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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  18/2008 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  324/2008  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 27η Ιουνίου 2008, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 8:30 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 18η/2008 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 20-06-2008 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) Αλευράς ∆ιονύσιος, 4) Γιαννακούλας 
Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος (αποχώρηση στην υπ΄αριθ. 332 
απόφαση), 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης 10) 
Καµβυσίδης Ιωάννης, 11) Κλείδωνας Θεοφάνης, 12) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 13) Κουδούνης 
Αργύριος, 14) Κουρκουτάς Γεώργιος, 15) Λαγανάκος Γεώργιος, 16) Μιχαλόπουλος Σωτήριος,  
17) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 334 απόφαση),  18) Μπασακίδης Νικόλαος, 
19) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 332 απόφαση), 20) Οικονοµάκου 
Μαρία, 21) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 22) Πολίτης ∆ηµήτριος,  23) Ράλλης Γεώργιος, 24)  
Σπίνος Γεώργιος και 25) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 329 απόφαση). 
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) Μπάκας 
∆ηµήτριος και 2) Τσακαλάκου Σταυρούλα.  
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης οι παρακάτω Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων επειδή 
στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά 
∆ιαµερίσµατα: 1) Πηγών κ. Αλάµαρας Πέτρος, 2) Αντικαλάµου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 3) 
Αρτεµισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 4) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 5) Λαδά κ. Βουτσής 
Γεώργιος, 6) Μ. Μαντίνειας κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος, 7) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος,  
8) Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης, 9) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος και 10) Καρβελίου κ. 
Χρυσοµάλης Ιωάννης. Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) 
Αντικαλάµου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 2) Αρτεµισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 3) Νέδουσας κ. 
Βεργινάδης Νικήτας, 4) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 5) Μ. Μαντίνειας κ. Κουµουνδούρος 
Νικόλαος, 6) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος, 7) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος και 8) 
Καρβελίου κ. Χρυσοµάλης Ιωάννης, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών 
Συµβουλίων: 1)  Πηγών κ. Αλάµαρας Πέτρος και 2) Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης.  
 
Στη συνεδρίαση 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.  

 



Συνεδρίαση :18/2008                                 Παρασκευή  27 / 06 / 2008 ΑΠΟΦΑΣΗ  324/2008 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  2 

……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµα 
που το Σώµα οµόφωνα δέχτηκε να συζητηθεί µαζί µε τα τακτικά λόγω του επείγοντος 
χαρακτήρα του, µε τίτλο : 

 Έκδοση ψηφίσµατος που αφορά στη διέλευση της γραµµής υψηλής τάσης της ∆ΕΗ από τον 
οικισµό Κουταλά. 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ΄ αριθµ. πρωτ. 13846/18-6-2008 
επιστολή του Εξωραϊστικού Πολιτιστικού Συλλόγου Κουταλά «ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ», η οποία έχει 
ως εξής: 
 
ΘΕΜΑ: «ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΥΤΑΛΑ» 
 

Κύριε ∆ήµαρχε, κ. Πρόεδρε  του δηµοτικού συµβουλίου, κύριοι επικεφαλής των 
∆ηµοτικών Παρατάξεων, κυρίες και κύριοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι. 

Οι κάτοικοι του οικισµού Κουταλά αντιµετωπίζουν έναν δύσκολο και άνισο αγώνα µε 
την ∆ΕΗ Α.Ε, η οποία αποφάσισε να κατασκευάσει Γραµµή Υψηλής Τάσεως νότια του οικισµού 
Κουταλά, πάνω από κατοικίες. Μόλις το αντιλήφθηκαν οι κάτοικοι του οικισµού και µε 
συµπαραστάτη τον δήµαρχο Καλαµάτας κ.Παναγιώτη Νίκα αντέδρασαν. 

Σε ραντεβού που είχαν στην Αθήνα µε τον διευθυντή Νέων Γραµµών Μεταφοράς Κ. 
Γεωργόπουλο Αθανάσιο, συµφωνήθηκε να µεταφέρουν την Γραµµή Υψηλής Τάσεως βόρεια 
του οικισµού Κουταλά , στην τοποθεσία λακούλες βορειότερα από το τοπικό τοπωνύµιο του 
Σταυρού και σε καµία περίπτωση κοντύτερα στο χωριό. 

Αντί να τηρηθούν τα συµφωνηµένα ο εργολάβος του συνεργείου καθορισµού στα τέλη 
Μαίου µας ενηµέρωσε, ότι  ακριβώς βόρεια από τον οικισµό µας κάνει γωνία 60 µοιρών και 
πλησιάζει το χωριό σε πολύ κοντινή απόσταση. 

Κατόπιν, ο πρόεδρος του Εξωραϊστικού Πολιτιστικού Συλλόγου Κουταλά και κάτοικοι 
του χωριού, συναντούν τον βοηθό διευθυντή Παπαϊωάννου  Λάµπρο σε συνάντηση που είχαµε 
στο χωριό, µας διαβεβαιώνει ότι το σηµείο που µας υπέδειξε  ο εργολάβος δεν θα περάσει η 
Γραµµή, διότι το συγκεκριµένο σηµείο απέχει µόλις 300 µέτρα από το σηµείο που 
βρισκόµασταν µέσα στον οικισµό, µας είπε αυτολεξεί «θα είµαστε τρελοί να κάνουµε κάτι 
τέτοιο», «άνθρωποι είµαστε και εµείς». 

Μείναµε ήσυχοι και πιστέψαµε ότι ο εργολάβος  έχει κάνει λάθος. 
Όµως την 16-06-2008 αντιληφθήκαµε ότι ο εργολάβος πραγµατοποιεί εργασίες 

καθαρισµού στο σηµείο που ο βοηθός διευθυντή µας είπε ότι αποκλείεται να περάσει. 
Κατόπιν αυτού σε επικοινωνία που είχαµε µε τους υπεύθυνους της ∆ΕΗ Α.Ε µας 

ανέφεραν ρητά ότι η γραµµή θα περάσει από εκεί που πραγµατοποιεί εργασίες καθαρισµού ο 
εργολάβος. Μόλις 200 µέτρα από τα όρια της επέκτασης  και οριοθέτησης του οικισµού που 
είναι σε εξέλιξη από την Νοµαρχία Μεσσηνίας. 
 

Επειδή η στάση των υπευθύνων της ∆ΕΗ είναι προκλητική τόσο προς τους κατοίκους , 
όσο και προς το δήµαρχο Καλαµάτας, προσπαθώντας οι υπεύθυνοι της ∆ΕΗ µε την 
παραπλανητική τους πληροφόρηση να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και την υγεία  των 
κατοίκων, παρακαλούµε το δηµοτικό συµβούλιο της πόλης µας, όπως λάβει ψήφισµα 
διαµαρτυρίας κατά της ∆ΕΗ Α.Ε και συµπαράστασης των κατοίκων του οικισµού Κουταλά. 
                                           
                                                     ΨΗΦΙΣΜΑ 
    
    «Ο ∆ήµαρχος Καλαµάτας και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καλαµάτας εκφράζοντας τη λαϊκή  
εντολή και την αγωνία όλων των κατοίκων της πόλης :  
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Επιθυµούµε να κάνουµε γνωστό προς κάθε κατεύθυνση και κυρίως κατά της ∆ΕΗ Α.Ε τα  εξής: 
α) καταγγέλλουµε την παραπλανητική πληροφόρηση των κατοίκων και του ∆ηµάρχου 
Καλαµάτας, από τους υπεύθυνους της ∆ΕΗ Α.Ε µε σκοπό να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια  των 
κατοίκων. 
β) η γραµµή υψηλής τάσεως να περάσει βόρεια του οικισµού Κουταλά στην θέση  λακούλες 
και σε απόσταση που θα βρίσκει σύµφωνους τους κατοίκους του οικισµού. Η τοποθεσία που 
θα επιλεγεί θα επικυρωθεί και από τοπογράφους της τεχνικής υπηρεσίας του ∆ήµου 
Καλαµάτας, ώστε να είναι απολύτως σίγουρο ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο η δηµόσια υγεία. 
γ) οι πυλώνες υψηλής τάσεως δεν είναι δυνατόν να διέλθουν από την περιοχή που έχει 
επιλεγεί επειδή:  

1. υποβαθµίζουν το περιβάλλον  
2. δηµιουργούν σοβαρές συνέπειες στην υγεία των κατοίκων που      

                          διαµένουν στην περιοχή 
3. θα κρατήσουν σε οµηρία ένα σηµαντικό τµήµα ιδιοκτητών οι  

                          οποίοι δε θα µπορούν να αξιοποιήσουν την περιουσία τους, η  
                          αξία της οποίας καθηµερινά θα εκµηδενίζεται και επιπρόσθετα 

4. εµποδίζουν την δηµοτική αρχή στο συνολικό σχεδιασµό και  
                          την ορθή ανάπτυξη του οικισµού Κουταλά. 
 Τέλος δηλώνουµε πως η θέση µας αυτή ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ από τους κανόνες 
ασφάλειας για την ανθρώπινη υγεία που ισχύουν σε όλες τις χώρες της Ε.Ε αλλά και από 
ανάλογες προσφυγές στα Ευρωπαίκά δικαστήρια άλλων δήµων που αντιµετωπίζουν την ίδια 
κατάσταση µε τις ίδιες συνέπειες, στους οποίους φυσικά είµαστε αλληλέγγυοι.>> 
 
 
Επισυναπτόµενα έγγραφα   
Α) Εξώδικο δήλωση κατά  ∆ΕΗ Α.Ε 
Β)  Υπογραφές 400 κατοίκων 
Γ)  ∆ιαβιβαστικό έγγραφο του δηµάρχου Καλαµάτας 
 

Ο πρόεδρος Ο γραµµατέας 
Σπυρόπουλος  Βασίλειος Τσαλαµάνδρης  Χρήστος 

 
¨ 
Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος ζητάει από το Σώµα να εγκρίνει την έκδοση σχετικού ψηφίσµατος. 
                  
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
Με αφορµή το ψήφισµα αυτό στις 25/6 σε αθηναϊκή εφηµερίδα και µε τίτλο 
«Κίνηµα υπερυψηλής τάσης» υπάρχει ένα άρθρο το οποίο αναφέρει ότι το 

Νοέµβριο του 2002 οι κάτοικοι της Ηλιούπολης – Αργυρούπολης συσπειρωµένοι γύρω από τη 
διαδηµοτική επιτροπή αγώνα κατέλαβαν το χώρο µπροστά από την είσοδο των 
εγκαταστάσεων της ∆ΕΗ στη δεύτερη ζώνη προστασίας του Υµηττού διακόπτοντας τις 
εργασίες που είχαν ξεκινήσει παράνοµα για την κατασκευή ενός κέντρου υπερυψηλής τάσης 
400.000 V. Έξι µήνες µετά οι κάτοικοι της περιοχής αυτοοργανώθηκαν παραδειγµατικά και 
έκαναν τον αγώνα τους. Το Μάιο του 2003 ισχυρές αστυνοµικές δυνάµεις, µατ κλπ εισέβαλαν 
στην περιοχή, ανακατέλαβαν το χώρο δίνοντας τη δυνατότητα να προχωρήσουν οι εργασίες 
που είχαν διακοπεί από την παρέµβαση των κατοίκων και να κατασκευασθεί τελικά εκεί ένας 
κτι 150.000 V. Πολύ µικρότερος. Τον Ιούνιο του 2005 το Συµβούλιο της Επικρατείας απεφάνθη 
ότι οι εγκαταστάσεις της ∆ΕΗ στον Υµηττό είναι ουσιαστικά παράνοµες και αυθαίρετες 
δικαιώνοντας τον αγώνα των κατοίκων. Αυτό προς συµπλήρωση της προσπάθειας της οποίας 
πρέπει να γίνει και να πούµε άλλη µια φορά ότι εµείς επιµένουµε ότι στον σχεδιασµό του 
∆ήµου ότι πρέπει να είναι και η αποµάκρυνση του σταθµού από τον Αντικάλαµο.  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Κε Πρόεδρε είναι προφανές ότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο οµοφώνως θα στηρίξει το 
εισηγούµενο ψήφισµα και θάθελα να παρακαλέσω πέραν της οµοφωνίας και της 

προώθησής του, ο ∆ήµος Καλαµάτας να παραµείνει ενεργός µέχρις ότου αποσοβηθεί τελείως ο 
κίνδυνος που κυοφορείται για την υγεία καταρχάς των συµπολιτών µας του Κουταλά πρώτον 
και δεύτερον η απειλή αναφέρεται και στην ανάπτυξη και στην εξέλιξη του οικισµού. ∆ηλαδή 
πέραν του ψηφίσµατος να έχουµε το νου µας και να παρασχεθεί οποιαδήποτε ενεργή στήριξη 
στο αίτηµα των κατοίκων. 

 
Κε Πρόεδρε το έχω πει και άλλη φορά και θα το πω και τώρα, πουθενά δεν 
υπάρχει καµία µελέτη που να τεκµηριώνει ότι υπάρχει αιτιώδης σχέση ανάµεσα 

σε ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία από υπερυψηλή τάση και σε καρκίνο ή τέλος πάντων στην 
υγεία. Πουθενά. Και το λέω επειδή έχω ασχοληθεί µε το θέµα και έχω και µελέτη γι’  αυτό 
δηµοσιεύσει. ∆εν υπάρχει καµία µα καµία µελέτη δηµοσιευµένη που να τεκµηριώνει αιτιώδης 
σχέση.  
Πολλές φορές βλέπουµε να γίνονται διάφορες εκδηλώσεις ανά τη χώρα, βλέπουµε 
πρωτοβουλίες πολιτών, κινήσεις πολιτών, κυρίως κατά την προεκλογική περίοδο σε πολλές 
περιοχές της πατρίδας µας, να γίνονται τέτοιου είδους κινητοποιήσεις. Σας πληροφορώ ότι η 
ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία µετρηµένη µε µονάδες φυσικής σε απόσταση 50 µέτρων από 
τις γραµµές αυτές, είναι χίλιες φορές µικρότερη από την ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία από 
µια οικιακή συσκευή ή από το κινητό ή από οτιδήποτε άλλο. Ωστόσο συνέχεια µπαίνει αυτό το 
θέµα. Εγώ τώρα δεν θα είµαι εκείνος που δεν θα ψηφίσω αλλά έχω πει και άλλη φορά και ας 
το έχουν καλά υπόψη τους αυτοί που κινούν τέτοια θέµατα. 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, 
 

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

 
Εγκρίνει την έκδοση του παρακάτω ψηφίσµατος: 
 

Ψ  Η  Φ  Ι  Σ  Μ  Α 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καλαµάτας στη 18η Συνεδρίασή του της 27ης Ιουνίου 2008, αφού 
ενηµερώθηκε από τον Εξωραϊστικό – Πολιτιστικό Σύλλογο του οικισµού «Κουταλά» σχετικά µε 
την πρόθεση της ∆ΕΗ Α.Ε. να εγκαταστήσει δίκτυο υψηλής τάσεως ανάµεσα στους οικισµούς 
Κουταλά και Προφήτη Ηλία, έλαβε οµόφωνα το παρακάτω ψήφισµα: 
 

1. Η γραµµή υψηλής τάσεως να περάσει βόρεια του οικισµού Κουταλά στη θέση 
¨Λακούλες¨ και σε απόσταση που θα βρίσκει σύµφωνους τους κατοίκους του οικισµού, 
ώστε να είναι απολύτως σίγουρο ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο η δηµόσια υγεία. 

 
2. Οι πυλώνες υψηλής τάσεως δεν είναι δυνατόν να διέλθουν από την περιοχή που έχει 

επιλεγεί επειδή: 

• υποβαθµίζουν το περιβάλλον 

• δηµιουργούν σοβαρές συνέπειες στην υγεία των κατοίκων που διαµένουν στην 
περιοχή 

• θα κρατήσουν σε οµηρία ένα σηµαντικό τµήµα ιδιοκτητών, οι οποίοι δεν θα 
µπορούν να αξιοποιήσουν την περιουσία τους, η αξία της οποίας καθηµερινά θα 
εκµηδενίζεται και επιπρόσθετα 

ΑΛΕΥΡΑΣ: 

ΤΣΕΡΩΝΗΣ: 
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• εµποδίζουν τη Νοµαρχία Μεσσηνίας και το δήµο Καλαµάτας στο συνολικό 
σχεδιασµό και την ορθή ανάπτυξη του οικισµού Κουταλά. 

 
Για τους λόγους αυτούς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καλαµάτας 
 

Ζητεί 
 

Τη µετατόπιση της Γ.Μ. 150 KV ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΙΙ – ΣΥΣΤΗΜΑ (ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 
βόρεια του οικισµού Κουταλά στην τοποθεσία ¨Λακούλες¨, ώστε να µην πλήττεται ο οικισµός 
Κουταλά. 
 
 
 
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. Αλευράς ∆ιονύσιος 

 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

 4. Γουρδέας Ανδρέας  

 5. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος  

 6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 7. Ηλιόπουλος Ιωάννης  

 8. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

 9. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 10. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 11. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 12. Κουδούνης Αργύριος 

 13. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 14. Λαγανάκος Γεώργιος 

 15. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 16. Μπάκας Ιωάννης 

 17. Μπασακίδης Νικόλαος  
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 18. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

 19. Οικονοµάκου Μαρία  

 20. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 21. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 22. Ράλλης Γεώργιος  

 23. Σπίνος Γεώργιος 

 24. Τσερώνης Κων/νος  

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 15 Ιουλίου 2008 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 

 

 

 


