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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   15/2009 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   148/2009 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 28η Απριλίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 1:00  μ.μ. 

συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28 στην 15η/2009 

συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 24-04-2009 

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) Ηλιόπουλος 

Παναγιώτης, 2) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 3) Κουδούνης Αργύριος, 4) Κουρκουτάς Γεώργιος 

και 5) Μιχαλόπουλος Σωτήριος.  

 

Δεν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος κ. Γιαννακούλας Γρηγόριος. 

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Καλαμάτας κ. 
Παναγιώτης Κουτσογιαννόπουλος.  
 

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 17ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Άσκηση προσφυγής κατά της διαπιστωτικής πράξης του Γενικού Γραμματέα 
Περιφέρειας Πελοποννήσου ελέγχου νομιμότητας της υπ’  αριθ. 6/2009 

απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων Ν. Μεσσηνίας. 

Στο φάκελο του θέματος, για ενημέρωση των μελών της Δημαρχιακής Επιτροπής, ήταν: 

1. Η υπ’ αριθ. 6/2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Συνδέσμου 
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Μεσσηνίας με την οποία, κατά πλειοψηφία, 
εγκρίθηκε η αποστολή στην Περιφερειακή Διοίκηση αναλυτικής κατάστασης των 
εισφορών των δήμων που δεν έχουν καταβληθεί στο Σύνδεσμο για το έτος 2008 έτσι 
ώστε να προσχωρήσει η διαδικασία της παρακράτησης για τη σωστή και εύρυθμη 
λειτουργία του Συνδέσμου. 

2. Η υπ’ αριθ. πρωτ. 4162/27-4-2009 απόφαση της Περιφέρειας Πελοποννήσου - Δ/νση 
Τοπ. Αυτ/σης & Δ/σης Ν. Μεσσηνίας, με την οποία κρίθηκε νόμιμη η ως άνω 
αναφερόμενη απόφαση του Ε.Σ.ΔΙ.Σ.Α. 

 
 
Επί του θέματος αυτού διεξάγεται διαλογική συζήτηση η οποία έχει ως εξής: 

 
Εμείς ζητούμε εκεί να εξοφληθούν απ’ όλους τους συναδέλφους δημάρχους 
όλες οι οφειλές προς το Σύνδεσμο από το 2006. Γιατί παρουσιάστηκε το 

φαινόμενο το 2006 να πληρώσει μόνο ο Δήμος Καλαμάτας ή περίπου ίσως και κάποιος 
άλλος δήμος. 
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: To 2007 έχει πληρώσει ο Δήμος Καλαμάτας; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως έχει πληρώσει. 
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι μόνο του ’08 αυτές; 

 
Έχει πληρώσει ο Δήμος Καλαμάτας και το ’07 και το ’08. Λοιπόν ζητούμε να 
γίνει το αυτονόητο, να πληρώσουν όλοι. 

 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Τι μας αφορά εμάς; Δεν κατάλαβα. 

 
Μα αφορά στην ευρωστία τους Συνδέσμου την οικονομική. Τι θα πει «τι μας 
αφορά εμάς;». Δηλαδή ο Σύνδεσμος τα μισά χρήματα από τον 

προϋπολογισμό του είναι του Δήμου Καλαμάτας. Λοιπόν δεν πρέπει να πληρώσουν όλοι 
εκεί; Το ίδιο έχουμε και με τον Σύνδεσμο Ύδρευσης. Το ίδιο. 
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: (Δεν ακούγεται τι λέει). 

 
Αλλά μια στιγμή. Στη λειτουργία του Συνδέσμου δεν έχουν όλοι συμβάλει 
κατά το καταστατικό του Συνδέσμου. Πρέπει να συμβάλουν όλοι. Εκτός εάν 

θεωρούμε ότι πρέπει ο Σύνδεσμος να στηρίζετε στις πλάτες του Δήμου Καλαμάτας και να 
προχωρά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Γιατί δεν παίρνετε απόφαση να κρατηθούν από τους ΚΑΠ; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό σημαίνει η απόφαση αυτή.  
 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Αυτό μπορεί να γίνει μόνο για τον τελευταίο χρόνο. 

 
Εμείς δεν έχομε καμία αντίρρηση να μην πληρώσει κανένας το 2006. Να μην 
πληρώσει κανένας. Αλλά να συμψηφίζουμε τα χρήματα τα οποία έχομε δώσει 

εμείς για το ’06. 
 
Συγνώμη κε Δήμαρχε. Υπάρχει και άλλο πρόβλημα αν μου 
επιτρέπετε. Έχουνε μπλέξει τον Σύνδεσμο με την ανακύκλωση και 

παίρνουνε χρήματα από τα χρήματα που δεν επιτρέπεται να πάρουν και κάνουν 
ανακύκλωση οι δήμοι. Ενώ ζητήσαμε να έχει ξεχωριστό προϋπολογισμό και να πληρώνεται 
απευθείας από τους δήμους. Παίρνουν τα χρήματα τώρα από την εισφορά των μελών και 
κάνουν ανακύκλωση όταν ο Δήμος Καλαμάτας κάνει ανακύκλωση μόνος του. 

 
Αυτά είναι δουλειά του Συνδέσμου και δεν εμπλεκόμαστε σ’  αυτά. Τι σχέση 
έχει αυτό; Ούτε θέτομε ζήτημα κακοδιοίκησης ή κακοδιαχείρισης. Δεν μπαίνει 

τέτοιο ζήτημα. Μπαίνει όμως το εξής ζήτημα. Ότι επειδή ο Δήμος Καλαμάτας επωμίζεται το 
40% των οικονομικών βαρών του Συνδέσμου και επειδή δεν δόθηκαν χρήματα το 2006, ας 
μη δοθούν, δεν πειράζει, να γίνει ένας συμψηφισμός για το Δήμο Καλαμάτας. Αυτό είναι 
απολύτως δίκαιο. Να γίνει ένας συμψηφισμός και να τελειώνει. Δεν μπορεί να θεωρείται ο 
Δήμος Καλαμάτας. ..  
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: (Δεν ακούγεται τι λέει). 

 
Το σωστό είναι αυτό. Δηλαδή δεν μπορείς να υποχρεώνεις για το ’09, για το 
’08 και να αδιαφορείς για το ’06. Με συγχωρείς, το ’06 τι είναι; 

Λοιπόν αυτή είναι η πρόταση εν πάση περιπτώσει. 
 
Να πω κάτι κι εγώ. Υποθέτω εμείς προσφεύγουμε σε μία απόφαση την 
οποία έχει εγκρίνει ο Περιφερειάρχης. Πριν από μερικές ημέρες όταν 

σας είπα ότι κακώς κατά την άποψή μου χρήματα του κληροδοτήματος «Ανδρέα Σκιά» 
μεταφέρονται στην Αριστομένους, σε έργα αλλότρια απ’ ότι λέει η διαθήκη, η απάντησή σας 
ξέρετε ποια ήτανε; «Την έχει εγκρίνει την απόφαση ο Περιφερειάρχης». Άρα λοιπόν 
θέσφατο η απόφαση, η έγκριση της απόφασης από τον Περιφερειάρχη. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλο αυτό. 
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Το ίδιο πράγμα είναι. Θέσφατο και αυτή η απόφαση κε Δήμαρχε. ΛΕΥΚΟ. 

 
Η απόφαση που έχει πάρει ο Περιφερειάρχης στηρίζεται σε νόμο. 
Εάν το προεδρείο που ήταν και ο Αθανασόπουλος το 2006, νομίζω 

ήταν πρόεδρος, ε, Κώστα, γιατί δεν βγήκε τότε απόφαση να κρατηθούν από τους ΚΑΠ και 
τώρα θα πούμε τι έγινε πριν; Η απόφαση του Περιφερειάρχη είναι νόμιμη. Κάνουμε σε μία 
νόμιμη απόφαση ένσταση; ΛΕΥΚΟ κι εγώ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: (Δεν ακούγεται τι λέει). 
 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  
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Η Δημαρχιακή Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 103 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) τη δήλωση ΛΕΥΚΗΣ 
ψήφου από τους κ.κ. Ηλιόπουλο Παν. και Κοσμόπουλο Βασ., κατά πλειοψηφία, 
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 
 
Εγκρίνει την άσκηση προσφυγής κατά της υπ’ αριθ. 4162/27-4-2009 απόφασης 
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου περί ελέγχου νομιμότητας 
της υπ’ αριθ. 6/2009 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου 
Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Μεσσηνίας, με την οποία ζητείται 
η παρακράτηση των εισφορών όσων μελών δεν τις έχουν καταβάλει για το έτος 
2008, με το αιτιολογικό ότι πρέπει πρώτα να εξοφληθούν οι εισφορές των μελών 
του Συνδέσμου για το έτος 2006. 
 
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. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

  3. Κουδούνης Αργύριος  

  4. Κουρκουτάς Γεώργιος 

  5. Μιχαλόπουλος Σωτήριος  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 13 Μαΐου 2009 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
    

                                      
 


