπορώ να καταλάβω αυτά που είπε … 
 

Το σηµείωµα για την ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ, να το µάθουµε, που 
εξεδόθη και ανεκλήθη, χρησιµοποιήθηκε σ΄ αυτό το χρονικό διάστηµα ….. 

(διακοπή στην κασέτα) … χρειαζότανε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τον καθορισµό 
όρων χρήσεως του συγκεκριµένου κτηρίου, µετά για την αλλαγή των όρων δεν χρειαζόταν 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου αλλά µια γνωµάτευση του Προϊσταµένου των Τεχνικών 
Υπηρεσιών; Ερώτηµα.  
 
….. (δεν ακούγεται) την παραίτησή µου τώρα……  Σας παρακαλώ δηλαδή. 

 
Είναι πολύ σηµαντικά αυτά που λέγονται, έτσι;      
 

Κύριε Κυριακόπουλε, στην τοποθέτηση του κ. Χειλά σας παρακαλώ. 
 

Φωνή: Πρώτα.  Μετά η καταγγελία  … 
 

ΧΕΙΛΑΣ: 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΧΕΙΛΑΣ: 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΧΕΙΛΑΣ: 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΧΕΙΛΑΣ: 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΜΑΛΑΠΑΝΗΣ:  

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  
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Ναι εντάξει, η καταγγελία θα πάρει άλλη αυτή.  
 
Εδώ έχουµε δύο θέµατα. Το πρόβληµα που έχει ο Βαγγέλης …. 
 

(δεν ακούγεται) ……. 
 
Κύριε συνάδελφε… 
 

(δεν ακούγεται) ……  
 
Σωστό, αλλά επειδή ακουστήκανε πολύ σοβαρά πράγµατα εδώ … 
 

(δεν ακούγεται) ……  
 
Ναι αλλά µη µου λέτε τι θα πω. Εγώ δεν σας διακόπτω, συγγνώµη. 
 

Λοιπόν επί του θέµατος του κ. Χειλά.  
Επειδή πράγµατι προέκυψε τότε πρόβληµα µε την καταπάτηση, σύµφωνα µε τον Πρόεδρο του 
∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος τον κ. Χειλά, τµήµατος της δηµοτικής οδού εκεί, το θέµα το 
χειρίστηκε προσωπικά ο Προϊστάµενος του Σχεδίου Πόλης ο κ. Πατσαρίνος, ο οποίος πήγε και 
έκανε αυτοψία και έστειλε µια απάντηση στο δηµότη ο οποίος είχε ζητήσει να γίνει αυτοψία και 
είπε ότι ¨Για µένα δεν υπάρχει πρόβληµα¨. Εγώ πραγµατικά δεν ξέρω αν υπάρχει ή δεν 
υπάρχει πρόβληµα γιατί όπως πολύ σωστά ανέφερε ο Βαγγέλης στη Βέργα µε την 
ανοικοδόµηση που υπάρχει πράγµατι πρέπει να είµαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. ∆ηλαδή κάθε 
φορά που κάποιος χτίζει µια µάντρα θα πρέπει να είµαστε απίκο γιατί όλο και κάτι γίνεται. 
Παρόλα αυτά εγώ συζήτησα µε τον Νίκο, τότε ήδη, και µου είπε ότι αυτοί δεν είδαν καµία 
παράβαση. Εγώ δεν µπορώ να ξέρω και ο ∆ήµος σε τελευταία ανάλυση … Ε. τι να πω, δεν 
υπήρχε κατά την άποψη µου εκ µέρους του κ. Πατσαρίνου κάποια…, δηλαδή να θέλει ντε και 
καλά το συγκεκριµένο δηµότη, που σύµφωνα µε την άποψη του κ. Χειλά καταπατούσε 
δηµοτικό χώρο… Αυτό που συµφωνώ µε τον κ. Χειλά είναι ότι θα έπρεπε να περιµένει 
τουλάχιστον την απόφαση του Κοινοτικού Συµβουλίου και εν συνεχεία να απαντήσει και στο 
δηµότη. Φυσικά θεωρώ επιεικώς απαράδεκτο το γεγονός ότι ο συγκεκριµένος δηµότης εν 
συνεχεία κατέφυγε στη δικαιοσύνη και έκανε µήνυση στον κ. Χειλά. Πιστεύω ότι αυτά τα 
πράγµατα δεν πρέπει να ποινικοποιούνται και γι΄ αυτό ζητάω από το Σώµα, ο κ. Χειλάς πρέπει 
να έχει την προστασία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και την νοµική παροχή. Εγώ προσωπικά θα 
πάω αν θέλει µάρτυρας υπεράσπισης και θα στείλω να ξαναγίνει αυτοψία στο συγκεκριµένο 
σηµείο πάλι για να το ξαναδούµε το θέµα. Θεωρώ επιεικώς απαράδεκτο τον οποιοδήποτε 
δηµότη να κάνει µήνυση γιατί ο Πρόεδρος ενός ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος, καλώς ή κακώς δεν 
έχει σηµασία, κανένας δεν είναι αλάνθαστος, θεωρεί, αφού την ξέρει την περιοχή, ότι αυτό το 
πράγµα ενδεχόµενα να είχε καταπατήσει ένα κοµµάτι, αλλά δεν καταλήγουµε στα δικαστήρια 
για τέτοια πράγµατα. Για όνοµα του Θεού!  

 
 Ο κ. Λευθεριώτης.  

 
Επειδή λοιπόν  κ. Πρόεδρε το θέµα είναι αρκετά σοβαρό και το πήραµε έτσι 
µια και έγινε και η παρείσφρηση…  

Ζητάει ένας δηµότης σ΄ ένα δηµοτικό διαµέρισµα µία βεβαίωση από τη ∆ηµοτική Αρχή για 
κάτι, ότι θέλει.  
Θα πρέπει να µεταφερθεί από τους πολιτικούς προϊσταµένους, και δεν µε ενδιαφέρει εµένα 
εγώ δεν έχω προσωπικά µε κανέναν από αυτούς που εργάζονται στην Τεχνική Υπηρεσία, όµως 
δεν διοικεί η Τεχνική Υπηρεσία εµείς διοικούµε, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, κυρίως όµως εσείς η 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ:  

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ:  

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ:  

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ:     
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∆ηµοτική Αρχή, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να δώσουνε κανένα απολύτως χαρτάκι σε κανέναν 
και για κανέναν λόγο εάν προηγουµένως δεν έχουν ενηµερωθεί τα Τοπικά Συµβούλια.  
Πέραν της απαξίωσης, ξεκινάµε τις σοβαρές και σωστές κουβέντες, πέραν της απαξίωσης που 
δείχνεται µόνιµα και που δείχνουν οι Τεχνικές Υπηρεσίες και άλλες Υπηρεσίες του ∆ήµου, και 
είναι πολύ σοβαρό αυτό, µπαίνουµε στη λογική των συνεπειών του τι µπορεί να γίνει από εκεί 
και µετά.  
Εγώ θα ξεκινήσω το ανάποδο, θα δεχτώ ότι είχε λάθος ο Πρόεδρος και το Τοπικό Συµβούλιο. 
Είχε λάθος και ήτανε λάθος η εκτίµησή τους. Όταν πήγε όποιος πήγε από την Τεχνική 
Υπηρεσία έπρεπε να πάει στο Συµβούλιο, όχι στον δηµότη, και όταν µάλιστα έχει προηγηθεί 
και τηλεφωνική επικοινωνία. ∆ιότι δικαιώθηκε ο δηµότης µε απόφαση του δικαστηρίου και 
µετά πήρε και όρεξη να ¨εκδικηθεί¨ και κάνει και µήνυση. Και να πάτε εσείς τώρα κ. 
Αντιδήµαρχε ως µάρτυρας υπερασπίσεως, δεν λέει τίποτε. Το µόνο που θα κάνετε είναι να 
δείξετε τη συµπαράσταση και την ¨αγάπη¨ πάλι προς τον συνάδελφο Βαγγέλη Χειλά, εν τη 
αιθούση συνάδελφο. ∆εν τον απαλλάσσει  κανένας όµως. Αυτός που πρέπει να πάει είναι η 
Τεχνική Υπηρεσία και να πάει να πει ¨Έκανα λάθος, έδωσα λάθος χαρτί, το παίρνω πίσω το 
λάθος χαρτί, δέχοµαι αυτά που λέει το Τοπικό Συµβούλιο και δέχοµαι αυτά ….¨ αν έτσι είναι, 
εγώ δεν ξέρω ποιο απ΄ όλα είναι σωστά. Εγώ µιλάω για το ορθόν της διαδικασία και για τον 
τρόπο µε τον οποίο δεν µπορεί εµείς γενικώς, και δεν λέω µόνο ένα Τοπικό Συµβούλιο, και 
εµείς εδώ, και εδώ ήταν η αγανάκτηση, αν ερµηνεύω σωστά, και του Γιώργου του 
Νταγιόπουλου, πολλές φορές έχω τονίσει, και το κλείνω γιατί βγαίνω και εγώ λίγο από το 
θέµα, µας φέρνει η Τεχνική Υπηρεσία µία εισήγηση, οι περισσότεροι από εµάς δεν είναι 
τεχνικοί, λέµε οµόφωνα µε την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας και µετά από κανένα χρόνο 
ξανάρχεται για το ίδιο θέµα που επίσης δεν το θυµόµαστε µία άλλη εισήγηση µε εντελώς 
ανάποδα και διαφορετικά θέµατα για το ίδιο θέµα και ξαναλέµε οµόφωνα σε µια απόφαση που 
ήδη είχαµε πάρει άλλη απόφαση οµόφωνα. Και επειδή στη λογική του να µας καλύπτει 
τουλάχιστον η Υπηρεσία, και όχι µόνο η Τεχνική όλες οι Υπηρεσίες του ∆ήµου, να καλύπτουν 
την ορθότητα της λήψης των αποφάσεων σ΄ αυτό το ∆ηµοτικό Συµβούλιο που είναι πάρα 
πολύ σοβαρό θέµα, νοµίζω ότι επειδή και εσείς είναι δύσκολο µία – µία από τις αποφάσεις να 
τις ελέγχετε και να παρακολουθείτε τον προϊστάµενο ή τις επιµέρους υπηρεσίες, η παράκληση 
είναι: Μαζεύτε τους, όπως πρέπει να κάνουµε και εσείς και εµείς κάθε φορά, όσοι διοικούν, 
µαζεύτε τους και υπενθυµίστε τους τις υποχρεώσεις τους. Είναι απαραίτητο, και κλείνω, ειδικά 
µε τα Τοπικά Συµβούλια τον πρώτο λόγο ειδικά για τέτοιου είδους αποφάσεις τον έχουν τα 
Τοπικά Συµβούλια γιατί µόνο αυτά ξέρουν. Εγώ δεν µπορώ να ξέρω τι γίνεται στη Νέδουσα 
αύριο αν κάποιος ζητήσει ένα χαρτί ή κάτι άλλο. Και δεν µπορεί να πάει βεβαίως κάποιος από 
την Τεχνική Υπηρεσία ή από το Σχέδιο Πόλης, ένας από τους δέκα  υπαλλήλους που είναι εκεί 
και να πάει να πει τη δική του άποψη µε ένα τοπογραφικό στο χέρι όταν έχει πέντε κατοίκους 
της περιοχής που του λένε άλλα!  
 

 
Η ερώτηση η οποία τίθεται αυτή τη στιγµή για εµένα, µετά απ΄ όσα 
ακούστηκαν, αρκετά πρακτικά είναι η εξής: Αυτή τη στιγµή υπάρχει µια 

απόφαση ∆ικαστηρίου, η απόφαση αυτή ∆ικαστηρίου έµµεσα προσκυρώνει κοµµάτι δηµοτικού 
χώρου κατά την άποψη του Τοπικού Συµβουλίου σε ιδιώτη, κατά της αποφάσεως αυτής έχει 
προσφύγει το Τοπικό Συµβούλιο; Θα προσφύγει;  
 
Φωνή: Όχι. ∆εν έχει δικαίωµα το Τοπικό Συµβούλιο … 

 
Ο ∆ήµος τέλος πάντων. Ο ∆ήµος, ναι. Ο ∆ήµος θα προσφύγει; Έκανε 
αίτηµα το ∆ηµοτικό Συµβούλιο… 

 
………… στη Νοµική Υπηρεσία και περιµένω τις ενέργειές τους. 
 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΧΕΙΛΑΣ: 
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Έτσι µπράβο. Άρα λοιπόν… 
 

Γι΄ αυτό είπα να είµαστε πιο προσεκτικοί. 
 
Αυτό ρωτάω. Χρειάζεται λοιπόν µία απόφαση ο ∆ήµος Καλαµάτας να 
προσφύγει κατά της πρωτοδίκου αυτής αποφάσεως. Έτσι δεν είναι; Που 

σηµαίνει για να προσφύγει θα πρέπει να τροποποιήσει τη βεβαίωση που έχει εκδώσει ήδη η 
Τεχνική Υπηρεσία, για να τα λέµε ένα – ένα τα βήµατα, και παράλληλα να ζητήσει στο 
διάστηµα αυτό µέχρι να εκδικαστεί αυτή η διαδικασία, αν δεν κάνω λάθος, την παράταση της 
εκδικάσεως της συκοφαντικής δυσφήµισης του κ. Χειλά.  
Νοµίζω λοιπόν ότι αυτά πρέπει να είναι τα βήµατα. Συµφωνούµε; 

 
Εγώ δεν θα διαφωνήσω µε τα περισσότερα από αυτά που είπε ο Στάθης 
και πράγµατι σ΄ αυτό µπορούµε να επεκταθούµε σε όλο το ∆ήµο 

Καλαµάτας και σε όλες τις Υπηρεσίες. Εγώ προσωπικά Στάθη ξέρεις ότι είµαι εκεί από τις 8 το 
πρωϊ µέχρι τις 3 το απόγευµα και είµαι σίγουρος ότι αρκετά πράγµατα έχουν µαζευτεί. Παρόλα 
αυτά δεν µπορούµε να ελέγχουµε τα πάντα. Άλλωστε το έγγραφο που έφυγε δεν είχε τη δικιά 
µου υπογραφή. 
Θα πω όµως κάτι άλλο, ότι στην ουσία και ο προϊστάµενος και ο ∆ιευθυντής  ουσιαστικά 
παραπλανήθηκαν από το δηµότη γιατί δεν είπαν ότι το συγεκριµένο χαρτί ήταν τελικά για να 
πάει στο ∆ικαστήριο και απλώς ζήτησαν να γίνει µια αυτοψία και να πούνε αν πράγµατι 
καταπατείται ή όχι ο χώρος και αυτό όπου φάνηκε, ένα πολύ απλό χαρτί κατέληξε στο 
∆ικαστήριο προκειµένου αυτός να απαλλαγεί.  Προτείνω λοιπόν στο ∆ηµοτικό µας Συµβούλιο, 
αυτό το έγγραφο του ∆ήµου Καλαµάτας να θεωρηθεί ότι δεν έχει φύγει ποτέ από το ∆ήµο και 
είναι άκυρο και αυτό να γνωστοποιηθεί στο ∆ικαστήριο όταν θα γίνει η δίκη του Βαγγέλη. Είναι 
το ελάχιστο που µπορώ να κάνω γιατί βλέπω ότι πράγµατι, έξω από το γεγονός ότι ένα τέτοιο 
χαρτί θα έπρεπε να έχει βγει και να έχει τουλάχιστον τη δικιά µου υπογραφή γιατί µάλλον θα 
το είχα µπλοκάρει, παρόλα αυτά θεωρώ ότι δύο υπηρεσιακοί παραπλανήθηκαν γιατί δεν είπε 
κανένας ότι ¨Αυτό θέλουµε να το χρησιµοποιήσουµε στο ∆ικαστήριο¨ όπως είχε ηθική 
υποχρέωση ο συγκεκριµένος δηµότης να κάνει. 

 
Ο κ. Ηλιόπουλος Αθανάσιος. 

 
Μία ερώτηση προτού µιλήσει ο κ. Ηλιόπουλος. 
Μπορου ……. (διακοπή στην κασέτα) 

 
Νοµίζω ότι µπορούµε να πούµε ότι το χαρτί αυτό που εδόθη δεν µας εκφράζει 
διότι εδόθη ερήµην των τοπικών πληροφοριών. Αυτό είναι το θέµα. Άµα δεν 

έχεις την τοπική πληροφορία δεν µπορείς να το αξιολογήσεις. ∆εν κατηγορούµε κανέναν από 
την Τεχνική Υπηρεσία. Προς Θεού, µην περάσει πουθενά αυτή η άποψη. Νοµίζω ότι ένας 
δηµότης εξαιρετικά ευφυής παραπλάνησε την Τεχνική Υπηρεσία και µετά θέλησε να εκδηλωθεί 
εναντίον του Προέδρου του Τοπικού Συµβουλίου.  

 
 …. παραπλάνηση (δεν ακούγεται) 
 

Υπέδειξε λάθος όρια. 
 
Να το αποδείξει η Τεχνική Υπηρεσία …… 
 

∆εν θα βάλουµε να αποδείξει ότι έκανε λάθος την ίδια. Παρόλο αυτά νοµίζω ότι 
σαν Σώµα …. 

 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΧΕΙΛΑΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΜΑΛΑΠΑΝΗΣ: 

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΜΑΛΑΠΑΝΗΣ: 

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΜΑΛΑΠΑΝΗΣ: 
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 Συγγνώµη, από εκεί και πέρα δεν βάζουµε υπόλογους κανέναν, έτσι; 
 
…. µαζί µε αυτό που είπε ο Γιώργος ο Κυριακόπουλος, µπορούµε να βγάλουµε 
και να εκφράσουµε την εµπιστοσύνη µας αλλά και την ανυπόκριτη έτσι 

υποστήριξή µας στον τρόπο µε τον οποίο ο Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου Βέργας 
υποστηρίζει τα δηµοτικά θέµατα και προασπίζεται τη ∆ηµοτική περιουσία.  

 
Ο κ. Ηλιόπουλος 

 
Κύριε Πρόεδρε, όσον αφορά το θέµα του ∆ικαστηρίου από ότι 
πληροφορήθηκα έχουν γίνει ασφαλιστικά µέτρα. Το µόνο το οποίο 

µπορεί να γίνει αυτή τη στιγµή είναι να γίνει τακτική αγωγή. Τα ασφαλιστικά χάθηκαν. Βέβαια 
τα ασφαλιστικά, το λέει και η   λέξη, είναι προσωρινή ρύθµιση κατάστασης. Οφείλει λοιπόν ο 
∆ήµος να κάνει αγωγή. Ένα αυτό.  
Αυτό τώρα το οποίο έγινε στον κ Χειλά, είναι µήνυση για συκοφαντική δυσφήµιση, ότι δήθεν 
συκοφάντησε τον δηµότη για αυτό το οποίο έγινε. Επειδή το αντιµετωπίζω και εγώ το 
πρόβληµα στην περιοχή µου και µάλιστα µια φορά έστειλα µια απόφαση Τοπικού Συµβουλίου 
µε εννέα (9) καταγγελίες και όταν η Τεχνική Υπηρεσία, το Σχέδιο Πόλης, κάλεσε αυτούς τους 
δηµότες να προσκοµίσουν τα σχέδιά τους και µάθανε ότι η καταγγελία ήρθε από εµάς, 
δέχθηκα του κόσµου τις απειλές ότι θα µε µηνύσουν, θα µου κάνουν αποζηµιώσεις για ηθικές 
βλάβες κ.λ.π διότι τους κατήγγειλα. Αυτό το οποίο θέλω, και προτείνω, από την Τεχνική 
Υπηρεσία, γιατί εκεί διαβιβάζονται αυτά τα θέµατα, να είναι και πιο προσεκτική και γενικά να 
µας προστατεύουν εµάς τους Προέδρους των Τοπικών Συµβουλίων. ∆ιότι τι κάναµε στο κάτω 
– κάτω της γραφής; Αναφερθήκαµε αρµοδίως ότι υπάρχει µία καταγγελία γι΄ αυτό το πράγµα. 
Ούτε κρίση κάναµε γιατί δεν είµαστε ∆ικαστήρια και ζητήσαµε να επιληφθεί το Σχέδιο Πόλεως. 
Από εκεί και πέρα αν είναι κακό επειδή αναφερόµαστε ότι καταπατώνται ή θίγονται 
κοινόχρηστοι χώροι, αυτό µας τιµά.      
Πρέπει λοιπόν να µην µένουµε εκτεθειµένοι. Ο κ. Χειλάς ενήργησε 100%  µέσα στα όρια του 
νόµου και µέσα στις αρµοδιότητές του. Βέβαια αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι τελείως 
εκδικητικά ο δηµότης στρέφεται εναντίον του και του κάνει µήνυση για συκοφαντική 
δυσφήµιση και θα πρέπει ειδικά για τα Τοπικά Συµβούλια να µην είµαστε εκτεθειµένοι.   
Όσον αφορά, επαναλαµβάνω και πάλι, το θέµα της καταπάτησης όχι οι δηµότες, γιατί οι 
δηµότες τελικά στράφηκαν στα ∆ικαστήρια, πρέπει ο ∆ήµος να κάνει τακτική αγωγή για να 
χαρακτηρισθεί ο δρόµος κοινόχρηστος.  

 
∆εν θα δευτερολογήσω κ. Πρόεδρε, απλά θα σας πω ότι είναι απαράδεκτο οι 
Τεχνικές Υπηρεσίες σε τόσα σοβαρά θέµατα…. Γιατί δεν δέχοµαι αυτό που είπε 

ούτε ο κ. Κυριακόπουλος, ότι υπάρχουν χαρτιά µεγάλης σηµασίας ή µεγάλης σοβαρότητας και 
χαρτιά που δεν είναι τόσα σοβαρά; ∆ηλαδή το χαρτί που πήρε ο δηµότης αυτός, είχε το 
δικαίωµα να το χρησιµοποιήσει οπουδήποτε και γιατί να κάνει γνωστό στις Τεχνικές Υπηρεσίες 
τι θα το κάνει;  Ζήτησε κάτι, οι Τεχνικές Υπηρεσίες έδωσαν µια βεβαίωση χωρίς να ρωτήσουν 
το Τοπικό Συµβούλιο; Αυτός είναι ο σεβασµός στα Τοπικά Συµβούλια; Και εν πάση περιπτώσει 
στα Τοπικά Συµβούλια θεωρώ ότι πρέπει να τους δείχνουν την εµπιστοσύνη που τους πρέπει οι 
Τεχνικές Υπηρεσίες.  
Βέβαια έχω την εξής απορία: Όταν στράφηκαν µε ασφαλιστικά µέτρα οι δηµότες που εθίγοντο 
εν προκειµένω, οι Τεχνικές Υπηρεσίες αν είχαν ειδοποιηθεί από τον Πρόεδρο του Τοπικού 
Συµβουλίου γιατί δεν λειτούργησαν υπέρ του Προέδρου ή υπέρ των συµφερόντων που 
καταπατήθηκαν εν προκειµένω;  
Και κάτι ακόµη. ∆εν καταλαβαίνω και τη βιασύνη  της Τεχνικής Υπηρεσίας επί του προκειµένου 
θέµατος, γιατί εγώ έχω ενοχλήσει τις Τεχνικές Υπηρεσίες µε έγγραφά µου κατά το παρελθόν 
και ουδέποτε έχουν ασχοληθεί, γιατί δεν είναι χαρτογραφηµένη η περιοχή ή οτιδήποτε άλλο 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΜΑΛΑΠΑΝΗΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.: 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: 
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µου λένε. Και εγώ λοιπόν θα ζητήσω διευκρινήσεις γιατί σε άλλες περιπτώσεις έχουν τρέξει 
τόσο γρήγορα και στις δικές µου περιπτώσεις αγνοούν τις έγγραφες ειδοποιήσεις µου. 
Ευχαριστώ πολύ.  

 
Κύριε Χειλά θέλετε κάτι; Το Σώµα σας καλύπτει απ΄ ότι αντιληφθήκατε.  
 

Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω για την κάλυψη που παρέχεται από πλευράς 
συναδέλφων.  

Θέλω να σηµειώσω επίσης κάτι άλλο. ∆εν ξέρω, επειδή το είπε, είπα ……..  
(αλλαγή κασέτας)   
…. είναι εδώ πέρα, είναι ο κ. Σοφρωνάς και ο ίδιος διαπιστώνει ότι όντως έχει γίνει η 
παράβαση. Εγώ σας µιλάω εντίµως συνάδελφοι, ότι αν δεν είχα διαπιστώσει ότι πραγµατικά 
υπήρχε καταπάτηση δεν έκανα καµία ενέργεια, αν δεν ήµουν απολύτως σίγουρος. Εδώ είναι ο 
κ. Σοφρωνάς, ο ίδιος ήταν µηχανικός και ο ίδιος λέει ότι έχει γίνει καταπάτηση ακόµα. 
Ευχαριστώ.  
 

 
Λοιπόν …. 
 
 
∆ήµαρχε, ο κ. Αθανασόπουλος θέλει να µια κουβέντα και να το κλείσετε το θέµα.  

 
Κύριε Πρόεδρε, το ∆ικαστήριο κατά τη συζήτηση των ασφαλιστικών 
µέτρων δεν µπαίνει επί της ουσίας, εξέδωσε µια απόφαση συνηθισµένη, 

πολλές φορές εκτός πραγµατικότητος δυστυχώς, όµως από τη στιγµή που θα ασκηθεί τακτική 
αγωγή  εναντίον του δηµότη αναβάλλεται και η δίωξη εναντίον του Προέδρου έως ότου 
εκδικασθεί η τακτική αγωγή για να διαπιστώσει το ∆ικαστήριο µπαίνοντας επί της ουσίας ποιος 
εκ των δυο έχει δίκιο. Και επειδή απ΄ ότι φαίνεται όντως υπάρχει καταπάτηση, σηµαίνει ότι δεν 
θα υπάρξει προσκύρωση κατά συνέπεια δεν υφίσταται και ο λόγος της συκοφαντικής 
δυσφηµίσεως του Προέδρου προς το δηµότη.  Εποµένως πρέπει άµεσα να ασκηθεί τακτική 
αγωγή από πλευράς ∆ήµου εναντίον του δηµότη για την καταπάτηση του δηµοσίου χώρου.  

 
Συµπληρωµατικά σ΄ αυτό που λέει ο κ. Αθανασόπουλος. Πρέπει όµως 
προηγουµένως να γίνει η ανάκληση του εγγράφου της Τεχνικής 

Υπηρεσίας, αν δεν γίνει αυτό είναι ¨καµένη υπόθεση από χέρι¨.  
 
Όπως …… (πολύ µικρή διακοπή στην κασέτα) …. είναι το θέµα.  

 
Κάτσε να το αποφασίσουµε, να καταλήξουµε, ένα – ένα. 

 
Εποµένως να βάλουµε, ανάκληση … 
 

 του εγγράφου. Το είπε ο κ. Κυριακόπουλος.  
 
Με συγχωρείτε, µπορώ να κάνω και εγώ τη δευτερολογία µου και να το 
αποφασίσουµε κατόπιν;  
       
Ο κ. ∆ήµαρχος. 
 
∆εν υπάρχει θέµα να σπιλωθεί το όνοµα του Βαγγέλη του Χειλά. Ο Βαγγέλης ο 
Χειλάς χαίρει της άκρας εµπιστοσύνης όλων µας και ειδικά εµένα του ∆ηµάρχου. 

Είµαστε δίπλα του στην οδυνηρή περιπέτεια που περνάει και µην ξεχνάτε ότι όλοι εµείς οι 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΧΕΙΛΑΣ:     

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  
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εκλεγµένοι άρχοντες ανά πάσα στιγµή  κινδυνεύουµε µε την µήνυση οποιουδήποτε. Εγώ σαν 
∆ήµαρχος δε, πριν ακόµη τελεσιδικήσει η απόφαση µπορεί να παύσω από το αξίωµα του 
∆ηµάρχου βάσει του νόµου που υπάρχει. 
Σαν ∆ηµοτικό Συµβούλιο δεν πρέπει να επιτρέψουµε σε κανέναν να κάνει καταπάτηση και 
οφείλουµε να λάβουµε όλα τα νόµιµα µέτρα όπως είπε και ο Αντιδήµαρχος για να εµποδίσουµε 
και αυτούς αλλά και τους µέλλοντας που εποφθαλµιούν µέρη δικά µας. Υπάρχουν και άλλα 
πράγµατα, υπάρχουν και άλλα οικόπεδα που πάνε να τα καταπατήσουν. Εµείς είµαστε 
αυστηροί εναντίον αυτών που νοµίζουν ότι µπορεί να πλουτίσουν εις βάρος του ∆ήµου. Θα 
κινήσουµε κάθε νόµιµη διαδικασία να προασπίσουµε τα συµφέροντα του ∆ήµου. 
Ευχαριστώ. 

 
Κύριε Πρόεδρε, υπήρξε προηγουµένως, δεν έχει θέµα, έγινε µια σοβαρή 
καταγγελία.  

 
Υπάρχει και άλλος …. (δεν ακούγεται) 

 
Όχι γι΄ αυτό το θέµα, κύριε ∆ήµαρχε, για άλλο, ήσασταν έξω εκείνη τη 
στιγµή. 

 Έγινε µια σοβαρή καταγγελία, ή θα υπάρξει µια υπόσχεση διερεύνησής της παρουσία και 
ενηµέρωσής µας, όχι κατ΄ ανάγκη στην αίθουσα του ….  
 
(Κουβέντες εκτός µικροφώνου, δεν ακούγονται)   
 
Άλλο θέµα κ. ∆ήµαρχε είναι. Άλλο θέµα.  

 
Θα διερευνηθεί και θα συζητηθεί … 

 
Νοµίζω ότι απαιτείται µία απάντηση ή µία δέσµευση. 
 

Ναι ο κ. Κυριακόπουλος, ναι … 
 
∆εν απαιτούµε αυτή τη στιγµή να γίνει µια εξάντληση της συζήτησης.  
 

Γίνεται αντιληπτό και δεν µπορεί άλλωστε. 
 

Κύριε Κυριακόπουλε. 
 
Εγώ πραγµατικά δεν κατάλαβα τι είπε ο Αντιδήµαρχος. ∆εν θέλω να 
συνεχίσω γιατί είδα ότι ενοχλήθηκε. Όµως να πω µονάχα ότι τα της 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ σε σύσκεψη που είχαµε µε τον κ. ∆ήµαρχο και ελέγχοντας το τι χαρτιά έχουν 
βγει από την Τεχνική Υπηρεσία και από το ∆ήµο γενικά στο θέµα της ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΑΘΗΝΩΝ δεν υπήρχε τίποτα µεµπτό από καµία υπηρεσία του ∆ήµου Καλαµάτας. 

 
Επειδή τυχαίνω και ήµουνα και γιατρός της ∆ΕΗ, µέχρι πριν από δύο χρόνια, το 
ξέρει και ο Κώστας, θέλανε να νοικιάσουνε το κτίριο αυτό να το επισκευάσουνε 

να κάνουνε τη ∆ΕΗ. Είναι έτσι Κώστα ή δεν είναι;  Εγώ το είχα επισκεφτεί γιατί ήθελα να βάλω 
τα ιατρεία εκεί. Και επάνω και κάτω δεν λειτουργούσε τίποτα, έτσι; Από µεριάς Τεχνικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου δεν έχει γίνει κάτι το οποίο είναι µεµπτό, όµως εκείνο το οποίο δεν 
ξέραµε ότι όταν θα λειτουργούσε, έπρεπε να έχουµε κοιτάξει, αν εκκρεµεί δικαστική απόφαση 
ιδιοκτητών µε ∆ΕΗ, αλλά εµείς διεκδικήσαµε τα χρήµατά µας πήγαµε µετρήσαµε και έτσι δεν 
υπάρχει κάτι θέµα για την Τεχνική Υπηρεσία όσον αφορά το θέµα αυτό, το αντικείµενο. Έτσι;  
 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, το µε αριθµ. πρωτ. 
175/2-11-2005 ( αριθµ. πρωτ. ∆ήµου 22059/24-11-05) έγγραφο του ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος 
Βέργας και τα επισυναπτόµενα σ΄ αυτό,  
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Εκφράζει τη συµπαράσταση και τη στήριξή του προς τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο 
Καλαµάτας και Πρόεδρο του Τοπικού Συµβουλίου Βέργας κ. Χειλά Ευάγγελο, όπως 
διατυπώθηκε στη διαλογική συζήτηση η οποία καταχωρείται αναλυτικά στο 
ιστορικό της απόφασης αυτής, αναφορικά µε τη µήνυση που του έγινε από τον κ. 
Φλωράκη Γεώργιο.     
 
 
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. Αργυροπούλου Βασιλική 

  3. Βασιλάκη Γεωργία 

  4. ∆ιασάκος Νικόλαος 

  5. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 

  6. Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος 

  7. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

  8. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  9. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

  10. Κουδούνης Αργύριος 

  11. Κουµουνδούρος Νικόλαος 

  12. Κυριακόπουλος Γεώργιος 

  13. Λαφαζάνος Γεώργιος 

  14. Λευθεριώτης Ευστάθιος 

  15. Μάλαµας Παναγιώτης 

  16. Μαλαπάνης Χρήστος 

  17. Μασούρας Γρηγόριος 

  18. Μαστοράκης ∆ηµήτριος 

  19. Μαυρέα Αικατερίνη 

  20. Μέλιος Ιωάννης 

  21. Μπάκας ∆ηµήτριος 

  22. Μπάκας Ιωάννης 
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  23. Μπαστακός Παναγιώτης 

  24. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

  25. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 

  26. Πασχάλης Γεώργιος 

  27. Πουλόπουλος ∆ηµήτριος 

  28. Σούµπλης Μιχαήλ 

  29. Τσακαλάκου Σταυρούλα 

  30. Τσώλης Πέτρος 

  31. Χειλάς Ευάγγελος 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Καλαµάτα, 16 Φεβρουαρίου 2006 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΑΣΟΥΡΑΣ 

 

Για τη Γραµµατεία του ∆.Σ. 
Χρήστος Αλεξανδρόπουλος 

 

 


