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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  32/2008 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  541/2008  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 13η Νοεµβρίου 2008, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 32η/2008 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 07-11-2008 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) Γουρδέας 
Ανδρέας, 5) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 546 απόφαση), 6) 
Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Ιωάννης (προσέλευση στην υπ’ αριθµ. 544 απόφαση), 
8) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 9) Καµβυσίδης Ιωάννης, 10) Κλείδωνας Θεοφάνης, 11) 
Κοσµόπουλος Βασίλειος, 12) Κουδούνης Αργύριος, 13) Λαγανάκος Γεώργιος, 14) Μιχαλόπουλος 
Σωτήριος, 15) Μπάκας Ιωάννης, 16) Μπασακίδης Νικόλαος, 17) Οικονοµάκου Μαρία, 18) 
Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 19) Πολίτης ∆ηµήτριος,  20) Ράλλης Γεώργιος, 21) Σπίνος 
Γεώργιος,  22) Τσακαλάκου Σταυρούλα (προσέλευση στην υπ’ αριθµ. 543 απόφαση και 
αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 544 απόφαση)  και 23) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ 
αριθµ. 543 απόφαση). 
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.:1) Γιαννακούλας 
Γρηγόριος, 2) Κουρκουτάς Γεώργιος, 3) Μπάκας ∆ηµήτριος και 4)  Νταγιόπουλος Γεώργιος.  
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων επειδή στην 
ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά ∆ιαµερίσµατα. 
Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 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)  Ασπροχώµατος κ. Σπανός 
Αντώνιος  9) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος και 10) Καρβελίου κ. Χρυσοµάλης Ιωάννης, καθώς 
επίσης και η αναπληρώτρια του Προέδρου του Τοπικού Συµβουλίου Λεϊκων κα Κάτσαρη – 
Τσαούση Παναγιώτα, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) 
Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης και 2)  Σπερχογείας  κ. Περρωτής Παναγιώτης.  
 
Στη συνεδρίαση επίσης 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.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

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

 Έκδοση ψηφίσµατος σχετικά µε τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας που έχουν τοποθετηθεί στους 
πυλώνες του γηπέδου του Μεσσηνιακού Γυµναστικού Συλλόγου. 

 
Επί του συγκεκριµένου θέµατος ο κ. Πρόεδρος αναφέρει τα εξής: 

 
Έχοµε ένα θέµα που αφορά στις κεραίες κινητής τηλεφωνίας cosmote, vodafon 
και wind που έχουν τοποθετηθεί στο γήπεδο του Μεσσηνιακού Γυµναστικού 

Συλλόγου, το οποίο ζητούν, µε υπογραφές τους, να συζητηθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
κάτοικοι της περιοχής. 
Για το ίδιο θέµα έχει συνεδριάσει το Νοµαρχιακό Συµβούλιο, εµείς βέβαια από το 2007, χάρη 
στην παρέµβαση του κ. Κοσµόπουλου, έχοµε εκδώσει ψήφισµα, το οποίο ο κ. Κουσελάς το 
κοινοποίησε στους  Υπουργούς, έχω ενηµερώσει το Σώµα γι’ αυτά τα πράγµατα. 
Το Νοµαρχιακό Συµβούλιο στη συνεδρίασή του µε 21 παρόντες, οµόφωνα, εξέδωσε µία 
απόφαση µε την οποία µεταξύ των άλλων ζητά εντός 15 ηµερών από την παραλαβή του µε 
αριθ. πρωτ. 12919/31-10-2008 εγγράφου της Πολεοδοµίας να έχουν ξηλωθεί οι κεραίες κλπ.   
 
Το από 6-11-2008 σχετικό αίτηµα των κατοίκων της περιοχής γύρω από το γήπεδο του 
Μεσσηνιακού Γυµναστικού Συλλόγου Καλαµάτας, έχει ως εξής: 

 
Σας  γνωρίζοµε, καταθέτοντας παράλληλα τα σχετικά έγγραφα που το αποδεικνύουν, 

ότι στους πυλώνες φωτισµού   του γηπέδου του Μεσσηνιακού  Γυµναστικού Συλλόγου έχουν 
τοποθετηθεί  τρεις κεραίες κινητής τηλεφωνίας (COSMOTE, VODAFONE & WIND) χωρίς να 
έχουν τις προβλεπόµενες από το νόµο άδειες: 

1) Περιβαλλοντική αδειοδότηση από την ∆/νση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου 

2) Αδεια κατασκευής από την Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδροµείων  

3) Εγκριση από την αρµόδια Πολεοδοµική Υπηρεσία Μεσσηνίας. 
 
Από τα συνηµµένα  έγγραφα αποδεικνύεται ότι µόνο η κεραία της COSMOTE έχει τις δύο 
πρώτες αδειοδοτήσεις αλλά έχει κριθεί παράνοµη από την Πολεοδοµία Μεσσηνίας οπότε 
έπρεπε να κατεδαφισθεί, οι δε άλλες δεν έχουν καµία από τις απαραίτητες άδειες. 
 
 Επειδή αποδεδειγµένα έχουν παρανοµήσει και οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας αλλά και 
ο Μεσσηνιακός Γυµναστικός Σύλλογος  εις βάρος της υγείας  της δικής µας και των 
οικογενειών  µας, ζητάµε  να συζητηθεί το θέµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο της πόλης µας. 
 
 Επιπλέον σας ενηµερώνουµε ότι το Νοµαρχιακό Συµβούλιο Μεσσηνίας στη συνεδρίασή 
του στις 3-11-08 οµόφωνα αποφάσισε την αποµάκρυνση των κεραιών από το γήπεδο του 
Μεσσηνιακού Συλλόγου και γνωµοδότησε αρνητικά για τις κεραίες που πρόκειται να 
τοποθετηθούν στο κτίριο που στεγάζει τις διοικητικές υπηρεσίες του ΙΚΑ και στο κτίριο του ΟΤΕ 
στο λιµάνι. 
 
Τέλος σας επισηµαίνουµε ότι οι  υπογραφές( πλέον των χιλίων διακοσίων ) διαµαρτυρόµενων 
κατοίκων που µένουν στην περιοχή (Παλαιολόγου, Αγ. Παρασκευής,  Καλλιπατείρας, 
Σφακιανάκη, Λακωνικής , νότια της Λακωνικής , και νότια της οδού Σπάρτης) βρίσκονται στη 
διάθεσή σας. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  
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Ακολουθεί διαλογική συζήτηση η οποία έχει ως εξής: 

 
Να πούµε ότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο οµοφώνως θα εκδώσει ένα ψήφισµα, το 
οποίο θα είναι σε συνέχεια προηγούµενης απόφασής µας. Βεβαίως η Πολεοδοµία 

πρέπει στον ταχύτερο δυνατό χρόνο να προχωρήσει στις ενέργειες που προβλέπονται από το 
νόµο.  
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο οµοφώνως στηρίζει τις προτάσεις και τον αγώνα των κατοίκων. 
Να εκδοθεί λοιπόν ένα ψήφισµα πανοµοιότυπο µε αυτό του Νοµαρχιακού Συµβουλίου και να 
σταλεί όπου δει.      

 
Αρµόδια για να κατεδαφίσει αυτά τα πράγµατα είναι η Νοµαρχία.  
Τι είναι αυτά τα πράγµατα; Κοροϊδευόµαστε; Η Πολεοδοµία ανήκει στη 

Νοµαρχία. Το δουλειά έχει ο ∆ήµος; Η Νοµαρχία να πάει να τα ξηλώσει.  
Όχι κύριοι µε συγχωρείτε. ∆εν ξέρει η Νοµαρχία να κάνει την δουλειά της;  

 
∆εν θα λέει ότι πάµε να τα ξηλώσουµε. ∆εν συµφωνούµε µε την τοποθέτηση. 
 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Τι είναι αυτά τα πράγµατα; Για όνοµα του Θεού. Μην γινόµαστε και 
ξεφτίλες. 
 
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Το αίτηµα των δηµοτών στηρίζουµε. 
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Εγώ συµφωνώ, να εφαρµοσθεί ο νόµος. Αυτό είναι το θέµα. 
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.: Εµείς τι λέµε; 
 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτό θα είναι στην απόφαση. Να εφαρµοσθεί ο νόµος κ. Ηλιόπουλε. 

 
κ. ∆ήµαρχε όταν δεν είσαι αρµόδιος και βγάζεις ψήφισµα είναι άλλο 
πράγµα, άλλα λόγια να αγαπιόµαστε. 

 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόµενα, την σχετική πρόταση του κ. ∆ηµάρχου και την καταψήφιση αυτής 
από τον κ. Ηλιόπουλο Παν., κατά πλειοψηφία, 
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     
 
Εγκρίνει την έκδοση του παρακάτω ψηφίσµατος: 
 

 

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α 
 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καλαµάτας, κατά τη συνεδρίασή του στις 13 Νοεµβρίου 2008, αφού 
έλαβε υπόψη του το από 6-11-2008 αίτηµα των κατοίκων που διαµένουν στην περιοχή γύρω 
από το γήπεδο του Μεσσηνιακού Γυµναστικού Συλλόγου Καλαµάτας, σχετικού µε την 
τοποθέτηση κεραιών κινητής τηλεφωνίας στο γήπεδο του Μεσσηνιακού Γυµναστικού Συλλόγου 
και σε συνέχεια αναλόγου ψηφίσµατος που είχε εκδοθεί µε την υπ’ αριθ. 735/2007 απόφασή 
του,  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΣΠΙΝΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  



Συνεδρίαση :32/2008                                 Πέµπτη 13/ 11 / 2008 ΑΠΟΦΑΣΗ  541/2008 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  4 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1. Στηρίζει το αίτηµα και τον αγώνα των κατοίκων που διαµένουν στην περιοχή 
γύρω από το γήπεδο του Μεσσηνιακού Γυµναστικού Συλλόγου Καλαµάτας. 

  
2. Ζητά από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών να υπάρξει νοµοθετικό 

πλαίσιο, ώστε οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας να ακολουθούν τις νόµιµες 
διαδικασίες αδειοδότησης για εγκατάσταση νέων κεραιών κινητής τηλεφωνίας. 

 
3. Ζητά να µην τοποθετούνται κεραίες κινητής τηλεφωνίας κοντά σε σχολεία, 

χώρους συγκέντρωσης πολλών ατόµων κ.λ.π. Οι κεραίες να µην τοποθετούνται 
σε απόσταση µικρότερη των 200 µ. από τους χώρους αυτούς. 

 
4. Τονίζει ότι είναι κατηγορηµατικά αντίθετο στην τοποθέτηση κεραιών κινητής 

τηλεφωνίας στο ΙΚΑ Καλαµάτας και στις αποθήκες του ΟΤΕ στο λιµάνι της 
Καλαµάτας. 

 
5. Ζητά την αποµάκρυνση των κεραιών κινητής τηλεφωνίας από το γήπεδο του 

Μεσσηνιακού Γυµναστικού Συλλόγου σύµφωνα µε το υπ’ αριθ. πρωτ. 12919/31-
10-2008 έγγραφο της Πολεοδοµίας. 

 
Το παρόν ψήφισµα να σταλεί στον Υπουργό Μεταφορών, στον Υπουργό Εσωτερικών, στον 
Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων & Κοινοτήτων Ελλάδος, στους Βουλευτές του Νοµού, 
στο Γενικό Γραµµατέα Περιφέρειας Πελοποννήσου, στο Νοµάρχη Μεσσηνίας και στην ΤΕ∆Κ 
Ν. Μεσσηνίας. 

 
 
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. Γουρδέας Ανδρέας  

 4. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος  

 5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 6. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

 7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 8. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 9. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 10. Κοσµόπουλος Βασίλειος 
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 11. Κουδούνης Αργύριος 

 12. Λαγανάκος Γεώργιος  

 13. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 14. Μπάκας Ιωάννης 

 15. Μπασακίδης Νικόλαος  

 16. Οικονοµάκου Μαρία 

 17. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 18. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 19. Ράλλης Γεώργιος  

 20. Σπίνος Γεώργιος 

 21. Τσακαλάκου Σταυρούλα    

 22. Τσερώνης Κων/νος  

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα,  2 ∆εκεµβρίου 2008 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


