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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  9/2007 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  246/2007  

 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 7η Μαρτίου 2007, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά 
την υπ΄ αριθ. 9/2-3-2007 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 Κωνσταντίνος, 3) Αλευράς ∆ιονύσιος (αποχώρηση 
στην υπ’ αριθµ. 239 απόφαση),  4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) 
∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 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) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) 
Μπάκας Ιωάννης, 17) Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 19) Οικονοµάκου 
Μαρία, 20) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης ∆ηµήτριος, 22) Ράλλης Γεώργιος 
(προσέλευση στην υπ’ αριθµ. 235 απόφαση και αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 239 απόφαση),  
23) Σπίνος Γεώργιος (προσέλευση στην υπ’ αριθµ. 235 απόφαση),  24) Τσακαλάκου 
Σταυρούλα (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 239 απόφαση)  και  25) Τσερώνης Κωνσταντίνος. 
 
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Λαγανάκος 
Γεώργιος,  και  2)  Μπάκας ∆ηµήτριος. 
 
 
 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, ο κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική 
Κίνηση Καλαµάτας», ο οποίος προσήλθε στην συνεδρίαση κατά την συζήτηση της υπ’ αριθµ. 
235 απόφασης. 
 
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης απόντος του ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα, ο οποίος έχει κληθεί 
σύµφωνα µε τον νόµο, και προσήλθε στην συνεδρίαση  κατά την συζήτηση της υπ’ αριθµ. 235 
απόφασης. 
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 14ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Επί αιτήµατος εταιρείας «ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.» για την παραχώρηση χώρου τοποθέτησης 
ενός κοντέινερ προσωρινής αποθήκευσης τηγανελαίων. 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος κ. Αθανάσοπουλος Κωνσταντίνος αφού λέει ότι είναι 
γνωστές οι παρενέργειες από τα τηγανέλαια, αναφέρεται στην µε αριθµ. πρωτ. 4699/          
28-2-2007 σχετική εισήγηση του Τµήµατος Αποκοµιδής Απορριµµάτων της ∆ιεύθυνσης 
Περιβάλλοντος του ∆ήµου η οποίας αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
«ΘΕΜΑ: Επί αιτήµατος εταιρείας «ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.» για την παραχώρηση χώρου 
τοποθέτησης ενός κοντέινερ προσωρινής αποθήκευσης τηγανελαίων. 
 
Με τον όρο «τηγανέλαια» χαρακτηρίζονται τα χρησιµοποιηµένα µαγειρικά έλαια των 
εστιατορίων, ξενοδοχείων, καντινών, catering κλπ ανάλογων καταστηµάτων ετοιµασίας και 
διάθεσης φαγητών. 
 
Τα χρησιµοποιηµένα τηγανέλαια είναι ακατάλληλα για περαιτέρω χρήση ή επαναφορά στην 
τροφική αλυσίδα. Συνεπώς πρέπει να συλλεγούν για τη διασφάλιση της δηµόσιας υγείας αλλά 
και γιατί η ανεξέλεγκτη απόρριψή τους είτε στο αποχετευτικό δίκτυο είτε οπουδήποτε αλλού 
(στους αγωγούς οµβρίων, στο έδαφος κλπ), είναι περιβαλλοντικά και πρακτικά απαράδεκτη 
αφού στην πρώτη περίπτωση δηµιουργείται πρόβληµα αποφράξεων τόσο στο ευρύτερο δίκτυο 
της αποχέτευσης όσο και στο ειδικότερο των ίδιων των επιχειρήσεων εστίασης και προστίθεται 
ένα ανεπιθύµητο φορτίο στο βιολογικό καθαρισµό ενώ σε όλες τις περιπτώσεις οργανικό 
φορτίο καταλήγει σε φυσικούς αποδέκτες χωρίς να έχει προηγηθεί η κατάλληλη επεξεργασία 
του. 
 
Γίνεται λοιπόν σαφές ότι η εναλλακτική διαχείριση των τηγανελαίων αποτελεί επιτακτική 
προτεραιότητα. Όµως µέχρι σήµερα, παρά τις επανειληµµένες οχλήσεις του ∆ήµου µας και 
άλλων ΟΤΑ προς το ΥΠΕΧΩ∆Ε, δεν έχει θεσµοθετηθεί η ξεχωριστή συλλογή των τηγανελαίων 
όπως πχ γίνεται για τα χρησιµοποιηµένα ορυκτέλαια και λιπαντικά έλαια  τα οποία συλλέγονται 
και στην περιοχή µας από το συλλογικό σύστηµα της ΕΛΤΕΠΕ ενώ τα τηγανέλαια είναι 
ανεπιθύµητα προς ένταξη στο ρεύµα αυτό. Τα ορυκτέλαια και τα λιπαντικά έλαια αναγεννώνται 
και χρησιµοποιούνται πάλι ως λιπαντικά ενώ τα τηγανέλαια µπορούν, µετά από την κατάλληλη 
επεξεργασία, να αποτελέσουν την πρώτη ύλη, µαζί µε το έλαιο καλλιεργούµενων ελαιούχων 
φυτών, για την παρασκευή bio-diesel. Το bio-diesel αναµειγνύεται µε το συµβατικό diesel και 
χρησιµοποιείται ως βελτιωµένο οικολογικά καύσιµο στην κίνηση των οχηµάτων. 
 
Πληροφορούµενος τα παραπάνω ο ∆ήµος µας, αναζητά εδώ και αρκετό χρονικό διάστηµα, 
ενδιαφερόµενους να συλλέξουν τα τηγανέλαια που δηµιουργούνται στην περιοχή µας έτσι 
ώστε να ελέγξει την διάθεσή τους µε αποδεκτό περιβαλλοντικά τρόπο. Στα πλαίσια των 
αναζητήσεών µας αυτών υπήρξε επαφή και µε την εταιρεία «ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.» η οποία 
προθυµοποιήθηκε να επεκτείνει, και στην περιοχή µας, το δηµιουργούµενο, αυτήν την 
περίοδο,  πανελλήνιο δίκτυό της συλλογής τηγανελαίων. 
 
Η εταιρεία «ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.» είναι εταιρεία παραγωγής και εµπορίας καυσίµων η οποία 
διαθέτει στη Β΄ ΒΙΠΕ του Βόλου, εργοστάσιο παραγωγής bio-diesel από το λάδι 
καλλιεργούµενων ελαιούχων φυτών και από τηγανέλαια. Η εταιρεία αυτή δηµιουργήθηκε το 
2005 από τη γνωστή εταιρεία πετρελαιοειδών «ΕΛΙΝΟΙΛ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ 
Α.Ε.». Με το από 07-02-2007 έγγραφό της (αριθ. πρωτ. του ∆ήµου 2988/08-02-2007) ζητά 
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από το ∆ήµο Καλαµάτας την παραχώρηση ενός χώρου για την τοποθέτηση ενός κοντέινερ  
µήκους 6 µέτρων, φάρδους 2,5 µέτρων, ύψους 1,70 µέτρων, για την προσωρινή αποθήκευση 
τηγανελαίων από τις επαγγελµατικές εστίες του ∆ήµου µας. Με την ικανοποίηση του αιτήµατος 
της ΕΛΙΝ, την οποία εισηγούµαστε ως υπηρεσία, ξεκινά µια προσπάθεια αντιµετώπισης της 
ανεξέλεγκτης απόρριψης των τηγανελαίων στο ∆ήµο µας. Η προτεινόµενη διαδικασία θα 
ξεκινήσει µε τις  µεγαλύτερες επιχειρήσεις εστίασης της πόλης µας µε προοπτική να επεκταθεί 
και στα νοικοκυριά, δεν δηµιουργεί καµιά δαπάνη για το ∆ήµο ενώ αποτελεί προσωρινή λύση 
αφού ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα ανάκλησης της παραχώρησης του χώρου τοποθέτησης 
του κοντέινερ οποτεδήποτε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο κρίνει ότι τούτο επιβάλλεται για την 
καλλίτερη εξυπηρέτηση των συµφερόντων του ∆ήµου. 
 
Η δυνατότητα µελλοντικής αποδέσµευσης του ∆ήµου από την προτεινόµενη συνεργασία του 
µε την ΕΛΙΝ, είναι από τη νοµοθεσία διασφαλισµένη και είναι µια δυνατότητα η οποία πιθανόν 
να χρησιµοποιηθεί, εφόσον ο ∆ήµος επιλέξει αλλαγή της τακτικής του στο συγκεκριµένο θέµα 
λόγω της µεγάλης κινητικότητας που υπάρχει στον τοµέα της παραγωγής βιοκαυσίµων όπου 
υπάρχουν προτάσεις εµπλοκής της αυτοδιοίκησης (διαδηµοτικές και άλλες συνεργασίες) µε 
στόχο την προµήθεια, µε ευνοϊκούς όρους, από τους ΟΤΑ bio-diesel για την κίνηση του 
στόλου των ντηζελοκίνητων οχηµάτων τους. Σχετικές ενέργειες έχει ήδη ξεκινήσει ο ∆ήµος 
Καλαµάτας όπως άλλωστε φαίνεται και από το υπ΄ αριθµ. πρωτ. 4022/21-02-2007 έγγραφό 
του, φωτοαντίγραφο του οποίου συνηµµένα σας υποβάλουµε. Επίσης αλλαγή της τακτικής του 
∆ήµου µπορεί να απαιτηθεί εφόσον αλλάξουν τα σηµερινά δεδοµένα στον τοµέα συλλογής 
των τηγανελαίων είτε µε την εµφάνιση και άλλων ενδιαφερόµενων εταιρειών είτε µε τη 
θεσµοθέτηση ιδιαίτερου ρεύµατος ανακύκλωσης και την αδειοδότηση αντίστοιχου συλλογικού 
συστήµατος συλλογής, όπως συµβαίνει µε τα υπόλοιπα ρεύµατα ανακύκλωσης που ήδη ο 
∆ήµος εφαρµόζει. 
 
Μετά τα παραπάνω και αφού λάβαµε υπόψη µας τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 185 του 
νέου Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006) σύµφωνα µε τις οποίες «…µε απόφαση 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η χρήση ακινήτων σε νοµικά 
πρόσωπα που ασκούν αποκλειστικά και µόνο δραστηριότητα η οποία είναι κοινωφελής ή 
προάγει τα τοπικά συµφέροντα…», 
 

ε ι σ η γ ο ύ µ α σ τ ε 
 
τη δωρεάν παραχώρηση στην εταιρεία «ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.» της χρήσης µιας επιφάνειας 
εντός του περιβάλλοντος χώρου του εργοστασίου της Μονάδας Λιπασµατοποίησης 
Απορριµµάτων (ΜΟΛΑΚ)  για την τοποθέτηση από την παραπάνω εταιρεία ενός κοντέινερ  
µήκους 6 µέτρων, φάρδους 2,5 µέτρων, ύψους 1,70 µέτρων, για την προσωρινή αποθήκευση 
τηγανελαίων από τις επαγγελµατικές εστίες του ∆ήµου µας. 
 
Η ακριβής θέση τοποθέτησης του κοντέινερ θα γίνει από την υπηρεσία µας  ώστε να 
διασφαλίζεται η λειτουργικότητα του χώρου. 
 
Η συλλογή των τηγανελαίων θα γίνεται από την εταιρεία χωρίς οποιαδήποτε δαπάνη για το 
∆ήµο. 
 
Η προτεινόµενη παραχώρηση έχει χαρακτήρα προσωρινό και θα µπορεί να ανακληθεί µετά από 
νέα απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εφόσον κριθεί ότι απαιτείται αλλαγή της πολιτικής 
του ∆ήµου στον τοµέα συλλογής των τηγανελαίων. 
 
ΣΥΝΗΜΜ: 
- Το από 07-02-2007 αίτηµα της ΕΛΙΝ. 
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- Το από 16-12-2006 έγγραφο της ΕΛΙΝ. 
- ΦΕΚ σύστασης της ΕΛΙΝ. 
- Φωτ/φο της υπ΄ αριθµ. πρωτ.  
4022/21-02-2007 επιστολής του 
Κ. ∆ηµάρχου Καλαµάτας. 
- Ενηµερωτικό φυλλάδιο ΣΥΛΛΟΓΗΣ. 
 

Για το Τµήµα Αποκοµιδής             
Απορριµµάτων 

Γιάννης Παπαδόπουλος 

Για τη ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος   
 

Παναγιώτα Κουράκλη»         
 

       
Ολοκληρώνοντας την εισήγησή του ο Αντιδήµαρχος κ. Αθανασόπουλος, προτείνει στο Σώµα να 
εγκρίνει τη συγκεκριµένη παραχώρηση σύµφωνα µε την εισήγηση της Υπηρεσίας. 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του τα 
προαναφερόµενα και τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 185 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006), 
 
 

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

Ι.   Εγκρίνει τη δωρεάν παραχώρηση στην εταιρεία «ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.» της 
χρήσης µιας επιφάνειας εντός του περιβάλλοντος χώρου του εργοστασίου της 
Μονάδας Λιπασµατοποίησης Απορριµµάτων Καλαµάτας (ΜΟΛΑΚ)  για την 
τοποθέτηση από την παραπάνω εταιρεία ενός κοντέινερ  µήκους 6 µέτρων, 
φάρδους 2,5 µέτρων, ύψους 1,70 µέτρων, για την προσωρινή αποθήκευση 
τηγανελαίων από τις επαγγελµατικές εστίες του ∆ήµου Καλαµάτας. 
 
Η ακριβής θέση τοποθέτησης του κοντέινερ θα γίνει από την αρµόδια υπηρεσία 
του ∆ήµου Καλαµάτας ώστε να διασφαλίζεται η λειτουργικότητα του χώρου. 
 
Η συλλογή των τηγανελαίων θα γίνεται από την εταιρεία χωρίς οποιαδήποτε 
δαπάνη για το ∆ήµο Καλαµάτας. 
 
Η προτεινόµενη παραχώρηση έχει χαρακτήρα προσωρινό και θα µπορεί να 
ανακληθεί µετά από νέα απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας 
εφόσον κριθεί ότι απαιτείται αλλαγή της πολιτικής του ∆ήµου στον τοµέα 
συλλογής των τηγανελαίων. 

 
 
 
ΙΙ. Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο Καλαµάτας για τις παραπέρα νόµιµες ενέργειες.  
 
 
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 
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 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. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 15. Μπάκας Ιωάννης 

 16. Μπασακίδης Νικόλαος 

 17. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

 18. Οικονοµάκου Μαρία  

 19. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 

 20. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 21. Ράλλης Γεώργιος 

 22. Σπίνος Γεώργιος 

 23. Τσακαλάκου Σταυρούλα 

 24. Τσερώνης Κωνσταντίνος 
 

Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 13  Μαρτίου 2007 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 

 


