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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   20/2007 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   168/2007 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 29η Μαΐου 2007, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00  

συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28 σε συνεδρίαση η 

Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την με αριθμό 20/24-05-2007 

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) Καμβυσίδης 

Ιωάννης, 2) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 3) Κουδούνης Αργύριος, 4) Λαγανάκος Γεώργιος και 5) 

Πολίτης Δημήτριος.  

 

Δεν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος κ. Αλευράς Διονύσιος. 

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος από την πλευρά της 

μειοψηφίας ο κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης, ο οποίος συμμετέχει στη συνεδρίαση αυτή 

αναπληρώνοντας τον κ. Αλευρά Διονύσιο. 

 

 

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 1ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Προσφυγή του Δήμου Καλαμάτας κατά της υπ’ αριθ. 10/2007 απόφασης της 
Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Αβίας. 

 
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην από 29/5/2007 εισήγηση του 
δικηγόρου του Δήμου Καλαμάτας, κ. Αντώνη Μανιάτη, η οποία έχει ως εξής: 
 
 
«ΘΕΜΑ: Προσφυγή του Δήμου Καλαμάτας κατά της υπ’ αριθμ. 10/2007 της Δ.Ε 

του Δήμου Αβίας. 
 
 
Από τη δημοσίευση περίληψης διακήρυξης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, του Δήμου Αβίας 
στον τοπικό τύπο την 22α Μαΐου 2007με αντικείμενο την μίσθωση ενός ακινήτου 
(γεωτεμαχίου) για την απόθεση των απορριμμάτων του Δήμου Αβίας, λάβαμε γνώση για τα 
εξής:  
 
Ο Δήμος Αβίας με την αρ. 10/2007 απόφαση της Δ.Ε αποφάσισε την προκήρυξη 
διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου για το σκοπό που αναφέρθηκε. Σύμφωνα με την 
περιγραφή των στοιχείων που πρέπει να πληροί το προς μίσθωση ακίνητο, αναφέρεται ότι 
θα πρέπει να βρίσκεται στη διοικητική περιφέρεια του Δήμου Αβίας ή εντός της διοικητικής 
περιφέρειας των όμορων Δήμων Καλαμάτας και Λεύκτρου. 
Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 150 του Ν. 3463/2006 ο Δήμος Καλαμάτας ώς έχων έννομο 
συμφέρον μπορεί να ασκήσει προσφυγή κατά της ανωτέρω 10/2007 απόφασης Δ.Ε Δήμου 
Αβίας εντός δέκα (10) ημερών αφ’ ότου έλαβε γνώση . 
 

Προσφεύγουμε 
 
Κατά της 10/2007 απόφασης Δ.Ε του Δήμου Αβίας και ζητούμε την ακύρωσή της κατά το 
μέρος, που αναφέρεται στην αναζήτηση ακινήτου για την εναπόθεση των απορριμμάτων 
του Δήμου Αβίας εντός της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου Καλαμάτας, διότι: 
 
1. Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 3463/2006, Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, κάθε 
τμήμα της χώρας ανήκει στην περιφέρεια ενός Δήμου ή Κοινότητας, όπως έχει καθοριστεί. 
Με το άρθρο 75 του ιδίου Νόμου καθορίζονται οι αρμοδιότητες των Δήμων και Κοινοτήτων 
οι οποίοι διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις, με στόχο την προστασία, 
την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της 
τοπικής κοινωνίας. 
Ειδικότερα στον τομέα περιβάλλοντος κεφ.  Β΄ παρ. 2. του ιδίου άρθρου στις υποχρεώσεις 
των Ο.Τ.Α περιλαμβάνεται η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, η προστασία 
του εδάφους και η καταπολέμηση της ρύπανσης στην περιφέρειά τους. 
Στην παρ. 4 του ιδίου κεφαλαίου Β’ του άρθρου 75 υποχρέωση του Ο.Τ.Α είναι η 
καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής τους περιφέρειας, η αποκομιδή και 
διαχείριση των αποβλήτων και η λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την 
προστασία των κοινόχρηστων χώρων και ιδιαίτερα των χώρων διάθεσης απορριμμάτων από 
εκδήλωση πυρκαγιάς, σύμφωνα με την κείμενη σχετική νομοθεσία. 
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2. Μετά την παύση λειτουργίας της χωματερής, ο Ο.Τ.Α, στην εδαφική περιφέρεια του 
οποίου λειτουργούν χωματερές, είναι υποχρεωμένος να προβεί στις δέουσες ενέργειες για 
την περιβαλλοντική αποκατάσταση του χώρου σύμφωνα με το άρθρο 10 της ΚΥΑ 
50910/2727/2003 (Φ.Ε.Κ 1909 Β΄/22-12-2003). 
Από τα παραπάνω αναφερόμενα καθίσταται προφανές ότι ένας Δήμος δεν επιτρέπεται να 
αναπτύξει δραστηριότητα, όπως η απόθεση απορριμμάτων, παρά μόνο στα όρια της 
περιφέρειας του. 
Για τους παραπάνω λόγους και για όσους ενδεχομένως απαιτηθεί να προσθέσουμε, 
καταθέτουμε την παρούσα προσφυγή και ζητούμε την ακύρωση της 10/2007 απόφασης 
Δημαρχιακής Επιτροπής Δήμου Αβίας, ως προς το μέρος που αναφέρεται στο Δήμο 
Καλαμάτας. 
Επιφυλασσόμενοι παντός νομίμου δικαιώματός μας για άσκηση περαιτέρω ένδικων μέσων.     
 
 
                                                               Καλαμάτα 29-5-2007 
 
                                                 Ο Δικηγόρος του Δήμου Καλαμάτας 
                                                               Αντώνης Μανιάτης» 
 
 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
Το θέμα των σκουπιδιών κε Δήμαρχε είναι γεγονός ότι ταλαιπώρησε 
την Καλαμάτα και τώρα ταλαιπωρεί και τους υπόλοιπους 

περιφερειακούς Δήμους. Πιστεύω ότι η παρέμβαση του Δήμου Καλαμάτας σε μια διαδικασία 
που έχει ξεκινήσει από τους άλλους Δήμους βέβαια προασπίζει τα συμφέροντα του Δήμου 
αλλά δημιουργεί ένα τετελεσμένο γεγονός, της αντιπαράθεσης δηλαδή του Δήμου 
Καλαμάτας με τους υπόλοιπους Δήμους. Επειδή πιστεύω ότι από τη νομολογία 
απαγορεύεται αυτό το πράγμα, και επειδή πρέπει να έχουμε καλές σχέσεις με τους 
υπόλοιπους Δήμους, εμείς δεν πιστεύουμε ότι ο Δήμος πρέπει να προσφύγει καθότι η 
έγκριση από την Περιφέρεια θα απορριφθεί διότι απαγορεύεται να μεταφέρεις σκουπίδια 
από έναν Δήμο σε άλλο Δήμο. Από κει και πέρα πρόκειται για μια ενέργεια η οποία είναι 
πλεονασματική και πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, ούτε εμείς είμαστε της άποψης 
ότι πρέπει ο Δήμος της Αβίας να φέρει τα σκουπίδια στο Δήμο Καλαμάτας. Από κει και πέρα 
ο Δήμος Καλαμάτας δεν πρέπει να παρεμβαίνει μ΄ αυτές τις διαδικασίες από τη στιγμή που 
ο νόμος το απαγορεύει. 
 

 
Εμείς πιστεύουμε ότι ορθώς ο Δήμος πρέπει να παρέμβει και να υπάρξει 
αυτή η διαφοροποίηση, η τροποποίηση αν θέλουμε, της προκήρυξης. 

Και ο Δήμος Αβίας γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι  κάτι τέτοιο απαγορεύεται. Ο κ. Ηλιόπουλος 
έχει χειριστεί το θέμα από πλευράς του Δήμου Καλαμάτας σε δύσκολες στιγμές και ξέρει ότι 
αυτές οι δουλειές δεν γίνονται με προκηρύξεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ενοικίαση του 
χώρου, γίνονται με συζητήσεις, διαβουλεύσεις και έλεγχο περιοχών κατ΄ ιδίαν. Θεωρώ ότι η 
προκήρυξη η οποία έγινε, έγινε με άλλο στόχο, η ύπαρξη ενός άλλοθι για τον κ. Δήμαρχο αν 
δεν βρεθεί κάποιος τόπος και όχι επί της ουσίας για να βρεθεί χώρος να ενοικιαστεί. Αυτή 
είναι μια εκτίμηση, δεν ξέρω, νομίζω ότι κάπως έτσι θα είναι τα πράγματα. Από κει και 
ύστερα θα ήθελα να παρακαλέσουμε να εξαντλήσετε τις δυνατότητες οι οποίες υπάρχουν 
για να υπάρχει μια καλή συνεργασία με τους περιφερειακούς δήμους. 
 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Θα ήθελα να πω και κάτι άλλο. Τις τελευταίες ημέρες υπήρξαν κάποιες δηλώσεις. Κάποιες 
δηλώσεις οι οποίες προσωπικά με εξέπληξαν και θα ήθελα τις αναγκαίες διευκρινήσεις. Μια 
από τις δηλώσεις ήταν αυτές του κ.  Μπασάκου ο οποίος είπε ότι δεν υπάρχει κάποιο 
πρωτόκολλο συνεργασίας με το Δήμο Καλαμάτας, κάποια σχέση με τη ΔΕΥΑΚ και κατά 
συνέπεια δεν οφείλει τίποτα στο Δήμο Καλαμάτας από την κατασκευή του αγωγού. Εδώ 
έχω μπροστά μου τον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑΚ του 2007 και στον κωδικό 7501 έχουμε 
έσοδα μελέτες ερευνών τρίτων 359.874 € για να περάσουμε στην συνέχεια για να αρθεί η 
όποια παρεξήγηση ή πιθανολογία ότι αυτό το ποσό δεν αντιστοιχεί στο Δήμο Αβίας, στην 
τελευταία σελίδα του προϋπολογισμού των εσόδων όπου λέει «Δήμος Αβίας 359.874 €». 
Άρα λοιπόν η ΔΕΥΑΚ περιλαμβάνει το ποσό αυτό στον προϋπολογισμό της που σημαίνει ότι 
εάν δεν υπάρχει πρωτόκολλο συνεργασίας, σημαίνει ότι υπάρχει εγκληματική αμέλεια και θα 
πρέπει αυτή να αποδοθεί σ΄ αυτούς τους οποίους ανήκει, διαφορετικά κάποιος δεν λέει την 
αλήθεια. Και θα ήθελα επ΄ αυτού διευκρινήσεις. 
 

 
Όσον αφορά τα στερεά απόβλητα. Έχετε παρακολουθήσει το σενάριο το 
οποίο εξελίσσεται το τελευταίο καιρό. Ο Δήμος Καλαμάτας στο παρελθόν 

έκανε ότι μπορούσε για να βοηθήσει τους όμορους Δήμους. Γνωρίζετε τι προβλέπει το 
συμφωνητικό και το άρθρο 4, τα εξώδικα τα οποία υπήρχαν και άλλες ενέργειες δικαστικής 
φύσεως που έχουν γίνει από τον ιδιοκτήτη. Εγώ δεν είμαι της άποψης ότι πρέπει τις 
συμφωνίες τις οποίες υπογράφουμε να τις ποδοπατούμε ή να καταφεύγουμε σε ενέργειες 
που δεν τιμούν ένα Δήμο, μια δημόσια αρχή, δηλαδή σε μεταφορτώσεις και σε όλα αυτά τα 
οποία γίνονταν στο παρελθόν. Πρέπει όλα να γίνονται στο φως. Δυστυχώς ο Δήμος 
Καλαμάτας πρέπει να προασπίσει τα συμφέροντά του, αυτή τη λύση την ημινόμιμη του 
ΜΑΡΑΘΟΛΑΚΑ να τη στηρίξει, ευτυχώς που ευρέθηκε κι αυτή και είμαστε και σε μια 
κατάσταση σχετικά καλή τώρα, από κει και πέρα λυπούμαι, αλλά με παραβίαση του 
συμφωνητικού δεν μπορούμε να προχωρήσουμε και να στηρίξουμε τους όμορους Δήμους. 
Βρίσκομαι σε μια συζήτηση μαζί τους, αυτά τα οποία έχουν υπογραφεί από το Δημοτικό 
Συμβούλιο για την ανακύκλωση και για το ΚΔΑΥ, το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, θα 
ισχύσουν. Χρειάζονται βέβαια κάποιες τυπικές διαδικασίες. Είναι καλό τις τυπικές διαδικασίες 
να τις εφαρμόζουμε διότι θα τις βρούμε μπροστά μας αν δεν το κάνουμε. Τι θα γίνει με τα 
υπολείμματα ας πούμε τα οποία έρχονται μαζί με την ανακύκλωση, με πια διαδικασία θα 
πάμε, θα πάνε όλοι οι Δήμοι ή θα ξεκινήσουμε από έναν αριθμό; Αυτό όλα θα τα δούμε σε 
μια σύσκεψη που θα γίνει σήμερα στις 2 η ώρα το μεσημέρι και πιστεύω αμέσως να 
ξεκινήσουμε τη σχετική διαδικασία όπου θα είναι μια λύση στο πρόβλημα των Δήμων που 
αντιμετωπίζουν τα σχετικά προβλήματα, των όμορων. Από κει και πέρα έχω κάνει και μια 
έκκληση και στους άλλους Δήμους του νομού διότι χωματερή δεν έχει μόνο ο Δήμος 
Καλαμάτας, έχουν και άλλοι Δήμοι, έτσι ακουμπώντας ο ένας επάνω στον άλλον να 
προχωρήσουμε μέχρι να δοθεί οριστική λύση στο πρόβλημα που για μας η οριστική λύση 
είναι ο περιφερειακός σχεδιασμός, δηλαδή το Παλιοροβούνι. Δεν υπάρχει άλλη λύση στον 
ορίζοντα. Δηλαδή ΧΥΤΥ στο συγκεκριμένο χώρο. Έχουμε κάνει αρκετά βήματα, έχουμε την 
απόφαση επιστημονικής επιτροπής, αποφάσεις σχετικές με τις περιβαλλοντικές μελέτες, 
έχουν προωθηθεί διαδικασίες μέσα από συλλογικά όργανα, να μην πάμε καθόλου, ούτε 
βήμα πίσω από τη σχετική διαδικασία. Αυτή είναι η λύση και πρέπει να είμαστε 
επισπεύδοντες ως Δήμος γιατί πλέον ξοδεύουμε δεκάδες χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα, με τη 
λειτουργία της ΜΟΛΑΚ θα ξεπεράσουμε κατά πολύ τις 10.000 και αυτό είναι μια αιμάσουσα 
απειλή για το Δήμο μας.  Γι΄ αυτό εμείς πρώτοι πρέπει να ενδιαφερθούμε γι΄ αυτό.  
 
Όσον αφορά την Αβία, η άποψη είναι ότι στο μέρος που θίγει το Δήμο Καλαμάτας κι αυτό 
πρέπει να γίνεται πάντοτε, ρωτήσαμε και τη νομική υπηρεσία, στο μέρος που μας αφορά, 
πρέπει να κάνουμε την παρέμβασή μας στην Περιφέρεια με ευγενικό τρόπο βέβαια, 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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υπενθυμίζοντας το περιεχόμενο των σχετικών νόμων. Δεν συμβαίνει τίποτε άλλο ως προς 
το θέμα των απορριμμάτων. 
 
Ως προς το ζήτημα της ΔΕΥΑΚ, κοιτάξτε, δεν ξέρω εάν έγιναν όλα τυπικά εντάξει, είναι 
βέβαιο ότι υπάρχει απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αβίας, είναι βέβαιο ότι υπάρχουν οι 
προϋπολογισμοί, είναι βεβαιότερο ότι υπάρχει το έργο στην εξέλιξή του και ολοκληρώνεται, 
πρέπει να πληρωθεί το 16,5 % στο Ταμείο Συνοχής και βγαίνει πόσα είναι αυτά τα 6,5 χλμ 
του αγωγού από την Μικρά Μαντίνεια μέχρι τις Κιτριές εκτός κι αν κάποιος σ΄ αυτόν τον 
τρόπο ισχυρίζεται ότι ο Δήμος Καλαμάτας ως καλός πατέρας ή καλή μητέρα πρέπει να τα 
πληρώνει όλα αυτά δηλαδή «δεν χρειάζεται φιλοσοφία και αν κάτι δεν έγινε τυπικά εντάξει, 
ξέρουμε το τι στοιχίζει το έργο» και μιλάμε για ένα σημαντικότατο έργο το οποίο βρίσκεται 
στη φάση ολοκλήρωσής του και πρέπει να κλείσει. Δηλαδή κάποιος πρέπει να πληρώσει 
450.000 € και δεν μπορούμε ούτε αφερέγγυοι να είμαστε, ούτε αδιάφορα να σφυρίζουμε, 
και ούτε είναι συμπεριφορά καλής γειτονίας και συνεργασίας όταν ολοκληρώνεται ένα 
τέτοιο έργο το οποίο είναι πνοή για μία ολόκληρη παραθαλάσσια περιοχή από τη Μικρά 
Μαντίνεια μέχρι τις Κιτριές, να λέμε διάφορα. Εγώ θέλω να τονίζω, νομίζω ότι σήμερα θα 
δώσει και σχετική ανακοίνωση η ΔΕΥΑΚ και θα συνεδριάσει και εκτάκτως το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ 
για το συγκεκριμένο ζήτημα που είναι μείζονος σημασίας, αλλά ο Δήμος Καλαμάτας δεν 
μπορεί παρά να πάρει τα μέτρα τα οποία προβλέπονται από τη νομοθεσία, είναι 
συγκεκριμένα αυτά, προς την κατεύθυνση της ΔΟΥ και προς την κατεύθυνση του 
Υπουργείου Εσωτερικών ώστε να κλείσει και το έργο. Διαφορετικά καταλαβαίνετε ότι 
μπαίνει ζήτημα για την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου.  
 
Θέλω λοιπόν να ζητήσω από τους συναδέλφους εδώ να ψηφίσουν τη συγκεκριμένη 
προσφυγή όπως προσδιορίζεται για τη φράση που αφορά το Δήμο Καλαμάτας και τίποτα 
πέραν αυτού. 
 

 
Ο νόμος ξεκάθαρα ορίζει ότι τα απορρίμματα πρέπει να είναι σε μια 
χωματερή εντός του Δήμου. Ως εκ τούτου ο Δήμος Καλαμάτας ως  έχει 

έννομο συμφέρον πρέπει να προσφύγει προκειμένου να μην επικυρωθεί αυτή η απόφαση 
του Δήμου Αβίας. 
 

 
Εγώ πιστεύω ότι η εφαρμογή των νόμων είναι αυτοδίκαιη και δεν 
χρειάζεται καμία απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής. 

 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της τα προαναφερόμενα, καθώς επίσης και τη δήλωση ΛΕΥΚΗΣ ψήφου του κ. 
Ηλιόπουλου Παναγιώτη, κατά πλειοψηφία, 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 
Ι. Εγκρίνει την άσκηση προσφυγής από το Δήμο Καλαμάτας κατά της υπ’ αριθ. 
10/2007 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Αβίας, για ακύρωσή 
της κατά το μέρος που αναφέρεται στην αναζήτηση ακινήτου για την εναπόθεση 
απορριμμάτων του Δήμου Αβίας εντός της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου 
Καλαμάτας, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην εισήγηση του δικηγόρου του 
Δήμου η οποία αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής. 
 
ΙΙ. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την υποβολή της παραπάνω προσφυγής. 
 

ΚΑΜΒΥΣΙΔΗΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 



Συνεδρίαση :  20/2007 Δευτέρα  29/05/2007 ΑΠΟΦΑΣΗ   168/2007 
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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. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  2. Καμβυσίδης Ιωάννης 

  3. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Λαγανάκος Γεώργιος 

  6. Πολίτης Δημήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 31 Μαΐου 2007 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 
 

 
 
 
 
 


