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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  23/2006 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  676/2006 

 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 21η ∆εκεµβρίου 2006, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:00 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. 23/15-12-2006 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) Βασιλάκη Γεωργία, 4) 
Γιαννακόπουλος ∆ιονύσιος, 5) ∆ιασάκος Νικόλαος, 6) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 7) 
Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 674 απόφαση), 8) Ηλιόπουλος 
Αθανάσιος, 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 10) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 11) Κουδούνης Αργύριος, 
12) Κουµουνδούρος Νικόλαος, 13) Μαλαπάνης Χρήστος, 14) Μασούρας Γρηγόριος,  15) 
Μαστοράκης ∆ηµήτριος, 16) Μαυρέα Αικατερίνη, 17) Μέλιος Ιωάννης, 18) Μπάκας Ιωάννης, 
19) Μπαστακός Παναγιώτης (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 672 απόφαση), 20) Νταγιόπουλος 
Γεώργιος, 21) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 22) Πασχάλης Γεώργιος, 23) Πουλόπουλος 
∆ηµήτριος, 24) Τσακαλάκου Σταυρούλα (προσέλευση στην υπ’ αριθµ. 664 απόφαση), 25) 
Τσώλης Πέτρος ( αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 670 απόφαση)  και   26) Χειλάς Ευάγγελος. 
 
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Αλοίµονος 
Ιωάννης, 2) Αργυροπούλου Βασιλική, 3) Κυριακόπουλος Γεώργιος, 4) Λαφαζάνος Γεώργιος,  5) 
Μάλαµας Παναγιώτης, 6) Μπάκας ∆ηµήτριος, 7) Οικονοµόπουλος Βασίλειος, 8) Σούµπλης 
Μιχαήλ και 9) Σπίνος Γεώργιος.  
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται οι Πάρεδροι των δηµοτικών διαµερισµάτων Λαδά, Καρβελίου 
και Νέδουσας, ήτοι οι κ.κ. Βουτσής Γεώργιος,   Μαρινάκης Σαράντος και Μπατσικούρας 
∆ηµήτριος αντίστοιχα.  
 
∆εν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόµιµα ο Πάρεδρος του δηµοτικού διαµερίσµατος Πηγών  κ. 
Βαρελάς Γεώργιος. 
 
 
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 13ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Επί της κυριότητας παραχωρούµενου από το ∆ήµο Καλαµάτας υπαίθριου χώρου, 30 τ.µ. στο 
∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Αρτεµισίας,  για εγκατάσταση από τον ΟΤΕ Α.Ε. των προβλεπόµενων 

τηλεπικοινωνιακών Ρ/Η εγκαταστάσεων. 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο υπ΄ αριθµ. πρωτ. 557/5432/10-11-2006 
(αριθµ. πρωτ. ∆ήµου 24330/20-11-2006) έγγραφο του ΟΤΕ Α.Ε. το οποίο έχει ως εξής: 
 
«Κύριε ∆ήµαρχε, 
Ύστερα από την µε αριθµό 3/13-2-2006 απόφαση του Ειρηνοδικείου Καλαµάτας, την οποία 
µας κοινοποίησε ο ∆ικηγόρος Καλαµάτας κύριος Φρούντζας Παναγιώτης θέτουµε υπόψη σας τα 
ακόλουθα: 
 

1. Ο Οργανισµός µας, το έτος 2001, προκειµένου να εξασφαλίσει την τηλεφωνοδότηση 
της περιοχής της Αρτεµησίας µε σύγχρονο τρόπο (ψηφιακά τηλέφωνα), µετά από 
οικονοµοτεχνική µελέτη, προχώρησε στην υλοποίηση υψηλών επενδύσεων στην 
ανωτέρω περιοχή. 

2. Σηµαντικό ρόλο στην έγκριση και υλοποίηση της ανωτέρω οικονοµοτεχνικής µελέτης 
για την αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών στην περιοχή µε τον πλέον 
σύγχρονο τρόπο, διαδραµάτισε το γεγονός ότι εξασφαλίστηκε η παραχώρηση του 
χώρου από τον ∆ήµο Καλαµάτας, εντός του οποίου κατασκευάσαµε τις εγκαταστάσεις 
µας. 

3. Είναι γνωστό ότι οι σύγχρονες τηλεπικοινωνίες αποτελούν ένα κοινωνικό αγαθό, το 
οποίο πρέπει να µπορεί να χρησιµοποιεί κάθε συµπολίτης µας. Σηµειώνουµε δε ότι ο 
Οργανισµός µας, σεβόµενος το κοινωνικό σύνολο, πραγµατοποιεί πολλές φορές υψηλές 
επενδύσεις σε αγροτικούς οικισµούς και χωριά της πατρίδος µας, µε σκοπό την 
εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου υποβαθµίζοντας τα οικονοµικά κριτήρια (χωρίς 
οικονοµικό όφελος για τον Οργανισµό µας) και τυχόν µετακινήσεις των εγκαταστάσεών 
µας δηµιουργούν απαγορευτικά κόστη για τη διατήρησή τους. 

4. Όπως αντιλαµβάνεσθε ο εξοπλισµός, τον οποίο έχει εγκαταστήσει ο Οργανισµός µας 
στον εν λόγω χώρο, είναι απαραίτητος να υφίσταται για την τηλεφωνοδότηση της 
περιοχής. 

5. Η παραχώρηση της χρήσης του χώρου, όπου εγκαταστήσαµε τις διατάξεις µας, 
αποφασίστηκε από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καλαµάτας. Με την απόφαση µε αριθµό 
204/2001 στην 09/2001 συνεδρίασή του, παραχωρήθηκε στον Οργανισµό µας η χρήση 
υπαίθριου ∆ηµοτικού χώρου στην θέση «Αγία Ελεούσα» της κτηµατικής περιφέρειας 
του ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος Αρτεµησίας του ∆ήµου Καλαµάτας, τριάντα (30) 
τετραγωνικών µέτρων για την εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακών διατάξεων (φορητού 
οικίσκου και κεριών αναµεταδόσεως). 

6. Με την ως άνω 3/13-2-2006 απόφαση του Ειρηνοδικείου Καλαµάτας, αναγνωρίστηκαν 
οι ενάγουσες, Γεωργία χήρα Ιωάννου Μασσουρίδου, Αντωνία Ιωάννου Μασσουρίδου 
κάτοικοι Αµαρουσίου οδός Λούκη Ακρίτα 24 και η Θεοδώρα Ιωάννου Μασσουρίδου 
κάτοικος Παπάγου οδός ∆αβάκη 21, ως συγκύριες εδαφικού τµήµατος του οποίου η 
χρήση µας έχει παραχωρηθεί. 

 
Ο ∆ήµος Καλαµάτας, µε την εν λόγω απόφαση, υποχρεώνεται ως εναγόµενος, να αποδώσει 
στις ενάγουσες, κατά ποσοστό που ανήκει σε καθεµία, το επίδικο εδαφικό τµήµα. 
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Παρακαλούµε όπως µας γνωρίσετε τις ενέργειες που πρόκειται να κάνει ο ∆ήµος σας, ως προς 
την αναγνώριση της κυριότητας του χώρου, δεδοµένου ότι εκκρεµεί εξώδικος γνωστοποίηση 
προς τον Οργανισµό µας από τις ως άνω ενάγουσες, ως συγκυρίους του χώρου, για τις 
προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες δύναται να παραµείνουν οι εγκαταστάσεις µας. 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: Η 3/13-2-2006 Απόφαση του Ειρηνοδικείου Καλαµάτας. 
 

Με τιµή 
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΟΥΡΛΟΥΚΟΣ 

ΠΡΟΪΣΤ. Τ.∆. ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ, ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΚΩΝΙΑΣ» 
 
 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
∆εν απευθύνθηκαν οι ιδιοκτήτες οι υποτιθέµενοι στο τοπικό συµβούλιο. ∆εν 
έχουµε απολύτως καµία ενηµέρωση. Το είδα το θέµα µέσα στα θέµατα που 

έχουµε στην ηµερήσια διάταξη. 
 

 
Υπάρχει µια απόφαση η οποία µπορεί να εκτελεσθεί ανά πάσα ώρα και 
στιγµή. 

 
 
∆εν υπάρχει πρόταση. Τι µας προτείνετε; 
 

 
Καταρχάς να σας πω το ιστορικό. 
Είχε ζητήσει ο ΟΤΕ ένα χώρο γιατί παλιά ο ΟΤΕ  ήταν στο χώρο του 

σχολείου και είχαµε προβλήµατα µε τον αναµεταδότη. Στην προσπάθειά µας να φύγει από πει 
υποδείξαµε έναν χώρο. Ο χώρος αυτός ήταν στην κοινοτική οδό προς Αλαγονία, µια 
διαπλάτυνση του δρόµου. ∆ηλαδή υπήρχε ένας ελιγµός και στο σηµείο αυτό ο ΟΤΕ πήγε και 
έβαλε το µηχάνηµα. Το πρανές από το σηµείο αυτό που έβαλε ο ΟΤΕ το µηχάνηµα προς το 
ρέµα, έχει κλίση 70%. Ποιο κάτω είχε ένας ιδιοκτήτης µια ιδιοκτησία και υπέβαλε µια ένσταση 
και πήγε δικαστικά χωρίς εµείς να έχουµε ενηµερωθεί, ο ∆ήµος δηλαδή, και κέρδισε το 
δικαστήριο, ότι είναι ιδιοκτησία του.  
Από κει και πέρα ο ΟΤΕ είναι ιδιωτική επιχείρηση, ας διαπραγµατευτεί µε τον ιδιοκτήτη το 
µίσθωµα. Λογικό δεν είναι; Κακώς ήρθε στο Συµβούλιο. Εγώ είµαι της λογικής ότι ο ∆ήµος δεν 
µπαίνει σε αντιπαράθεση µε τους δηµότες για θέµατα ιδιοκτησιακά. 
 

 
Κε Ηλιόπουλε ο ∆ήµος απ΄ ότι είδα στην απόφαση ήταν διάδικος. Έχει 
κληθεί µε αποδεικτικό επίδοσης και δεν παραστάθηκε. Γιατί; 

 
 
Εγώ δεν είχα ειδοποιηθεί. 
 

 
∆είτε την απόφαση, υπάρχει αποδεικτικό επίδοσης στο ∆ήµο. Γιατί δεν 
παραστάθηκε ο ∆ήµος στο δικαστήριο; 

 
 

ΒΑΣΙΛΑΚΗ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.: 
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Εγώ ήµουν ο νοµικός του ∆ήµου; 
 

 
Και εδώ δυσλειτουργία. Ας κάνει έφεση ο ∆ήµος. Ο ∆ήµος δικάστηκε 
ερήµην. Αν δεν έχει φύγει η προθεσµία της εφέσεως να κάνουµε 

έφεση. 
 

 
Αν έχουµε τα περιθώρια του νόµου, να κάνουµε έφεση, διαφορετικά 
διαπράττουµε το αδίκηµα παραβάσεως καθήκοντος. 

 
 
Υποπτεύοµαι το εξής απλό πράγµα. Ότι προκειµένου να διώξουµε τον ΟΤΕ από 
το κτήριο, του υποδείξαµε έναν χώρο που πήγε ο ΟΤΕ έβαλε τα µηχανήµατα, 

µετά βρέθηκε ότι ο χώρος ανήκει σε ιδιοκτήτη και τώρα του λέµε του ΟΤΕ «σήκω φύγε». Εάν 
έγινε έτσι, εσύ δεν έχεις ανάµιξη. Από την άλλη µεριά υποπτεύοµαι ότι δεν είναι ιδιώτη, ότι 
είναι δηµόσιο, αλλά ουσιαστικά . . . . 
 

 
Εδώ εµείς εάν θυµάµαι καλά πήραµε µια απόφαση να παραχωρήσουµε 
έναν χώρο στον ΟΤΕ εκτιµώντας ότι είναι δικός µας. Πάνε χρόνια πολλά, 

περίπου 6 χρόνια. Σηµαίνει ότι εµείς µπλέξαµε τον ΟΤΕ σε περιπέτειες. Εµείς να ασκήσουµε 
έφεση ότι είναι δικός µας. 
 

 
Λοιπόν, παίρνουµε απόφαση ο ∆ήµος να ασκήσει έφεση.  
 

 
 
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 άσκηση έφεσης κατά της υπ΄ αριθµ. 3/2006 απόφασης του 
Ειρηνοδικείου Καλαµάτας µε την οποία αναγνωρίστηκαν οι ενάγουσες, Γεωργία 
χήρα Ιωάννου Μασσουρίδου, Αντωνία Ιωάννου Μασσουρίδου κάτοικοι Αµαρουσίου 
οδός Λούκη Ακρίτα 24 και η Θεοδώρα Ιωάννου Μασσουρίδου κάτοικος Παπάγου 
οδός ∆αβάκη 21, ως συγκύριες εδαφικού τµήµατος στο ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα 
Αρτεµησίας του οποίου η χρήση έχει παραχωρηθεί στον ΟΤΕ Α.Ε. µε την υπ΄ αριθµ. 
204/2001 προηγούµενη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας. 
 
 
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. Βασιλάκη Γεωργία 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.: 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΜΑΛΑΠΑΝΗΣ: 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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  3. Γιαννακόπουλος ∆ιονύσιος  
  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. Μαλαπάνης Χρήστος  
  13. Μασούρας Γρηγόριος 
  14. Μαστοράκης ∆ηµήτριος 
  15. Μαυρέα Αικατερίνη 
  16. Μέλιος Ιωάννης 
  17. Μπάκας Ιωάννης 
  18. Μπαστακός Παναγιώτης 
  19. Νταγιόπουλος Γεώργιος 
  20. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 
  21. Πασχάλης Γεώργιος 
  22. Πουλόπουλος ∆ηµήτριος 
  23. Τσακαλάκου Σταυρούλα 
  24. Τσώλης Πέτρος 
  25. Χειλάς Ευάγγελος 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Καλαµάτα, 29 ∆εκεµβρίου 2006 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ 

 

Για τη Γραµµατεία του ∆.Σ. 
Όλγα Παναγιωτοπούλου 

 
 


