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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  36/2008 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  612/2008  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 18η ∆εκεµβρίου 2008, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 36η/2008 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 11-12-2008 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 (αποχώρηση στην 
υπ’ αριθ. 612 απόφαση) , 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 612 απόφαση), 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) Λαγανάκος Γεώργιος, 16) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 17) Μπάκας ∆ηµήτριος (αποχώρηση 
στην υπ’ αριθ. 612 απόφαση), 18) Μπάκας Ιωάννης, 19) Μπασακίδης Νικόλαος, 20) 
Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 612 απόφαση), 21) Οικονοµάκου Μαρία, 
22) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 23) Πολίτης ∆ηµήτριος,  24) Ράλλης Γεώργιος (αποχώρηση 
στην υπ’ αριθ. 612 απόφαση),  25) Σπίνος Γεώργιος, 26) Τσακαλάκου Σταυρούλα και 27) 
Τσερώνης Κων/νος.  
 
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) Αρτεµισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 3) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 4) Λαδά κ. 
Βουτσής Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 612 απόφαση), 5) Μ. Μαντίνειας κ. 
Κουµουνδούρος Νικόλαος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 612 απόφαση), 6) Ελαιοχωρίου κ. 
Κούτρος Χρήστος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 612 απόφαση), 7)  Αλαγονίας κ. Μέλιος 
Ιωάννης, 8)  Σπερχογείας  κ. Περρωτής Παναγιώτης, 9) Ασπροχώµατος κ. Σπανός Αντώνιος, 
10)  Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 612 απόφαση) και 11) Καρβελίου 
κ. Χρυσοµάλης Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 612 απόφαση), καθώς επίσης και η 
αναπληρώτρια του Προέδρου του Τοπικού Συµβουλίου Λεϊκων κα Κάτσαρη – Τσαούση 
Παναγιώτα (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 612 απόφαση), ενώ δεν παραβρίσκεται η Πρόεδρος 
του Τοπικού Συµβουλίου Αντικαλάµου κα Αργυροπούλου Βασιλική.  
 
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 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Παύση ενεργού ΧΑ∆Α ∆ήµου Καλαµάτας στη θέση ¨Μαραθόλακα¨ / Χωροθέτηση 
δεµατοποιητή απορριµµάτων. 

Στη συνεδρίαση και για την συζήτηση του παρόντος θέµατος, έχει προσκληθεί και 
παρευρίσκεται η κα Έλενα Μουρελάτου,  Σύµβουλος του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας 
Πελοποννήσου για θέµατα διαχείρισης απορριµµάτων. 

 
Η µε αριθµ. πρωτ. 28880/15-12-2008 εισήγηση του Αντιδηµάρχου κ. Αθανασόπουλου 
Κωνσταντίνου που ήταν στο φάκελο του θέµατος προς ενηµέρωση, έχει αναλυτικά ως εξής: 
 
Εισήγηση: Επί του 1ου Θέµατος, της ηµερήσιας διάταξης της 36ης Συνεδρίασης έτους 
2008 του ∆.Σ. Καλαµάτας, «Παύση ενεργού ΧΑ∆Α ∆ήµου Καλαµάτας στη θέση 
Μαραθόλακα / Χωροθέτηση δεµατοποιητή απορριµµάτων». 
 

Η χωµατερή στη θέση «Μαραθόλακα» δηµιουργήθηκε  το έτος 2003. Ο χώρος  
επελέγη ύστερα από µελέτη αξιολόγησης εναλλακτικών περιοχών στα διοικητικά όρια 
του ∆ήµου Καλαµάτας. 

 
Η αξιολόγηση των εναλλακτικών θέσεων έγινε σύµφωνα µε τις ισχύουσες 

διατάξεις και τους προβλεπόµενους όρους και τα κριτήρια καταλληλότητας για την 
επιλογής θέσεων εγκατάστασης διαχείρισης απορριµµάτων που έχουν θεσπιστεί µε την 
ΚΥΑ 114218/1997 (ΦEK 1016 B /17.11.1997) «Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και 
γενικών προγραµµάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων».  

 
Να σηµειωθεί ότι στα διοικητικά όρια του ∆ήµου Καλαµάτας είναιι ελάχιστες οι 

θέσεις που πληρούν τις αυστηρότατες προδιαγραφές της προαναφερθείσης ΚΥΑ, 
µεταξύ αυτών η Μαραθόλακα, µε κυριότερους απαγορευτικούς παράγοντες το όρια 
της παράκτιας ζώνης των 500 µέτρων και τις περιοχές NATURA του ποταµού Νέδοντα 
και του Ταυγέτου. 

 
Στα διοικητικά όρια του ∆ήµου της Καλαµάτας έχει παραµείνει εν λειτουργία   ως 

ένας και µοναδικός χρησιµοποιούµενος Χ.Α.∆.Α., αυτός της Μαραθόλακας. Ως 
γνωστόν οι άλλοι δύο, του Μπουρνιά και των Γιαννιτσανίκων έχουν κλείσει και έχουν 
ενταχθεί σε πρόγραµµα αποκατάστασης της Γενικής Γραµµατείας της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου.  

 
Σήµερα, σε εφαρµογή και εναρµόνιση προς τις αποφάσεις C502-03, του 

∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων «Λειτουργία 1125 παράνοµων ελεγχόµενων 
χώρων ταφής αποβλήτων – Οδηγία 75/442/ΕΟΚ (όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 
91/156/ΕΟΚ) – Άρθρα 4,8 και 9» η Ελλάδα υποχρεώνεται σε διακοπή λειτουργίας όλων 
των Χώρων Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης Απορριµµάτων ως τις 31.12.2008 

 
Πάντα σε εναρµόνιση προς τις παραπάνω δικαστικές αποφάσεις και Κοινοτικές 

Οδηγίες, οφείλει ο ∆ήµος Καλαµάτας να προβεί σε λήψη απόφασης για το κλείσιµο του 
Χ.Α.∆.Α. στη θέση «Μaραθόλακα» ως την 10-12-2008, σύµφωνα µε  το µε αρ. πρωτ.  
74328/1 7450 έγγραφο της  Γ.Γ.Π.Π. 
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Παράλληλα η Γ.Γ.Π.Π.  µε το µε αρ. πρωτ. 72915/16955/26-11-2008 έγγραφο της, 
επισηµαίνει στις κατά τόπους ∆ιευθύνσεις Τοπικής Αυτοδιοίκησης ότι του λοιπού δεν θα 
εγκρίνονται αποφάσεις συλλογικών οργάνων που θα έχουν ως αντικείµενο την 
απόθεση απορριµµάτων µε τρόπο που δεν προβλέπεται στο σχεδιασµό της 
Περιφέρειας. 

 
Σύµφωνα µε  αυτόν το σχεδιασµό προβλέπεται η δηµιουργία κάθετων µονάδων 

δεµατοποίησης των αστικών στερεών αποβλήτων και επεξεργασίας των 
στραγγισµάτων, µε µέριµνα  και φροντίδα της Γ.Γ.Π.Π., σε χώρο που θα υποδείξουν τα 
∆ηµοτικά Συµβούλια. 

 
Ύστερα από τα παραπάνω καλείται το Σώµα να αποφασίσει: 
1.) Για την παύση λειτουργίας του ενεργού ΧΑ∆Α στη θέση Μαραθόλακα, και 
2.) Τη χωροθέτηση του δεµατοποιητή. 

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

 
• Υπέρ της παύσης λειτουργίας του ΧΑ∆Α της Μαραθόλακας 
• Υπέρ της χωροθέτησης της µονάδας  δεµατοποίησης σε παρακείµενη δηµόσια 

έκταση δασικού χαρακτήρα, που έχει παραχωρηθεί στο ∆ήµο Καλαµάτας µε την 
2451/3.11.2008 απόφαση της Περιφέρειας Πελοποννήσου, σύµφωνα µε τους 
όρους και τις υποχρεώσεις που ορίζονται µε αυτήν. 

 
Ο εισηγητής 

 
Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος 

Αντιδήµαρχος 
 
 

Συνηµµένα: 
1.  74328 / 17450 / 20.11.2008  έγγραφο   Γ.Γ.Π.Π. 
2.  72915 / 16955 / 26.11.2008  έγγραφο   Γ.Γ.Π.Π. 
3.  2451 / 03.11.2008   απόφαση  Γ.Γ.Π.Π. 

 
 
 
Για το παρόν θέµα διεξάγεται η εξής διαλογική συζήτηση: 

 
Η διαδικασία. Ο κ. Αθανασόπουλος, οι επικεφαλής, σε ερωτήσεις που θα 
υποβληθούν θα απαντήσει η κα Μουρελάτου. 

 
Εγώ θα ήθελα να προτείνω επειδή η κα Μουρελάτου εκπροσωπεί την 
Περιφέρεια να µας κάνει επί τροχάδιν µια ανάλυση του περιφερειακού 

σχεδιασµού όσον αφορά τα απορρίµµατα και θα µας λύσει πάρα πολλές απορίες. Οι δηµότες 
εδώ πέρα έχουν έρθει να µάθουνε τι θα γίνει µε τα σκουπίδια, δεν ήρθαν εδώ πέρα για να. . .  

 
Επί της διαδικασίας. Είχα παρακαλέσει τον κ. Αγγελόπουλο και µου είχε 
υποσχεθεί, να παραβρίσκεται στη σηµερινή συνεδρίαση όπως παρευρέθη σε 

πολλές συνεδριάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου επειδή παρακολουθούµε και κανάλια 
παµπελοποννησιακής εµβέλειας θα τον είχατε ακούσει σε διάφορες συνεδριάσεις ∆ηµοτικών 
Συµβουλίων µεγάλων πόλεων που είχε παραβρεθεί. ∆υστυχώς ασθενεί και αυτός είναι ο λόγος 
που δεν παραβρίσκεται σήµερα εδώ. Σε κάποια άλλη συνεδρίαση είναι βέβαιο ότι θα 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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παραβρεθεί. Η κα Μουρελάτου που είναι ειδική περιβαλλοντολόγος για την Περιφέρεια και 
γνωρίζει τα ζητήµατα περιβάλλοντος της Περιφέρειας όχι µόνον αλλά και την κυβερνητική 
πολιτική, πολιτική του Υπουργείου Εσωτερικών που την χειρίζεται ο κ. Νάκος ο υφυπουργός, 
θα απαντήσει σε όλα τα ζητήµατα τεχνικής φύσεως. ∆εν θα υπάρξει κανένα ερώτηµα είτε αυτό 
κατατεθεί από δηµοτικό σύµβουλο σε 1 – 2 επίπεδα, είτε κατατεθεί από εκπροσώπους φορέων 
ή πολίτη το οποίο δε θα απαντηθεί από την ειδική επιστήµονα η οποία βρίσκεται γι’  αυτό το 
σκοπό σ’  αυτή τη συνεδρίαση. Να είστε βέβαιοι γι’  αυτό. 
Από πλευράς Προέδρου κατατέθηκε µία διαδικασία η οποία προβλέπεται από τον κανονισµό, σε 
τίποτα δεν θα υποβαθµισθεί η παρουσία της κας Μουρελάτου εδώ, µια καταρχήν εισήγηση από 
τον κ. Αθανασόπουλο να ακούσετε τη θέση της πλειοψηφίας. Μια κατάθεση άποψης από τους 
επικεφαλείς των παρατάξεων και στη συνέχεια αµέσως η κα Μουρελάτου, ερωτήσεις και 
απαντήσεις και δευτερολογία. Και ο κόσµος, βέβαια κατά πως προβλέπεται από τον κανονισµό. 
Και ο κόσµος, τι λέτε. 

 
Ο κ. Τσερώνης. 
 
Μετά την εισήγηση του κυρίου Αντιδηµάρχου θεωρώ σκόπιµο να 
επακολουθήσουν και οι ερωτήσεις οι δικές µας και των άλλων γιατί η τοποθέτησή 

µας θα είναι συνάρτηση ακριβώς αυτών των απαντήσεων. Γιατί η εισήγηση αυτή που έχετε 
στο φάκελο κε Πρόεδρε δεν. . . (δεν ακούγεται τι λέει). . . δηλαδή δεν καλύπτει το τεχνικό 
µέρος τουλάχιστον. Επί τη ευκαιρία θα ήθελα να πω ότι η εισήγηση αυτή θα ’πρεπε να 
συνοδεύεται µε την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας. Ο ∆ήµος έχει δύο χηµικούς µηχανικούς 
τουλάχιστον. Θα ’πρεπε οι δύο χηµικοί µηχανικοί και όποιος άλλος ασχολείται µ’  αυτά τα 
θέµατα, να έχουν συντάξει µια εισήγηση. Επί του τεχνικού ζητήµατος δηλαδή. 

 
Ότι στοιχεία έχοµε τα έχοµε αναρτήσει στο διαδίκτυο. Όµως δεν πρέπει να 
χάσουµε το χρόνο επί της διαδικασίας. ∆εν πρέπει, δεν πρέπει να χάσουµε το . . 

και ούτε υπάρχει κανένας λόγος να φιλονικήσουµε σε θέµατα διαδικασίας. Εµείς ως έχουµε 
υποχρέωση ως πλειοψηφία θα κάνοµε την εισήγησή µας για να ακούσετε τη θέση µας. Εάν δεν 
θέλετε να αγορεύσετε, θα κάνετε τις ερωτήσεις, πάρτε τις απαντήσεις και µιλάτε ακολούθως. 
∆εν µπορούµε εµείς να σας υποχρεώσουµε για τίποτα. Εντάξει; ∆ηλαδή δεν υπάρχει κανένας 
λόγος να διαφωνήσουµε σε διαδικαστικά ζητήµατα. Κανένας. Ούτε να επιβάλουµε διαδικασίες 
οι οποίες µπορεί να θεωρηθεί ότι ενδεχοµένως στοχεύουν στην απόκρυψη κάποιων στοιχείων. 
Όµως εµείς θα µιλήσουµε έτσι, από την αρχή. 

 
Αν µου επιτρέπετε για την οικονοµία του χρόνου. Θεωρώ ποιο λειτουργικό µετά 
την εισήγηση που θα κάνει ο κ. Αθανασόπουλος να ακολουθήσει η ανάλυση που 

θα κάνει η κα Μουρελάτου διότι έτσι θα αποφύγουµε και ερωτήσεις οι οποίες θα απαντηθούν. 
 
Λοιπόν εξήγησα, η κα Μουρελάτου δεν παρίσταται εδώ µε πολιτική ιδιότητα, δεν 
θα κάνει καµία ανάλυση. Θα απαντήσει όµως στα ερωτήµατά σας µε τεχνικό 

περιεχόµενο. 
 
Κε ∆ήµαρχε εµείς δεν ζητάµε πολιτική ανάλυση. Ζητάµε να µας 
αναλύσει η κα Μουρελάτου εκπροσωπώντας τον Περιφερειάρχη, τον 

περιφερειακό σχεδιασµό, εάν υπάρχει, που αφορά τα απορρίµµατα. Πιστεύω ότι αυτό δεν 
αποτελεί πρόβληµα. 

 
Συµφωνήσαµε. Μας προτείνατε κάτι και συµφωνήσαµε. Τι άλλο να πούµε; 

 
Άρα λοιπόν η διαδικασία ποια είναι; Ο Αθανασόπουλος, η κα 
Μουρελάτου, ερωτήσεις, οι επικεφαλής. Συµφωνούµε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΤΣΕΡΩΝΗΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΤΣΕΡΩΝΗΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 
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Η διαδικασία είναι η εξής: Ο κ. Αθανασόπουλος, θα κάνετε ερωτήσεις όσες 
θέλετε, θα πάρετε απαντήσεις και θα τοποθετηθείτε. Αυτή είναι η διαδικασία. 
 
Και οι εκπρόσωποι των φορέων. 
 
Να µας αναγνωρίσετε ότι έχουµε την ίδια ευαισθησία προς τους φορείς και τους 
πολίτες που έχετε και εσείς. ∆εν υπάρχει αντίρρηση. 
 
Λοιπόν να ξεκινήσουµε για την οικονοµία του χρόνου. Κε Αθανασόπουλε έχετε 
το λόγο. 

 
Κύριε ∆ήµαρχε, κύριοι συνάδελφοι το υπό συζήτηση θέµα έρχεται για 
πολλοστή φορά στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Ταλαιπωρεί την τοπική 

αυτοδιοίκηση γενικότερα η διαχείριση των απορριµµάτων. Ξέρετε πολύ καλά που βρίσκεται η 
Ελλάδα από πλευράς διαχειρίσεως, πολύ δε περισσότερο που βρισκόµεθα εδώ ως Μεσσηνία και 
ως Περιφέρεια γενικότερα. Νοµίζω όταν για πρώτη φορά ήρθε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο επί 
∆ηµαρχοντίας του κ. Κουτσούλη η χωροθέτηση της Μαραθόλακας για την προσωρινή 
εναπόθεση των απορριµµάτων το 2003, ανανεώθηκε µετά από 3 χρόνια για 8 ακόµη και 
φτάσαµε µέχρι το Νοέµβριο, 23/11/2014 ως λειτουργία της Μαραθόλακας σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές που προβλέπονται, περιβαλλοντικά κλπ, κλπ. Από πλευράς τότε δικής µας 
δηλώσαµε και συµπαρασταθήκαµε στη ∆ηµοτική αρχή για την επίλυση αυτού του 
σοβαροτάτου προβλήµατος. Και νοµίζω ότι και τώρα µε συναίνεση, κατανόηση να 
αντιµετωπίσουµε το πρόβληµα διότι δεν είναι κεφάλαιο που χρίζει αντιπαραθέσεως γιατί δεν 
οδηγεί πουθενά. Νοµίζω ότι εδώ και µε την παρουσία της κας Μουρελάτου θα αναλύσουµε ότι 
απορίες υπάρχουν σε πνεύµα συνεννοήσεως για να γίνει πλέον κατανοητό ότι διανύουµε ένα 
στάδιο µεταβατικό µιας 3ετούς περίπου διαρκείας µέχρι την οριστική επίλυση του 
προβλήµατος. Να ξεκινήσω να πω λόγω της, θα έλεγα, δαιδαλώδους διαδικασίας ο Σύνδεσµος 
∆ιαχειρίσεως Στερεών Αποβλήτων που υπήρξα και ως πρώτος πρόεδρος, αντιµετωπίσαµε το 
πρόβληµα αλλά οι διαδικασίες, η νοµοθεσία είναι δαιδαλώδης και υπάρχει µία καθυστέρηση. Τα 
ξέρετε πολύ καλά.  
 
Προ αυτού του αδιεξόδου και µε δεδοµένο το γεγονός ότι µέχρι τέλος του 2008 
συµµορφούµενοι µε τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ενώσεως οφείλαµε να κλείσουµε και να 
προχωρήσουµε σε αποκατάσταση των ΧΑ∆Α, η Περιφέρεια παρενέβη πλέον και µέσα στα 
πλαίσια των συµβατών. .  της Ευρωπαϊκής Ενώσεως οµοφώνως στο Σύνδεσµο ∆ιαχειρίσεως 
στα γραφεία της ΤΕ∆Κ, οµοφώνως, απεφασίσθη ο τρόπος διαχειρίσεως για το µεταβατικό 
στάδιο αυτό των απορριµµάτων. Ξεκίνησε µε 7 διαχειριστικές ενότητες των ∆ήµων της 
Μεσσηνίας και κατέληξε σε 4. Μία εκ των 4 είναι και η διαχειριστική ενότητα του ∆ήµου 
Καλαµάτας. Η διαχειριστική αυτή ενότητα οφείλει να χρησιµοποιήσει ας πούµε έναν χώρο 
προκειµένου να τοποθετήσει έναν µπαλοποιητή. Μέχρις ότου οδηγηθούµε στην οριστική 
επίλυση του προβλήµατος πρέπει να περιτυλίγονται σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται από 
πλευράς περιφερειακού σχεδιασµού για να λύσουµε πλέον το πρόβληµα. 
 
Η Μαραθόλακα τότε επελέγη στα διοικητικά όρια του ∆ήµου Καλαµάτας ως η πλέον 
κατάλληλη. Και βεβαίως θα ήµουν ο τελευταίος που θα µπορούσε να ισχυρισθεί ότι δεν 
δηµιουργεί κανένα απολύτως πρόβληµα. Και όπου να τοποθετείτο αυτός ο χώρος, δεν είναι 
δυνατόν να πούµε ότι δεν δηµιουργεί κανένα πρόβληµα. Αλλά όµως δηµιουργεί τα πλέον 
ελάχιστα προβλήµατα και παρέχεται η διαβεβαίωση µε συνεχείς συζητήσεις που έχουν γίνει 
από πλευράς Περιφερείας ότι θα υπάρξει πλήρης προστασία του περιβάλλοντος. Αυτό αποτελεί 
εγγύηση ούτως ώστε και ο ∆ήµος Καλαµάτας να επιλύσει το πρόβληµα. Είχαµε ξεκινήσει αν 
ενθυµίστε τότε συζητώντας να αγοράσουµε την Λαζαρόλακα. Και η Λαζαρόλακα έκλεισε για 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: 



Συνεδρίαση :36/2008                                 Πέµπτη 18 /12 / 2008 ΑΠΟΦΑΣΗ  612/2008 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  6 

τους λόγους τους γνωστούς. Έγινε λοιπόν η Μαραθόλακα. Η αξιολόγηση της Μαραθόλακας 
έγινε σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και τους προβλεπόµενους όρους και τα κριτήρια 
καταλληλότητας και της επιλογής θέσεων εγκαταστάσεων διαχειρίσεως απορριµµάτων που 
έχουν θεσπισθεί µε την κοινή υπουργική απόφαση 1142/1997, ΦΕΚ 1016Β κλπ, «Κατάρτιση 
πλαισίου προδιαγραφών και ελληνικών προγραµµάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων». Να 
σηµειωθεί ότι στα διοικητικά όρια του ∆ήµου Καλαµάτας είναι ελάχιστες οι θέσεις που πληρούν 
τις αυστηρότατες προδιαγραφές, της προαναφερθείσης κοινής υπουργικής αποφάσεως µεταξύ 
αυτών η Μαραθόλακα µε κυριότερους απαγορευτικούς παράγοντες στα όρια της παράχθιας 
ζώνης των 500 µέτρων και της περιοχής NATURA του ποταµού Νέδοντα και του Ταϋγέτου. 
Στα διοικητικά όρια του ∆ήµου Καλαµάτας έχει παραµείνει εν λειτουργία ο ένας και µοναδικός 
χρησιµοποιούµενος ΧΑ∆Α, αυτός της Μαραθόλακας. Ως γνωστόν οι άλλοι δύο του Μπουρνιά 
και των Γιαννιτσανίκων έχουν κλείσει και έχουν ενταχθεί σε πρόγραµµα αποκατάστασης της 
γενικής γραµµατείας της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Ήδη του Μπουρνιά σχεδόν έχει 
αποκατασταθεί.  
 
Σήµερα σε εφαρµογή και εναρµόνιση προς τις αποφάσεις C 502/03 του ∆ικαστηρίου των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, λειτουργία 1125, παράνοµων ελεγχόµενων χώρων ταφής 
αποβλήτων, οδηγία 75442 ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 91156 ΕΟΚ, άρθρο 4, 8 και 
9, η Ελλάδα υποχρεούται τη διακοπή λειτουργίας όλων των χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης 
απορριµµάτων έως της 31/12/2008. Πάντα σε εναρµόνιση προς τις παραπάνω δικαστικές 
αποφάσεις και οδηγίες οφείλει ο ∆ήµος Καλαµάτας να προβεί σε λήψη απόφασης για το 
κλείσιµο του ΧΑ∆Α στη θέση Μαραθόλακα έως τις 10/12/2008 σύµφωνα µε το υπ’  αριθµ. 
74328/7450 έγγραφο της γενικής γραµµατείας Περιφέρειας Πελοποννήσου. Παράλληλα δε η 
γενική γραµµατεία Περιφέρειας Πελοποννήσου µε το υπ’  αριθµ. πρωτ. 7291.5.16955/26-11-
2008 έγγραφο επισηµαίνει στις κατά τόπους διευθύνσεις τοπικής αυτοδιοίκησης ότι του λοιπού 
δεν θα εγκρίνονται αποφάσεις συλλογικών οργάνων που θα έχουν ως αντικείµενο την απόθεση 
απορριµµάτων µε τρόπο που δεν προβλέπεται στον σχεδιασµό της Περιφέρειας. Σύµφωνα µε 
αυτόν τον σχεδιασµό προβλέπεται η δηµιουργία κάθετων µονάδων δεµατοποίησης των 
αστικών στερεών αποβλήτων και επεξεργασίας των στραγγισµάτων µε µέριµνα και φροντίδα 
της γενικής γραµµατείας Περιφέρειας Πελοποννήσου σε χώρο που θα υποδείξουν τα ∆ηµοτικά 
Συµβούλια.  
 
Ύστερα από τα παραπάνω καλείται το Σώµα να αποφασίσει 1) Για τη παύση της λειτουργίας 
του ενεργού ΧΑ∆Α στη θέση Μαραθόλακα και 2) την τοποθέτηση δεµατοποιητή σε περιοχή η 
οποία παραχωρείται από την Περιφέρεια σε δηµόσια περιοχή η οποία παραχωρείται από την 
Περιφέρεια και το ∆ασαρχείο. Εισηγούµεθα πλέον υπέρ της παύσεως λειτουργίας του ΧΑ∆Α 
στη Μαραθόλακα, υπέρ της τοποθετήσεως της µονάδας δεµατοποιήσεως σε παρακείµενη 
δηµόσια έκταση δασικού χαρακτήρα που έχει παραχωρηθεί στο ∆ήµο Καλαµάτας, υπάρχουν τα 
έγγραφα µέσα στην εισήγηση, όπου και θα αποθηκεύονται προσωρινά τα δεµατοποιηµένα µη 
επικίνδυνα αστικά απορρίµµατα αποκλειστικά προερχόµενα από το ∆ήµο Καλαµάτας σύµφωνα 
µε τους όρους και τις υποχρεώσεις που ορίζονται µε αυτή. 
 
Και να πω και δύο λέξεις αγαπητοί συνάδελφοι και κλείνω, για τη ΜΟΛΑΚ. Υπάρχουν - 
επιγραµµατικά σας λέω - νοµικά, οικονοµικά, τεχνικά, περιβαλλοντικά και προβλήµατα που 
έχουν σχέση µε τις αρµοδιότητες. Και έχω την αίσθηση ότι από τη στιγµή που υπάρχει 
νεότερος περιφερειακός σχεδιασµός, αυτός ισχύει και αναστέλλονται οι προηγούµενοι. 

 
Ευχαριστώ. Ερωτήσεις. Θα απαντηθούν όλες µαζί. Θα απαντήσει σε όλες µαζί η 
κα Μουρελάτου. 

 
Κε Πρόεδρε καταρχάς η παράταξή µας πριν την υποβολή των ερωτήσεων θέλει να 
καλωσορίσει την κα Μουρελάτου στην οποία προσβλέπει µε τις απαντήσεις της να 
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διασκεδάσει ότι εκφραστεί ως ερώτηµα και ως σύγχυση. Ένα. 
∆εύτερον. Κε Πρόεδρε θέλω εκ των πρωτέρων και να µη θεωρηθεί ότι προκαταλαµβάνω την 
έκβαση της συνεδρίασης ότι απόψε δεν θα ζήσουµε µία ειδυλλιακή συνεδρίαση, δεν ήρθαµε γι’  
αυτό. Στα πλαίσια του πολιτικού πολιτισµού θα εκφράσουµε τις απόψεις µας, θα 
αναγνωρίσουµε ευθύνες, θα επιρρίψουµε ευθύνες και µέσα απ’  αυτή τη διαδικασία θα πρέπει 
να υπηρετηθεί το συµφέρον της πόλης στο συγκεκριµένο θέµα. Αυτό είναι το ζητούµενο.  
 
Προχωρώ κε Πρόεδρε για να µην κατατρώµε το χρόνο, στην υποβολή τριών ευσύνοπτων 
ορισµένων και σαφών ερωτηµάτων: 
1) Θέλω να ρωτήσω τον κ. Αντιδήµαρχο και τον κ. ∆ήµαρχο αν στην εµφανιζόµενη εισήγηση 

που µόλις ολοκλήρωσε, συνέπραξε η υπηρεσία καθαριότητας του ∆ήµου Καλαµάτας. 
2) Θέλω να µας εξηγηθεί από τη ∆ηµοτική αρχή που έχει ρόλο αλλά και από την Περιφέρεια 

δια της εκπροσώπου, ποιος είναι ο σχεδιασµός διαχείρισης των απορριµµάτων που η 
Περιφέρεια, το εθνικό κέντρο και ο ∆ήµος Καλαµάτας στον παρόντα χρόνο υιοθετούν και 
αποκλειστικά διαχειρίζονται το µείζον αυτό θέµα να µας εξηγηθεί διότι έχουµε 
παρακολουθήσει µήνες τώρα µία διαρκή έκφραση πολιτικής και ταυτόχρονα αναθεώρησής 
της. 

3) Και το ερώτηµα που θεωρώ αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητοί συµπολίτες ότι είναι 
αµείλικτο, θέλω να µας απαντηθεί από 1η Γενάρη 2009 µε το κλείσιµο της ΧΑ∆Α όπως 
ονοµάζεται της Μαραθόλακας, που θα πάει ο ∆ήµος Καλαµάτας τα σκουπίδια; 

 
Ευχαριστώ. Άλλη ερώτηση υπάρχει; 
 

Απαντήσεις. 
 
Γιατί να µη τις µαζέψουµε όλες τις απαντήσεις; 
 
Η ∆ηµοτική αρχή απόψε ούτε κατηγορούµενη είναι, ούτε αισθάνεται ότι είναι 
κατηγορούµενη. Μιλάµε µε πολύ ευγένεια, µε χαµηλούς τόνους. Σας παρακαλώ 

πάρα πολύ και σας να βοηθήσετε στα πλαίσια του πολιτικού πολιτισµού στον οποίο πρέπει να 
προσφεύγουµε και µε την πράξη, να ολοκληρωθεί η συγκεκριµένη συνεδρίαση και η 
συγκεκριµένη διαδικασία. Μιλάµε για ένα κρίσιµο πρόβληµα 25 περίπου ετών, έχουν γίνει 
αλλεπάλληλες συνεδριάσεις µέσα σ’  αυτή την αίθουσα, σας τονίσαµε από την αρχή ότι η 
βούλησή µας είναι να πάµε µε συναινετικές διαδικασίες ει δυνατόν να πετύχουµε ευρύτερες 
πλειοψηφίες αλλά αυτό θα το κατορθώσουµε προσφεύγοντες στη λογική και χρησιµοποιούντες 
χαµηλούς τόνους. Είπαµε λοιπόν σ’  αυτή τη φάση της διαδικασίας, διότι να είσαστε βέβαιοι ότι 
δεν θα µείνει τίποτε αναπάντητο και η πλειοψηφία και η ∆ηµοτική αρχή δεν έχει απολύτως 
τίποτα να φοβηθεί. Όσο θέλετε και ότι θέλετε, µέχρι το πρωί, να συζητηθεί εδώ και να 
απαντηθεί. Υπενθυµίζω ότι τώρα βρισκόµαστε στην εξής φάση της διαδικασίας. Ότι κάνετε 
ερωτήσεις στην κα Μουρελάτου και οι ερωτήσεις αυτές θα απαντηθούν. Εγώ όσες ερωτήσεις 
κάνετε για ένα µήνα να είµαστε σ’ αυτή την αίθουσα θα τις απαντήσω όλες και θα τις 
απαντήσω εγώ, προσωπικά, µία προς µία. Για τις υπηρεσίες, για τους υπαλλήλους που 
ανέβαιναν στο ΣΤΕ, που πήγαιναν σε δικηγόρους, που κουβαλάγαν τους φακέλους. Μην 
ανησυχείτε, θα τα πούµε όλα εδώ και στο τέλος της συνεδρίασης θα δούµε ακριβώς ποιο θα 
είναι το συµπέρασµα. Εγώ εύχοµαι ειλικρινά να είναι ένα συµπέρασµα οµοφωνίας, ένα 
συµπέρασµα που υπηρετεί την πόλη. Εφόσον βλέπετε λοιπόν ότι η πλειοψηφία ξεκινάει µε τις 
αγαθότερες των προθέσεων για την ενότητα και το καλλίτερο δυνατό αποτέλεσµα για την 
πόλη, γιατί µία διαδικασία που προτείνετε, διαδικασία την οποία αποδεχόµαστε και στη 
συνέχεια λέτε παρά την τακτική ότι µαζεύοµε όλες τις ερωτήσεις, ο φιλοξενούµενος για ούτε 
και η φιλοξενούµενη είναι κατηγορούµενη, δεν είναι στο εδώλιο των κατηγορουµένων η 
φιλοξενούµενη. . . 
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Ακούγονται φωνές. 

 
Ησυχία! Να ολοκληρώσει ο ∆ήµαρχος! Μη διακόπτετε! 
 
Θέλω να βοηθήσετε τη διαδικασία. Ότι ζητήσατε επί της διαδικασίας το 
δεχτήκαµε. Ότι προτείναµε το δεχτήκαµε. Ακόµα είπαµε και τις ερωτήσεις να 

σπάνε, να απαντάµε σε οµάδες ερωτήσεων. Και αυτό αγαπητοί συνάδελφοι. Τι άλλο υπάρχει 
ώστε να έχοµε ένταση και να ξεκινήσουµε µία συνεδρίαση όχι µε τις καλλίτερες προϋποθέσεις 
για κάτι που δεν αφορά εµάς.  Έτσι; Αφορά στην πόλη σε τελευταία ανάλυση. Που 
διαφωνούµε αλήθεια µέχρι τώρα ώστε να έχοµε διαφωνίες, να έχοµε εντάσεις; Εγώ δεν 
διαπιστώνω ότι διαφωνούµε πουθενά. Να ξεκινήσουµε λοιπόν τη διαδικασία, κάντε τις 
ερωτήσεις να απαντηθούν. Οι πολιτικές και οι αυτοδιοικητικές ρωτήσεις θα απαντηθούν όλες 
και αν δεν απαντηθούν εδώ είναι τα µέσα και ο λαός να κρίνει, για να φτάσουµε σε ένα 
αποτέλεσµα. 

 
Κε Πρόεδρε. 

 
Κε Αλευρά ορίστε. 
 

Κε ∆ήµαρχε µε συγχωρείτε αλλά νοµίζω ότι η παρέµβασή σας αυτή δεν 
εξυπηρέτησε τη διαδικασία. Καταρχάς εγώ έθεσα 3 σαφή ερωτήµατα, προφανώς 

δεν κατέστησα ούτε έχω τη δυνατότητα, ίσα – ίσα έφρασα τη χαρά µου για την παρουσία της 
κας Μουρελάτου την οποία προσωπικά και παραταξιακά τιµούµε, εποµένως ούτε 
κατηγορούµενη είναι ούτε υπήρχε λόγος, ούτε η ένταση της φωνής µου δηµιούργησε κανένα 
πρόβληµα για να κάνετε αυτή την παρέµβαση αλλά πάντως κε ∆ήµαρχε για να τελειώσω, 
εµένα µου δηµιουργεί αλγεινή εντύπωση που δεν βρίσκεται σήµερα στην αίθουσα του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου κανένας υπηρεσιακός παράγοντας από την καθαριότητα. 

 
Και κάτι άλλο. Είχαµε ζητήσει κε ∆ήµαρχε, στη σηµερινή συζήτηση και 
κε Πρόεδρε, να παραβρίσκεται η νοµική υπηρεσία του ∆ήµου συν τον 

δικηγόρο που είχαµε βάλει στο Συµβούλιο της Επικρατείας και το είχατε αποδεχτεί. Κε Πρόεδρε 
τι έγινε; 

 
Ο νοµικός είναι εδώ. Ο κ. ∆ηµητρακόπουλος. 

 
Είχαµε ζητήσει τη νοµική υπηρεσία του ∆ήµου συν το δικηγόρο του 
∆ήµου που είχαµε στο Συµβούλιο της Επικρατείας σε σχέση µε τη 

Μαραθόλακα. Γιατί δεν παραβρίσκεται εδώ πέρα; 
 
Μια παρατήρηση κε Πρόεδρε. 
 

Κε Νταγιόπουλε ορίστε. 
 
Καταρχήν η κυρία δεν ήρθε εδώ να απαντήσει σε τυχόν αδυναµίες του 
εισηγητή του κ. Αθανασόπουλου. Να ξεκαθαρίζουµε κάποια πράγµατα. Ή 

να κάνει τις δικές της παρατηρήσεις. Άρα δεν είναι κατηγορούµενη.  
Και ένα άλλο που θέλω να παρακαλέσω θερµά τον κ. ∆ήµαρχο. Είτε στον τύπο στις δηλώσεις 
του που κάνει, είτε απόψε εδώ, είπε «θα αναφερθούµε και σε κάποιους που ανεβαίναν στα 
γραφεία», προ ηµερών στις εφηµερίδες δήλωσε «υπάρχουν πολυκαταστήµατα που έχουν 
άδεια χωρίς να διαθέτουν πάρκινγκ». Όποτε θέλει ο κ. ∆ήµαρχος να τα φέρουµε. Εγώ πολλές 
φορές έχω πει στον κ. Σπίνο να µου πει αν εφαρµόζεται το σχέδιο πόλης στην οδό Κρήτης. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΑΛΕΥΡΑΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΑΛΕΥΡΑΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Όποτε θέλει. Εγώ ποτέ µου δεν ήρθα εδώ, δεν πήγα κατηγορούµενος και είµαι ακόµα 
κατηγορούµενος για τα σκουπίδια της Καλαµάτας επειδή κάποιοι δηµοσίευαν, ποτέ δεν 
αναφέρθηκα γιατί το κάνανε. Θα παρακαλέσω τον κ. ∆ήµαρχο αν κάποιοι ανεβαίναν στα 
γραφεία, να τους ονοµάσει. 

 
Ευχαριστώ. Κε Κοσµόπουλε ερωτήσεις. Και σε οµάδα θα απαντηθούν. Να της 
οµαδοποιήσουµε λιγάκι. 

 
Κε Πρόεδρε χίλια συγνώµη. Επιτρέψτε µου. 

 
Κε Σπίνο πολύ τροχάδην γιατί φύγαµε από τη διαδικασία, αλλού ξεκινήσαµε, 
αλλού πήγαµε. 

 
Καταρχήν για το θέµα της Κρήτης ο κ. Νταγιόπουλος θα ’πρεπε να ρωτήσει τον κ. 
Μαλαπάνη.  

Αλλά να µπούµε στο θέµα των σκουπιδιών. Πολύ σωστά κε Αλευρά ο κ. ∆ήµαρχος, είµαι 
σίγουρος γι’  αυτό, δεν εννοούσε εσάς, µάλλον εγώ δεν πρέπει να αναπληρώνω το ∆ήµαρχο, 
δεν εννοούσε εσάς, εννοούσε αυτή την διάθεση, την προδιάθεση που δείχνουν και ο κ. 
Παπαµικρούλης και ο κ. Ηλιόπουλος στο να ανακατώσουν από την αρχή τη διαδικασία ενώ θα 
µπορούσαµε άνετα, εγώ δεν µπορώ να καταλάβω τις εναλλάξ ερωτήσεις και απαντήσεις ή 
ερωτήσεις και τις συγκεκριµένες απαντήσεις. Είναι δυνατόν! ∆ηλαδή τώρα χαλάει όλο το κλίµα 
και αυτό που θέλετε για να δοθούν κάποιες ερωτήσεις; Προς Θεού τώρα! 

 
Να δεχτώ ότι ο ∆ήµαρχος δεν θέλει συνηγορία. 

 
Πάµε στις ερωτήσεις. 

 
Κε Πρόεδρε εµείς είπαµε από την αρχή ποια θα είναι η διαδικασία. Η 
διαδικασία του τσουβαλιάσµατος όλων των ερωτήσεων και απάντηση 

στο τέλος, τη γνωρίζετε. . . 
 
Σε οµάδες. 

 
. .  τη γνωρίζουµε. Κε Σπίνο µη µου εξηγείτε. Μην εξηγείς. Εξηγούµαι ο 
ίδιος. Και µη νοµίζετε ότι δεν µπορούµε να καταλάβουµε τη διαδικασία 

που θέλετε να ακολουθήσουµε. Εµείς προτείναµε ανά ερωτώντα να υπάρχει απάντηση. ∆εν 
µπορούµε δηλαδή να πάµε σε τέτοια λογική που θέλετε εσείς διότι πλέον είναι ξεκάθαρο 
κουκούλωµα. Πρέπει οι απαντήσεις να είναι θετικές και κε Πρόεδρε να σου υπενθυµίσω ότι 
µαζί µε τις υπόλοιπες παρατάξεις είχαµε ζητήσει ξεχωριστή συζήτηση για το θέµα αυτό. Και το 
φέρατε τώρα στην «τούρλα του Σαββάτου» που λέει ο λαός για να µην υπάρξει εκτενή 
ενηµέρωση και αντιπαράθεση απόψεων. Άρα λοιπόν δεν µπορείτε να έχετε δυο καρπούζια στο 
ίδιο χέρι. Άρα λοιπόν πρέπει η διαδικασία να είναι αυτή η οποία έχετε ήδη αποδεχτεί. Σε κάθε 
ερωτώµενο να υπάρχει απάντηση. 

 
Κοιτάξτε, θα γίνουν οι ερωτήσεις οµαδοποιηµένες, θα απαντήσει και θα έχετε το 
δικαίωµα να ξανακάνετε πάλι ερώτηση εάν κάπου νοµίζετε έχετε κενό. Εγώ είµαι 

ο υπόλογος. 
 
Κε Πρόεδρε διαδικαστικά σας παρακαλώ. 
 
Κε Γουρδέα ορίστε. 
 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΑΛΕΥΡΑΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΓΟΥΡ∆ΕΑΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 
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Σας παρακαλώ τηρείστε τη διαδικασία. ∆εν µπορεί ο καθένας να επιβάλει πως θα 
γίνεται εδώ πέρα η συζήτηση. 
 
Όχι, λόγο της ιδιαιτερότητας. 
 
Υπάρχει κανονισµός ο οποίος προβλέπει και ακούστε το νε, εδώ τον έχω, τον 
κανονισµό να τηρήσετε. Λέει «ο πρόεδρος εκφωνεί το θέµα. ∆ίνει 7 λεπτά στον 

εισηγητή. Αντιστοίχως µετέπειτα επανέρχεται και δίνει στους επικεφαλείς. . .» 
 
Για ερωτήσεις. 
 
∆ιαβάστε τον και τηρήστε τον σας παρακαλώ. 
 
Αγαπητοί συνάδελφοι τα είπαµε, να ξεκινήσει η διαδικασία των 
ερωτοαπαντήσεων. Εάν έχοµε στην πορεία οποιοδήποτε πρόβληµα, να το 

δούµε. 
 
Μπορεί να  µου πει ο κ. Σπίνος που θεµελιώνει αυτό που είπε για µένα ότι 
θέλω να δηµιουργήσω καταστάσεις στη διαδικασία; 

 
∆εν εννοούσε εσάς. 

 
Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση η οποία ήταν 
γενική και πάρα πολύ ωραία οπότε θα µου δοθεί και η ευκαιρία να πω και 

περισσότερα πράγµατα. Ερωτήσατε για τον σχεδιασµό διαχείρισης των απορριµµάτων της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου. Ο Γενικός Γραµµατέας ανέλαβε την 1η Ιανουαρίου 2008. . . 

 
Όσον αφορά το ∆ήµο µας. 

 
Ο σχεδιασµός διαχείρισης απορριµµάτων συνολικά αφορά όλη την Περιφέρεια 
και καλό είναι να ακούσετε το δεύτερο στάδιο για να πούµε γιατί η 

δεµατοποίηση είναι το πρώτο και ενδιάµεσο και θα κρατήσει πολύ λίγο χρόνο. 
Ανέλαβε την 1η Ιανουαρίου 2008 έχοντας στο µυαλό µας ότι 31/12 πρέπει να κλείσουν οι 
ΧΑ∆Α µετά την καταδικαστική απόφαση που όλοι γνωρίζετε. Εποµένως µε δεδοµένα δύο 
πράγµατα, ότι µέχρι την 1η Ιανουαρίου 2008 είχαν γίνει ελάχιστα και κανένα υλοποιηµένο έργο 
περιφερειακού σχεδιασµού για την επίλυση του θέµατος των απορριµµάτων, δηλαδή τη 
διαχείριση. Με δεδοµένο λοιπόν στην ασφυκτική πίεση του χρόνου έγινε ένας σχεδιασµός, 
αποφασίστηκε ένας σχεδιασµός σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση είναι τι θα µπορούσαµε να 
κάνουµε µέχρι 31/12/2008 έτσι ώστε η Περιφέρεια Πελοποννήσου, µιλώντας εν συνόλω, να 
γλυτώσει τα πρόστιµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα πρόστιµο που ήταν 331 χωµατερές επί 
34.000 την ηµέρα. Βάζοντας λοιπόν αυτό το νούµερο µπροστά επιχειρήσαµε να δούµε τι θα 
µπορούσαµε να κάνουµε για να υλοποιήσουµε συνολική διαχείριση απορριµµάτων. Μέσα σε 
ένα χρόνο δυστυχώς διαχείριση όπως την έχουµε όλοι στο µυαλό µας δεν µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί. Σκεφτήκαµε λοιπόν να ζητήσουµε µία πίστωση χρόνου από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, να µας δώσει λίγο χρόνο ώστε να µπορέσουµε να υλοποιήσουµε έναν συνολικό 
σχεδιασµό. 
Ο συνολικός σχεδιασµός, θα ξεκινήσω από το δεύτερο στάδιο, µιλάει για ολοκληρωµένη 
διαχείριση. ∆ηλαδή µε όποιον τρόπο και όποια µέθοδο επιλέξουµε να διαχειριστούµε τα 
απορρίµµατα µε τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει δεχτεί και η χώρα µας µε κατ’  
επανάληψη παρατάσεις που έχει πάρει. Μιλώντας λοιπόν για συνολικό σχεδιασµό διαχείρισης 
µιλάµε για µια βιοµηχανία, ένα εργοστάσιο το οποίο θα διαχειρίζεται δύο κατηγορίες 
απορριµµάτων. Το ένα είναι στα αστικά ενεργά απορρίµµατα και το δεύτερο είναι η λάσπη του 

ΓΟΥΡ∆ΕΑΣ: 
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βιολογικού καθαρισµού. ∆εν προλαβαίναµε να φτιάξουµε µία τέτοια µονάδα ή δύο τέτοιες 
µονάδες, όσες απαιτούνται για την Περιφέρεια Πελοποννήσου µέχρι 31/12/2008 και για να το 
κάνουµε χωρίς να πληρώσουµε τα πρόστιµα ζητήσαµε µία παράταση από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Έτσι τέθηκε στον περιφερειακό σχεδιασµό το ενδιάµεσο στάδιο το οποίο θα εξηγήσω 
στο τέλος και αφορά τους δεµατοποιητές. 
 
Ο σχεδιασµός εποµένως περιλαµβάνει µία ή δύο µονάδες διαχείρισης απορριµµάτων. Η 
παράταση που µας έχει δοθεί είναι µέχρι 31/12/2009, δηλαδή το 2010 θα πρέπει να λειτουργεί. 
Περιλαµβάνει µία µονάδα διαχείρισης αποσυρόµενων φρούτων και µία µονάδα διαχείρισης της 
βιοµάζας της ελιάς. Εποµένως ο συνολικός σχεδιασµός. . . Θα απαντήσω σε όλες τις τεχνικές 
ερωτήσεις, «σε δεύτερη φάση περιλαµβάνει αυτά, για να πάρουµε τη πίστωση χρόνου». Που 
σηµαίνει το 2010 έπρεπε να βρούµε έναν τρόπο και να συζητήσουµε µε την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδέχτηκε την πίστωση χρόνου του 2010 αρκεί να µπορούσαµε 
να αποδείξουµε ότι έχουµε έναν τρόπο να αδειοδοτήσουµε προσωρινή αποθήκευση. Έτσι 
λοιπόν τέθηκε το θέµα της προσωρινής αποθήκευσης µε την έννοια της δεµατοποίησης, 
παράταση την οποία και έχουµε πάρει για δύο χρόνια. Ορίστηκαν 12 ενότητες τις οποίες θα 
πρέπει να τοποθετηθούν οι δεµατοποιητές - θα απαντήσω στα τεχνικά όταν µε ρωτήσετε για 
το τι περιλαµβάνουνε - οι οποίοι αδειοδοτούνται µε διαδικασία που µας έχει εγκρίνει η 
Ευρωπαϊκή Ένωση και µας δίνουν παράταση λειτουργίας των δεµατοποιητών και της 
προσωρινής αποθήκευσης για δύο χρόνια. 

 
Ευχαριστώ. Άλλη ερώτηση υπάρχει; Κε Κοσµόπουλε; Ο κ. Τσερώνης. 
 
Θέλω να γίνει σαφές επάνω σ’  αυτό που έλεγε η κα Μουρελάτου για τον 
περιφερειακό σχεδιασµό, απ’  ότι ακούσαµε αποτελεί το ενδιάµεσο στάδιο. Το 

τελικό στάδιο να γίνει σαφές ποιο θα είναι και που θα είναι και τι ακριβώς θα διαλαµβάνει; 
 
Το τελικό στάδιο θα σας ενηµερώσει ο Γενικός Γραµµατέας, σας είπα ότι 
περιλαµβάνει 3 ή 4 µονάδες, θα σας ενηµερώσει φαντάζοµαι στις αρχές του 

χρόνου όπου θα ξεκινήσει και η συζήτηση. Η µία µονάδα θα επεξεργάζεται ενεργά 
απορρίµµατα και τη λάσπη του βιολογικού καθαρισµού, βιολογικοί καθαρισµοί οι οποίοι 
λειτουργούν σήµερα και η λάσπη πηγαίνει στους ΧΑ∆Α, µονάδα για τα αποσυρόµενα φρούτα 
και µονάδα για τη βιοµάζα της ελιάς. 

 
Αυτό σε επίπεδο Περιφέρειας δηλαδή; 

 
Αυτό είναι σε επίπεδο Περιφέρειας, αφορά και τους 107 δήµους, 5 νοµούς. 
 

Αυτή η δεµατοποίηση που αλλού έχει εφαρµοσθεί; 
 
Μιλάµε λοιπόν για το ενδιάµεσο στάδιο της δεµατοποίησης η οποία µας δίνει 
την ευκαιρία για δύο πράγµατα όπως σας είπα, την πίστωση χρόνου 

αδειοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την ελληνική νοµοθεσία, µάλιστα µπορώ να 
σας πω ότι βγήκε η νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας πριν µία εβδοµάδα η οποία µας 
δίνει το δικαίωµα εφαρµογής γιατί κάναµε και την ελληνική και την ευρωπαϊκή διαδικασία. 
Εφαρµόζεται σε δύο πόλεις τις οποίες εµείς επισκεφθήκαµε στο Μόναχο ως ενδιάµεση 
διαχείριση. ∆ηλαδή λοτζίστικ µεταφοράς. Τα µηχανήµατα που τελικά επιλέχθηκαν επειδή έχω 
ακούσει για τα τεχνικά χαρακτηριστικά, ότι έχετε στα χέρια σας είναι τα στοιχεία του 
διαγωνισµού, ότι προέβλεπε το προεδρικό διάταγµα 60. Σήµερα όµως που έχει βγει ο 
µειοδότης, µπορούµε να σας δώσουµε όλα τα στοιχεία γιατί πλέον είναι οι µάρκες έτοιµες, τα 
εργοστάσια κατασκευής, το τι θα γίνει και όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά. 
 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΤΣΕΡΩΝΗΣ: 

ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ: 

ΤΣΕΡΩΝΗΣ: 

ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ: 

ΤΣΕΡΩΝΗΣ: 

ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ: 



Συνεδρίαση :36/2008                                 Πέµπτη 18 /12 / 2008 ΑΠΟΦΑΣΗ  612/2008 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  12 

Στην Ελλάδα έχει εφαρµοστεί κάπου; 
 
Στην Ελλάδα εφαρµόζεται σε 10 Κ∆ΑΥ αυτή τη στιγµή. Το ποιο τελευταίο 
είναι το Μαρούσι. Το Κ∆ΑΥ είναι ανακυκλώµενα. 

 
Είναι τελείως διαφορετικά πράγµατα.  

 
Προφανώς. 
 

Μην τα µπερδεύουµε αυτά. Είναι παραπλανητικό αυτό που είπατε. Πρώτα απ΄ 
όλα δεν έχει ζυµώσιµα το Κ∆ΑΥ. ∆εν έχει ζυµώσιµο υλικό. 

 
Προφανώς. 
 

Άρα λοιπόν είναι τελείως διαφορετικό το ζήτηµα. 
Ήθελε να ρωτήσω το εξής: Έχει επισκεφθεί κάποιος από τη ∆ηµοτική αρχή έναν 

ανάλογο χώρο; ∆ηλαδή εναπόθεσης δεµατοποιηµένων απορριµµάτων; Αυτό προς τον κ. 
∆ήµαρχο και προς τον αρµόδιο Αντιδήµαρχο. 
Μιλάει µέσα η µελέτη που είδαµε, ένα εγχειρίδιο τέλος πάντων, για δεµατοποίηση µε ειδικό 
φιλµ κλπ. Αυτό εξασφαλίζει τη στεγανότητα; 

 
Οι όροι που έχουνε τεθεί και η Περιφέρεια αναλαµβάνει την αγορά του 
εξοπλισµού, ευχαριστώ για την ερώτηση, οι όροι που τέθηκαν είναι. . . Τα 

µηχανήµατα µάλλον που αγοράζονται είναι συγκεκριµένων προδιαγραφών. Ότι αφορά την 
περιτύλιξη έχουµε τετραπλή περιτύλιξη µε το ποιο παχύ περιτυλικτικό και έχουµε πάρει τη 
διαπίστευση από τη ΤΕΚΡΑ, βιοµηχανικές πιστοποιήσεις, ότι για συνθήκες Ελλάδας, 
θερµοκρασίες και παραµονή για δύο χρόνια, µας δώσαν αυτή την πιστοποίηση ότι αντέχει 5 
χρόνια. Το πρώτο 24ωρο σταµατάει η αερόβια και το 3ο 24ωρο η αναερόβια χώνευση. Έχουµε 
διαπίστευση από την ΤΕΚΡΑ.  
Τώρα το πώς θα λειτουργήσουν οι δεµατοποιητές, το αν θα µπαίνει µονό ή διπλό φιλµ αφορά 
τον φορέα διαχείρισης της λειτουργίας. 

 
Με συγχωρείτε. Εννοείτε ότι το 3ο 24ωρο σταµατάνε όλες οι ζυµώσεις; 

 
Σταµατάνε οι ζυµώσεις σύµφωνα µε τη διαπίστευση της ΤΕΚΡΑ. Αυτό είναι η 
αδρανοποίηση των απορριµµάτων. Η περιτύλιξη που έχουµε κάνει είναι 

τετραπλή, δηλαδή σε δύο άξονες και µε γωνίες. Είναι πολύ σηµαντικό να το πούµε αυτό γιατί 
είναι και πολύ ακριβό το µηχάνηµα. Όπως γνωρίζετε υπάρχει και η διπλή περιτύλιξη, στο Χ και 
στο Ψ. Εµείς έχουµε ζητήσει και γωνίες έτσι ώστε να κλείνουνε για να µπορέσουµε να πάρουµε 
τη διαπίστευση. 

 
Εάν έχετε εξασφαλίσει τη στεγάνωση των δεµατοποιηµένων απορριµµάτων, τότε 
γιατί στο χώρο εναπόθεσής τους µιλάει το εγχειρίδιο για γεωΰφασµα και για όλα 

αυτά τα πράγµατα τα οποία είναι ακριβώς για να αποφευχθεί η εκροή στραγγισµάτων; Από 
πού θα προκύψουν εκείνα τα στραγγίσµατα ώστε να χρειάζεται γεωΰφασµα και όλα αυτά; 

 
Στα δεµατοποιηµένα απορρίµµατα δεν υπάρχουν στραγγίσµατα. Όπως 
γνωρίζετε το γεωΰφασµα δεν µπαίνει µόνο για τα στραγγίσµατα. Βάζουµε ή 

3Α ή γεωΰφασµα και είναι για περαιτέρω προστασία και όχι στραγγισµάτων. 
 
Οπότε δηλαδή δεν θα υπάρχει σύστηµα συλλογής στραγγιδίων στο χώρο 
εναπόθεσης δεµάτων. 

ΤΣΕΡΩΝΗΣ: 

ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ: 

ΤΣΕΡΩΝΗΣ: 

ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ: 

ΤΣΕΡΩΝΗΣ: 

ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ: 

ΤΣΕΡΩΝΗΣ: 

ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ: 

ΤΣΕΡΩΝΗΣ: 

ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ: 

ΤΣΕΡΩΝΗΣ: 

ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ: 

ΤΣΕΡΩΝΗΣ:  
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Ευχαριστώ για την ερώτηση. Η συλλογή των στραγγιδίων γίνεται κατά τη 
φάση δεµατοποίησης. Η διαδικασία, φαντάζοµαι έχετε παραλάβει το 

εγχειρίδιο, φτάνουν τα απορρίµµατα στο δεµατοποιητή αφού έχει γίνει µία προδιαλογή, 
δεµατοποιούνται, συµπιέζονται  σε 1 προς 6 και τη στιγµή που συµπιέζονται σε στεγανό, σε 
κόµπακτ κατεβαίνουν τα στραγγίδια. Προχωράει δεξιά, τετραπλό τσέρκι και µετά περιτύλιξη σε 
δύο άξονες. Εποµένως ότι στραγγίδια είναι να αφαιρεθούνε καταλήγουνε σε βιολογικό 
καθαρισµό. Όταν πλέον θα περιτυλιχθεί και κατά το 3ο 24ωρο έχει οριστικοποιηθεί η 
αδρανοποίηση των απορριµµάτων. 

 
Και µια τελευταία ερώτηση. Επειδή το θέµα είναι γραµµένο στην ηµερήσια 
διάταξη µε τον τίτλο χωροθέτηση, όλοι γνωρίζουµε, όλοι µα όλοι εδώ µέσα 

γνωρίζουµε ότι η χωροθέτηση είναι µια διαδικασία η οποία ανιχνεύει ένα υπόβαθρο, εντοπίζει 
µερικές θέσεις και από τις µερικές θέσεις τις υποψήφιες βρίσκει τη βέλτιστη. Έχει γίνει αυτή η 
διαδικασία στην προκειµένη περίπτωση; Για να το πούµε χωροθέτηση ποια δηλαδή. Γιατί 
διαφορετικά δεν είναι χωροθέτηση. 

 
Τοποθέτηση. 
 
Χωροθέτηση λέει όµως ο τίτλος του θέµατος. Στην ηµερήσια διάταξη λέει 
χωροθέτηση. 
 
Τοποθέτηση. 
 
Γι’  αυτό έψαχνα να τη βρω προηγουµένως. 

 
Έγινε λάθος στην έγγραφη εισήγηση. Εγώ. . . 
 

«Χωροθέτηση δεµατοποιητή απορριµµάτων». 
 

Και τελειώνοντας θα ήθελα την ερώτηση που έχω κάνει όχι προς την κα 
Μουρελάτου την οποία την ευχαριστώ για τις απαντήσεις της, σχετικά µε το αν 

κάποιος από το ∆ήµο επισκέφθηκε έναν χώρο τέτοιο να έχουµε εικόνα, να έχουµε την εγγύηση 
και τη φερεγγυότητα της προσωπικής άποψης ενός ατόµου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
∆ήµαρχε είναι βασικό αυτό. 

 
Επειδή έχουν κάποιες ερωτήσεις οι οποίες απευθύνονται και προς εδώ, εγώ λέω 
να τις απαντήσω σε κάποια άλλη φάση. Όχι, δεν έχει επισκεφθεί κανένας και θα 

εξηγήσω γιατί. Εδώ και 20 χρόνια οι εκλεγµένοι της τοπικής αυτοδιοίκησης περιφέρονται ανά 
την υφήλιο κε Τσερώνη γνωρίζοντες και µη γνωρίζοντες και παρακολουθούντες τα διάφορα 
συστήµατα. Εγώ 15 χρόνια που είµαι στην αυτοδιοίκηση την ξέρω αυτή τη διαδικασία. Από τη 
Ρωσία µέχρι της ΗΠΑ και µέχρι το Μεξικό. Μη επαΐοντες. ∆εν είναι δυνατόν να καταλήξουν σε 
συµπεράσµατα για τη λειτουργία αυτών των πολύπλοκων συστηµάτων. Για µας αρκεί το 
γεγονός ότι αυτά είναι συµβατά µε την εθνική και την ευρωπαϊκή νοµοθεσία, ιδιαίτερα τη 
δεύτερη µε την ευρωπαϊκή νοµοθεσία και αρκεί το γεγονός ότι οι ειδήµονες, οι ειδικοί 
περιβαλλοντολόγοι όπως οι υπηρεσίες του Υπουργείου των Εσωτερικών και η κα Μουρελάτου 
που είναι εδώ να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις, µπορούν εξειδικευµένα να απαντούν σε 
εξειδικευµένες ερωτήσεις τις οποίες τίθενται. Τι αξία θα είχε να πηγαίναµε στο Μόναχο ως 
παράδειγµα και να τα βλέπαµε όλα αυτά εκ του µακρόθεν; 

 
Ευχαριστώ.  
 

ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ: 

ΤΣΕΡΩΝΗΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΤΣΕΡΩΝΗΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΤΣΕΡΩΝΗΣ: 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ∆ΗΜ.: 

ΤΣΕΡΩΝΗΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 
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Κε Πρόεδρε θα ήθελα να µε εξαιρέσετε από τους αιρετούς της αυτοδιοίκησης 
που θα πηγαίνανε έτσι για ένα ταξιδάκι. 
 
Σε εξαιρώ. Εντάξει, είναι γνωστό κε Τσερώνη. 
 
Γιατί έχω γνώση του αντικειµένου και εν πάση περιπτώσει. . . 
 
Ο κ. Μπάκας ο ∆ηµήτρης έχει ζητήσει το λόγο. 
 
Είµαστε ευχαριστηµένοι από όλα αυτά τα ταξίδια σε όλο τον κόσµο χρόνια 
τώρα; 
 
Ο κ. Κοσµόπουλος. 

 
Ας ξεκινήσουµε απ’  αυτό που είπατε τελευταία. Συµπίεση 1 προς 6. Ο 
∆ήµος Καλαµάτας έχει µπαλοποιητή 80 κιλοβάτ. Η δυνατότητα µε ελέγχους 

είναι 1 προς 3. Πως αυτόν που πήρατε µε 45 κιλοβάτ µπορεί να κάνει 1 προς 6; Ένα. Και 
παράλληλα τη στιγµή που είναι σαφές ότι το ειδικό βάρος 350 περίπου κιλά ή 300 περίπου κιλά 
του σύµµεικτου. Μπορεί να είναι 1 προς 6 το χαρτί δεν λέω όχι. Το σύµµεικτο έχει 300 κιλά 
περίπου το ειδικό βάρος. Όταν λοιπόν ο κάθε µπαλοποιητής µπορεί σύµφωνα µε τη µελέτη να 
φτιάχνει 600 κιλά, πόση είναι η δυνατότητα συµπύκνωσης; 1 προς 2. 

 
Ο µπαλοποιητής, ο δεµατοποιητής που έχετε στη ΜΟΛΑΚ δεν έχει καµία 
σχέση µε τις προδιαγραφές που έχουµε βάλει εµείς, το γνωρίζετε πάρα πολύ 

καλά, τα συστήµατα αυτά είναι κόµπακτ. Στο δεµατοποιητή που έχετε στη ΜΟΛΑΚ, θα 
µπορούσατε να επεξεργάζεστε 10 τόνους, ο δεµατοποιητής που έχουµε εµείς είναι για 18. Η 
ισχύς όπως ξέρετε αλλάζει, είναι πολύ σύγχρονο το µηχάνηµα και επίσης ο δεµατοποιητής που 
έχετε στη ΜΟΛΑΚ δεν είναι ένα κόµπακτ µηχάνηµα το οποίο συµπεριλαµβάνει βιολογικούς κτλ. 
Μάλιστα αν θυµάµαι καλά είχατε βάλει έναν όρο, τα στραγγίδια του δεµατοποιητή της ΜΟΛΑΚ 
να καταλήγουν στον βιολογικό σας καθαρισµό, κάτι που όπως ξέρετε πολύ καλά δεν µπορεί να 
γίνει διότι τα στραγγίδια αυτά είναι φορτισµένα από οργανικό φορτίο και θα τινάζανε τον 
βιολογικό σας που είναι αστικών ληµµάτων. Μιλάµε εποµένως για ένα τελείως διαφορετικό και 
σύγχρονο µηχάνηµα. Ξέρετε ότι τα εργοστάσια που το κατασκευάζουν µπορεί να είναι και 
τούρκικα και γερµανικά και ιταλικά. ∆ίνουν ίδιες ή παρόµοιες προδιαγραφές, δεν έχουν τις ίδιες 
αποδόσεις. Όµως επειδή ήταν πολύ γενικός ο διαγωνισµός, ότι ορίζει το Π.∆. 60 και µε την 
ισχύ και µε τις εντάσεις, είναι στη διάθεσή σας όλες οι τεχνικές προδιαγραφές από τη στιγµή 
που βγήκε ο µειοδότης. Ξέρουµε ποιό είναι το εργοστάσιο κατασκευής οπότε µπορείτε να 
έχετε όλα τα χαρακτηριστικά. 

 
∆ηλαδή αναδείχθηκε µειοδότης έξω απ’  αυτά εδώ που έχει; Και γιατί αυτά 
τα χαρακτηριστικά δεν µας έχουν δοθεί; Θα τα δούµε εκ των υστέρων 

αφού χωροθετήσουµε ή αφού τοποθετήσουµε; 
 
Όχι, τα χαρακτηριστικά όπως είπα είναι στη διάθεσή σας σήµερα που δεν 
έχετε τοποθετήσει, που δεν έχετε ακόµη αποφασίσει και όπως γνωρίζετε. . .  

 
Και που είναι τα. . . Σήµερα θα πάρουµε απόφαση όµως κα Μουρελάτου; 
Άλλη ερώτηση. Γιατί δεν µου απαντήσατε στο βασικό κοµµάτι, έτσι;  Εσείς 

µου λέτε τώρα ότι τα κιλά τα οποία θα βγάζει ο µπαλοποιητής, το θεωρώ απίστευτο, δεν θα 
είναι µπάλες των 600 κιλών, έτσι, θα είναι µπάλες του 1 τόνου 800. Έτσι; Πιστεύω ότι κάτι 
τέτοιο δεν µπορεί να γίνει. ∆ικιά µου η εκτίµηση γιατί έχω µιλήσει κι εγώ µε 
περιβαλλοντολόγους. ∆εν είστε µόνον εσείς. 

ΤΣΕΡΩΝΗΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΤΣΕΡΩΝΗΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 
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ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Άλλη ερώτηση. Με συγχωρείτε δηλαδή αλλά δεν είναι απάντηση αυτή που πήρα. ∆ιότι λέει 600 
κιλά. 350 είναι το ειδικό βάρος, 300 κιλά είναι το ειδικό βάρος. Μετρηµένο. Το σύµµεικτο. 
Άλλωστε αυτά τα οποία έχουν δοθεί ή ο κ. ∆ήµαρχος είπε προηγουµένως «κοιτάξτε σας 
παρακαλώ πολύ έχουµε αναρτήσει τα χαρακτηριστικά στο διαδίκτυο», αυτά που έχει 
αναρτήσει µιλάνε για χαρτί, για µπαλοποίηση χαρτιού. Αυτό το πακετάκι που είναι στο 
διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Καλαµάτας δεν µιλάει για σύµµεικτα. Η αγωνία µας σας 
παρακαλώ να καταλάβετε, είναι για τα σύµµεικτα. ∆υστυχώς. 
Μια άλλη ερώτηση αν και αρκετές θα κάνω κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής µου. Ποια µέτρα 
έχουν προβλεφθεί να είναι δυνατόν και είναι δυνατόν να ληφθούν στο χώρο εναπόθεσης των 
δεµατοποιηµένων απορριµµάτων για να αποτραπεί η προσέγγιση ζώων και πτηνών ώστε να 
µην υπάρχει φθορά στην περιτύλιξη και τελικά να µετατραπεί ο χώρος σε µια νέα χωµατερή. Ο 
χώρος είναι ορεινός. 

 
Έχετε θέσει ένα θέµα λειτουργίας, ευχαριστώ, όπως σας είπα η Περιφέρεια 
αναλαµβάνει την προµήθεια και την εγκατάσταση των µηχανηµάτων. Από κει 

και πέρα παραχωρούνται στους φορείς διαχείρισης απορριµµάτων οι οποίοι όπως ξέρετε από 
το 2003 και εσάς από το 2006 που συστάθηκε φέρουν την ευθύνη λειτουργίας και διαχείρισης. 
Ο ∆ήµος είναι υπεύθυνος µόνο για την αποκοµιδή και τη µεταφορά στο χώρο που ορίζει ο 
φορέας. Εποµένως το θέµα της φύλαξης, το θέµα της αποτροπής του πλησιάσµατος ή το πώς 
θα φυλάσσεται αφορά τη λειτουργία και αποφασίζεται από τον φορέα λειτουργίας. Από τη 
µεριά της Περιφέρειας αυτό που γίνεται είναι να κατασκευαστεί περίφραξη µε πόρτα. Τώρα το 
αν θα βάλετε φύλακα, αφορά τον φορέα λειτουργίας που θα το διαχειριστεί. 

 
Περίφραξη που; Γύρω – γύρω; Με σύρµα κτλ; ∆εν το είδα πουθενά αυτό γι’  
αυτό λέω. 

 
Σας λέει διαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου. Στη σελίδα 8 νοµίζω. 

 
∆εν λέει τίποτα αυτό. Η διαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου δεν λέει 
περίφραξη. Άλλο το ένα άλλο το άλλο. 

Να ρωτήσω ένα τελευταίο. Θα έχουµε σύστηµα για την πυρόσβεση 5 κυβικών. Εξηγήστε µου 
πως είναι δυνατόν ένα τέτοιο σύστηµα των 5 κυβικών µε υδροστατική πίεση να γιοµίζει το 
πυροσβεστικό όχηµα και παράλληλα να µπορεί να παρέχει σε έναν χώρο φορτισµένο, δεν είναι 
στον κάµπο ή κάπου αλλού, δεν είναι γύρω – γύρω κενός ο χώρος, είναι χώρος δίπλα 
πρασίνου. Πως είναι δυνατόν αυτό να µπορέσει να ανταποκριθεί σ’ αυτές τις ανάγκες; 

 
Η Περιφέρεια αγοράζει τον εξοπλισµό που είδατε και προβλέπεται στον 
διαγωνισµό, τον εγκαθιστά και σας τον παραδίδει µε το κλειδί στο χέρι. Οι 

επιµέρους ανάγκες, όπως γνωρίζετε, στο περιβάλλον ποικίλουν από οµάδα ∆ήµων ή από φορέα 
διαχείρισης. Από κει και πέρα ο φορέας διαχείρισης είναι υποχρεωµένος βάση της ελληνικής και 
της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας τόσο να διαχειριστεί, να λειτουργήσει όσο και να φροντίσει και για 
τον έλεγχο και για την προστασία από πυρκαγιά, από ζώα, από οτιδήποτε. Εποµένως η 
Περιφέρεια κάνει ότι µπορεί και ότι είναι δυνατόν να εξασφαλίσει για τον φορέα διαχείρισης 
που συστάθηκε το 2006 και µέχρι το 2008 δεν είχε µπορέσει να πραγµατοποιήσει κάποια έργα 
έτσι ώστε τόσο ο ∆ήµος σας όσο και οι 106 ∆ήµοι της Περιφέρειας να γλυτώσουνε τα 
πρόστιµα. Από κει και πέρα είναι πολύ λογικό ότι οι φορείς διαχείρισης θα πρέπει κι αυτοί να 
κάνουνε και έργα και σωστή λειτουργία και προσωπικό που θα αναλάβει τη φύλαξη αφορά 
τους φορείς και κατ’  επέκταση τους ∆ήµους. 

 
Επειδή συζήτησα και µε κάποιους οι οποίοι ευελπιστούν ότι αυτό το κόστος 
της διαχείρισης θα είναι πάρα πολύ µικρό και ξεκινούν µε ένα κόστος όπως 

πιστεύω 350.000 που έχετε στην πρώτη σελίδα της µελέτης και η οποία λέει «κόστος 

ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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εργαζοµένων – προσωπικό 2 άτοµα». Είναι δυνατόν να λειτουργήσει µε 2 άτοµα; 40.000 ευρώ 
το χρόνο, 350.000 και µε όσους δηµάρχους που θέλουν να βρίσκονται και στο δικό µας 
σύστηµα, όλοι έχουν µείνει µε την εντύπωση θα συνεισφέρουν για να καλύψουν ένα κόστος 
350.000. Αυτό έχουν στο µυαλό τους. 

 
Οι φορείς διαχείρισης είναι υπεύθυνοι για τη λειτουργία, για τη τιµολογιακή 
πολιτική, για την κοστολόγηση όπως παράλληλα είναι υπεύθυνοι για την 

αποκατάσταση των ΧΑ∆Α και για την πληρωµή των τυχόν προστίµων. Από κει και πέρα εάν 
µπορείτε να το λειτουργήσετε µε 2 άτοµα σε µία, αυτά που σας δώσαµε είναι ενδεικτικά 
λειτουργίας που υφίσταται. Από κει και πέρα εάν εσείς, η οµάδα των ∆ήµων σας µπορεί να το 
λειτουργήσει σε µία 8ωρη, σε δύο 8ωρες βάρδιες επειδή τα απορριµµατοφόρα σας φτάνουν 
στις 5 το απόγευµα. Αυτό αφορά τη λειτουργία του δεµατοποιητή, άρα και τον φορέα 
διαχείρισης. 

 
Και µια τελευταία, µε συγχωρείτε, ο βιολογικός καθαρισµός ο οποίος 
εγκαθίσταται στην περιοχή, είναι τριτοβάθµιας επεξεργασίας; 

 
Είναι κόµπακτ. Όπως γνωρίζετε θα σας δώσω στο τέλος όλα του τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά, δευτεροβάθµιου παρατεταµένου αερισµού. 

 
Και το επεξεργασµένο υγρό θα µπορεί να διατίθεται στο υπέδαφος για 
άρδευση; 

 
Υπάρχουν δύο πράγµατα. Το ένα είναι το επεξεργασµένο το οποίο γνωρίζετε 
ότι αυτά τα κόµπακτ έχουν τις αποδόσεις, θα σας δώσω τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά επειδή είναι κάπως εξειδικευµένα και το δεύτερο είναι η λάσπη που θα 
προκύπτει. Και περίµενα να µου κάνετε αυτή την ερώτηση για να πω και το επόµενο σκέλος. Η 
Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι σε επιτήρηση. Και δυστυχώς ένας από τους 16 βιολογικούς 
καθαρισµούς της Περιφέρειας καταδικάστηκε για τη µη διαχείριση της λάσπης. Κάτι που 
συµβαίνει και στον δικό σας βιολογικό διότι προβλέπεται µεν, δεν διαχειρίζεστε δε τη λάσπη. 
Στα πλαίσια λοιπόν αυτά, µε µία καταδίκη στους 16 και την προσπάθεια από τη στιγµή που θα 
κλείσει ο ΧΑ∆Α να δούµε τι θα γίνεται η λάσπη, έχει γίνει ένας σχεδιασµός, θα ενηµερωθείτε 
στις επόµενες µέρες από τον γενικό γραµµατέα για την ας την πω προσωρινή και για το πώς 
θα διαχειρίζεται η λάσπη και τους 16 τρέχοντες βιολογικούς ανάµεσα στους οποίους και το 
δικό σας, θα γίνουν µια σειρά έργων και είναι και ένας από τους λόγους που η Ευρωπαϊκή 
Ένωση µας έδωσε την παράταση. Εποµένως είχαµε να απαντήσουµε και στα ενεργά 
απορρίµµατα για την προσωρινή αποθήκευσή τους και για την λάσπη του βιολογικού όπου στη 
δικιά σας περίπτωση είναι και ο βιολογικός της Καλαµάτας. 

 
Ευχαριστώ. Κε Νταγιόπουλε. 

 
Ήθελα να ρωτήσω συµπληρωµατικά µε αυτό που είπε ο κ. Κοσµόπουλος, η 
Περιφέρεια σύµφωνα µε το σχεδιασµό, προβλέπεται να κατασκευάσει 

κάθετες µονάδες δεµατοποίησης των αστικών αποβλήτων και την επεξεργασία των 
στραγγισµάτων. ∆ηλαδή δεν θα πηγαίνουν στον βιολογικό καθαρισµό; Πολύ ωραία. Να 
συµπληρώσω σ’  αυτό το σηµείο ότι τα στραγγίσµατα που βγαίνουν για να πάνε στον 
µπαλοποιητή είναι αδρανή γιατί τα στραγγίσµατα θα µένουν µέσα στις δεξαµενές, θα 
υφίσταται τη ζύµωση και θα είναι πολύ µικρότερου φορτίου από ότι θα είναι εκείνα. ∆ηλαδή 
ότι έχουµε εκεί πάνω, εάν θα πάει στον βιολογικό καθαρισµό θα καταστρέψει οπωσδήποτε τα 
ένζυµα του βιολογικού καθαρισµού και υπάρχει κίνδυνος να καταστραφεί όλη η αποχέτευση 
της Καλαµάτας, ενώ τα στραγγίσµατα που βγαίνουν από τον µπαλοποιητή που είναι 
εγκατεστηµένος εκεί κάτω γιατί τα στραγγίσµατα τα βγάζουν τα αδρανή υλικά και όχι όλα τα 
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σκουπίδια µαζί γιατί τα σκουπίδια βρίσκονται και οδηγούνται πλέον σε προϊόν βελτιωτικού 
εδάφους. Εντάξει; 

 
Για τη ΜΟΛΑΚ µιλάτε τώρα; 

 
Για τη ΜΟΛΑΚ. Είπατε εσείς προηγουµένως ότι τα στραγγίσµατα εκείνα θα 
κατέστρεφαν τον βιολογικό καθαρισµό αυτά που θα έβγαιναν από τον 

µπαλοποιητή. Άλλα τα στραγγίσµατα του µπαλοποιητή του βιολογικού και άλλα τα 
στραγγίσµατα εκεί πάνω, δεν είναι του ιδίου φορτίου. 

 
Ο δεµατοποιητής που είχε εγκατασταθεί στη ΜΟΛΑΚ αφορά το υπόλειµµα της 
ΜΟΛΑΚ. Το υπόλειµµα της ΜΟΛΑΚ περιέχει ένα πλήρες οργανικό φορτίο, γι’  

αυτό παράγει και εδαφοβελτιωτικό, πλήρης οργανικό µε πολύ αυξηµένο µπι οου ντι. Εάν 
θέλαµε να δούµε την πλήρη ανάλυση που είναι ένα θέµα επόµενο για τη διαχείριση της 
ΜΟΛΑΚ κτλ, πρέπει κι εκεί να µπει κόµπακτ βιολογικός γιατί ο βιολογικός καθαρισµός σας, το 
αυξηµένο οργανικό δεν το δέχεται από τα χαρακτηριστικά του. 

 
Κάτι άλλο. ∆εν απαντήθηκε η ερώτηση του κ. Αλευρά, να µην 
επανερχόµεθα, την 1η/1/2009 που θα πάνε τα σκουπίδια. 

 
1η/1/2009 που θα πάνε τα σκουπίδια. Είναι ένα ζήτηµα που δεν αφορά µόνον το 
∆ήµο Καλαµάτας, αφορά και άλλους ∆ήµους της Περιφέρειας, είµαστε σε 

συνεννόηση µε τον γενικό γραµµατέα Περιφέρειας και εάν ευοδωθούν αυτά τα οποία 
συζητάµε, απ’  ότι ξέρω σε όλα τα ∆ηµοτικά Συµβούλια µέχρι τώρα που έχει συζητηθεί το θέµα 
έχουν καταλήξει σε συµπεράσµατα, θα υπάρξει µία συνεννόηση µε τον Γενικό Γραµµατέα για 
κάποιες εβδοµάδες να αντιµετωπισθεί το θέµα κατά τον τρόπο που αντιµετωπίζεται τώρα. 
Κοιτάξτε, εµείς θα πάρουµε µία απόφαση, αλλά από κει και πέρα για να κλείσει η Μαραθόλακα 
χρειάζονται διαδικασίες. Χρειάζεται η απόφαση από πλευράς Νοµαρχίας. ∆εν κλείνει εδώ. Εµείς 
θα πάρουµε ή δεν θα πάρουµε, γιατί µπορούµε να πάρουµε και απόφαση να µην κλείσουµε 
την Μαραθόλακα απόψε. Να πούµε «κοίταξε να δεις, δεν τα δεχόµαστε όλα αυτά εµείς, να 
παραµείνει ανοιχτή και να πληρώσουµε το πρόστιµο». 

 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 
 

Όχι, όχι, µια στιγµή. Στη συνέχεια πρέπει να πάρει απόφαση και η Νοµαρχία και 
αν δεν έχουν προχωρήσει κάποιες διαδικασίες 1 – 2 – 3 εβδοµάδες, τι άλλο θα 

γίνει; Εκτός εάν υπάρχει άλλη λύση. 
 
Κε Παπαµικρούλη. 

 
Κε Πρόεδρε έχουν περάσει 20 λεπτά, αυτό που έλεγα εγώ και ο κ. 
Ηλιόπουλος, οι φασαρίες, αποδεικνύεται στην πράξη ότι λειτουργεί 

υπέροχα. Γίνονται οι ερωτήσεις. Είπα ότι µέσα σε 20 λεπτά αυτό που υποστήριζα εγώ και ο κ. 
Ηλιόπουλος που είµαστε οι φασαρίες, αποδεικνύεται ότι βοηθάει τη διαδικασία. Είδατε τις 
ερωτήσεις και τις απαντήσεις και υπάρχει µία ζωντάνια. Αυτά για να µην γινόµαστε επιµηθείς 
όταν µπορούµε να είµαστε προµηθείς.  
 
Κα Μουρελάτου καλησπέρα σας, σας καλωσορίζω και εγώ στη συνεδρίαση του Συµβουλίου 
µας. Θα ήθελα να απευθυνθώ πρώτα στον κ. ∆ήµαρχο για να του πω ότι αυτή η απάντηση 
που έδωσε στον κ. Τσερώνη δεν τιµά το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο έχει 
άτοµα τα οποία έξω από εξειδικευµένες γνώσεις γιατί και ο Ντίνος και εγώ είµαστε χηµικοί 
µηχανικοί, υπάρχουν και άλλοι µηχανικοί στο Συµβούλιο αλλά γενικά νοµίζω ότι όλα τα άτοµα 
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έχουν µία λογική άποψη να µπορούν να πάνε κάπου και να ζητήσουν να δουν που εφαρµόζεται 
αυτή η ενδιάµεση κατάσταση. 
 
Ακούσαµε πάρα πολλά από τον κ. Αθανασόπουλο, θα πω αργότερα στην τοποθέτησή µου 
κάποια πράγµατα, και από την κα Μουρελάτου τα οποία µιλάνε για αποφάσεις του Συµβουλίου 
Επικρατείας, µιλάνε για αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κανένας δεν παρουσίασε κάποιο 
πιστοποιητικό κάποιου πανεπιστηµίου, κάποιου φορέα, κάποιου ινστιτούτου για την µη 
επιβλαβή λειτουργία αυτής της µεσοπρόθεσµης διαδικασίας. Εγώ θα ήθελα να κάνω µερικές 
ερωτήσεις στην κα Μουρελάτου ενός διαφορετικού σκεπτικού. Μπορείτε να µου πείτε εσείς 
ακριβώς πότε αναλάβατε την ευθύνη αυτή που έχετε στην Περιφέρεια, τη διεύθυνση 
περιβάλλοντος; 

 
Είναι προσωπική αυτή η ερώτηση που κάνετε; 

 
Ναι, σας λέω από πότε έχετε αυτή την ευθύνη της διεύθυνσης 
περιβάλλοντος της Περιφέρειας; 

 
2 Μαρτίου 2008. 

 
Μας είπατε ότι πάµε σ’  αυτή τη µεσοπρόθεσµη λύση και µέχρι το τέλος 
του 2009 είναι υποχρεωµένη η Περιφέρεια να έχει ετοιµάσει τις 

εγκαταστάσεις µε την οριστική λύση. Είναι έτσι ή κάνω λάθος; Άρα εάν η Περιφέρεια, γιατί 
εµείς αυτή τη στιγµή συζητάµε σαν ∆ηµοτικό Συµβούλιο, µιλάµε για την Περιφέρεια, µιλάµε 
για το Ελληνικό κράτος, δεν µιλάµε ούτε για τον κ. Αγγελόπουλο ούτε για την κα Μουρελάτου. 
Εάν η Περιφέρεια είχε ξεκινήσει 3 χρόνια ποιο πριν, αυτή τη στιγµή θα είχαµε τις 
εγκαταστάσεις της οριστικής λύσεως. Κάνω λάθος στους υπολογισµούς µου; 

 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 

 
Μάλιστα. Άρα εµείς δεν µιλάµε τι έκανε η κα Μουρελάτου από τότε που 
ανέλαβε τη διαχείριση, µιλάµε τι έχει κάνει η Περιφέρεια εδώ και 3 χρόνια. 

Ευχαριστώ για την απάντησή σας. 
Επίσης θα ήθελα να µου πείτε το εξής. Αυτή η ενδιάµεση λύση η οποία προκρίνεται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, µάλλον είναι µε τις ευλογίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι στοιχεία έχετε 
εσείς να µας παρουσιάσετε, όχι στοιχεία εταιριών και µηχανηµάτων, τι στοιχεία έχετε να µας 
παρουσιάσετε, από ποια πανεπιστήµια, από ποιες πόλεις έγκριτες του εξωτερικού που έχουν 
κάνει αυτή τη διαχείριση που µας βεβαιώνουν ότι δεν θα υπάρξει κίνδυνος ανάπτυξης 
βιοαερίου, προβληµάτων. . . (δεν ακούγεται τι λέει). 

 
Καταρχήν όλη η διαδικασία προβλέπεται όπως ξέρετε στην 50910 άρθρο 7 και 
8, αδειοδοτείται από την ελληνική νοµοθεσία ακριβώς αυτό το οποίο 

συζητάµε, προσωρινή αποθήκευση µε δεµατοποίηση κόµπακτ βιολογικούς κτλ, προβλέπεται 
στην νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οδηγία 2.612 και να σας πω ότι προβλέπεται και 
στη νέα νοµοθεσία διότι η νοµοθεσία των απορριµµάτων άλλαξε για άλλη µία φορά στις 19 
Νοεµβρίου 2008 όπου εκεί ονοµάζεται πλέον και προκαταρκτική και προσωρινή αποθήκευση. 
Εποµένως αδειοδοτείται από την ελληνική και από την ευρωπαϊκή νοµοθεσία. Οι διαπιστώσεις 
που έχουµε πάρει είναι από την ΤΕΚΡΑ, τον διαπιστωµένο φορέα βιοµηχανικών 
πιστοποιήσεων. 

 
Εγώ σας ρώτησα γιατί γνωρίζουµε πως νοµοθετούν και στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση ακόµα, δεν νοµοθετούν πάντοτε µε γνώµονα το δηµόσιο 

συµφέρον ή τη δηµόσια υγεία, νοµοθετούν κάτω και από κάποιες άλλες παραµέτρους. 
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Ζώντας όµως σε ένα κράτος οφείλουµε να σεβαστούµε τη νοµοθεσία του. 

 
Όχι, η νοµοθεσία δεν είναι υποχρεωτική, είναι δυνητική. Η νοµοθεσία της 
δεµατοποίησης είναι δυνητική. Και σας ρωτάω εγώ πάρα πολύ απλά, εάν 

σαν Περιφέρεια µπορείτε να µας δώσετε στοιχεία από πανεπιστήµια ή από πόλεις που έχουν 
χρησιµοποιήσει τη δεµατοποίηση, που θα αποδείκνυε επιστηµονικά ότι δεν υπάρχει κίνδυνος 
απ’  αυτή τη διαδικασία για τη δηµόσια υγεία. Όχι νοµικό έγγραφο, επιστηµονικό έγγραφο. Και 
βέβαιο όχι από την εταιρεία η οποία φτιάχνει τους µπαλοποιητές και τα φιλµ, για όνοµα του 
Θεού! 

 
Ωραία, θα µου δώσουν τα στοιχεία και είναι στη διάθεσή σας όλα τα στοιχεία 
της Περιφέρειας, το σκεπτικό ουσιαστικά µέσω των πανεπιστηµίων κτλ, είναι 

βέβαια του εξωτερικού που κατατέθηκε. Για την αιτιολογηµένη γνώµη. 
 
Αυτή η πρόχειρη τοποθέτηση που θα γίνει, αν καταλαβαίνω καλά, 
προϋποθέτει ότι κάποια στιγµή όλες αυτές οι µπάλες θα πρέπει να 

µεταφερθούν από τον πρόχειρο χώρο αποθήκευσης. Έχετε εσείς την εντύπωση ότι σε 2 ή 3 
χρόνια ή µάλλον µε ποιο τρόπο σε 2 ή 3 χρόνια που θα υπάρξουν εκεί δεκάδες να µην πω 
εκατοντάδες, δεκάδες χιλιάδες µπάλες, πως ακριβώς, πέστε µου, πως ακριβώς το σκέπτεστε 
ότι θα φύγουν αυτές από κει και θα πάνε στις µονάδες που θα έχουν δηµιουργηθεί 
διπλασιάζοντας αυτόµατα για να µην πω τριπλασιάζοντας, το φορτίο επεξεργασίας των 
µονάδων τελικής λύσεως. 

 
Πολύ σωστά. Όπως σας είπα, θα σας ενηµερώσει ο γενικός γραµµατέας, 
φαντάζοµαι στις αρχές Ιανουαρίου, προβλέπεται µέσα στον σχεδιασµό, είναι 

το λοντζίστικ, είναι ένα πολύ µεγάλο κοµµάτι που αφορά την επόµενη φάση του σχεδιασµού 
γιατί όπως ξέρετε είναι πλέον αδρανοποιηµένα απορρίµµατα που σηµαίνει ότι θέλουν ειδική 
διαχείριση στη µονάδα διαχείρισης, εποµένως θα έχοµε τα αδρανοποιηµένα που είναι τα 
πακέτα, τα ενεργά που θα είναι τα τρέχοντα και τη λάσπη του βιολογικού. Επεξεργάζεται, στο 
σχέδιο το περιφερειακό, θα υπάρχει και το λοντζίστικ µεταφοράς γιατί είναι ούτως ή άλλως ένα 
πολύ µεγάλο κοµµάτι. 

 
Κα Μουρελάτου, πέστε µου εσείς τι θα κάνατε αν είσαστε δηµότης 
Καλαµάτας που θα ήταν χαρά µας να είσαστε, θα σας ήταν ποιο εύκολο 

να πάρετε ένα απορριµµατοφόρο και να το πάτε στον σηµερινό κ. Περιφερειάρχη να το 
διαχειριστεί, που είναι 10 – 12 τόνους, από το να πάρετε 10.000 µπάλες να τις πάτε στον 
επόµενο Περιφερειάρχη να τις διαχειριστεί; 

 
Είναι ρητορικό το ερώτηµα; 

 
Ναι, ποιο θα είναι ποιο εύκολο για σας; 
 

Θα µου ήταν πάρα πολύ δύσκολο την 1η Ιανουαρίου να πληρώνω 34.000 
ευρώ την ηµέρα.  

 
Ναι, αλλά αν είχαµε ξεκινήσει το 2005 δεν θα πληρώναµε τίποτα. 
 

∆εν µπορώ να απαντήσω γι’  αυτό, το ξέρετε. 
 
Είστε πάρα πολύ νέα για να είχατε διορισθεί το 2005 και έχετε κάθε 
δικαίωµα να το λέτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. 
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Ο κ. Ηλιόπουλος. 

 
Κε Πρόεδρε εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τον κ. Αθανασόπουλο, σαν 
προηγούµενος πρόεδρος στον Σύνδεσµο ∆ιαχείρισης και σαν µέλος 

σηµερινό, θέλω να µας πει που βρίσκεται το πρόγραµµα της οριστικής και ολοκληρωµένης 
λύσης των σκουπιδιών. 
Και ένα δεύτερο. Θέλω να ρωτήσω την κα Μουρελάτου, τελικά η χωροθέτηση που έχει κάνει η 
Περιφέρεια για το νοµό Μεσσηνίας, το Παλιοροβούνι, ισχύει; Και αν ισχύει αυτή η χωροθέτηση 
γιατί τότε δεν µεταφέρετε όλα τα µπαλοποιηµένα στο Παλιοροβούνι ώστε να τα έχουµε δίπλα 
που θα γίνει το εργοστάσιο; Θα έχουµε το εξής κέρδος. Να µην κάνετε 4 στη Μεσσηνία αφού 
θα έχετε χωροθετήσει το µέρος που θα γίνει η µονάδα, να πάνε όλα εκεί και µετά όταν το 
σχέδιο θα είναι σε πλήρη εξέλιξη να τα διαχειριστείτε όπως πρέπει. 
Και ένα δεύτερο. Έγινε προσπάθεια από την Περιφέρεια να βρεθεί άλλος χώρος ιδιωτικός ή 
δηµόσιος; Έγινε δηλαδή κάποιος διαγωνισµός ώστε να ζητάµε χώρο ή απλώς βρήκαµε τη 
Μαραθόλακα και λέµε ας πάνε εκεί πέρα; 
Και ένα τρίτο. Εάν κάποια απ’  αυτά τα δεµάτια για κάποιο λόγο διαρραγεί, τι γίνεται; Έχουµε 
ανάφλεξη; 

 
Απαντάω στο πρώτο σας ερώτηµα για την πιθανότητα κατασκευής 
εργοστασίου στο Παλιοροβούνι και ΧΥΤΑ κλπ. Αφορά το κοµµάτι του 

δεύτερου σχεδιασµού, θα σας ενηµερώσει ο γενικός γραµµατέας. Αφορά το θέµα. . . 
 
Ακούγονται φωνές. 

 
Ησυχία! Ησυχία! 

 
Θα ήθελα σας παρακαλώ πάρα πολύ να σεβαστείτε ότι σήµερα απαντώ σε 
τεχνικές ερωτήσεις και αυτή είναι σχεδιασµού ερώτηση. 

 
Λοιπόν σας παρακαλώ πάρα πολύ να σεβαστούµε την ειδική επιστήµονα η οποία 
είναι προσκεκληµένη µας, φιλοξενουµένη µας και ήρθε για να διαφωτίσει το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο το οποίο θα πάρει και την τελική απόφαση. Αν µπορώ να µιλάω για την 
πλειοψηφία, οι αποφάσεις θα ληφθούν χωρίς πίεση αν νοµίζω κάποιος και χωρίς άσκηση 
οποιασδήποτε µορφής πίεσης ή βίας. Αυτό είναι βέβαιο. Ας παρακαλώ πάρα πολύ. 

 
Κε Πρόεδρε µε συγχωρείτε. Στο νοµό µας και στο ∆ήµο είναι δεδοµένο 
ότι έχει χωροθετηθεί ο χώρος στο Παλιοροβούνι που θα γίνει η µονάδα. 

Τελικά αυτό ισχύει; Γιατί άµα τελικά αυτό πρέπει µας το πει ο Περιφερειάρχης, νοµίζω ότι αυτό 
έχει λυθεί. 

 
Προχωρούν οι µελέτες. 

 
Με συγχωρείς. Άλλο λέω ισχύει αυτή η απόφαση; ∆ηλαδή το 
Παλιοροβούνι είναι οριστικό ότι θα γίνει εκεί η µονάδα ολοκληρωµένης 

διαχείρισης; Αυτό ρωτάω. 
 
Η συγκεκριµένη µελέτη δεν αφορά µονάδα ολοκληρωµένης διαχείρισης και 
επειδή είναι το κοµµάτι που υπολείπεται, θα σας παρακαλούσα να σας 

ενηµερώσει ο Γενικός Γραµµατέας. 
 
Να απαντήσει ο κ. Αθανασόπουλος. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 
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Σας είπα κύριε συνάδελφε ότι σε 2 µήνες σύµφωνα µε τη διαβεβαίωση 
του προέδρου εχθές που είχαµε συµβούλιο, σε 2 µήνες τελειώνουν οι 

µελέτες. Ξέρετε ότι είναι χρονοβόρα η  διαδικασία, θα πάµε σε απαλλοτριώσεις διότι υπάρχουν 
και ιδιοκτησίες εκεί, που σηµαίνει ότι δεν είχαµε περιθώριο να εναποθηκευθούν εκεί. ∆εν 
υπάρχει κατάλληλος χώρος διότι δεν έχουν αδειοδοτηθεί. Και δεν µπορεί, ακόµα δεν 
τελειώσανε οι µελέτες. Πως είναι δυνατόν αφού στο τέλος του χρόνου πρέπει να κλείσουν οι 
χωµατερές, να πάµε στο Παλιοροβούνι; Είναι δυνατόν; 

 
∆ηλαδή κάνουµε µελέτες χωρίς να έχουµε το χώρο; 
 

Στην πορεία. . . 
 
Αυτό είναι τροµερό. Κάνουµε µελέτες χωρίς να έχουµε το χώρο. Ξέρετε 
τώρα τι λέτε; 

 
Τον χώρο τον έχουµε. 
 
Αφού θα γίνουν απαλλοτριώσεις. 
 

Μέσα σ’  αυτόν τον χώρο υπάρχουν και ιδιοκτησίες. Σηµαίνει ότι θα 
τηρηθούν οι διαδικασίες των απαλλοτριώσεων. Είναι µια διαδικασία. ∆εν 

σηµαίνει ο χώρος που χωροθετήθηκε δεν έχει και ιδιοκτησίες. 
 
Και αν το Συµβούλιο της Επικρατείας ακυρώσει τις απαλλοτριώσεις τι 
γίνεται; 

 
Αν. 
 
Πολύ πιθανό είναι. 
 

Μπορεί να γίνει και επίταξη.  
 

Κε Μπασακίδη θέλετε να συµπληρώσετε κάτι; 
 
Θέλω ως µέλος και εγώ του διοικητικού συµβουλίου του ΦΟ∆ΣΑ Μεσσηνίας, 
θέλω να ενηµερώσω τον κ. Ηλιόπουλο ότι ο µελετητής την προηγούµενη 

εβδοµάδα ενηµέρωσε το διοικητικό συµβούλιο στη συγκεκριµένη περιοχή εκπονούνται οι 
περιβαλλοντικές µελέτες, καταρτίζονται τα τεύχη δηµοπράτησης για να µπορέσουµε να 
διαµορφώσουµε το χώρο 1) ως ΧΥΤΑ – ΧΥΤΥ γιατί είναι το ίδιο πράγµα ως προς τη 
διαµόρφωση. Όταν λοιπόν ολοκληρωθούν αυτές οι µελέτες θα πάµε σε δηµοπράτηση για την 
κατασκευή και τη διαµόρφωση του χώρου. Ένα το κρατούµενο. Υπάρχει παράλληλα άλλη 
µελέτη η οποία εξετάζει τη δυνατότητα εγκατάστασης ολοκληρωµένης µονάδας επεξεργασίας 
των απορριµµάτων εκεί µέσα από τη διαδικασία Σ∆ΙΤ. Αυτή µελέτη πάλι θα έχει ολοκληρωθεί 
µέχρι το Πάσχα κατά τη διαβεβαίωση του µελετητή που ήταν την προηγούµενη εβδοµάδα και 
αυτός στο διοικητικό συµβούλιο και µας ενηµέρωσε. Η µελέτη αυτή θα προτείνει αφενός µεν 
τα ελάχιστα των τεχνολογιών, θα έχει τα τεύχη δηµοπράτησης και τις διαδικασίες εκείνες µε τις 
οποίες θα χρηµατοδοτηθεί µέσα από τα Σ∆ΙΤ η κατασκευή µιας τέτοιας ολοκληρωµένης 
µονάδας. Αυτά είναι τα αντικειµενικά, αυτά είναι που έχει εγκρίνει το διοικητικό συµβούλιο του 
ΦΟ∆ΣΑ Μεσσηνίας, αυτά είναι τα οποία προχωράνε τώρα, ήδη οι µελέτες προχωράνε µε βάση 
τις αναθέσεις. Από κει και µετά είναι κάτι άλλο που ο κύριος γενικός θα το ανακοινώσει αν έχει 
κάτι διαφορετικό όπως είπε η κα Μουρελάτου. 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: 
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Ήθελα να ρωτήσω τούτο την κα Μουρελάτου. Αν για τη χωροθέτηση 
για τον µπαλοποιητή πρέπει να προϋπάρχει µελέτη περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων. Πως δηλαδή εµείς καλούµεθα να πάρουµε απόφαση για χωροθέτηση χωρίς να 
έχουµε τη µελέτη. 

 
Ίσως γι’ αυτό δόθηκε και η λέξη «χωροθέτηση – τοποθέτηση», 
ακολουθήσαµε τη διαδικασία της οδηγίας 2.418 η οποία µιλάει για προµήθεια 

και παρεµπιπτόντως για εγκατάσταση. Μέσα στην εγκατάσταση προβλέπονται όλες οι 
αδειοδοτήσεις. Είναι η δική σας απόφαση, του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που θα ορίσει τη θέση 
και από κει πέρα θα γίνει η τοποθέτηση. Είναι ειδική περιβαλλοντική µελέτη. 

 
Είναι δυνατόν να προϋπάρξει, να ορίσουµε έναν χώρο και εκ των υστέρων 
που πούµε ότι δεν είναι περιβαλλοντικά. . . 

 
Εκτός εάν η διαδικασία έχει αλλάξει. Εδώ κα Μουρελάτου ο ∆ήµος για να 
ζητήσει µία διαπλάτυνση σε δασική έκταση πρέπει να προϋπάρχει 

µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Και ένα δεύτερο να επισηµάνω. Το 2003 ζητάγαµε από 
την Περιφέρεια ∆ασών, 10 µέτρα περιµετρικά της Μαραθόλακας για να κάνουµε ζώνη 
προστασίας και δεν µας έδινε. Αυτές τις διατάξεις που αναφέρει εδώ πέρα θυµίζουν Βατοπέδιο. 
Μέσα σε ενάµισι µήνα λήξαν όλα αυτά και δώσατε εσείς σαν Περιφέρεια, όχι εσείς προσωπικά 
βέβαια, 31 στρέµµατα σε µία κλίση εδάφους που υπερβαίνει το 40%. Να δω πως θα 
συγκεντρώσετε τα δέµατα και δεν ξέρω τελικά εάν υπάρχει έστω ένα τοπογραφικό ουσίας για 
να ξέρετε σε τι θα πάει ο µπαλοποιητής. Οι εκσκαφές οι οποίες πρέπει να γίνουνε θα έχουν 
ορύγµατα 6 και 7 µέτρα ύψος, κάτι που απαγορεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν ότι 
πρέπει να προϋπάρχει µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι δεδοµένο. Απόφαση δική σας 
είναι αυτό, της Περιφέρειας εννοώ. 

 
Καταρχήν για το χώρο αποφασίζετε εσείς, εγώ µιλάω µόνο για τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά. Η νοµοθεσία για τη διαχείριση των απορριµµάτων δεν είναι η 

νοµοθεσία που ορίζει η περιβαλλοντική για την υποχρέωση περιβαλλοντικής µελέτης κτλ. Σας 
µίλησα οδηγία 2.418, Π.∆. 60, άρθρο 25. Είναι πλήρης η αναφορά. 

 
Εάν για κάποιο λόγο κάποια από τα δέµατα διαρραγεί, τι γίνεται; 
 

Μιλήσατε για ανάφλεξη. Η διαπίστευση που έχουµε είναι ότι το 3ο 24ωρο 
γίνεται η ολική αδρανοποίηση που σηµαίνει ότι δεν υπάρχει πιθανότητα 

φωτιάς εάν χρησιµοποιήσουµε δύο πράγµατα. Το ένα είναι η περιτύλιξη σε όλους τους άξονες 
και στις γωνίες, µηχάνηµα το οποίο αγοράστηκε. Η χρήση του βέβαια µένει να συνεχισθεί από 
τον φορέα διαχείρισης και αν υπάρχει και συγκεκριµένη και ειδική µεµβράνη προδιαγραφών. 
Εποµένως υπάρχει ο τρόπος µε βάση το µηχάνηµα. Από κει και πέρα είναι η διαχείριση και το 
πώς θα τοποθετείται για την αδρανοποίηση. 

 
Αν δεν υπάρξει διάρρηξη  δεν υπάρχει θέµα. 
 

Εάν µε ρωτάµε εάν υπάγεται στη οδηγία σεβέζο, δεν υπάγεται αν µε ρωτάτε 
αυτό. 

 
Πως δικαιολογείτε ότι στα Χανιά που έγινε αυτή διαδικασία, έγινε αυτό 
πάρε – δώσε. 

 
Μου µιλάτε για το Κουρουπητό. 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ: 
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Ακριβώς. 
 

1998, άλλου τύπου µηχανήµατα και καλό θα ήτανε να µην τα συγκρίνουµε, 
και χωρίς περιτύλιξη, µόνο µε διπλό τσέρκι µεταλλικό. Εποµένως δεν µιλάµε 

για το ίδιο πράγµα, το γνωρίζετε καλλίτερα. 
 
Ο κ. Τσερώνης κάτι θέλει. 
 
Μία ερώτηση σχετική µε την απάντηση που πήρα προηγουµένως από τον κα 
Μουρελάτου για τις ζυµώσεις και αυτό που επανέλαβε προηγουµένως ότι την 3η 

µέρα, το 3ο 24ωρο σταµατάνε η αναερόβιες ζυµώσεις. Αυτό το πράγµα δεν αναφέρεται 
πουθενά. Έχετε κάποια δηµοσιευµένη µελέτη σε έγκριτο περιοδικό;  

 
Υπάρχει δηµοσιευµένη, µπορώ να σας τη δώσω, θα κρατήσω τα στοιχεία για 
να σας τα αποστείλουµε. 

 
Θα το ήθελα και θα ήθελα και το εξής να ρωτήσω επ’  αυτού. Χωρίς την 
προσθήκη απολυµαντικού που να αδρανοποιεί τους µικροοργανισµούς; Γιατί 

αυτό αλλάζει τα πράγµατα ριζικά ποια. 
 
Χωρίς. Θα σας στείλω τη µελέτη. Χωρίς την προσθήκη. 
 

Ο κ. ∆ικαιουλάκος. 
 
Κα Μουρελάτου καλησπέρα σας. Το ποιο απλό και το ποιο σοβαρό πιστεύω 
που δεν έχει απαντηθεί σ’  αυτήν την αίθουσα είναι τι θα γίνει µετά από τα 2 

χρόνια, που θα πάνε αυτά τα δέµατα. Γι’  αυτό δεν ακούσαµε τίποτα. Αφενός. 
Αφετέρου, δεν νοµίζετε ότι αυτή η λύση που προτείνετε είναι κουκούλωµα και όχι οριστική 
λύση;  
Σας γνωρίζω ότι το καλοκαίρι είχαν έρθει στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πόλη µας 
όπου όπως γνωρίζετε και εσείς, ο Ταΰγετος είναι φυσικού κάλους, διέπεται από διεθνείς 
οργανισµούς και θέλει ειδική µεταχείριση. Κανονικά στον Ταΰγετο δεν έπρεπε να υπάρχει ούτε 
µία σακούλα από σκουπίδια. Γνωρίζετε ότι θα έχουµε άλλα προβλήµατα, υπάρχει περίπτωση 
διεθνείς οργανώσεις να µας πάνε στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο σε περίπτωση που εµείς πάµε και 
κάνουµε και συνεχίσουµε αυτή τη διαδικασία της Μαραθόλακας; Ευχαριστώ. 

 
∆εν την είχατε ψηφίσει στην προηγούµενη εσείς; 
 

Η λύση της Μαραθόλακας είναι για ορισµένο χρόνο. ∆εν θα πάει για άλλα 10 
χρόνια. 

 
Απαντάω στην πρώτη σας ερώτηση, που θα πάνε τα δέµατα µετά από δύο 
χρόνια. Όταν ξεκίνησα µετά την ερώτηση του κ. Αλευρά, ξεκίνησα από το 

δεύτερο στάδιο, αδρανοποιηµένα, δηλαδή τα δέµατα µαζί µε τα ενεργά απορρίµµατα και µαζί 
µε τις λάσπες των βιολογικών όλης της Περιφέρειας θα γίνεται επεξεργασία σε µία ή δύο 
µονάδες. Εποµένως εκεί θα πάνε γιατί αυτή είναι και η απόφαση που έχει πάρει και η 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Το αν είναι κουκούλωµα και όχι οριστική λύση έχετε απόλυτο δίκιο, είναι η 
ενδιάµεση λύση. Τι µας εξασφαλίζει; Πίστωση χρόνου, µας εξασφαλίζει τα 2 χρόνια που 
χρειαζόµαστε για να µπορέσουµε να κατασκευασθούν οι µονάδες διαχείρισης γιατί µέσα σε ένα 
χρόνο, το 2008 δεν προλαβαίναµε να τις κατασκευάσουµε. 
 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΤΣΕΡΩΝΗΣ: 

ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ: 

ΤΣΕΡΩΝΗΣ: 

ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

∆ΙΚΑΙΟΥΛΑΚΟΣ: 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΙΚΑΙΟΥΛΑΚΟΣ: 

ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ: 
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(∆εν ακούγεται τι λέει). 
 

Μου µιλάτε για το κόστος µεταφοράς στην επόµενη φάση; 
 
Στην οριστική. 
 

Η οριστική λύση καταρχήν αφορά µόνον τους φορείς διαχείρισης. Από τη 
στιγµή που θα κατασκευαστεί µια µονάδα την οποία κατασκευάζουνε ή 

επιλέγουνε µετά από διαγωνισµό ή τις διαδικασίες οι φορείς διαχείρισης, δεν επιλέγει η 
Περιφέρεια. Το αν θα επιλέξετε η µεταφορά να ανήκει στον τρόπο που θα το διαχειριστείτε, αν 
θα το κατασκευάσετε εσείς, αν θα το δώσετε σε κάποιον να το κατασκευάσει, αν θα το 
λειτουργήσετε, αφορά τους φορείς διαχείρισης δεν αφορά την Περιφέρεια. 

 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 
 

Μιλάµε για διαχείριση απορριµµάτων. Οι φορείς διαχείρισης αποφασίζουν. 
Όπως και οι δηµότες θα πληρώνουν 34.000 ευρώ την ηµέρα από την 1η 

Ιανουαρίου 2009. 
 
Κε Μέλιο ορίστε. 
 

(Πρόεδρος τοπικού διαµερίσµατος Αλαγονίας): 
Κε Αθανασόπουλε εσείς µιλήσατε για τα σκουπίδια µόνο της Καλαµάτας. Η κα 

Μουρελάτου µιλάει για 4 ενότητες. Τι ισχύει, 4 ενότητες, δηλαδή 6 δήµοι θα είναι στην 
περιοχή µας; ∆ηλαδή ο ∆ήµος Καλαµάτας θα είναι µόνος του ή και οι 6 δήµοι; 

 
Η εναπόθεση των απορριµµάτων µόνο του ∆ήµου Καλαµάτας. Η 
επεξεργασία του µπαλοποιητή θα γίνεται για την . . . (δεν ακούγεται τι 

λέει). . . το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ποιοι θα συµµετέχουν και αν. Θα έρθει επόµενο θέµα. Αν. 
Αυτή τη στιγµή αφορά το ∆ήµο Καλαµάτας. ∆εν αφορά άλλους δήµους. Περί αυτού οµιλούµε.  

 
Άλλη ερώτηση υπάρχει; Κε Ζερίτη µήπως θέλετε κάτι;  
 

Ονοµάζοµαι Χρήστος Ζερίτης, είµαι κάτοικος της Καλαµάτας και εκπροσωπώ τον 
σύνδεσµο των κατοίκων των ορεινών χωριών του Ταϋγέτου που ανήκουν στο 

∆ήµο Καλαµάτας. 
Από τις αρχές Σεπτεµβρίου έχουµε καταθέσει κάποιες απόψεις και στον κ. Περιφερειάρχη και 
ερωτήµατα προς όλους, κυρίως προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και κυριότερα προς τον κ. 
∆ήµαρχο εκ των οποίων κανένα δεν έχει απαντηθεί µέχρι σήµερα. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι 
η Μαραθόλακα. . . Μάλλον θα δώσω απαντήσεις σε κάποιες θέσεις όλων σας. 

 
Ερώτηση θέλω να κάνετε, όχι τοποθέτηση. Όταν θα έρθει η ώρα των 
τοποθετήσεων θα σας δώσω πάλι το λόγο. 

 
Ερωτήσεις. Όταν λέµε ότι η Μαραθόλακα  
1) συστάθηκε µέχρι τις 31/5/2005 που είναι και η αδειοδότηση και έρχονται κάποιοι 

και λένε ότι είναι νοικιασµένη µέχρι το 2014, τι σχέση έχει το ενοίκιο ενός ιδιωτικού χώρου µε 
την αδειοδότηση του χώρου;  
2) όλοι σας γνωρίζετε τις µελέτες του καθηγητή γεωλογίας του κ. Ζελελίδη που είναι στο 
πανεπιστήµιο Πάτρας. ∆ύο απ’  αυτές τις µελέτες τις έχουµε δηµοσιεύσει, τις δηµοσίευσε το 
τοπικός τύπος. Μιλάει ξεκάθαρα ότι η περιοχή της Μαραθόλακας είναι πάνω σε ασβεστολιθικά 
πετρώµατα τα οποία µε τον κ. Τσώνη ο οποίος έχει κάνει από το ΙΓΜΕ τη µελέτη, λέει µε λίγα 
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λόγια ότι ό,τι  πέσει επάνω στο χώµα του Ταϋγέτου καταλήγει στις υδροφόρες κοιλότητες από 
τις οποίες κυλάει το ποτάµι και υδρεύεται µέρος της πόλης και της ευρύτερης περιοχής. Άρα 
ότι ζουµιά, στραγγίδια φεύγουν από την υπάρχουσα Μαραθόλακα, καταλήγουν στα νερά τα 
οποία σε λίγα χρόνια θα τα πίνουµε χωρίς να έχει προβλεφθεί τίποτα, µελέτη προστασίας. Όλοι 
γνωρίζετε ότι η υπάρχουσα Μαραθόλακα στήθηκε πάνω σε ένα γεωΰφασµα πολύ πρόχειρο. 
Βεβαίως υπάρχει το ερώτηµα εάν η περιοχή είναι NATURA ή όχι. Η ίδια η περιβαλλοντική 
µελέτη που το 2003 εκπονήθηκε και βάση αυτής αδειοδοτήθηκε. . . 

 
∆εν κάνετε ερώτηση, τοποθετήστε τώρα. Ερώτηση θέλω. Θα σας δώσω το λόγο 
να τοποθετηθείτε.  

 
Ερώτησή µου είναι η εξής: Αυτή η αδειοδότηση η οποία λέει ότι µέρος της περιοχής 
ανήκει στο δίκτυο NATURA είναι γνωστό στην Περιφέρεια η οποία τώρα ετοιµάζει 

τη Μαραθόλακα Νο 2; Άρα λοιπόν µέρος της περιοχής ανήκει στο δίκτυο NATURA, οι περιοχές 
και η νυν. . . 

 
Ερώτηση.  
 

Η ερώτηση είναι: Η Περιφέρεια έχει λάβει υπόψη της την προηγούµενη 
περιβαλλοντική µελέτη η οποία έλεγε ότι τµήµα της περιοχής ανήκει στο δίκτυο 

NATURA 2000; 
 
Άλλη ερώτηση έχετε; 
 

Βεβαίως έχω άλλη µία ερώτηση όσον αφορά τα Χανιά τα οποία είπε η κα 
Μουρελάτου. Στα Χανιά αδειοδοτήθηκε ο δεµατοποιητής, αυτός ο δεµατοποιητής 

που εσείς λέτε. Για πόσο χρονικό διάστηµα; Αδειοδοτήθηκε για ένα διάστηµα λιγότερο του 
ενός έτους µέχρι να φτιαχτεί η ΜΟΛΑΚ των Χανίων, ένα από τα 3 εργοστάσια. Γιατί 
αδειοδοτήθηκε µόνο για ένα χρόνο και όχι για παραπάνω; 

 
Άλλη ερώτηση υπάρχει;  
 

Βεβαίως. 
 
Κάντε τη για να σας απαντήσει η κα Μουρελάτου. 
 

Και το λάθος που είπε ο κ. Αθανασόπουλος στο θέµα του σηµερινού Συµβουλίου. 
Άλλο χωροθέτηση, άλλο τοποθέτηση. Για κάποιον που γνωρίζει απλά ελληνικά, 

χωροθέτηση είναι αυτό που είπε ο κ. Τσερώνης. ∆ηλαδή ψάχνουµε να βρούµε χώρους και 
αποφασίζουµε σε ποιόν θα πάµε. Άρα λοιπόν είναι λάθος ή εκ των υστέρων καταλάβαµε πως 
είναι λάθος η λέξη και σήµερα χρησιµοποιούµε τη λέξη «τοποθέτηση»; Και αφού αν η σωστή 
λέξη είναι «χωροθέτηση», γιατί ο κ. Περιφερειάρχης εδώ και 3 µήνες µιλάει για Μαραθόλακα 
ενώ ο ∆ήµαρχος ο κ. Νίκας στις 30 Σεπτεµβρίου τον οποίο επισκέφθηκε το σύνολο του 
συνδέσµου µας, είπε ότι «εγώ δεν µιλάω για Μαραθόλακα». Ο κύριος λοιπόν Περιφερειάρχης, 
ο διορισµένος Περιφερειάρχης έχει ήδη χωροθετήσει τη Μαραθόλακα από τις αρχές 
Σεπτεµβρίου. Ναι ή όχι; 

 
Ευχαριστώ. 

 
Απαντάω στην πρώτη σας ερώτηση εάν γνωρίζουµε ότι µέρος της περιοχής 
ανήκει στο δίκτυο NATURA. Γνωρίζουµε πολύ καλά τις συντεταγµένες του 

δικτύου NATURA, µόλις µας δώσετε τα «Χ, Ψ» της εγκατάστασης του δεµατοποιητή θα 
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ξέρουµε και αν θα µπει εκεί γιατί όπως ξέρετε τοποθέτηση κατά το τεχνικό κοµµάτι ορίζει η 
Περιφέρεια, το χώρο τον ορίζετε εσείς, τα ∆ηµοτικά Συµβούλια. ∆εν έχει δοθεί «Χ, Ψ» και 
συντεταγµένες, δεν έχει δοθεί η θέση ακόµα από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.  
Απαντάω στην δεύτερη ερώτησή σας γιατί στα Χανιά. . . 

 
Επάνω σ’  αυτό επιτρέψτε µου κυρία µου, σας ζητώ συγνώµη για τη διακοπή. Αυτό 
που µου λέτε έπρεπε ήδη να το έχετε κάνει εσείς και να έχετε πάρει την 

υπάρχουσα περιβαλλοντική µελέτη η οποία εκπονήθηκε και µιλάει καθαρά ότι τµήµα της 
περιοχής µε τους κωδικούς τάδε, τάδε, τάδε, ανήκει στο δίκτυο NATURA.  

 
Να σας ενηµερώσω ότι έχουµε όλες τις περιβαλλοντικές, να σας ενηµερώσω 
ότι έχουµε όλες τις µελέτες και για έναν κυριότερο λόγο. Επειδή η 

Μαραθόλακα έχει µπει στη διαδικασία αποκατάστασης. Που σηµαίνει ότι έχουµε κάνει όλη τη 
συλλογή των στοιχείων γιατί εκπονείται η µελέτη αποκατάστασης µε ευθύνη της Περιφέρειας. 
Εποµένως είµαστε γνώστες γι’  αυτό σας είπα κιόλας ότι ξέρουµε και το δίκτυο NATURA. 
Τώρα, το αν θα µπει εκεί ο δεµατοποιητής ή όχι είναι δική σας απόφαση. Μόλις δοθούν οι 
συντεταγµένες θα ξέρουµε και που θα µπει. Πάντως οι µελέτες µάς είναι γνωστές για την 
αποκατάσταση του χώρου. 
Στη δεύτερη ερώτηση στα Χανιά γιατί αδειοδοτήθηκε και ένα έτος, µιλάµε για το 1998, ήταν η 
προηγούµενη νοµοθεσία η οποία όριζε προσωρινή αποθήκευση µέγιστο ένα έτος. Η νοµοθεσία 
άλλαξε τον 12ο του 2003 όπου προσδιορίζει προσωρινή αποθήκευση τα δύο χρόνια και 
παράταση ενός και ξανάλλαξε το 2006 όπου ορίζει ως προσωρινή αποθήκευση τα τρία χρόνια 
συνολικά. Εµάς µας έχει δοθεί παράταση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για δύο χρόνια. 
 
Ακούγονται φωνές. 

 
Μη διακόπτετε! Σεβασµός. ∆εν έχετε το λόγο. Κα Μουρελάτου συνεχίστε. 

 
Στον ορισµό της προσωρινής αποθήκευσης στη νοµοθεσία την ελληνική του 
2003, στην οδηγία 2006.12 και στην καινούργια οδηγία 19 Νοεµβρίου 2008, 

πάρα πολύ πρόσφατη, γιατί µας προλαβαίνουν οι εξελίξεις, µιλάµε για σύµµεικτα, για αστικά 
της κατηγορίας 20 του ευρωπαϊκού καταλόγου, δηµοτικά απορρίµµατα. Κατηγορία 20, 
ευρωπαϊκός κατάλογος αποβλήτων. 
Τώρα για τη χωροθέτηση κτλ σας είπα ότι δεν µας έχουν δοθεί οι συντεταγµένες του χώρου ή 
το που θα τοποθετηθεί τελικά. Στην Περιφέρεια δεν έχει φτάσει έγγραφο. 
 
Ακούγονται φωνές. 

 
Μη διακόπτετε! Συνεχίστε. Μη διακόπτετε, δεν έχετε το λόγο, συνεχίστε κα 
Μουρελάτου. 
 
Αφού έχει παραχωρηθεί η έκταση 31 στρεµµάτων, άρα είναι συγκεκριµένη η 
θέση. 
 
Μη διακόπτετε! Συνεχίστε κα Μουρελάτου. 
 
Μπορεί να είναι ανοικτός ο Μαραθόλακας. Έχουµε ζητήσει και άλλη έκταση 
δίπλα. Και η προηγούµενη ∆ηµοτική αρχή. . . 
 
Κα Μουρελάτου συνεχίστε. 

 
Έχω τελειώσει. 
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Η απάντηση για τον υδροφόρο ορίζοντα. 

 
Ο κ. Κουτσογιαννόπουλος θέλει να κάνει κάποια παρέµβαση επειδή έχει 
ασχοληθεί πολύ µε τα απορρίµµατα στο παρελθόν. 
 
Λοιπόν να µε συγχωρήσετε κε Πρόεδρε να ξέρετε ότι όλα αυτά τα οποία 
λέγονται καταγράφονται µε απόλυτη ακρίβεια. Μπορείτε να ζητήσετε τα 

αναλυτικά πρακτικά του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Ότι λέµε εδώ. Και σας παρακαλώ πάρα πολύ 
να ζητηθεί και το µεγάλο θέµα της ΜΟΛΑΚ, το θέµα του Ασπροχώµατος. 

 
Είναι στα θέµατα προς συζήτηση; 

 
∆εν έχετε το λόγο κε Ζερίτη. 
 
Θα µας επιβάλετε εσείς τι θα λέµε; 
 
Μη διακόπτετε! ∆εν έχετε δικαιοδοσία σ’ αυτά. Κάνατε τις ερωτήσεις, θα πάρετε 
το λόγο να τοποθετηθείτε. 

 
Επί της διαδικασίας σας παρακαλώ πάρα πολύ. 
 

Ναι. 
 
Σας παρακαλώ πάρα πολύ, µην τρελαθούµε εντελώς. Ο κ. ∆ήµαρχος σε ένα 
από τα προηγούµενα ∆ηµοτικά Συµβούλια και ύστερα από την ασφυκτική 

πίεση που λέγαµε να συζητήσουµε, να συζητήσουµε, να συζητήσουµε, έλεγε «όταν θα είµαι 
έτοιµος». Και είπε επακριβώς «θα συζητήσουµε πρώτα εντός του έτους για τη χωροθέτηση 
των µπαλοποιητών και στη συνέχεια αφού θα έρθει η απόφαση του Συµβουλίου Επικρατείας, 
περί το Φεβρουάριο, θα συζητήσουµε για τη ΜΟΛΑΚ». Και τώρα αρχίζουµε ιστορίες για 
αγρίους. Τι να πούµε! 

 
Παρακαλώ πάρα πολύ. Ουδέποτε σ’  αυτήν την αίθουσα έχω πει «ιστορίες για 
αγρίους». Το θέµα της ΜΟΛΑΚ είναι άρρηκτα συνδεδεµένο µε την περιοχή 

Μαραθόλακα και άρρηκτα συνδεδεµένο µε τον δεµατοποιητή. Πρέπει να ξεκαθαριστούν εδώ 
µέσα ορισµένα ζητήµατα διότι ενδεχοµένως να µη χρειάζεται δεµατοποιητής, να είναι όλα 
έτοιµα, να είναι όλα ωραία και καλά. Υπάρχουν κάποια ζητήµατα σε τεχνικό επίπεδο, σας 
παρακαλώ πάρα πολύ, όπου πρέπει να ζητηθεί η επιστηµονική άποψη. Η επιστηµονική. Η 
νοµική είναι ένα άλλο ζήτηµα όπως και το συµφωνητικό είναι ένα άλλο θέµα. Αλλά δεν υπάρχει 
θέµα επιστηµονικό όσον αφορά τη ΜΟΛΑΚ; ∆εν είναι άρρηκτα συνδεδεµένη η ΜΟΛΑΚ µε τον 
µπαλοποιητή και τη Μαραθόλακα; ∆εν πρέπει να το ακούσοµε αυτό; Όχι το νοµικό ζήτηµα, το 
ζήτηµα το περιβαλλοντικό. ∆ιότι αν δεν υπάρχει περιβαλλοντικό θέµα, αν µπορεί να 
λειτουργήσει η ΜΟΛΑΚ, εδώ θα αποφασίσοµε. Να µην τρέχοµε από δω και από κει, να 
πατήσοµε το κουµπί, να λειτουργεί αύριο το πρωί, να λειτουργήσει και να λύσοµε και όλα µας 
τα προβλήµατα. Αυτό είναι το θέµα και γι’ αυτό πρέπει να ερωτηθεί για κάποια τέτοια 
ζητήµατα. ∆εν είναι ξεκοµµένο και αποµονωµένο το θέµα των απορριµµάτων. ∆εν είναι µόνο 
Μαραθόλακας, είναι µαζί. 

 
Κε Πρόεδρε! 
 

Αφού το ξεκαθάρισε. 
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∆εν το ξεκαθάρισε κε Πρόεδρε. 
 
Με συγχωρείς. Εµείς δεν έχουµε καµία αντίρρηση στη συζήτηση αυτή 
να µπει το θέµα της ΜΟΛΑΚ. Και εµείς στις τοποθετήσεις µας θα το 

βάλουµε σαν µία συνιστώσα. Άρα λοιπόν για µας είναι ένα ζήτηµα. 
 
Το ίδιο είπε και ο κ. ∆ήµαρχος. 

 
Άρα λοιπόν. . . 
 

Τα ίδια δεν λέω; 
 
Για µας δεν µπαίνει τέτοιο δίληµµα. 
 

Ξεχώρισε το νοµικό µε την. . . 
 
Για µας επιστηµονικό και νοµικό ζήτηµα. . . (δεν ακούγεται τι λέει). . . 
είναι το ίδιο θέµα και σε αυτό θα συζητήσουµε. Αν τώρα η κα 

Μουρελάτου έχει να µας πει κάτι για τη λειτουργία της ΜΟΛΑΚ και αν συµπεριλαµβάνετε ή όχι 
στον περιφερειακό σχεδιασµό γιατί εγώ άλλα έχω εδώ πέρα, έτσι, µπορεί να µας το πει, είναι 
καλοδεχούµενο. 

 
Κε Πρόεδρε! 
 

Έχω δώσει το λόγο στον κ. Κουτσογιαννόπουλο. 
 
Να µε συγχωρέσει ο κ. Κουτσογιαννόπουλος. Σε συνέχεια του κ. Ηλιόπουλου. 
Νοµίζω ότι θα πρέπει να ρωτήσουµε ή να µας ενηµερώσει η κα Μουρελάτου 

για τα τεχνικά χαρακτηριστικά λειτουργίας της ΜΟΛΑΚ γιατί εάν και εφόσον αυτό επηρεάσει τις 
τοποθετήσεις µας. 

 
Αµέσως µετά θα µιλήσει η κα Μουρελάτου. Κε Κουτσογιαννόπουλε. 

 
(Γενικός γραµµατέας ∆ήµου Καλαµάτας): 
Κε Πρόεδρε θα ήθελα να δώσω µία διευκρίνιση ως προς το αν είναι 

ή δεν είναι NATURA. Και απαντώ µεθ’  απολύτου βεβαιότητος ότι δεν είναι στην περιοχή 
NATURA. Αυτό που είπε ο κ. Ζερίτης προέρχεται από την µελέτη εναλλακτικών θέσεων για την 
επιλογή του χώρου που θα δηµιουργείτο ο προσωρινός χώρος όπου εκεί προφανώς γίνεται 
σύγχυση. Είχαµε δύο παραπλήσιες θέσεις.  
Η µία ήταν η Μαραθόλακα στην περιοχή Χερώµατα και υπήρχε και µια άλλη περιοχή στο Κάτω 
Καρβέλι όπου εκεί βέβαια αναφέρεται ότι είναι εν µέρει σε περιοχή NATURA και γι’  αυτό 
εξαιρείται. Τη βεβαιότητά µου αυτή τη στηρίζω όχι µόνον στη µελέτη περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων την τότε που µε σαφήνεια αναφέρει ότι δεν είναι, αλλά τότε θα µπορούσε να πει 
κανείς ότι ήταν η άποψη ενός µελετητού. Σας παραπέµπω στην ειδική περιβαλλοντική µελέτη 
του Ταϋγέτου και το σχέδιο προεδρικού διατάγµατος που συνοδεύετε από χάρτη όπου µε 
βεβαιότητα απόλυτη η περιοχή Χερώµατα όπου βρίσκεται η Μαραθόλακα είναι εκτός της 
περιοχής NATURA και του Ταϋγέτου και του Νέδοντα. 

 
Σας ευχαριστώ για την παρέµβασή σας. 

 
Κε Πρόεδρε επάνω σ’  αυτό που είπε ο γραµµατέας. 
 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 
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Κε Ηλιόπουλε µη διακόπτουµε τη διαδικασία, να ρωτήσουν οι πολίτες και αµέσως 
µετά θα σας δώσω το λόγο. Όνοµα, επώνυµο παρακαλώ και τι εκπροσωπείτε. 

 
Λέγοµαι ∆ηµήτρης Τσίχλης, είµαι παλιός πρόεδρος της περιοχής Ασπροχώµατος και 
βέβαια εδώ να ρωτήσω µε την ιδιότητα του αντιπροέδρου του πολιτιστικού 

συλλόγου δυτικής παραλίας και Ασπροχώµατος, είναι ένας σύλλογος ο οποίος είχε στο 
παρελθόν ασχοληθεί πολύ µε την υπόθεση της ΜΟΛΑΚ και µε την υπόθεση των προβληµάτων 
που είχαµε εκεί στην περιοχή από τη λειτουργία της ΜΟΛΑΚ και του βιολογικού καθαρισµού. 
Βέβαια µια άλλη µου ιδιότητα για την οποία νιώθω µεγάλη και ιδιαίτερη τιµή είναι ότι πέρα από 
κάτοικος της περιοχής είµαι και µισός Αλαγόνιος από την καταγωγή της µητέρας µου. Γι’  
αυτόν λοιπόν το λόγο νοιώθω πολύ άσχηµα αυτή τη στιγµή όταν βλέπω το ένα µου µισό, την 
Αλαγονία, να έχει στοχοποιήσει το Ασπρόχωµα και αντί να λυθεί το πρόβληµα µε τον τρόπο. . . 

 
Ερώτηση θέλω. Τοποθέτηση θα σας δώσω το λόγο µετά να κάνετε. 
 

Σε ερώτηση καταλήγω. 
Μέσα από όλες τις τοποθετήσεις λοιπόν, τις τόσες που έχουν γίνει, τις οποίες τις 

έχω διαβάσει µε προσοχή, σαν εναλλακτική λύση προτείνεται η λειτουργία της ΜΟΛΑΚ και 
αυτός είναι ο λόγος που αυτή τη στιγµή παίρνουµε το λόγο εµείς που στην περιοχή και µιλάω 
πλέον εκ µέρους των κατοίκων που δραστηριοποιούνται και εκπροσωπούνται µέσω του 
συλλόγου που σαν περιοχή ερχόµαστε αυτή τη στιγµή να το λύσουµε το πρόβληµα που 
υπάρχει από τη λειτουργία της ΜΟΛΑΚ και να προτείνουµε µε όλο το σεβασµό προς τον αγώνα 
τους κλπ στους φίλους  Αλαγόνιους, ότι η λύση δεν είναι σε καµία περίπτωση η ΜΟΛΑΚ. Η 
περιοχή του Ασπροχώµατος έχει επιβαρυνθεί υπέρµετρα από τον βιολογικό καθαρισµό ο 
οποίος έχει δηµιουργήσει του κόσµου τα προβλήµατα. 

 
Ερώτηση δεν κάνετε όµως. 
 

Η ερώτηση είναι προς την κα Μουρελάτου. Είσαστε ενήµερη για τα προβλήµατα 
που δηµιούργησε στο περιβάλλον και στην περιοχή όλο αυτό το διάστηµα που 

λειτούργησε η ΜΟΛΑΚ; Γνωρίζετε για το πώς λειτούργησε ο βιοαντιδραστήρας για τη 
λειτουργία του οποίου µπορώ να µπω και σε τεχνικές λεπτοµέρειες χωρίς να είµαι τεχνικός 
αλλά ήµουν ο εκπρόσωπος της ΤΕ∆Κ στην επιτροπή παραλαβής του βιοαντιδραστήρα. Ο 
οποίος ποτέ δεν µπόρεσε να παράγει το προϊόν που έπρεπε να παράγει µέσα από τις ζυµώσεις 
κλπ οι οποίες έπρεπε να γίνουν µέσα σε 17 ηµέρες, ποτέ δεν µπόρεσε να ολοκληρωθεί η 
ζύµωση µέσα σε 17 ηµέρες και δόθηκε η λύση της κοµποστοπλατείας που τα υπολείµµατα του 
βιοαντιδραστήρα τα οποία δεν ήταν καν επεξεργασµένα, ήταν. . . 

 
∆εν ακούω την ερώτηση όµως. 
 

Η ερώτηση είναι: Γνωρίζετε τα προβλήµατα που δηµιούργησε, γνωρίζετε ότι ο 
βιοαντιδραστήρας της ΜΟΛΑΚ δεν µπορεί να λειτουργήσει και ότι έβγαιναν τα 

ανεπεξέργαστα και αναµοχλεύοντο στο περιβάλλον µε φορτωτές και µε τέτοια πράγµατα; 
Θεωρείτε λοιπόν ότι αυτή τη στιγµή θα µπορούσε η ΜΟΛΑΚ να δεχτεί τα σκουπίδια της 
Καλαµάτας, θα µπορούσε να λειτουργήσει και θα µπορούσε εν πάση περιπτώσει να παράγει 
λίπασµα; Έχει παράγει ποτέ η ΜΟΛΑΚ λίπασµα; 

 
Πότε λειτούργησε η µονάδα µας λέτε; 
 

Θα σας απαντήσω εγώ επειδή είµαι ενήµερη. 
 

Έχω φάκελο ο οποίος είναι 15 κιλά βαρύς µε όλο το ιστορικό. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΤΣΙΧΛΗΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΤΣΙΧΛΗΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΤΣΙΧΛΗΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΤΣΙΧΛΗΣ: 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ: 

ΤΣΙΧΛΗΣ: 
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Θα σας απαντήσω ότι είµαστε ενήµεροι για τα τεχνικά χαρακτηριστικά της 
ΜΟΛΑΚ και για τα προβλήµατα που έχουµε. Θα µου επιτρέψετε να απαντήσω 

για το ιστορικό και να σας πω στη δυσάρεστη θέση της επιτήρησης που είµαστε για τη ΜΟΛΑΚ 
σήµερα ως Περιφέρεια. Ξεκίνησε την κατασκευή το 1991 και ολοκληρώθηκε το 1997. 
Λειτούργησε δοκιµαστικά την 1η Ιανουαρίου 1998 και σταµάτησε το 2002. ∆εν πληροί καµία 
από τις προϋποθέσεις το κοµπόστ. ∆υστυχώς – απαντώντας και σε σας – πρέπει να 
αποδείξουµε τι έγινε αυτά τα 5 χρόνια και γιατί δεν διατέθηκε µε την τρέχουσα εκείνη 
νοµοθεσία και σκληρότερη δε σήµερα, Π.∆. 35/2007, να αποδείξουµε τι θα µπορούσε να γίνει. 
Θα επεξεργάζεται 80 τόνους την ηµέρα που ακόµη και αν αποφασίζαµε ή αποφασίζατε να τη 
λειτουργήσετε είναι εν µέρει ο όγκος των απορριµµάτων της Καλαµάτας.  
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά τα γνωρίζουµε όλοι. Εκτός ότι εµείς ως Περιφέρεια οφείλουµε να 
αποδείξουµε και έχει να κάνει µε το κοµµάτι της χρηµατοδότησης του έργου τι έγινε εκείνα τα 
χρόνια και γιατί δεν διατέθηκε η λάσπη και τι έγινε και τα βαρέα µέταλλα κτλ, πρέπει να σας 
πω ότι δεν πληροί τις προϋποθέσεις της περιβαλλοντικής αδειοδότησης κατά IPC, δηλαδή  
βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές. Που σηµαίνει ότι αν και σήµερα ο ∆ήµος αποφάσιζε και λέγατε 
«εµείς την θέλουµε και θέλουµε να τη λειτουργήσουµε», θα πρέπει να γίνουν τόσο 
αδειοδοτικές όσο και τεχνικές παρεµβάσεις. Και σίγουρα να πιστοποιηθεί όχι πλέον θεωρητικά, 
να πιστοποιηθεί σύµφωνα µε την καινούργια οδηγία του 2007, η διάθεση του 
εδαφοβελτιωτικού. Μας είναι γνωστά τα προβλήµατα και σας είπα δυστυχώς έχουµε να 
απαντήσουµε και σ’  αυτά τα ερωτήµατα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
Ευχαριστώ. Ο κ. Κουνιάδος. 
 
Στέφανος Κουνιάδος, πρόεδρος της Οικολογικής Κίνησης Καλαµάτας, της 
Ένωσης Καταναλωτών Μεσσηνίας, εκπρόσωπος των Φίλων του Μεσσηνιακού 

και της επιτροπής για την διαχείριση των απορριµµάτων της Μεσσηνίας. 
Θέλω να σας βάλω 3 – 4 ερωτήσεις κα Μουρελάτου.  

1) Υπάρχει η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και που έχει εισαχθεί στο δικό µας δίκαιο η 
31/1999 που µιλάει για τη διαχείριση των οργανικών ή βιοαποδοτήσηµων απορριµµάτων. 
Στην περίπτωση αυτή του καινούργιου σχεδιασµού αυτή η οδηγία δεν θα πρέπει να. . . και 
η απόφαση που υπάρχει στην εθνική έννοµη τάξη δεν θα πρέπει να προχωρήσει;  

2) Για το τι θα γίνει µετά από τη δεµατοποίηση. ∆ηλαδή µετά από τα δύο χρόνια θα έχουµε 
διαχείριση απορριµµάτων κατά το πρότυπο της διαχείρισης των οργανικών απορριµµάτων 
ώστε να πάρουµε κάποιο υπόλειµµα το οποίο θα χρησιµοποιήσουµε σαν εδαφοβελτιωτικό 
ή θα είναι υπόλειµµα αδρανές το οποίο θα πρέπει να πάει σε ΧΥΤΥ ή τελικά θα πρέπει να 
οδηγηθούµε σε καύση; 

Αυτά τα δύο ερωτήµατα για το θέµα του δεµατοποιητή. 

Τα άλλα ερωτήµατα είναι τα εξής ως προς τη διαχείριση των οργανικών απορριµµάτων από τη 
ΜΟΛΑΚ:  

1) Εάν η ΜΟΛΑΚ λειτουργούσε µε πλήρη διαλογή στη πηγή µεταξύ των οποίων είναι και η 
διαχείριση των οργανικών απορριµµάτων αποκλειστικά, θα µπορούσε να λειτουργήσει η 
Μαραθόλακα µε τις προδιαγραφές που έχει ή έπρεπε να γίνουν κάποιες άλλες αλλαγές 
ώστε να µπορέσει να ξεκινήσει µε οργανικά µόνο; 

2) Η διαχείριση των απορριµµάτων χωρίζεται σε 3 µέρη. Η ερώτησή µας είναι η εξής. Θα 
υπάρξει διαχείριση τώρα ή θα πάµε στη Μαραθόλακα µε τη δεµατοποιήση όλων µαζί, 
δηλαδή των οργανικών απορριµµάτων 2) των απορριµµάτων που είναι, των συσκευασιών, 
που µπορούν δηλαδή να ανακυκλωθούν ως συσκευασίες και 3) των άχρηστων τα οποία θα 
βγουν µέσα από µια πραγµατική διαλογή στην πηγή. 

Αυτές είναι οι ερωτήσεις µου, ευχαριστώ πολύ. 
 

ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΟΥΝΙΑ∆ΟΣ: 
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Απαντάω στην πρώτη σας ερώτηση, η οδηγία είναι 9931, έχει ληφθεί υπόψη, 
έχει αλλάξει τρεις φορές από τότε µε τη 2.333, µε τη 2.612 και τη 2.898, 

όµως η 9931 είναι αυτή που προβλέπει την προσωρινή αποθήκευση. Εποµένως αυτή πέρασε 
στο ελληνικό δίκαιο µε την 50.910 στις 22/12/2003 και αυτή αδειοδοτεί τους δεµατοποιητές. 
Απαντάω στη δεύτερη ερώτησή σας τι θα γίνει. . . 

 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 

 
Αυτή µιλάει για τη διαχείριση των οργανικών και είναι και µία από τις οδηγίες 
µε τις οποίες η Ελλάδα καταδικάστηκε για τους ΧΑ∆Α. Στο υπόλοιπο σκέλος 

της µιλάει και για την προσωρινή αποθήκευση και για τη δεµατοποίηση, για όλα. Έχει 
συµπεριληφθεί στο ελληνικό δίκαιο που σηµαίνει ότι έχει ληφθεί υπόψη στην αδειοδότηση και 
έχει αλλάξει από τότε 3 φορές µέχρι σήµερα. 

 
∆ηλαδή θα γίνεται; Γίνεται αυτό το πράγµα; ∆ηλαδή τα οργανικά πρέπει ή δεν 
πρέπει να γίνονται έτσι ξεχωριστά; 

 
Πρέπει να γίνεται ολοκληρωµένη διαχείριση. Θα έπρεπε να γίνεται 
ολοκληρωµένη διαχείριση στην Ελλάδα µε βάση των εθνικό σχεδιασµό από τις 

22/12/2003. Σήµερα όµως είµαστε 12ο του 2008 και προσπαθούµε να καταλήξουµε στην 
ολοκληρωµένη διαχείριση. Και απαντώντας στη δεύτερη ερώτησή σας, ο στόχος είναι η 
ολοκληρωµένη διαχείριση. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες, µιλήσαµε για µία ή δύο µονάδες 
διαχείρισης των δεµατοποιηµένων που είναι το ένα κοµµάτι, των οργανικών που είναι το 
δεύτερο κοµµάτι, και της λάσπης του βιολογικού. Για να λειτουργήσει αυτό όπως γνωρίζετε 
πρέπει να γίνεται ανακύκλωση συσκευασιών και υπολοίπων.  
Και απαντάω στην επόµενη ερώτησή σας που είναι για τη διαχείριση των οργανικών από τη 
ΜΟΛΑΚ. . . 

 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 
 

Μη διακόπτετε! Συνεχίστε. 
 
Τη µέθοδο θα την αφήσω για την τελευταία που είναι και η 4η ερώτησή σας, 
για τη διαχείριση από τη ΜΟΛΑΚ αν θα λειτουργούσε µε πλήρη διαλογή. Αν 

πούµε ότι σήµερα θέλουµε να λειτουργήσει η ΜΟΛΑΚ, πρέπει να γίνουν κάποιες γενναίες 
παρεµβάσεις ανάµεσα στις οποίες όπως πολύ σωστά είπατε, να γίνεται η πλήρης ανακύκλωση. 
Και όταν λέµε για πλήρη ανακύκλωση, δεν εννοούµε µόνο χαρτί – γυαλί – πλαστικό – 
αλουµίνιο, εννοούµε το ισχυρότερο και χειρότερο που είναι οι µπαταρίες οι οποίες διαλύουν και 
τα βαρέα µέταλλα. Εποµένως µιλάµε για συστήµατα προεπιλογής πάρα πολύ ισχυρά. Και από 
τη στιγµή που στην πόλη αλλά και σε καµία Περιφέρεια δεν υπάρχουνε ολοκληρωµένα 
συστήµατα, ορυκτέλαια, οχήµατα, µπαταρίες και δεν γίνεται 100% ανακύκλωση, θα µου 
επιτρέψετε επειδή γνωρίζω τα στοιχεία που σηµαίνει ότι και κάποιες µπαταρίες θα πηγαίνανε 
στη ΜΟΛΑΚ, πρέπει να γίνει µία ισχυρή αναπροσαρµογή διαχωρισµού για να πούµε ότι 
λειτουργεί απαλλαγµένη από βαρέα µέταλλα κτλ. 

 
Λοιπόν, άλλη ερώτηση υπάρχει;  

 
Για το αν θα λειτουργήσει η ΜΟΛΑΚ είναι θέµα που. . . Μιλάω για τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά πως θα έπρεπε να λειτουργήσει η ΜΟΛΑΚ. 

Και η τελευταία ερώτηση για τη µηχανική διαλογή κτλ. Ο τρόπος επεξεργασίας των µονάδων 
διαχείρισης, αν θα είναι αερόβιο ή αναερόβιο, αν θα είναι µηχανικό ή καύση, αν θα είναι 
γουέστ ένερτζι, αφορά τους φορείς διαχείρισης. Η Περιφέρεια ορίζει τον γενικό σχεδιασµό. Ο 

ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ: 

ΚΟΥΝΙΑ∆ΟΣ: 

ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ: 

ΚΟΥΝΙΑ∆ΟΣ: 

ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ: 
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τρόπος µε τον οποίο θα γίνει και έπρεπε να έχετε ήδη απαντήσει αλλά θα σας γίνει ως 
ερώτηµα, αφορά τους φορείς διαχείρισης το ποια µέθοδο τελικά θα επιλέξουν για την ολική 
διαχείριση των απορριµµάτων. 

 
Άρα ο αγώνας συνεχίζεται. 
 

Κε Πατσαρίνο ορίστε. Τι εκπροσωπείτε πείτε µας. 
 
Νοµαρχιακός σύµβουλος. 
 

Νοµαρχιακός σύµβουλος; Να κάνετε εκεί συζήτηση στο Νοµαρχιακό Συµβούλιο. 
 
Θα κάνουµε κι εκεί συζήτηση αλλά θα κληθούµε απ’ ότι κατάλαβα να 
τοποθετηθούµε για πράγµατα τα οποία δεν έχουµε στα χέρια µας. Και το 

ερώτηµά µου είναι το εξής επειδή χθες το βράδυ είχαµε και Τεχνικό Επιµελητήριο και 
συζητάγαµε για τα απορρίµµατα στο Τεχνικό Επιµελητήριο της Περιφέρειας. Ποια είναι η 
µελέτη σύµφωνα µε την οποία καλείστε σήµερα να πάρετε απόφαση. Είπε η κα Μουρελάτου 
ότι θα σας τα καταθέσει τα στοιχεία. Το ερώτηµά µου είναι λοιπόν, το εύλογο ερώτηµα γιατί 
δεν το έχω ξαναδεί αυτό το έργο. Μπορούµε να αποφασίσουµε χωρίς να έχουµε τη µελέτη στα 
χέρια µας; Ένα στοιχείο αυτό. Είναι µία ερώτηση κατά τη γνώµη µου πρώτα απ’  όλα προς την 
Περιφέρεια. Οκτώ χρόνια, ένα χρόνο , πότε ανέλαβε η κα Μουρελάτου δεν ξέρω, αλλά ένα 
χρόνο τώρα γιατί δεν είχαµε τη µελέτη στα χέρια µας;  
Το δεύτερο στοιχείο. Άκουσα ότι έχει βγει ο ανάδοχος. Υπάρχουν στοιχεία τα οποία δεν 
τάχουµε εµείς στα χέρια µας. Πως βγήκε ο ανάδοχος χωρίς να έχουµε τη µελέτη και τους 
περιβαλλοντικούς όρους; ∆ηλαδή ο ανάδοχος αν κατάλαβα κε Μουρελάτου, θα συντάξει τους 
περιβαλλοντικούς όρους που θα έρθουν στο Νοµαρχιακό Συµβούλιο; Αν είναι έτσι πείτε το 
καθαρά ότι «βιαστήκαµε να βγάλουµε τον ανάδοχο και µετά θα σας φέρουµε τους όρους». Αν 
κάνω λάθος διορθώστε µε. Αλλά αυτά είναι βασικά ερωτήµατα που ταλαιπωρούν τον καθένα 
σήµερα έλληνα µε όλα αυτά που γίνονται γύρω µας. Το ερώτηµα λοιπόν είναι: Ο ανάδοχος που 
απ’  ότι κατάλαβα έχει βγει, έχει δώσει µια προσφορά, 100 ευρώ, εάν οι περιβαλλοντικοί όροι 
που θα εγκριθούν αύριο, βάλουνε ότι εκεί τον Α, τον Β, τον Γ, η προσφορά αυτή που είναι, 
πως πατάει δηλαδή; ∆εν έχει ξαναγίνει να βγει ο ανάδοχος χωρίς να έχουν βγει οι σχετικές 
εγκρίσεις. 
Και µια τελευταία ερώτηση, όσον αφορά τη ΜΟΛΑΚ. Κατάλαβα ότι ο καθένας την προσεγγίζει 
τη ΜΟΛΑΚ από διαφορετική πλευρά και καλά κάνει. Το ερώτηµα όµως είναι το εξής κα 
Μουρελάτου. Η ΜΟΛΑΚ είναι µία µονάδα εν δυνάµει και έχουµε επενδύσει ένα κάρο λεφτά 
εκεί. Λήφθηκε υπόψη για το ∆ήµο Καλαµάτας ότι υπάρχει η ΜΟΛΑΚ σε σχέση µε την 
Κυπαρισσία, σε σχέση µε το Άργος που δεν έχει; Αυτό θέλω να µου απαντήσετε. Επειδή 
προσπαθείτε να τα βάλετε όλα σε έναν σχεδιασµό περιφερειακό, ρωτάω, όταν αποφασίσατε 
για τους δεµατοποιητές, υπήρξε αυτή η διαφορά για το ∆ήµο Καλαµάτας ότι έχει µία ΜΟΛΑΚ; 
Ευχαριστώ.  

 
Θα απαντήσω στη δεύτερη και µετά στην πρώτη ερώτησή σας. Εάν ελήφθη 
υπόψη η ΜΟΛΑΚ, ελήφθη υπόψη και δυστυχώς δεν µπορούσαµε να τη 

χρησιµοποιήσουµε, ούτε καν να τη σκεφτούµε, ούτε καν να µετακινήσουµε ή να 
χρησιµοποιήσουµε τον δεµατοποιητή επειδή όπως γνωρίζετε η ΜΟΛΑΚ είναι στο Συµβούλιο  
Επικρατείας. Που σηµαίνει ότι δεν µας δίνουν κανένα δικαίωµα να τη σκεφτόµαστε σε κανέναν 
σχεδιασµό µέχρι να λήξουν οι δικαστικές αποφάσεις. Προσπαθήσαµε και επιχειρήσαµε να 
δούµε τι µπορούµε να κάνουµε. 

 
Κα Μουρελάτου από τον 5ο έχουν λήξει αυτά µε το Συµβούλιο της 
Επικρατείας. Από τον 5ο µήνα έχουν λήξει αυτά. 
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Να ολοκληρώσω. Τώρα, επειδή κατάλαβα ότι είστε µηχανικός, έχουµε 
χρησιµοποιήσει οδηγία 2.418, Π.∆. 60, άρθρο 25, παρ.1γ. Περιγράφει ακριβώς 

και τον τρόπο αδειοδοτήσεων και των περιβαλλοντικών και πως προκηρύσσονται οι ανάδοχοι 
για τη διαχείριση των στερεών απορριµµάτων. Ότι άλλο θέλετε επειδή είναι λίγο εξειδικευµένα 
νοµικά είµαι στη διάθεσή σας. 

 
Τα ερωτήµατα που έβαλα όµως . . .(δεν ακούγεται τι λέει). . . Βγήκε ο 
ανάδοχος χωρίς να ξέρει τους όρους, χωρίς να έχουν γίνει αιτήσεις; Αυτό δεν 

είναι µόνο σε θέµα οδηγία γιατί το νόµο µπορεί να τον βάπτισε η κυβέρνηση. . .  (δεν 
ακούγεται τι λέει). Πως έδωσε προσφορά ο ανάδοχος χωρίς να έχει όλα τα στοιχεία; Αυτό 
ρωτάω. . . (δεν ακούγεται τι λέει). 

 
Αυτό που µπορώ να σας απαντήσω είναι ότι ακολουθήθηκαν όλες οι νόµιµες 
διαδικασίες, ελληνική και ευρωπαϊκή νοµοθεσία. 
 
Ο κ. Αλευράς έχει το λόγο. 
 

Επειδή έχει ανοίξει ένας κύκλος νέων ερωτήσεων µε βάση το εργοστάσιο της 
λιπασµατοποίησης, θέλω να κάνω δύο ερωτήσεις. Πριν από την υποβολή των 

ερωτήσεων θέλω να κάνω µία έκκληση. Είναι προφανές επειδή εδώ πέρα εκφράζονται κάποιες 
απόψεις που κυρίως έχουν και µία αναφορά χωρική, µάλλον προέλευσης θα έλεγα καλλίτερα, 
Αλαγονία, Ασπρόχωµα κλπ, είναι κατανοητό η τοποθέτηση να προσδιορίζεται και από τα 
στοιχεία της καταγωγής ή µε βάση τον τόπο της λειτουργίας µιας επιχείρησης, µιας µονάδας, 
µιας κατοικίας. Θα είναι ολέθριο να έρθουµε διότι τα δηµοτικά διαµερίσµατα είναι ενότητα του 
∆ήµου Καλαµάτας, θα είναι ολέθριο να έρθουµε σε µία αντιπαράθεση σε σχέση µε τη χωρική 
αναφορά του κάθε οµιλούντος και παρεµβαίνοντος στη διαδικασία. Αυτό, η ενότητα του 
∆ήµου Καλαµάτας και των δηµοτικών διαµερισµάτων πρέπει να διατηρηθεί ως κόρη οφθαλµού. 
Ένα.  
∆εύτερον. Κα Μουρελάτου στις ερωτήσεις που δεχτήκατε αλλά και στην εισήγησή σας φάνηκε 
να προσπερνάτε θα έλεγα τη δυνατότητα αποτελεσµατικής λειτουργίας της ΜΟΛΑΚ 
χαρακτηρίζοντάς την ως παρωχηµένη ίσως ή ως παράγουσα κακής ποιότητας κοµπόστ αν δεν 
απατώµαι. 

 
Είπα ότι µε τα δεδοµένα που έχουµε µέχρι σήµερα για τη λειτουργία της 
ΜΟΛΑΚ έχουµε να αποδείξουµε τι έγινε το κοµπόστ από την 1η Ιανουαρίου 

1999 και µέχρι το τέλος του 2002 που παρήχθη και γιατί δεν δόθηκε ή δεν πουλήθηκε, 
χαρίστηκε ως εδαφοβελτιωτικό. 

 
Εκείνο που έχω υπόψη µου κα Μουρελάτου είναι ότι υπάρχει µία µελέτη ενός 
επιστήµονα χηµικού µηχανικού του κ. Κουτσόγιαννου που λέει ότι το παραγόµενο 

κοµπόστ από το εργοστάσιο είναι απόλυτα συµβατό και κατά πάσα περίπτωση αποδεκτό 
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩ∆Ε. Έχετε άλλη µελέτη στα χέρια σας που να 
ανατρέπει τη µελέτη του Κουτσόγιαννου; 
Και για να µην επανέλθω, θέλω µου να απαντήσετε επειδή έχω πληροφορηθεί ότι είναι κρατική 
κεντρική κατεύθυνση η ενθάρρυνση δηµιουργίας εργοστασίων λιπασµατοποίησης ανά την 
επικράτεια. Έχω πληροφορηθεί ότι προωθείτε κλίµακα 25 – 30 εργοστασίων. Εποµένως αν 
αυτό αληθεύει, περιµένω την τοποθέτησή σας, εγώ αυτήν την ενηµέρωση έχω. Εµείς έχουµε 
ένα κεκτηµένο στην πόλη, είναι δυνατόν να το προσπεράσουµε; 

 
Απαντώντας στην ερώτηση για τη µελέτη την οποία έχουµε στα χέρια µας, 
δεν έχει λάβει υπόψη της γιατί ήτανε η διαφορά του χρόνου, τη νοµοθεσία 
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του 2007. ∆υστυχώς, δυστυχώς και για µας, δυστυχώς και για όλους, µας προλαβαίνει η 
νοµοθεσία. Όπως σας είπα καταργήθηκε ο τρόπος µε τον οποίο διαχειριζόµασταν τα 
απορρίµµατα ακόµη και το 2003 και µας ήρθε νέα οδηγία µε ηµεροµηνία 19 Νοεµβρίου 2008, 
δηλαδή πριν από λίγες µέρες. Στη µελέτη δεν έχει συµπεριληφθεί η έννοια «διαπίστευση» 
σύµφωνα µε το προεδρικό διάταγµα 35 και την απόδοση του εδαφοβελτιωτικού που σηµαίνει 
ότι είναι πολύ εντάξει, καθόλα, αυτό δεν συζητιέται, αλλά χρειάζεται µεγάλη επικαιροποίηση. 
Αυτό ήταν το ένα. 
Και το δεύτερο, για το θέµα εάν υπάρχει κρατική κεντρική κατεύθυνση για λιπασµατοποίηση 
κτλ. Όσον αφορά την Περιφέρεια Πελοποννήσου δεν υπάρχει τέτοια κατεύθυνση αντίθετα 
αισθάνοµαι ότι και από τις κινήσεις που έχει κάνει το ΥΠΕΧΩ∆Ε προωθούν πάρα πολύ την 
έννοια της ενέργειας, παραγωγή ενέργειας κλπ. Όµως ο τρόπος που θα γίνει η επιλογή της 
µεθόδου αφορά τους φορείς διαχείρισης και κατά νόµον και κατά ουσία γιατί αυτοί τελικά θα 
το διαχειριστούνε. 

 
Κα Μουρελάτου µε συγχωρείτε. Οι επιλέξιµες δράσεις του ΥΠΕΧΩ∆Ε 
αναφέρει στη Περιφέρεια Πελοποννήσου επαναλειτουργία µονάδος 

κοµποστοποίησης και 5 ΧΥΤΑ – ΧΥΤΥ. 
 
∆ιαβάζετε τον περιφερειακό σχεδιασµό του 2005 όταν δυστυχώς για µας το 
2008. . . 

 
∆εν είναι του 2005, είναι του 2008 αυτό. 
 

Μου διαβάζετε τον περιφερειακό σχεδιασµό του 2005 που αποφασίστηκε, 
είναι σε αναθεώρηση. Όταν. . . 

 
Ισχύει όµως, άστε  το «είναι σε αναθεώρηση». Αυτό είναι του 
περασµένου µηνός. 

 
Όταν το 2008 µας ήρθαν δυστυχώς οι καταδίκες για τον περιφερειακό 
σχεδιασµό, για το ΧΥΤΑ Κιάτου, για τη ΜΟΛΑΚ και για 15 βιοµηχανίες που δεν 

πληρούν τις προϋποθέσεις IPC κυρίως για τα βιοµηχανικά απόβλητα, 6 εκ των οποίων είναι στο 
νοµό Μεσσηνίας. 

 
Άρα λοιπόν το ΥΠΕΧΩ∆Ε έχει αλλάξει; 
 

Ο περιφερειακός σχεδιασµός αφορά την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Το 
ΥΠΕΧΩ∆Ε είναι το ΥΠΕΧΩ∆Ε, η κεντρική εξουσία η οποία έκανε τον εθνικό 

σχεδιασµό το 2003. Με βάση αυτό το σχεδιασµό οι φορείς διαχείρισης και όχι η Περιφέρεια 
όφειλε να έχει υλοποιήσει µια σειρά έργων. Έγινε λοιπόν ο περιφερειακός σχεδιασµός το 2005 
και από τότε δεν έγινε κανένα έργο. ∆υστυχώς, δυστυχώς το επαναλαµβάνω, µας 
προλαβαίνουν οι εξελίξεις και 6 καταδίκες που βαραίνουν την Περιφέρεια Πελοποννήσου. 

 
Η κα Βασιλάκη έχει το λόγο. Ερωτήσεις παρακαλώ. 
 

(Πρόεδρος τοπικού διαµερίσµατος Αρτεµισίας): 
Κα Μουρελάτου παρακαλώ µπορείτε να µας ενηµερώσετε εάν έχει επιλεγεί σε άλλη 

περιοχή δασική έκταση για την εγκατάσταση του µπαλοποιητή; 
Και µια άλλη ερώτηση. Εάν ελήφθη υπόψη ότι η ευρύτερη περιοχή έχει πληγεί θανάσιµα από 
την καταστροφική πυρκαγιά του 2007 και ενδεχόµενη ανάφλεξη θα απειλήσει και πάλι τον 
Ταΰγετο. Ευχαριστώ. 
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Στη πρώτη σας ερώτηση εάν έχει επιλεγεί δασική έκταση αυτό που µπορώ να 
σας πω σήµερα είναι ότι έχουν ολοκληρωθεί οι αδειοδοτήσεις για 2 περιοχές 

στο νοµό Αργολίδας όπου εκεί η µία ήταν δασική έκταση.  
Τώρα για το όσο αφορά τον Ταΰγετο σας είπα και πάλι, η χωροθέτηση αφορά εσάς. ∆ηλαδή 
δεν µας έχουν δοθεί οι συντεταγµένες χώρου το που θα µπει τελικά ο δεµατοποιητής. 

 
Συγνώµη, η ερώτησή µου δεν ήτανε που θα µπει, θα µπει στα 31 στρέµµατα που 
έχει παραχωρήσει η Περιφέρεια. Το θέµα είναι εάν µια ενδεχόµενη ανάφλεξη 

ξανα-απειλήσει την περιοχή του Ταϋγέτου, είναι µία σκέψη που σας απασχόλησε. Ευχαριστώ. 
 
Τα 31 στρέµµατα είναι η µία παραχώρηση. Όπως σας είπα έχουν συζητηθεί 
και άλλοι χώροι. Είδατε την µία παραχώρηση που ολοκληρώθηκε. Από τη 

στιγµή που υπάρχουν και άλλοι χώροι. . . 
 
Τώρα είπατε κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Αυτό είναι τεράστια είδηση. 
 

Θα σας παρακαλούσα όµως, το είπαµε και από την αρχή, να απαντάω µόνο σε 
τεχνικά θέµατα. 

 
Τεχνικό είναι. 
 

Η επιλογή του χώρου είναι απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. . . 
 
Αυτό που λέτε είναι τεράστιο διότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο καλείται για µία 
συγκεκριµένη θέση να πάρει, δεν έχει γνώση ότι έχουν ζητηθεί και άλλες 

θέσεις. Το αντιλαµβάνεστε αυτό; 
 
Το λόγο έχει ο κ. ∆ήµαρχος. 
 

Νοµίζω ότι χάνουν και οι λέξεις τη σηµασία τους και ο υπερθετικός βαθµός. 
Αγαπητοί συνάδελφοι και πριν από µένα και από την προηγούµενη ∆ηµοτική 

αρχή επειδή ο χώρος ο οποίος είχε παραχωρηθεί από τον Ίσσαρη για τη λειτουργία του 
Μαραθόλακα ήταν συγκεκριµένος και περιορισµένος, ξέρετε ότι γινόταν κινήσεις, είχαν κατ’  
επανάληψη δεν ξέρω προφορικά ή γραπτά, είχε ζητηθεί ο χώρος να αυξηθεί διότι ήδη υπάρχει 
κορεσµός. Ήδη υπάρχει κορεσµός. Αλλά από κει και πέρα. . . 

 
∆εν ισχύει αυτό κε ∆ήµαρχε και το ξέρετε. 
 

Μη διακόπτετε σας παρακαλώ. 
 
Όταν λέγονται ψέµατα θα διακόπτω. Όταν λέµε κάτι που δεν ισχύει, θα 
διακόπτω. 

 
Θα τα πούµε. Την πρώτη φορά που πήγα στο Μαραθόλακα και διαπίστωσα ότι η 
περιοχή που είχε νοικιαστεί από τον Ίσσαρη είχε γεµίσει, µου είπαν από την 

υπηρεσία ότι υπάρχει και αυτή η γωνία, αυτό το κοµµάτι το οποίο έχει ζητηθεί κατ’  
επανάληψη. Στο κατά τι. Βορειοδυτικά. Το κοµµάτι το οποίο είναι βορειοδυτικά ακριβώς. Αυτές 
οι συζητήσεις γινόταν δια µακρών. Εγώ µελέτησε και όλα τα πρακτικά και µπορείτε να το 
διαπιστώσετε, έτσι, ότι υπήρχε αυτή η τάση. Τώρα από κει και πέρα εάν. . . 

 
Η µόνη τάση που υπήρχε κε ∆ήµαρχε  ήτανε να δοθεί ο χώρος για να 
γίνει ζώνη πυροπροστασίας. Να λέµε τελικά ακριβή πράγµατα. 

ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ: 
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ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ: 
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ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 
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Αφήστε τη ζώνη πυροπροστασίας. Είχατε νοικιάσει, έχετε νοικιάσει έναν χώρο 
σχεδόν µε οµόφωνη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µέχρι το 2014. Με 

θέση δική σας συγκεκριµένη, µε σχεδόν οµόφωνη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
Ξέρατε όταν πήρατε αυτές τις αποφάσεις ότι δεν αρκούσε ο χώρος του Ίσσαρη και έπρεπε να 
πάµε και λίγο παραπέρα και είχαν αρχίσει οι προσπάθειες. Τώρα εάν λέτε εσείς ζώνη 
πυροπροστασίας κλπ, είναι άλλο θέµα. 

 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 
 

Τώρα για να κλείνουµε το θέµα, εδώ µπορούµε να πούµε να κλείσει ο 
Μαραθόλακας, να µην κλείσει ο Μαραθόλακας, να τοποθετηθεί ο µπαλοποιητής, 

να µην τοποθετηθεί ο µπαλοποιητής, να πάµε στο Παλιοροβούνι, να µην πάµε στο 
Παλιοροβούνι, το κυρίαρχο Σώµα θα αποφασίσει. Αλλά ο καθένας να τοποθετηθεί ευθέως για 
το τι θα κάνοµε. Έχουµε µια κατάσταση, δεν τη δηµιούργησα εγώ την κατάσταση αυτή, τη 
βρήκα εγώ αυτή την κατάσταση. 

 
Επί της διαδικασίας. 
 

Παρακαλώ. Κατά τη διάρκεια των τοποθετήσεών σας κάνετε και τις ερωτήσεις 
διότι θα αρχίσει ένας νέος κύκλος ερωτήσεων. Ο κ. Αλευράς έχει το λόγο. 

 
Το λόγο. 
 

Ο κ. Ηλιόπουλος έχει το λόγο. 
 
Κε Πρόεδρε επειδή έχει αλλάξει το θέµα. . . 
 

Επί της διαδικασίας. 
 
Τον έχω εγώ κε ∆ήµαρχε. Τον έχω εγώ. 
 

Σας παρακαλώ πολύ επί της διαδικασίας. 
 
Κε ∆ήµαρχε έχω πει εγώ επί της διαδικασίας. 
 

Ο ∆ήµαρχος προηγείται.  
 

Επειδή πρέπει να αποχωρήσει η κα Μουρελάτου, εάν υπάρχει άλλη ερώτηση 
εξειδικευµένη, επιστηµονική, τεχνική στην οποία πρέπει να δώσει απάντηση, σας 

παρακαλώ πολύ να κατατεθεί, να απαντηθεί και να γραφεί στα πρακτικά. Γι’  αυτά τα πρακτικά 
θα είναι απ’ ότι καταλαβαίνω από τα πλέον περιζήτητα. Εάν δεν υπάρχει να την 
ευχαριστήσουµε και να αποχωρήσει. 
Σας ευχαριστούµε πάρα πολύ κα Μουρελάτου. 

 
Σας ευχαριστούµε πάρα πολύ κα Μουρελάτου. 
 
Νάστε καλά. 
 

Και σε όσους υποσχεθήκατε ότι θα στείλετε τα τεχνικά χαρακτηριστικά, να έχετε 
µία επαφή  για να πάρουν όλα τα στοιχεία.  
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Θα τα µαζέψετε εσείς; 
 

Ο γραµµατέας. Όποιος θέλει ακριβώς κάτι, στον γραµµατέα. 
 

 
Πέντε λεπτά διάλειµµα.  
 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
Κε Πρόεδρε το λόγο. 
 

Ο κ. Ηλιόπουλος. 
 
Κε Πρόεδρε, όπως έχει µπει το θέµα στην ηµερήσια διάταξη και µετά τη 
τοποθέτηση του κ. Αθανασόπουλου όσον αφορά τη χωροθέτηση, δεν 

νοµίζω ότι πρέπει να πάµε σε απόφαση γιατί αλλάζει το θέµα στην ηµερήσια διάταξη. Οπότε 
βάση του κανονισµού δεν µπορούµε να πάρουµε απόφαση για τη χωροθέτηση γιατί αλλάζει ο 
τίτλος, αλλάζει το περιεχόµενο και αλλάζουν όλα τα προηγούµενα. 

 
Το εξήγησε. 

 
Άρα λοιπόν όπως έχει έρθει και η εισήγηση και το θέµα στην ηµερήσια 
διάταξη, δεν µπορεί να παρθεί απόφαση. ∆εν µπαίνει θέµα για 

συζήτηση, είναι θέµα το οποίο εκφράζεται ως ανέφερα. 
 
Εντάξει, θα το λάβουµε υπόψη µας, θα το συζητήσουµε. Κε Αλευρά θέλετε να 
τοποθετηθείτε;  

 
Με συγχωρείτε, δεν είναι θέµα συζήτησης κε Πρόεδρε, είναι θέµα ουσίας. 
Εµείς θα συζητήσουµε το θέµα, αλλά είναι θέµα λειτουργίας σωστής του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου. ∆εν µπορεί να αλλάξει ο τίτλος του θέµατος. 
 
Εντάξει, µπορεί να έγινε µια. . . 

 
Στο επόµενο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τότε.  
 

Ναι κε Μιχαλόπουλε, ορίστε. 
 
Ευχαριστώ κε Πρόεδρε. Εγώ πιστεύω ότι όλοι οι συνάδελφοι γνωρίζουν το 
θέµα ότι είναι πολύ σοβαρό της καθαριότητας. Όµως έχουν γίνει σφάλµατα 

πιστεύω εγώ 20ετίας πριν και µέσα σε 2 χρόνια τα τελευταία θέλουµε να το λύσουµε. Πρέπει 
να λυθεί. Εγώ θα κάνω µία ερώτηση στον κ. Αλευρά που είναι και νοµικός και γνωρίζει. Τι 
µπορεί να έκανε ο κ. Αλευράς σ’  αυτό το θέµα το σηµερινό και όποιος άλλος; 

 
Όχι, είναι µακρύ το θέµα για να απαντήσει. 

 
Εγώ θέλω να ακούσω κε Πρόεδρε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. 
 
Θα απαντήσουµε όταν θα µιλήσουµε. Στη συγκεκριµένη ερώτηση, το 
εγγυώµαι εγώ. 
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Κε Αλευρά ορίστε. Έχετε το λόγο να τοποθετηθείτε και έµµεσα αν θέλετε 
απαντήστε και στον κ. Μιχαλόπουλο. Αν θέλετε, δεν είναι επιβεβληµένο. 

 
Οπότε κε Πρόεδρε να καταλάβω ότι το θέµα έχει γίνει δεκτό. 
 

Το θέµα εξήγησε ότι έχει γίνει λάθος στην έκφραση. 
 
Κε Πρόεδρε νοµικά δεν στέκει. Άλλο θέµα να αναφέρεται. . . 
 

Νοµικά, εδώ υπάρχουν και νοµικοί, και στο δικαστήριο λέει «ζητήσαµε αυτό αλλά 
έχει γίνει τυπογραφικό λάθος και θέλουµε αυτό» και το δέχονται οι πάντες. 

 
∆εν µπορείς να παίρνεις απόφαση για θέµα άλλο απ’  αυτό που είναι 
γραµµένο στη πρόσκληση. Το κατάλαβες αυτό που σου λέω; Και γι’  

αυτό έχεις αρµοδιότητα µόνο εσύ. ∆εν µπορείς να πάρεις απόφαση για άλλο θέµα εκτός αυτού 
που είναι γραµµένο στη πρόσκληση. 

 
Όταν απ’  αρχής το διευκρινίζει. . . 

 
∆εν διευκρινίζει κανένας 
 

. . . και συζητάµε, από κει και µετά έχει ξεκαθαριστεί. Είναι γραµµένο στα 
πρακτικά και έχει ξεκαθαριστεί. Κε Αλευρά έχετε το λόγο. 

 
Άποψή σας. 
 

Και τη στηρίζω. Από κει και πέρα κάνετε προσβολή στην Περιφέρεια. 
 
Επί της διαδικασίας κε Πρόεδρε. 
Ακούστε. Ο καθένας µπορεί να έχει τις απόψεις του, να τις εκφράσει, να 

επιχειρηµατολογεί, να καταγράφονται οι απόψεις στα πρακτικά, το κυρίαρχο Σώµα πρέπει να 
αποφασίσει και από κει και πέρα υπάρχει η διαδικασία των προσφυγών στους θεσµούς οι 
οποίοι επιλαµβάνονται αυτών των θεµάτων και το έχετε κάνει κατ’  επανάληψη και θα το 
κάνετε και σ’ αυτή την περίπτωση. ∆εν µπορεί να µας λέτε «χωροθέτηση – τοποθέτηση», δύο 
έννοιες γραµµατικά συγγενείς, επιστηµονικά µπορεί να έχουν κάποια διαφορά και να µας λέτε 
«γι’ αυτό το θέµα δεν µπορούµε να συζητήσουµε το µείζον θέµα, το µείζον, το οποίο 
συνδέεται µε την πόλη, το κλείσιµο ή µη του Μαραθόλακα. 

 
Κε Πρόεδρε σας είχα προαναγγείλει ένα πρόβληµα που αντιµετωπίζει η µητέρα 
µου, δυστυχώς µε πήραµε τηλέφωνο. Να κάνω την τοποθέτησή µου και να µου 

επιτρέψετε να φύγω. 
 
Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι ασφαλώς είναι ένα θέµα κοµβικό το θέµα που συζητάµε 
έχοντας δεχτεί και µία οριακότητα στην αντιµετώπιση. Χρονική οριακότητα και ουσιαστική. Η 
διαχείριση των απορριµµάτων είναι ένα πρόβληµα σύνθετο που απασχολεί και τον σύγχρονο 
κόσµο και τις σύγχρονες κοινωνίες, όµως υπάρχουν δυνατότητες, οργανωµένες βαθµίδες 
διοίκησης να ασκούν πολιτική όταν έχουν πολιτική  προκειµένου το ζήτηµα αυτό να 
κατευθύνεται κάπου. Είχαµε επανειληµµένα δύο χρόνια τώρα ως παράταξη εγκαλέσει τη 
∆ηµοτική αρχή ότι στο νευραλγικό αυτό ζήτηµα δεν ασκεί πολιτική, δεν έχει πολιτική ή η 
πολιτική της δεν είναι ερµηνεύσιµη από τη σκοπιά της αντιµετώπισης του προβλήµατος. 
Φτάσαµε στην ηµεροµηνία 31/12/2008 όπου πρέπει να ληφθούν κάποιες αποφάσεις. Το θέµα 
ανεξάρτητα της λεκτικής του διατύπωσης που δικαιολογηµένα λέµε και µε βάση όσα η 
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τοποθέτηση της κας Μουρελάτου µας έδωσε ότι υπάρχουν στοιχεία που δεν είναι υπόψη του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, καλούµαστε να αποφασίσουµε σήµερα για το κλείσιµο, για τη παύση 
ορθότερα της λειτουργίας της Μαραθόλακας. Αυτό µάλιστα µε την απειλή ενός ιδιαίτερα 
οδυνηρού οικονοµικού αποτελέσµατος το οποίο πιέζει αφορήτως. Το ερώτηµα που προκύπτει 
αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητοί συµπολίτες και οφείλει να δεχτεί µία διαχείριση 
απαντήσεως από εκείνους που διευθύνουν τα πράγµατα της πόλης είναι κλείνοντας τη 
Μαραθόλακα αν το Σώµα αποφασίσει έτσι, που θα πάµε τα σκουπίδια από 1 Γενάρη του 2009. 
Η διατύπωση αυτού του ερωτήµατός µου σε καµία περίπτωση δεν υποκρύπτει και δεν σηµαίνει 
ότι επειδή δεν υπάρχει χώρος εναπόθεσης, πρέπει να παραµείνει η Μαραθόλακα ανοικτή. Μην 
παρερµηνευτεί η τοποθέτησή µου.  
 
∆εν έχω αγαπητοί συνάδελφοι καταλάβει πως πορεύτηκε τα δύο κρίσιµα αυτά χρόνια η 
∆ηµοτική αρχή στο θέµα της διαχείρισης των απορριµµάτων. Η Μαραθόλακα βρέθηκε υπό το 
κράτος µιας αφόρητης πίεσης του καιρού εκείνου, χωροθετήθηκε ως ΧΥΤΥ να δέχεται 
υπολείµµατα και κατά πάσα περίσταση υπό την προϋπόθεση της λειτουργίας του εργοστασίου. 
Ενός εργοστασίου που από πολλούς υποστηρίζεται ότι αποτελεί ανεξαρτήτως της θέσης του 
που είναι εγκατεστηµένο, ένα περιουσιακό στοιχείο της πόλης αλλά κεκτηµένο. Και µάλιστα 
εδώ εισηγήθηκα στη κα Μουρελάτου η οποία είπε ότι ούτε κεντρική κατεύθυνση είναι η 
δηµιουργία παρεµφερών µονάδων ανά τη χώρα που εµένα τα στοιχεία µου και η ενηµέρωσή 
µου, έγγραφη ενηµέρωση, είναι ότι ενθαρρύνεται η δηµιουργία τέτοιων µονάδων και αλλού, 
ότι το παραγόµενο κοµπόστ δεν είναι συγκεκριµένων προδιαγραφών. Η πρώτη παρατήρηση 
την οποία εισηγήθηκα και στη κα Μουρελάτου και την οποία δεν την αντέκρουσε πειστικά και 
µε ασφάλεια, είναι ότι υπάρχει µία µελέτη ενός επιστήµονας χηµικού µηχανικού που λέει ότι το 
παραγόµενο κοµπόστ είναι συµβατό µε τις προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩ∆Ε και πάντως δεν έχουν 
περιέλθει σε γνώση µας άλλη µελέτη που το κρίνει µη κατάλληλο. Η κα Μουρελάτου είπε ότι 
υπάρχει οδηγία κοινοτική. Η οδηγία δεν είναι µελέτη, η οδηγία είναι µία κατεύθυνση που σε 
καµία περίπτωση η οδηγία η οποία επικαλέστηκε προφανώς δεν έχει ενσωµατώσει το δικό µας 
εργοστάσιο. 
Τρίτη παρατήρηση. Εµείς το παραγόµενο κοµπόστ αν προσχωρήσω στην άποψη χάριν 
εργασίας ότι δεν είναι των απαραίτητων προδιαγραφών, εµείς δεν το θέλουµε για 
εκµετάλλευση, δεν το θέλουµε να προσδίδει κέρδος στην πόλη. Εµείς το θέλουµε διότι 
εγγυάται µια καλή λειτουργία που περιορίζει σηµαντικά τον όγκο των παραγόµενων 
σκουπιδιών.  
 
Θέλω να καλέσω στη µνήµη όλων σας αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητοί συµπολίτες η 
∆ηµοτική αρχή πως πορεύτηκε αυτά τα δύο χρόνια. Υπό το κράτος ενός βραχέως ορίζοντα 
δράσης, υπό την οπτική ότι αυτή η λύση είναι προσωρινή έφτασε εκ ποδών εις ότι αφορά τη 
λειτουργία το εργοστάσιο λιπασµατοποίησης. Εµείς δεν ασκούµε διοίκηση. Είµαστε εδώ για να 
ελέγχουµε τις πράξεις και τις παραλήψεις της ∆ηµοτικής αρχής. Όµως επειδή θέλουµε να 
είµαστε όσο µας το επιτρέπουν οι δυνατότητές µας, σοβαροί και υπεύθυνοι. Θα σας πούµε πως 
εµείς βλέπαµε να λειτουργεί η πόλη, τι θα κάναµε εµείς αν ήµασταν εµείς ∆ηµοτική αρχή 
απαντώντας έτσι και στον καλό µου φίλο το Σωτήρη που υπέβαλε το ερώτηµα. Η πόλη έχει 
µια συγκεκριµένη παραγωγή, ο ∆ήµος έχει µία συγκεκριµένη παραγωγή σκουπιδιών ανά ηµέρα, 
κυµαινόµενο περίπου στους 100 τόνους. Μία ενθαρρυµένη και υποστηριζόµενη στην 
πραγµατικότητα ανακύκλωση διότι δεν παν τα πράγµατα τόσο καλά και εκεί όσο θα 
µπορούσαν, θα περιόριζε και θα αποδυνάµωνε την ποσότητα των παραγόµενων σκουπιδιών. Η 
λειτουργία του εργοστασίου, που θέλω εδώ να υπενθυµίσω στους φίλους συµπολίτες της 
περιοχής του Ασπροχώµατος και του Μπουρνιά, ακούστε, υπάρχει επιστηµονική διαβεβαίωση 
περί εγγυηµένης λειτουργίας του εργοστασίου που δεν δηµιουργεί κανένα πρόβληµα ούτε στη 
διαβίωση, ούτε στην επιχειρηµατικότητα της περιοχής. Και δεν είναι του παρόντος να 
επιδοθούµε σε παραθέσεις στοιχείων ειδικών που ξεστρατίζουν τη συζήτηση από το θέµα διότι 
µε την παρουσία της κας Μουρελάτου η διαδικασία ευτύχησε λέω εγώ από την παρουσία της 
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επιστήµονος να λάβει κάποιες επιστηµονικές απαντήσεις. Εποµένως είναι βέβαιο ότι δεν 
υπάρχει κανένα διακύβευµα από την καλή και την απρόσκοπτη λειτουργία του εργοστασίου. 
Από κει και πέρα στο διάστηµα αυτό που έχει διαρρεύσει από τις αρχές του 2007 και µέχρι 
σήµερα θα µπορούσε λοιπόν η ανακύκλωση µε τη διαλογή στη πηγή των ανακυκλώσιµων 
υλικών, µε την σοβαρή, συστηµατική και εκσυγχρονισµένη αγαπητοί συνάδελφοι λειτουργία 
του εργοστασίου διότι θα πρέπει να σας πω και να υπενθυµίσω ότι ο κ. ∆ήµαρχος ευθύς εξ 
αρχής έσπευσε µε επιχειρήµατα επιτρέψτε µου να πω απολύτως αναλώσιµα και ήκιστα 
πειστικά να µην επενδύσει στη λειτουργία αυτού του εργοστασίου ως παραµέτρου βασικής της 
αντιµετώπισης του ζητήµατος. Ο αρχικός του ισχυρισµός περί της απαξίωσης του εργοστασίου 
ήταν, χρονικά παραθέτω τους ισχυρισµούς του και τα επιχειρήµατα ήταν το υπερβολικό 
κόστος λειτουργίας του εργοστασίου. Αυτό στη συνέχεια το υποκατέστησε µε το κακής 
ποιότητας παραγόµενο κοµπόστ ή όπως αλλιώς έλεγε µε απλές κουβέντες «σκουπίδια βάζεις, 
σκουπίδια βγάζεις».  
Η τρίτη επωδός άρνησης του κεκτηµένου αυτού ήταν ότι υπάρχει µία δικαστική εµπλοκή η 
οποία αγαπητοί συνάδελφοι εδώ έχουµε τα στοιχεία όλα, έχει παύσει να υφίσταται από τον 
Μάιο του 2008 και είναι ανά πάσα στιγµή παρεχόµενη νοµική δυνατότητα της λειτουργίας του 
µε συγκεκριµένη εταιρεία η οποία µέσα από τη νοµική διαδικασία υπερίσχυσε.  
Και το τέταρτο. Τον τελευταίο καιρό, τους τελευταίους µήνες είναι ότι η λειτουργία του 
εργοστασίου εκφεύγει της αρµοδιότητας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και είναι αρµοδιότητας 
Περιφέρεια ως ενταγµένη στο ΦΟ∆ΣΑ. Θέλω να πω για το τελευταίο, τα πρώτα νοµίζω ότι δεν 
χρειάζονται τεκµηριωµένη απόρριψη.  
 
Θέλω να σας πω και να δώσω έτσι αυτά τα στοιχεία, σύµφωνα µε τον Κώδικα ∆ήµων και 
Κοινοτήτων, συγκεκριµένα αγαπητοί συνάδελφοι, αυτές µου οι κουβέντες συνιστούν 
αντίκρουση του ισχυρισµού ότι δεν έχει ο ∆ήµος αρµοδιότητα. Είναι σηµαντικό το ζήτηµα 
αυτό, ότι δεν έχουµε αρµοδιότητα πλέον εµείς. Προσέξτε, το άρθρο 75 παρ. 2 περίπτωση 4 
του νέου Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων παρέχει αρµοδιότητες στους ΟΤΑ πρώτου βαθµού 
µεταξύ των οποίων ανήκει και η αποκοµιδή και η διαχείριση των αποβλήτων. Λέει πρωτογενώς 
ο νέος Κώδικας ∆ήµων κα Κοινοτήτων. Υπάρχει όµως για νάµαστε ειλικρινείς και σαφείς, 
υπάρχει µια καινούργια νοµοθετική ρύθµιση µεταγενέστερη του νοµοθετήµατος του 2006. 
Είναι ο νόµος 3536/2007 όπου στο άρθρο 30 λέει ότι η διαχείριση των στερεών αποβλήτων, 
γίνεται – προσέξτε – είτε από τους φορείς διαχείρισης αποβλήτων, είτε από τους συνδέσµους 
των ΟΤΑ, είτε από ανώνυµες εταιρείες των ΟΤΑ και αυτή η δυνατότητα τυγχάνει εφαρµογής 
από τον Φεβρουάριο του 2007, έναρξη ισχύος του νόµου αυτού που σας είπα εγώ. Συνεπώς 
αγαπητοί συνάδελφοι όσες µονάδες επεξεργασίας στερεών αποβλήτων δηµιουργήθηκαν από 
τους ΟΤΑ µέχρι την έναρξη της ισχύος του νόµου αυτού του 2007 εξακολουθούν να τελούν 
αποκλειστικά υπό τη διαχείριση και την εποπτεία του εν λόγω ΟΤΑ. Πότε δηµιουργήθηκε εδώ η 
µονάδα λιπασµατοποίησης; Με τη νοµική λοιπόν δυνατότητα ο ∆ήµος έχει κυριάρχως θεσµική 
αρµοδιότητα και δυνατότητα να διαχειριστεί το εργοστάσιο. 
 
Κούρασα λίγο την αναφορά αυτής της διάταξης του νόµου για να εξοβελίσουµε εντελώς αυτό 
το επιχείρηµα ότι «δεν είµαστε αρµόδιοι». Εποµένως και εδώ φίλε Σωτήρη εξηγώ τι εµείς θα 
κάναµε, εµείς λοιπόν µε 2 – 3 κουβέντες να ολοκληρώσω για την άσκηση της πολιτικής η 
οποία δεν υπήρξε ατυχώς για την πόλη, και να καταλήξω σχολιάζοντας – προσέξτε – τον νέο 
Μαραθόλακα που θα εκ των πραγµάτων επιχειρηθεί να γίνει επάνω. Εµείς λοιπόν θα έπρεπε και 
η  ∆ηµοτική αρχή θα έπρεπε, να έχει αυτές τις πρωτοβουλίες, να έχει µια συνεκτική και 
εφαρµόσιµη πολιτική στον τοµέα διαχείρισης των απορριµµάτων, στον τοµέα της 
ανακύκλωσης όπως είπα, την εγγυηµένη λειτουργία του εργοστασίου και εδώ υπενθυµίζω ότι 
δεν εγκυµονεί απολύτως κανέναν κίνδυνο για τα συµφέροντα και πρωτίστως την υγεία των 
διαβιούντων στην περιοχή του Ασπροχώµατος και του Μπουρνιά και το τρίτο που µας µένει 
είναι που θα εναποθέταµε αυτό το επεξεργασµένο υλικό. Εδώ βεβαίως οι αντιφάσεις τόσο της 
Περιφέρειας όσο και της κεντρικής διοικήσεως, οι αρκείς ανατροπές των αποφάσεών της είναι 
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µόνιµη κατάσταση και λειτουργία, περιµέναµε, υποσχέσεις είχαν δοθεί ότι θα υπάρχει ΧΥΤΥ 
στο Παλιοροβούνι είπαν. ∆εν µελετιέται καθόλου, δεν ακούγεται καθόλου το Παλιοροβούνι, 
προφανώς έχει αναθεωρηθεί η κατασκευή και η ύπαρξή του αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα 
θέµα στο οποίο η Περιφέρεια έχει την ευθύνη να υποδηλώσει το χώρο και τη λύση της 
εναπόθεσης. Απ’  αυτές τις τρεις παραµέτρους η ∆ηµοτική αρχή τα 2 χρόνια που διέρρευσαν 
στη θητεία της δεν άσκησε απολύτως καµία πολιτική.  
 
Θέλω αγαπητοί συνάδελφοι να τελειώσω και ενδεχοµένως στην πορεία να ξαναθέσουµε κάποια 
ζητήµατα. Ακούστε. Η Μαραθόλακα για πολλούς λόγους έτσι όπως κατάντησε να λειτουργεί µε 
σοβαρή ευθύνη της ∆ηµοτικής αρχής διότι η ∆ηµοτική αρχή παραµέλησε να ασκήσει την 
πολιτική που την κατέστησε ΧΑ∆Α ενώ ήταν χωροθετηµένη η Μαραθόλακα για άλλον 
προορισµό και µε ότι κύρωση µετά τις 31 συνεπάγεται, θα κλείσει. Για σας παρακαλώ τώρα 
που τελειώνω την εισήγησή µου, για να σκεφτούµε τι θα γίνει, τι θα γίνει από 1/1/2009; Που 
θα πάνε τα σκουπίδια; Εγώ αγαπητοί συνάδελφοι δεν κινδυνολογώ, αλλά εύχοµαι να 
διαψευστώ απολύτως σ’  αυτό που θα πω. Επικρέµαται ο εφιάλτης του 2003 επί θύραις. Η 
πόλη ενδεχοµένως, το απεύχοµαι και κρούω ξύλο, θα ζήσει αλήστου εποχών στιγµές. Ο κ. 
∆ήµαρχος και η ∆ηµοτική αρχή θα πει και µάλιστα είναι στην εισήγηση ενσωµατωµένο, ότι 
υπάρχει χώρος 30 στρεµµάτων. Υπάρχει λοιπόν η παραχώρηση αυτής της έκτασης η οποία 
γειτνιάζει µε τη Μαραθόλακα. Οι πληροφορίες µας λένε ότι η διαµόρφωση του χώρου 
καταρχάς πριν από την παροχή των εγγυήσεων, εάν έχουν υπάρξει µελέτες, αν η λειτουργία 
της εναπόθεσης των παραγόµενων όγκων µε ή χωρίς δεµατοποιητή θα βλάπτει το περιβάλλον, 
καταρχάς αγαπητοί συνάδελφοι ξέρετε καλλίτερα από µένα ότι δεν υπάρχει κανενός είδους 
διαµόρφωση. Η συγκεκριµένη περιοχή των 30 στρεµµάτων είναι µία αµφίπλευρη περιοχή µε 
έντονο ορεινό όγκο και έξαρση εδάφους όπου για τη διαµόρφωσή της µόνο την οικονοµική θα 
απαιτηθούν αρκετά χρήµατα και χρονικά θα µας πάρει χρόνο. ∆εν έχει βγει από τη 
συγκεκριµένη περιοχή ούτε πουρνάρι. Πως θα δεχτεί, που θα εγκατασταθεί το δεµατοποιητής; 
Έχει µία διαδικασία και µία συνδροµή προϋποθέσεων. ∆εν έχει γίνει έλεγχος ούτε καν ο 
προσυµβατικός διότι υπάρχει ένα όριο κόστους που τον καθιστά απαραίτητο αυτόν τον έλεγχο. 
∆εν έχει γίνει κανενός είδους µελέτη. ∆εν υπάρχει συνεπώς καµία περίπτωση συνδροµής 
στοιχειωδώς νοµίµων προϋποθέσεων για τη λειτουργία της. Λοιπόν εµείς γιατί βαυκαλιζόµαστε; 
Θα κλείσουµε τη Μαραθόλακα και στη πίεση την ασφυκτική εξεύρεσης χώρου εναπόθεσης των 
απορριµµάτων του ∆ήµου θα πάµε που; Νοµίζετε ότι είναι πανάκεια οι δεµατοποιητές ή 
µπαλοποιητές µε τη λειτουργία τους; 
 
Λοιπόν θέλω να τελειώσω πειθαναγκαζόµενος µε την παρέµβαση την ανεκτή κάθ’  όλα του κ. 
Προέδρου λέγοντας το εξής. Οι ευθύνες της ∆ηµοτικής αρχής αγαπητοί συνάδελφοι είναι 
τεράστιες. Εγώ πιστεύω ότι άφησε να περάσουν 2 χρόνια, δεν ξέρω εγώ ποια πολιτική 
ασκώντας, δεν ξέρω εγώ υπό το κράτος ποιάς αντίληψης και ποιάς οπτικής και η οποία λογική 
διαχείρισε αυτού του ζητήµατος. ∆εν πέρασαν – ερώτηµα ρητορικό – δεν ήταν 2 χρόνια 
χαµένα από την άποψη της στοιχειώδους αντιµετώπισης του ζητήµατος; Ποιος εξουσιοδότησε, 
βεβαίως έχει την ευθύνη της διοίκησης, έχει νοµιµοποίηση η ∆ηµοτική αρχή. Αλλά πως αµελείς 
ή θέτεις σε κώδων λειτουργίας κεκτηµένα της πόλης όταν δεν έχεις καν υποκατάστατες λύσεις. 
Και τώρα υπό το κράτος της αφορήτου πιέσεως, εκούσα άκουσα η ∆ηµοτική αρχή έρχεται εδώ 
µε αυτό το θέµα και αυτή την εισήγηση κλεισίµατος λειτουργίας της Μαραθόλακας και πολύ 
φοβάµαι αλλά αυτό θα είναι ανεπίτρεπτο, να θριαµβολογήσει κιόλας. ∆ηλαδή το λιγότερο που 
περιµένω να ακούσω από τη ∆ηµοτική αρχή και από τον κ. ∆ήµαρχο είναι να πει «ότι εδώ 
έδωσα λύση κλείνοντας τη Μαραθόλακα». Φαντάζοµαι ότι η υπευθυνότητα και η σοβαρότητα 
των περιστάσεων και η ευθύνη των στιγµών θα κάνουν τη ∆ηµοτική αρχή να εκφέρει έναν 
λόγο και να διατυπώσει ένα επιχείρηµα που τουλάχιστον θα είναι ανεκτά πειστικό – προσέξτε -  
για το κλείσιµο µόνο αυτού του  σκουπιδότοπου που κατάντησε έτσι µε ευθύνη της και που 
όπως σας είπα έχει ευθύνη διότι παραµέλησε να ασκήσει τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντά 
της. 
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Ευχαριστώ. Κε Κοσµόπουλε. 
 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 
 

Όχι, όχι κε ∆ήµαρχε, εγώ το δέχοµαι, καλοπροαίρετα αυτό αλλά επειδή πολλές 
φορές τα αυτονόητα τα εµφανίζετε ως νίκες ολκής, δεν περιµένω τώρα να ακούσω 

ότι «κλείσαµε τη Μαραθόλακα εµείς η ∆ηµοτική αρχή» και άρα πρέπει να σας εννοήσουµε ως 
τροπαιοφόρους.  

 
Κε Κοσµόπουλε. 

 
Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω ζητώντας συγνώµη προηγουµένως για την 
έκφραση την οποία είπα αλλά φανταστείτε την έκπληξή µου µε αυτά που 

άκουσα από την κα Μουρελάτου. Πραγµατικά ήταν µια µεγάλη έκπληξη και µου βγήκε 
αυθόρµητα. Ζητάω λοιπόν συγνώµη.  
 
Τα τελευταία 20 χρόνια άρχισε να µας απασχολεί το θέµα της διαχείρισης των απορριµµάτων 
του ∆ήµου µε ιδιαίτερη έµφαση µάλιστα τα τελευταία 10. Και το ερώτηµα ήτανε: Τι έκαναν σ’  
αυτό το τελευταίο διάστηµα η πολιτεία και οι δήµοι; Τίποτα αγαπητοί συνάδελφοι. Τίποτα 
απολύτως. Απλώς προσπάθησε να κερδίζει µε ηµίµετρα πολιτικό χρόνο χωρίς να αντιµετωπίζει 
και να καθ’ ησυχάζει µε αυτόν τον τρόπο την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς να αντιµετωπίζει την 
ουσιαστική λύση του θέµατος. Πρώτα ήταν υπεύθυνη η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Στη 
συνέχεια η ευθύνη πέρασε στην Περιφέρεια και αυτό ήταν σωστό γιατί διαχείριση µόνο 
κεντρικά µπορούσε να γίνει και στόχος της νέας διαδικασίας που έπρεπε. Για να περάσει στη 
συνέχεια στους ΦΟ∆ΣΑ, συνδέσµους στων οποίων την εκπροσώπηση ελάχιστα λαµβάνετε 
υπόψη ο πληθυσµός και κατά συνέπεια ο όγκος των παραγοµένων απορριµµάτων από κάθε 
δήµο. Και ξέρετε την ελάχιστη εκπροσώπηση που έχει σ’  αυτό ο ∆ήµος Καλαµάτας που 
παράγει το 1/3 των απορριµµάτων του νοµού. Εµείς σαν νέα δηµοτική παράταξη 
προσπαθήσαµε ήδη από το 2003 να καταθέσουµε ότι σκέψεις, ότι ιδέες είχαµε παρά τα 
κρατούνται και τις δύσκολες συνθήκες της εποχής, της περιοχής. Θέλω να θυµίσω ότι είχαµε 
καταθέσει µια ανοικτή επιστολή προς όλες τις αρµόδιες αρχές, στην κυρία Υπουργό του 
ΥΠΕΧΩ∆Ε, Περιφέρεια Πελοποννήσου και τι λέγαµε, γιατί πιστεύαµε ότι αυτό είναι σωστό το 
οποίο το πιστεύουµε όλοι. «Θεωρούµε – λέγαµε – ότι το ΥΠΕΧΩ∆Ε ως καθ’  ύλην αρµόδιο 
αναλαµβάνοντας πλήρως τις ευθύνες του πρέπει να προχωρήσει άµεσα στη χωροθέτηση, 
δηµιουργία και λειτουργία ενός σύγχρονου περιφερειακού ΧΥΤΑ υψηλών προδιαγραφών ως 
πρώτου και αναγκαίου µέτρου στη διαδικασία διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, ενός ΧΥΤΑ 
που θα µπορέσει να διαχειριστεί εκτός από τα απορρίµµατα του ∆ήµου Καλαµάτας και τα 
απορρίµµατα όλων των δήµων της µείζονος περιοχής». Και συµπληρώναµε: «Με βάση την 
εµπειρία της βορείου Ελλάδος που χρησιµοποιεί τους µεγάλους κρατήρες του λιγνιτωρυχείου 
της ∆ΕΗ στην Πτολεµαΐδα ως χώρους υποδοχής απορριµµάτων, διατυπώνουµε την πρόταση 
να αξιοποιηθούν κατά παρόµοιο τρόπο οι κρατήρες των λιγνιτωρυχείων της ∆ΕΗ στη 
Μεγαλόπολη».  

 
Κε Πρόεδρε θέλω να µου επιτρέψετε, ζητώ συγνώµη, πρέπει να φύγω. 

 
Κε Αλευρά περαστικά στη µητέρα σας, σας εύχοµαι το καλλίτερο. 

 
Θα ήθελα να ρωτήσω όλους τους συναδέλφους αν γνωρίζουν για την 
περιοχή που υπάρχει στη ΜΟΛΑΚ. Η περιοχή που ανήκει σε αυτή την 

περιοχή η οποία ανήκει, υπάρχουν γύρω στα 7.000 – 8.000 στρέµµατα από τα οποία ζουν 
χιλιάδες άνθρωποι και ντρεπόµαστε να πούµε ότι παίρναµε φυτά να πάµε στην αγορά και 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΑΛΕΥΡΑΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΑΛΕΥΡΑΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ: 



Συνεδρίαση :36/2008                                 Πέµπτη 18 /12 / 2008 ΑΠΟΦΑΣΗ  612/2008 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  43 

ντρεπόµασταν να τα πουλήσουµε. Από κει και πέρα έχουµε µια παραθαλάσσια περιοχή η οποία 
είναι 5 χλµ και αντί να δώκουµε βάση πως θα την αξιοποιήσουµε µιλάµε να φέρουµε πάλι αυτά 
τα σκουπίδια σ’  αυτή την περιοχή. Εγώ σας κάνω µια πρόταση. Έχω 7 στρέµµατα εκεί πέρα. 
Θα σας δώσω ένα οικόπεδο όποιος θέλει δωρεάν, το λέω δηµόσια, να έρθετε να φτιάξετε 
κατοικία να µείνετε κε Αλευρά όταν λέτε ότι είναι καθαρό το εργοστάσιο εκεί στην περιοχή 
µας. Εγώ σας δίνω ένα οικόπεδο όποιος ζητήσει να κάνει µια οικοδοµή να µείνει. ∆εν σας λέω 
τίποτε άλλο. Ευχαριστώ.  

 
Συνεχίστε κε Κοσµόπουλε. 

  
Στη συνέχεια προσπαθήσαµε µε συνεχή αρθρογραφία µε 
ευαισθητοποιήσουµε τους δηµότες και τη ∆ηµοτική αρχή και στο βαθµό 

που κάποιος διάβαζε την αρθογραφία µας, και την Περιφέρεια και µιλήσαµε για το σύνδροµο 
NIMBI, δηλαδή για την άρνηση της αποδοχής χωροθέτησης σε µια περιοχή ενός ΧΥΤΥ ή ΧΥΤΑ, 
noting my back yard είναι οι πρώτες λέξεις από τις οποίες σχηµατίζεται η λέξη NIMBI. Και τι 
είπαµε; Ο πλέον πρόσφορος τρόπος από τη βιβλιογραφία τη διεθνή τα βρήκαµε αυτά, δεν τα 
σκεφτήκαµε εµείς ως δια µαγείας, ο πλέον πρόσφορος τρόπος για την αντιµετώπιση ενός 
NIMBI είναι αυτός της ειλικρινούς ενηµέρωσης του ενδιαφεροµένου κοινού µε σκοπό τον 
καθησυχασµό του, την ενηµέρωση αυτή και στο διάλογο που ακολουθεί πρέπει να γίνεται. Και 
έχει 3 συγκεκριµένες δράσεις όπου κυρίαρχη δράση είναι τα ανταποδοτικά οφέλη που θα έχει 
η περιοχή.  
 
Είδατε εσείς όλο αυτό το χρονικό διάστηµα να ασχοληθεί κανείς µε αυτά τα πράγµατα; 
Προφανώς όχι. Ούτε από την Περιφέρεια κυρίως διότι εκεί προσµέναµε την κύρια ενασχόληση. 
Καταλήγαµε όµως σε κάτι το προφητικό. Πολλές φορές βέβαια λέγαµε το σύνδροµο NIMBI 
συνεπικουρείται από το αντίστοιχο NTINTOF, δηλαδή όχι κατά τη διάρκεια της θητείας µου. Το 
οποίο από το φόβο του πολιτικού κόστους οδηγεί στην αδράνεια των τοπικών υπευθύνων. 
«Φοβούµαστε – τελειώναµε – ότι ελάχιστοι παράγοντες της αυτοδιοίκησης πρώτου και 
δευτέρου βαθµού ενάµισι χρόνο πριν από τη λήξη της θητείας τους θα κατορθώσουν να 
αντισταθούν στη γοητεία του συνδρόµου αυτού», πράγµα που πραγµατικά τελικά έγινε. Να 
θυµίσω τέλος ότι το 2006 ήµασταν η µόνη παράταξη που συµµετείχε στις εκλογές η οποία 
έθεσε ως Νο 1 πρόβληµα της πόλης τα απορρίµµατα. Άλλες παρατάξεις είχαν θέσει ως Νο 1 το 
κυκλοφοριακό, κάποιος άλλος είχε θέσει τις αναπλάσεις, καθένας το δικό του. Εµείς ως Νο 1 
θέταµε τα απορρίµµατα γιατί είχαµε γνώση της δυσκολίας στην οποία βρίσκεται ο ∆ήµος. Ναι 
πράγµατι, συµµετείχαµε και εµείς στις κουβέντες για τη Μαραθόλακα και ως ένα βαθµό η 
ύπαρξη της Μαραθόλακα ευθύνεται στη δική µας παράταξη. Γιατί; Το είπα και στην 
απολογιστική συνεδρίαση, θα το πω και τώρα. Στη δύσκολη εκείνη στιγµή µε τα σκουπίδια στο 
δρόµο η ∆ηµοτική αρχή καταρχάς είχε επιλέξει να τα πάει σε µια άλλη περιοχή, το είπε και ο κ. 
Αθανασόπουλος, στη Λαζαρόλακα σε 120 στρέµµατα αµφισβητούµενης ιδιοκτησίας, 
αµφισβητούµενης δασικής εκτάσεως και υψηλού κόστους αγοράς. Και είπαµε την ιδέα της 
ενοικίασης και πράγµατι ύστερα από µερικές µέρες µε πρωτοβουλίες του κ. Ηλιόπουλου 
ενοικιάστηκε ο συγκεκριµένος χώρος. Η ιδέα της ενοικίασης είχε µέσα της την έννοια της 
προσωρινότητας. Αντιλαµβάνεστε ότι αυτή τη στιγµή εάν είχαµε αυτά τα στρέµµατα σε µόνιµη 
βάση και αγορασµένα τι θα γινότανε. ∆εν θα συζητούσαµε καν. Άρα λοιπόν η ύπαρξη της 
εννοίας αυτής της ενοικίασης είχε µέσα της την έννοια της προσωρινότητας. Είχα παράλληλα 
µέσα της τη διαβεβαίωση από την πολιτεία. Τη διαβεβαίωση κατά αντίστοιχο τρόπο που 
γίνεται και σήµερα από την Περιφέρεια ότι σε 2 – 2,5 χρόνια στη χειρότερη περίπτωση και η 
ΜΟΛΑΚ να µη λειτουργήσει, θα έχουµε το Παλιοροβούνι, θα έχουµε το «Α», θα έχουµε το 
«Β», το θέµα θα έχει λυθεί. Αντίστοιχες διαβεβαιώσεις είχαµε. Και µάλιστα επειδή είχε γίνει και 
µία ας πούµε αντιδικία ως ένα βαθµό σε πλαίσια πολιτισµένα βέβαια µε τον κ. Μαρινάκη, 
πρόεδρο του Καρβελίου τότε και κουµπάρο του κ. Ηλιόπουλου. . .  
 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Συγνώµη, δεν µπορώ να καταλάβω. 
 

Προσπαθώ να αιτιολογήσω τη διαφοροποίηση της ψήφους σου τότε απ’ 
αυτό που έχει κάνει ο κ. Αθανασόπουλος. 

 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 
 

Λάθος, µε συγχωρείς πολύ. Με συγχωρείς πάρα πολύ. 
Λοιπόν εκείνο που έχει και είχαµε µια δέσµευση απέναντι στους κατοίκους, 

είχαµε πει τότε, ότι εµείς θα δώσουµε τον αγώνα το συντοµότερο δυνατόν µετά την 
παρέλευση του χρονικού διαστήµατος των 2 – 3 χρόνων που µας είχαν πει να τελειώσει, να 
κλείσει η Μαραθόλακα. Ήταν µια δέσµευση που την είχα δώσει και εγώ προσωπικά στον κ. 
Μαρινάκη και προφανώς στους συνδηµότες εκεί πέρα. Το ερώτηµα είναι: Οι εκλογές έγιναν, 
ήρθε νέα ∆ηµοτική αρχή, τι έκανε τα 2 τελευταία χρόνια; Απολύτως τίποτα που να µπορούµε 
εµείς να αντιληφθούµε βέβαια και να πληροφορηθούµε. Μπορεί να έκανε κάτι που δεν ξέρουµε 
εµείς. Ή µάλλον έκανε. Όταν κατάλαβε ότι έχασε την διοίκηση του ΦΟΣ∆Α, τη προεδρία του 
ΦΟΣ∆Α, άρχισαν οι αντεγκλήσεις µε τον πρόεδρο. Αυτό θυµάµαι 2 χρόνια. Τίποτε άλλο. 
Αντεγκλήσεις µε τον πρόεδρο του ΦΟ∆ΣΑ. Ούτε µια συζήτηση δεν έγινε στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο και δεν είχε το σθένος να το κάνει και παρά τις επανειληµµένες αιτιάσεις µας γι’  
αυτό. Και σήµερα ακριβώς τι ήρθαµε να κάνουµε; Ήρθαµε να συζητήσουµε, ξαναδιαβάζω τον 
τίτλο για να το θυµηθούµε λίγο «Παύση ενεργού ΧΑ∆Α ∆ήµου Καλαµάτας στη θέση 
Μαραθόλακα – Χωροθέτηση δεµατοποιητή απορριµµάτων». ∆ηλαδή στην ουσία τι ήρθαµε να 
κάνουµε; Να επικυρώσουµε τις αποφάσεις του κ. ∆ηµάρχου, τις µυστικές συµφωνίες που ο κ. 
∆ήµαρχος έχει κάνει µε τον γενικό γραµµατέα. Εδώ και 3 µήνες µιλούσε ο γενικός γραµµατέας 
για τη χωροθέτηση στη Μαραθόλακα. Αυτό όµως δεν είναι δηµοκρατία ή τουλάχιστον δεν είναι 
η δηµοκρατία που εµείς αντιλαµβανόµαστε. ∆ηµοκρατία δεν είναι να κερδίσει κάποιος τα 4 
χρόνια και στη συνέχεια να διοικεί µε αυτόν τον τρόπο. ∆ηµοκρατία είναι άσκηση καθηµερινή 
και δυστυχώς αυτή όπως εµείς την αισθανόµαστε δεν τη βλέπουµε. 
 
Έρχεται λοιπόν σήµερα ο κ. ∆ήµαρχος εντελώς εκβιαστικά να µας θέσει το δίληµµα «ή 
επικυρώνετε τις αποφάσεις που ήδη έχω λάβει ή η πόλη θα κληθεί να πληρώσει πρόστιµο στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση». Αυτό συζητάµε σήµερα. Ε, λοιπόν η τακτική αυτή είναι πολύ παλιά αλλά 
στη παγίδα της δεν θα πέσουµε όπως δεν πρέπει να πέσουν και οι συνδηµότες µας. Η 
∆ηµοτική αρχή είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για τη σηµερινή κατάσταση και πρέπει αυτή να 
βρει τη λύση της εναπόθεσης των απορριµµάτων µακριά από τη Μαραθόλακα. Γι’  αυτό είναι 
το πρόβληµα. Η εναπόθεση των απορριµµάτων που ονοµάζεται προσωρινή και θα είναι µόνιµη. 
Αυτό είναι το άγχος. Ονοµάζεται προσωρινή και θα είναι µόνιµη. ∆εν έχουµε πλέον καµία 
εµπιστοσύνη στη πολιτεία - είναι δεδοµένο - ότι θα τηρήσει αυτή τη φορά το λόγο της. Και 
βέβαια δεν µας παρουσιάζει ένα πιστικό σενάριο, ένα χρονοδιάγραµµα τι θα γίνει στη συνέχεια. 
Ακούσαµε για 3 διαφορετικές µονάδες «θα µας τα πει όµως ο κ. Περιφερειάρχης όταν κρίνει 
αυτός σωστό ότι είναι έτοιµος να µας τα πει». Και πως θα χωροθετήσει τότε τις 3 διαφορετικές 
όταν για να χωροθετηθεί ήδη το Παλιοροβούνι έχουν περάσει 3 χρόνια και δεν έχει δοθεί 
λύση; Θα µας ρωτήσει βέβαια ο κ. ∆ήµαρχος κατά τον προσφιλή του τρόπο «Εσείς τι θα 
κάνατε;» 

 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 

 
Τι ξέρω. ∆υστυχώς αυτό κάνετε κάθε φορά κε ∆ήµαρχε. 
«Ποιες είναι οι προτάσεις σας;» Και η απάντηση είναι «Εδώ και 2 χρόνια 

είχαµε κινήσει γη και ουρανό, θα είχαµε ελέγξει όλες τις εναλλακτικές λύσεις, θα είχαµε 
έγκαιρα ενεργοποιήσει τους συνδηµότες µας, θα είχαµε συζητήσει το θέµα πολλές φορές στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο και εκεί ποια οπλισµένοι µε αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου θα 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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είχαµε ζητήσει πράγµατα». Τι µας είπε η κα Μουρελάτου; «Εγώ λέει τον τελευταίο χρόνο». 
«Έπρεπε να έχουν γίνει αυτά νωρίτερα κα Μουρελάτου;» «Βεβαίως λέει έπρεπε να έχουν γίνει 
νωρίτερα». «Τα κίνησε κανείς τότε;» «Όχι». Πιθανά να είχαµε δοκιµάσει πολλές λύσεις. Πιθανά 
να είχαµε δει τότε και τη ΜΟΛΑΚ εφόσον είχαµε εξασφαλίσει και ήταν εφικτή η διαλογή 
οργανικών στη πηγή.  
 
Για το θέµα που συζητάµε τώρα που είναι για τον συγκεκριµένο τρόπο. Θα σας διαβάσω από 
ένα οικολογικό περιοδικό µία φράση «Πως γίνεται να λύσεις ένα πρόβληµα όταν δεν εξετάζεις 
όλες τις δυνατές επιλογές που σου δίνονται; Όταν επιµένεις προς µία κατεύθυνση το 
πιθανότερο είναι να µη το λύσεις και απλά να το καλύψεις δίνοντάς του νέα παράταση ώστε να 
το βρεις µπροστά σου λίγο αργότερα.» Αυτό ακριβώς κάνουµε και εµείς τώρα, να το βρούµε 
µπροστά µας λίγο αργότερα. 
 
Θα ήθελα να κάνω µια πολύ µεγάλη κριτική αλλά θα την αποφύγω τώρα διότι στα ερωτήµατα 
τα οποία επανειληµµένα έχω θέσει και στον τύπο και στα οποία προφανώς δεν µου απάντησε 
η κα Μουρελάτου πειστικά όσον αφορά για τη συµπύκνωση, τον βαθµό συµπύκνωσης, όσον 
αφορά για τα στραγγίδια, όσον αφορά για το εάν θα έχουµε βιοαέριο και εκρήξεις, αυτό 
ρώτησε ο κ. Παπαµικρούλης. ∆εν υπήρξε σταθερή απάντηση. «Τη πιστοποίηση της εταιρείας 
που θα αναδίδει το υλικό περιτύλιξης.» Τρία πουλάκια κάθονται δηλαδή. Και τι έγινε που το 
έδωσε η εταιρεία; Και ποιος λέει ότι ο ΦΟ∆ΣΑ θα το τηρεί µε αυτόν τον τρόπο; Ή ποιος λέει 
ότι ο ΦΟ∆ΣΑ θα δώσει τόσα χρήµατα ή έχει τόσα χρήµατα για να κάνει την περίφραξη του 
συγκεκριµένου χώρου για να µην πηγαίνουν τα άγρια ζώα και τα πουλιά; Και ποιος λέει ότι ο 
ΦΟ∆ΣΑ θα µπορέσει να κάνει τις διαβαθµίσεις για να υπάρχουν επιπεδότητες που να µπορέσει 
να γίνει; Κανείς δεν το λέει γιατί κανείς δεν πρόκειται να γίνει. Η δικιά µας έτσι ξέρετε ποια θα 
είναι; Απλώς θα πάει το µηχάνηµα εκεί, το µηχάνηµα θα λειτουργεί και θα συνεχίσουµε δεξιά 
και αριστερά να χώνουµε µε τον ίδιο τρόπο. 

 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 

 
Και εγώ στοιχειοθετώ τη λογική µου σε υποθέσεις γιατί όταν µου λέει «τα 
µηχανήµατα δεν έχω να σου τα δείξω, θα σου τα στείλω», εγώ γιατί να 

τοποθετηθώ για τις δυνατότητες των µηχανηµάτων όταν τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά δεν 
ήταν σε θέση να µου τα δώσει, θα µου τα στείλει; Θα τα στείλει. Τότε θα τα αξιολογήσω. 
 
Τελειώνοντας θα πω κάτι άλλο. Λέει η απόφαση ή η εισήγηση «Τοποθέτηση στην Καλαµάτα 
µόνο των απορριµµάτων της Καλαµάτας» όταν γνωρίζουµε τον σχεδιασµό, όταν οι άλλοι δήµοι 
αδυνατούν να λάβουν αποφάσεις που θα πηγαίνουν τα δικά τους δεµατοποιηµένα 
απορρίµµατα και όταν είναι γνωστό ότι ο κ. ∆ήµαρχος δέχτηκε χωρίς να αντιδράσει τις 
εξαγγελίες του κου Περιφερειάρχη. Πάνω ήταν και δεν αντέδρασε. Γιατί αυτοί τώρα να έρθουν 
και να χωροθετήσουν τόπο εναπόθεσης δεµατοποιηµένων απορριµµάτων στις περιοχές τους; 
∆υστυχώς µε τον τρόπο χειρισµού όλης αυτής της υπόθεσης δεν σας έχουµε καµία µα καµία 
εµπιστοσύνη, απωλέσατε µε τη συµπεριφορά σας. Ζητήσαµε τόσες φορές να συζητηθεί το 
θέµα εδώ, ήµασταν διατεθειµένοι µε ότι γνώσεις έχουµε ή να ψάξουµε να βρούµε, να 
συµβάλουµε αλλά ακολουθήσατε µία διαδικασία εν κρυπτώ την οποία εσείς ποια οφείλετε να 
φέρετε σε πέρας γιατί το καλό είναι της πόλης. 
 
Ήθελα να πω και άλλα πράγµατα αλλά τα αφήνω. 

 
Σας ευχαριστώ κε Κοσµόπουλε. Κε Τσερώνη. 
 
Κε Πρόεδρε θα προσπαθήσω να είµαι όσο σύντοµος γίνεται.  
Στη χώρα µας έχουµε µία µοναδική ικανότητα να µετατρέπουµε την ευλογία σε 

ΓΟΥΡ∆ΕΑΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΤΣΕΡΩΝΗΣ: 
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κατάρα και έτσι λοιπόν ενώ θα µπορούσε για παράδειγµα η µονάδα λιπασµατοποίησης να 
λειτουργεί κατά πρότυπο τρόπο ούτως ώστε να µην δηµιουργεί το πρόβληµα που δηµιούργησε 
κατά το παρελθόν, ενώ θα µπορούσε ο βιολογικός καθαρισµός να λειτουργεί κατά τρόπο που 
εκείνος που βρίσκεται σε απόσταση 100 µέτρων να µην αντιλαµβάνεται για τι πρόκειται, γιατί 
το έχω δει αυτό το πράγµα, το έχω ζήσει στο εξωτερικό σε επίσκεψη σε βιολογικό καθαρισµό 
φτάσαµε µέσα δηλαδή και δεν είχα καταλάβει ότι εκεί λειτουργούσε βιολογικός καθαρισµός σε 
µια πόλη αντίστοιχου µεγέθους µε την Καλαµάτα. Ενώ θα µπορούσε λοιπόν ως πρώτος 
βιολογικός καθαρισµός που λειτούργησε στη χώρα µας να είναι πρότυπο, να δέχεται κατ’  έτος 
χιλιάδες επισκεπτών όπως γίνεται σε µερικές µονάδες του εξωτερικού που ξεκινάνε από όλα τα 
σηµεία της Ευρώπης για να επισκεφθούν βιολογικούς καθαρισµούς, µονάδες διαχείρισης 
στερεών αποβλήτων, δηλαδή κάνουµε οικολογικό καθαρισµό, χιλιάδες επισκέπτες που 
ασχολούνται µε την αυτοδιοίκηση επισκέπτονται και βλέπουν αυτά τα πράγµατα. ∆ηλαδή θα 
ήταν µια εντελώς φυσιολογική ροή των πραγµάτων στο βιολογικό καθαρισµό να υπήρχε ένα 
αµφιθέατρο που θα γινόντουσαν οι παρουσιάσεις του πως λειτουργεί και αυτό να γινόταν από 
τότε που δηµιουργήθηκε δηλαδή. ∆ίπλα στη µονάδα λιπασµατοποίησης να υπήρχε µια 
αντίστοιχη αίθουσα εκδηλώσεων που ο κόσµος θα έρχονταν να βλέπει αυτά τα πράγµατα. Ενώ 
θα µπορούσαν λοιπόν να λειτουργούν κατ’  αυτόν τον υποδειγµατικό τρόπο, είδαµε τι έγινε, 
την ευλογία τη µετατρέψαµε σε κατάρα για τους περίοικους οι οποίοι βέβαια έχουν κάθε λόγο 
και κάθε δικαίωµα να ξεσηκώνονται και να αντιδρούν.  
 
Κύριοι κοιτάξτε ακούω πολλές φορές για θέµατα διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, για 
επεξεργασία, για εργοστάσια, για ενέργειες, για ιστορίες, για όλα τα άλλα. Να ξέρετε ότι είναι 
επιστηµονικά διαπιστωµένο πως όλες αυτές τις διαδικασίες µετατρέπουν τη µία µορφή 
ρύπανσης σε µία άλλη. ∆ηλαδή µετατρέπουν τη στερεή ρύπανση που είναι τα στερεά 
απορρίµµατα. Όταν γίνεται καύση τι κάνουµε, τη µετατρέπουµε σε αέρια ρύπανση. Απλώς 
αυτή είναι ποιο ανεκτή, διασκορπίζεται και την πληρώνουν και οι ποιο αποµακρυσµένοι. Ενώ 
εάν είναι σε στερεή µορφή την πληρώνουν οι γύρω – γύρω ας πούµε. Περί αυτού πρόκειται να 
ξέρετε. Ο ποιο οικολογικός τρόπος διαχείρισης των στερεών αποβλήτων είναι πολύ απλό, το 
τόσο απλό όπως πολύ επιγραµµατικά το παρουσίασε ο κ. Κουνιάδος της Οικολογικής Κίνησης, 
κάπου είδε το µάτι µου εκεί στην εφηµερίδα ένα πολύ σύντοµο µε φωτογραφίες, η 
ανακύκλωση. Τρεις κάδους, διαλογή στην πηγή και από κει και πέρα χονδρά θα τα πω τα 
νούµερα και δεν θέλω να µε διορθώσει κανείς γιατί ξέρω και την ακρίβεια πως είναι δηλαδή, 
αλλά χονδρικώς αυτά συµβαίνουν σ’  αυτόν τον κόσµο, από 100 τόνους απορριµµάτων που 
παράγει η Καλαµάτα, τα 40 είναι οργανικά, περίπου εκεί, τα 40 είναι υλικά συσκευασίας 
ανακυκλώσιµα κλπ και τα 20 τα άχρηστα, τα διάφορα, τα µπάζα, όλα αυτά. Θα µπορούσε 
λοιπόν αν είχατε ενισχύσει την προσπάθεια της ανακύκλωσης, να είχατε επιτύχει το 40% των 
απορριµµάτων να ανακυκλώνονται. Αυτά που οι διάφορες εταιρείες λένε ότι «πρώτη η 
Καλαµάτα στην ανακύκλωση» και η άλλη η εταιρεία ξέρετε συγχρόνως λέει «πρώτα τα 
Γιάννενα στην ανακύκλωση» αυτά τα ξέρουµε. Η ουσία είναι ότι το ποσοστό είναι αυτό και θα 
µπορούσε να καλύπτεται κατά 40% σας είπα. Αυτό έχει πολύ µεγάλη σηµασία για τη 
διαχείριση των απορριµµάτων και την ελάττωση του όγκου τους. Το υπόλοιπο 40% που είναι 
τα οργανικά και τα βιοδιασπάσιµα, θα µπορούσε να επεξεργάζονται στη µονάδα 
λιπασµατοποίησης. Αλλά είπαµε. Ξεκινάµε από λάθος χωροθέτηση, ενδεχοµένως, δεν ξέρω 
λεπτοµέρειες γιατί δεν τόχω µελετήσει το θέµα, λάθος χωροθέτηση το πολύ πιθανόν, ξεκινάµε 
µετά από λάθος ενδεχοµένως ή πρόχειρη κατασκευή, ξεκινάµε από κακή λειτουργία, κακή 
συντήρηση και καταλήγουµε στην κατάρα που έλεγα προηγουµένως. Έτσι λοιπόν ενώ τόχουµε 
ή νοµίζουµε ότι τόχουµε, ουσιαστικά δεν το έχουµε. Και το χειρότερο απ’ όλα είναι ότι 
ενοχοποιούµε, ουσιαστικά περί αυτού πρόκειται, ενοχοποιούµε διαδικασίες εντελώς αθώες. Ο 
βιολογικός καθαρισµός. Εντός αθώα διαδικασία, εντελώς αβλαβής για το περιβάλλον να 
καταντάει τελικά να είναι επιβλαβής όπως έχει καταντήσει εκεί κάτω. 
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Για τη µονάδα λιπασµατοποίησης. Μια εντελώς αθώα διαδικασία να καταντάει να είναι 
ανεφάρµοστη όπως την προχωρήσανε και εκεί που την κατασκευάσαµε και όπως την 
κατασκευάσαµε, όπως τη λειτουργήσαµε και όπως τη συντηρήσαµε ή δεν τη συντηρήσαµε. 
Αυτή είναι η ποιο σωστή διαδικασία. Λιπασµατοποίηση – ανακύκλωση µέχρι όλου του 
ποσοστού και τα υπόλοιπα πάνε στο ΧΥΤΥ και πάνε οπουδήποτε.  
 
Αυτά θα µπορούσαν να είχαν γίνει. Τώρα τι γίνεται; Τώρα φτάσαµε στο παραπέντε. Και γι’ 
αυτό ευθύνεται η ∆ηµοτική αρχή. Καθαρά. Κε ∆ήµαρχε ξέρετε στη συναίνεση της µειοψηφίας 
την έχετε για τέτοια θέµατα. ∆εν µας φωνάξατε όταν παραλάβατε τη ∆ηµοτική αρχή. Εµείς το 
θέταµε το θέµα. Το θέταµε ότι είναι ζήτηµα αυτό. ∆εν µας φωνάξατε να µας εξηγήσετε ότι 
αυτά είναι τα προβλήµατα και να δείξουµε και εµείς την ανοχή µας, να προτείνουµε λύσεις, να 
βάλουµε κάτω τις σκέψεις µας, να τρέξουµε. Πήγατε στο ΦΟ∆ΣΑ. Πως πήγατε στο ΦΟ∆ΣΑ; 
Πως αφήσατε το ΦΟ∆ΣΑ να µη διοικείται από τον ∆ήµο Καλαµάτας όταν από τους 160 τόνους 
ηµερησίως που παράγονται στη Μεσσηνία απορριµµάτων, οι 100 είναι της Καλαµάτας; Ενώ 
είµαστε λοιπόν εκείνοι που είµαστε οι άµεσα ενδιαφερόµενοι, αυτοί που έχουµε τη καυτή 
πατάτα, γιατί µη µου πείτε τώρα ότι έχει πρόβληµα ο Άρης για παράδειγµα, εµείς είµαστε αυτοί 
που έχουµε τη καυτή πατάτα στα χέρια µας, αφήσαµε να διαχέεται η ευθύνη σε κάποιους 
άλλους που έχουν πολύ µικρότερο πρόβληµα από µας. 
 
Έλεγα λοιπόν ότι θα µπορούσαµε να το έχουµε αντιµετωπίσει αυτό το ζήτηµα αφού και στη 
τρέχουµε χρονική περίοδο, δηλαδή πριν 5 µήνες πάλι θα µπορούσαµε να είχαµε δει τα θέµατα 
µε την έννοια ότι θα µπορούσαµε να είχαµε προτείνει άλλη θέση για τη τοποθέτηση όπως τη 
λέτε τώρα τον µπαλοποιητή απορριµµάτων. Ενδεχοµένως να είχαµε προτείνει τη θέση στο 
Παλιοροβούνι. Να είχαµε βρει ότι είναι εφικτό και ότι είναι καλλίτερο να πάνε εκεί. Άλλωστε τις 
προϋποθέσεις τις περιβαλλοντικές τις πληροί η περιοχή γιατί οι περιβαλλοντικοί όροι οι πλέον 
αυστηροί και από τα εργοστάσια και από οτιδήποτε και από τη µονάδα λιπασµατοποίησης ή 
κοµποστοποίησης, οι ποιο αυστηροί περιβαλλοντικοί όροι είναι οι περιβαλλοντικοί όροι που 
απαιτούνται για τη χωροθέτηση ενός ΧΥΤΑ. Αυτό, δηλαδή ο µπαλοποιητής και η τεχνική της 
µπαλοποίησης η οποία βέβαια δεν έχει εφαρµοσθεί πουθενά στην Ελλάδα γι’  αυτό κρατάµε και 
τις επιφυλάξεις µας, προσωπικά κρατάω πολλές επιφυλάξεις γι’ αυτό, σίγουρα θα έχει λιγότερες 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις από το ΧΥΤΑ. Αυτό είναι περισσότερο από βέβαιο. Ωστόσο όµως 
δεν φαίνεται πουθενά να λαµβάνονται υπόψη αυτές οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις.  
 
Θα µπορούσαµε λοιπόν να είχαµε αναζητήσει εναλλακτική λύση και να είχε και νόηµα ο τίτλος 
στο θέµα που λέει «Χωροθέτηση» γιατί θα είχαµε αναζητήσει, θα είχαµε εξετάσει 2 – 3 χώρους 
και θα λέγαµε από τους 3 χώρους ο ποιο κατάλληλος είναι ο «Α», ο «Β» ή ο «Γ». Όπως το 
φέρνετε το θέµα το φέρνετε στο παραπέντε µε εντελώς χονδροκοµµένο τρόπο αγνοώντας 
ουσιαστικά το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, τουλάχιστον τη µειοψηφία δεν ξέρω τι έχει ειπωθεί στην 
πλειοψηφία και από κει και πέρα θέλετε τη συναίνεσή µας. Γιατί; Πως; Να δεχτώ εγώ όλα αυτά 
που έλεγε η κυρία προηγουµένως; Η οποία ήταν βέβαια άριστη στην παρουσίαση του 
ζητήµατος αλλά το θέµα δεν είναι εκεί, το θέµα είναι αν αυτά έχουν επιστηµονική τεκµηρίωση. 
Αυτό που λέει πιστοποίηση της ΤΕΤΡΑ είναι η εταιρεία, είναι η ΤΕΤΡΑ ΠΑΚ. Αυτό δεν λέει 
τίποτα. Και εγώ άκουσα κάτι που δεν το φαντάζοµαι τέλος πάντων ότι µπορεί να γίνεται, δεν 
τόχω συναντήσει ποτέ µου, ότι µέσα σε τρία 24ωρα θα έχουν σταµατήσει οι αναερόβιες 
ζυµώσεις. Οι αερόβιες σταµατάνε στο πρώτο 24ωρο είπε. Άρα στο τρίτο 24ωρο θα έχουν 
σταµατήσει οι αναερόβιες. ∆εν θα υπάρχουν ζυµώσεις, θα είναι αδρανή. Όσο και αν µε τη 
συµπίεση στη σχέση 1 προς 6 έχει αποµακρυνθεί τουλάχιστον η υγρή φάση των 
βιοδιασπάσιµων, υπάρχει και η στερεή φάση των βιοδιασπάσιµων. Εκεί θα γίνουνε ζυµώσεις. 
Και πως σταµατάνε µε το µαχαίρι δηλαδή το τρίτο 24ωρο; Αν περάσουν στο 4ο, 5ο, 6ο 24ωρο 
θα παραχθούν αέρια εκεί µέσα και αν παραχθούν αέρια θα έχουµε όλα εκείνα που λέγαµε. 

 
(∆εν ακούγεται τι λέει). ΓΟΥΡ∆ΕΑΣ: 
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Οι αναερόβιοι κε Γουρδέα, επιτρέψτε µου, το λέει η λέξη, ότι οι αναερόβιοι 
οργανισµοί ζουν σε αναερόβιο περιβάλλον, χωρίς αέρα, χωρίς οξυγόνο. Κατά 

συνέπεια λοιπόν δεν µπορούµε να δώσουµε τη συναίνεσή µας σ’ αυτή την αιτούµενη από την 
πλευρά σας χωροθέτηση και γι’  αυτό θα είµαστε αρνητικοί ή έστω θα ψηφίσουµε ΛΕΥΚΟ για 
να σας διευκολύνουµε, τι άλλο µπορούµε να κάνουµε. 

 
Αγαπητοί συνάδελφοι, µιλάµε σήµερα για ένα πρόβληµα 25 ετών. Σε όλα τα 
∆ηµοτικά Συµβούλια της χώρας, σε όλο το φάσµα της Αυτοδιοίκησης έχουν 

ακουστεί διάφορες θεωρίες, διάφορες απόψεις, και ξέρετε ότι µέσα σ΄ αυτά τα πλαίσια είχαµε 
και τους ιπτάµενους ∆ηµάρχους και ∆ηµοτικούς Συµβούλους και Νοµάρχες οι οποίοι για µία 
25ετία γύριζαν τη γη από τη µία άκρη µέχρι την άλλη  παρακολουθώντας τα διάφορα 
συστήµατα και φέρνοντας λύσεις. Λύση δεν έχοµε, 25 χρόνια µετά τις προσπάθειες οι οποίες 
έγιναν όπου ο ένας έριχνε το µπαλάκι στον άλλον. Ένα µεγάλο πρόβληµα, δικό µας πρόβληµα, 
το οποίο δεν είναι πράσινο, µπλε ή κόκκινο, είναι ένα ζήτηµα το οποίο πρέπει να το 
διαχειριστούµε, µε λογική, µε σωφροσύνη, µε τη βοήθεια της επιστήµης ασφαλώς και µε 
συνεννόηση στο βαθµό που µπορεί να υπάρξει συνεννόηση.  
Τι να κάνουµε, εµείς µε υποµονή ακούµε την κριτική την οποία ασκείτε για όλα τα ζητήµατα, 
έχετε χρέος να ασκείτε κριτική αλλά να κάνετε  και προτάσεις συγκεκριµένες όχι αν εφόσον και 
θα, έχουµε µία κατάσταση.  
Λοιπόν θα σας πω τι παρέλαβα εγώ και το ξέρετε πολύ καλά διότι εδώ µέσα είναι οι συζητήσεις 
και τις έχω διαβάσει πολλές φορές και είµαστε πολλοί σ΄ αυτή την αίθουσα  και καµιά φορά 
κακίζω τον Κώστα τον Αθανασόπουλο που προσπαθώντας να λύσει το πρόβληµα, µε την 
αγωνία του προβλήµατος, ψήφιζε προσπαθώντας να προωθήσει λύσεις.  ∆ιότι εµείς είµαστε 
της συναίνεσης, του διαλόγου και της συνεννόησης. Ακούστε λοιπόν τι παρέλαβα.  Έναν 
Μαραθόλακα ο οποίος δηµιουργήθηκε, άρχισε να λειτουργεί το 2003 µε οµόφωνη σχεδόν 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, όχι για 2 ή 3 χρόνια αφού εδώ µέσα υπάρχουνε 
αποφάσεις για ενοικίαση του χώρου µέχρι το 2014, εδώ, µέχρι το 2014, και µε υπογραφές 
ανθρώπων οι οποίοι παρουσιάζονται ως πρωταγωνιστές για το κλείσιµο του Μαραθόλακα. Το 
τελευταίο συµβόλαιο το οποίο πέρασε από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο είναι µέχρι το 2014, πως 
λοιπόν είπαµε εµείς για 2 ή για 3 χρόνια το Μαραθόλακα και θα βρίσκονταν στη συνέχεια η 
λύση;    
Παρέλαβα λοιπόν το Μαραθόλακα. ∆εν ξέρω και το έχω πει πολλές φορές ότι αν είχε 
δυνατότητες η τότε ∆ηµοτική Αρχή να βρει µία άλλη λύση. Πιθανότατα δεν είχε δυνατότητες 
να βρει µία άλλη λύση και ίσως ήταν λύση ανάγκης.  
Το δεύτερο το οποίο παρέλαβα ήταν µία πόλη   που έχει τα περισσότερα περιβαλλοντικά 
προβλήµατα σε επίπεδο Πελοποννήσου, τα περισσότερα, γι΄ αυτό και η Καλαµάτ6α χρειάζεται 
και τα περισσότερα χρήµατα για την αποκατάσταση των ανενεργών σκουπιδότοπων, τα 
περισσότερα, απ΄ όλες τις πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
¨Μουρνιάς¨. Το τι έχει συµβεί στην ευρύτερη περιοχή του Ασπροχώµατος όπου έριχνα 
σκουπίδια όχι η Μεσσηνία µεγάλο µέρος της Πελοποννήσου, είναι γνωστό.  Μπουρνιάς λοιπόν. 
Τα Γιαννιτσάνικα, ο Μαραθόλακας, πρέπει ν΄ αρχίσει αµέσως η αποκατάσταση. Το λατοµείο 
του Μπάκα, άλλο µεγάλο πρόβληµα. Μη µου µιλάτε για τους γειτονικούς ∆ήµους, είµαι 
κατηγορούµενος διότι πήγαιναν τα σκουπίδια στο λατοµείο του Μπάκα και τα µεταφόρτωναν 
για να µην βλέπει ο Ίσσαρης ότι τα αυτοκίνητα δεν είναι άλλων ∆ήµων και γι΄ αυτό είµαι 
κατηγορούµενος και πολλά µένανε εκεί µέσα και έχοµε σε περιοχή Natura για την οποία δήθεν 
κοπτόµαστε περί τα 1.000 φορτηγά σκουπίδια και πρέπει να βρούµε τον τρόπο το νοµικό για 
να αποκαταστήσουµε µία ιδιωτική έκταση. Το Μαραθόλακα, ανενεργούς ΧΑ∆Α ένα φρύδι από 
το Μπουρνιά που φτάνει µέχρι τα Γιαννιτσάνικα, για να µην µιλήσω και το τι ρίχναµε κρυφά σε 
διάφορες φάσεις. Παρέλαβα µία εκρηκτική κατάσταση µε  τη λυµατολάσπη στ΄ Ασπρόχωµα. 
Όποιος δεν έχει πάει να δει την εκχυλίζουσα  λυµατολάσπη, από την ευρύτερη περιοχή της 
Μεσσηνίας όχι µόνο από το ∆ήµο Καλαµάτας, και είναι γνωστά τα αποτελέσµατα τα οποία µας 

ΤΣΕΡΩΝΗΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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δίνει το ΕΛΚΕΘΕ για την απόληξη του σωλήνα, ενώ θα µπορούσαµε µε σωστές πολιτικές να 
έχοµε 2 βιολογικούς καθαρισµούς στη συγκεκριµένη περιοχή του Μεσσηνιακού κόλπου. Και 
γύρω γύρω φυτεύοµε όλων των ειδών τα ζαρζαβατικά. Και παρέλαβα επίσης µία ΜΟΛΑΚ για 
την οποία θα µιλήσοµε αναλυτικά. Θα πω και τώρα µερικά πράγµατα και όταν θα ρθει  ο 
καιρός, τι είναι αυτό το εργοστάσιο το οποίο στοίχισε εκατοµµύρια ευρώ από το Β΄ Κοινοτικό 
Πλαίσιο Στήριξης και δήθεν εκσυγχρονίστηκε, δήθεν, µε 1.000.000 € από το ∆ήµο Καλαµάτας 
και που η λειτουργία του θα στοιχίσει 1.000.000 € το χρόνο. Θα τα πούµε όλα αυτά. Αν 
κάποιοι επειδή ψήφισαν, εγώ δέχοµαι µε καλή διάθεση ότι λέγονται όλα αυτά τα πράγµατα 
κάποιες διαδικασίες, αυτό είναι ένα άλλο θέµα. 
Αυτά παρέλαβα εγώ, τη Μαραθόλακα, τους ανενεργούς ΧΑ∆Α, τη λυµατολάσπη, την 
µπλεγµένη ΜΟΛΑΚ στο Συµβούλιο Επικρατείας που αποπειράθηκα  2 φορές να δώσω λύση στο 
νοµικό ζήτηµα, 2 φορές, και δεν έγινε κατορθωτό. Και λέτε εσείς:             «Βρε ∆ήµαρχε 2 
ετών πως δεν έλυσες τα συσσωρευµένα προβλήµατα 30 ετών; Γιατί δεν τα έλυσες; Σε 
κατηγορούµε εµείς πολλοί από τους οποίους προσυπογράψαµε όλες αυτές τις διαδικασίες και 
όλες αυτές τις καταστάσεις.»  
Και µας προέκυψε ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, έλληνας εδώ, της 
Ελληνικής Κυβερνήσεως, ο οποίος είδε το πρόβληµα, το ανέδειξε, έτυχε και αυτός όπως έτυχα 
και εγώ να είµαι σε µία περίοδο όπου η ποινή του 2003, η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
του 2003, θα εφαρµοζόταν 6 χρόνια µετά, και άρχισε να τρέχει µπροστά σ΄ αυτό το 
ενδεχόµενο στην πιο προβληµατική περιοχή της Ελλάδος, η Περιφέρεια Πελοποννήσου 
αγαπητοί συνάδελφοι είναι η πλέον προβληµατική Περιφέρεια της Ελλάδος στο µεγάλο ζήτηµα 
της διαχείρισης των απορριµµάτων, και έκανε την συγκεκριµένη πρόταση.     
 
Τι πρέπει να γίνει σήµερα και τι λύσεις έχουµε.        
Το ¨εάν¨ το ¨εφόσον¨ το ¨όταν¨ το ¨θα¨, το γνωρίζω και εγώ, ο ∆ήµαρχος των 2 ετών που 
µου λέτε γιατί δεν έλυσα το πρόβληµα των 30 ετών! Αυτά τα ξέρω και εγώ και µπορώ να 
ρητορεύω  5 ηµέρες µε το ¨εάν¨ το ¨εφόσον¨ και το ¨θα¨.  
Τι πρέπει να κάνοµε τώρα. το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, τα ίδια διλήµµατα είχε η Τρίπολη το Άργος 
η Κόρινθος όλη η Περιφέρεια µας, πρέπει να αποφασίσει  το κλείσιµο του Μαραθόλακα, το 
κλείσιµο, και αύριο το πρωί από κονδύλια του ΕΣΠΑ όπως είναι προγραµµατισµένο πρέπει να 
αρχίσει η διαδικασία αποκατάστασης  ενός σκουπιδότοπου ο οποίος είναι φτιαγµένος, είναι 
δηµιουργηµένος πάνω σ΄ ένα εξαιρετικά δύσκολο ανάγλυφο. Μιλάµε για εκατοντάδες χιλιάδες 
ευρώ η διαδικασία της αποκατάστασης.   Και να βρούµε µία λύση ώστε να µπορέσοµε να 
προχωρήσοµε τις σχετικές διαδικασίες. Είµαστε πολλά χρόνια στα κοινά, εγώ θεωρώ ότι για 
πρώτη φορά στην Περιφέρεια Πελοποννήσου προτείνεται ένας συντεταγµένος τρόπος. 
¨Προτείνεται¨ διότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µπορεί να αποφασίσει ΟΧΙ µπορεί να αποφασίσει 
ΝΑΙ  αλλά εν πάση περιπτώσει ας προτείνοµε κάποια πράγµατα, µήνες τα κουβεντιάζοµε.  Για 
το ζήτηµα αυτό έχω απαντήσει µέχρι τώρα 15 φορές σε ερωτήσεις προ ηµερήσιας διάταξης.  
Τι µπορεί λοιπόν να γίνει σήµερα; Πρώτον να κλείσει ο Μαραθόλακας και όλοι οι 
σκουπιδότοποι, αυτό επιβάλλεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Μπουρνιάς – Γιαννιτσάνικα – 
Μαραθόλακα, και να βρούµε και τον τρόπο να διαχειριστούµε τα λατοµεία του Μπάκα ένα 
µείζον πρόβληµα σε περιοχή Natura που δηµιουργήθηκε µε έναν τρόπο δυστυχώς απαράδεκτο 
και δεν το έβλεπε κανείς αυτό το οποίο δηµιουργήθηκε µέσα στην πόλη της Καλαµάτας 
ουσιαστικά. Και από εκεί και πέρα προσωρινή εναπόθεση και να προχωρήσουν και οι 
διαδικασίες για την περιοχή της Οιχαλίας ή δεν ξέρω το τι µπορεί να γίνει και να αρχίσει και η 
διαδικασία της µεταφοράς.  
Το θέµα της ΜΟΛΑ είναι ένα θέµα άρρηκτα συνδεδεµένο µε όλα αυτά τα οποία λέµε και δεν 
µπορούµε να το ξεχωρίσουµε. Ούτε εδώ χωρούν συναισθηµατισµοί. Εγώ αν λειτουργούσα 
συναισθηµατικά, συναισθηµατικά είµαι µε την περιοχή την οποία γεννήθηκα και στην οποία 
µεγάλωσα, στο βουνό που ξεκινάει από τη Φαλαισία και φτάνει µέχρι το Γύθειο. 
Συναισθηµατικά εκεί θα ήµουν και εκεί είµαι φυσικά..  
Για ακούστε λοιπόν τι συµβαίνει µε τη λειτουργίας της ΜΟΛΑΚ.             
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Το 2003 η λειτουργία της διακόπηκε µε δικαστική απόφαση για περιβαλλοντικά ζητήµατα και 
κεντρικό ζήτηµα ήταν το κόµποστ και για το κόµποστ δεν έχει αλλάξει τίποτα. Μην µου λέτε 
εάν κάναµε διαλογή στην πηγή, εάν συγκεντρώναµε τα βαρέα µέταλλα, εάν…, εάν…, εάν…, θα 
είχαµε ένα πιστοποιηµένο κόµποστ, όταν δεν είµαστε ικανοί 30 χρόνια τώρα να συλλέξοµε 
ούτε τα ιατρικά απόβλητα ή να συµφωνήσοµε στη διαδικασία. Τώρα τι κάνοµε, που έχουµε τη 
συγκεκριµένη κατάσταση.  
∆ιακόπηκε η λειτουργία το 2003. Ακούστε στη συνέχεια: Έγινε συντήρηση όχι 
εκσυγχρονισµός, συντήρηση από ιδίους πόρους. Ξέρετε γιατί; Προσπαθήσαµε το 2003 επί 
Γενικού Γραµµατέα του Αείµνηστου Ματσίγκου, το Αείµνηστου µε Α κεφαλαίο γιατί ήταν από 
τους καλούς Γενικούς Γραµµατείς που πέρασαν από εδώ, να εντάξοµε το συγκεκριµένο έργο, 
υποβάλαµε µέχρι τεχνικό δελτίο, δεν εντάχθηκε και στη συνέχεια το ίδιο επί Γενικής 
Γραµµατείας της κας Αβούρη. Πράγµατι η ένταξή του θα σήµαινε εκσυγχρονισµό. ∆εν   έγινε η 
ένταξή του αγαπητοί συνάδελφοι. και στη συνέχεια, αντί να προβληµατιστούµε βγάζαµε 
χρήµατα από ιδίους πόρους και πληρώσαµε πάνω από 1.000.000 € για την επισκευή του όχι 
για τον εκσυγχρονισµό του. Έχει πολύ σηµαντική σηµασία και αξία η λέξη επισκευή γιατί δεν 
αποκλείει µε το που θα πάρει µπρος προσφυγή και πάλι στα δικαστήρια και διακοπή της 
λειτουργίας τους. Στο µεταξύ το 2004 η ΜΟΛΑΚ εντάχθηκε στον Περιφερειακό Σχεδιασµό. Τι 
σηµαίνει Περιφερειακός Σχεδιασµός: σηµαίνει νόµος. Και Περιφερειακός Σχεδιασµός σηµαίνει 
ότι δεν θα διαχειρίζεται η ΜΟΛΑΚ µόνο τα σκουπίδια του ∆ήµου Καλαµάτας αλλά του νοµού 
και της ευρύτερης περιοχής. Και σ΄ αυτό ο Πρόεδρος του ΦΟ∆ΣΑ ο κ. Σπυρόπουλος έχει δίκιο. 
Είναι η διαχείρισή του θέµα του φορέα αγαπητοί συνάδελφοι αλλά ο κ. Σπυρόπουλος το λέει 
από τη δική του τη σκοπιά, τι θα γίνει µε τα απορρίµµατα της Μεσσήνης, να ρυθµιστούν και 
αυτά όπως ρυθµίστηκαν και τα ζητήµατα των λυµάτων µε το Βιολογικό Καθαρισµό. Εγώ την 
αγαπώ  τη Μεσσήνη, τους σέβοµαι τους νησιώτες αλλά µπαίνουν ζητήµατα συνεννόησης µε τη 
∆ηµοτική Αρχή σε αυτά τα µεγάλα ζητήµατα. Μπήκε λοιπόν … Και λυπούµε όταν συνάδελφοι 
σ΄ αυτήν την αίθουσα µε κατηγορούν ότι δεν συνεννοούµαι µε τον κ. Σπυρόπουλο. ∆ηλαδή να 
συνεννοηθώ ως εξής: Είναι η ΜΟΛΑΚ στον Περιφερειακό Σχεδιασµό, πάρτε τη κύριε, τη 
ΜΟΛΑΚ που την επισκεύασε ο ∆ήµος Καλαµάτας µε ιδίους πόρους  να την λειτουργήσετε για 
τις ανάγκες του νοµού. Αυτό µου λέγετε; Αυτό είναι το οποίο µου προτείνετε;  
Το 2000 λοιπόν είχαµε Περιφερειακό Σχεδιασµό. Και επειδή µε κατηγορείτε για την 
αντιδηµοκρατική συµπεριφορά  χωρίς να το τεκµηριώνετε, εγώ λυπούµε γιατί ποτέ το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο δεν συζήτησε γιατί η ΜΟΛΑΚ εντάχθηκε στον Περιφερειακό Σχεδιασµό, 
όταν το ήξεραν οι δηµοσιογράφοι, υπάρχει εφηµερίδα που έχει γράψει πάνω από 10 άρθρα για 
το συγκεκριµένο θέµα  και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για ένα τέτοιο µεγάλο θέµα, µία βασική 
µονάδα που κάποιοι τη θεωρούν και ¨Ακρόπολη¨, άκουσον άκουσον, της Καλαµάτας, γι΄ αυτό 
το µεγάλο θέµα δεν συζητήθηκε ποτέ στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τίποτα, όπως και για άλλα 
µεγάλα θέµατα όπως είναι ο περιµετρικός δακτύλιος Καλαµάτας κ.λ.π. κ.λ.π. Εµείς όλα αυτά τα 
θέµατα τα φέρνοµε και τα συζητούµε εδώ.  
Είναι το γνωστό ζήτηµα. Το 2006, ακούστε, ενώ είχε ξεκινήσει η διαδικασία  του διαγωνισµού 
από το ∆ήµο Καλαµάτας, θα σας πω τώρα για το διαγωνισµό, ενώ είχε ξεκινήσει η διαδικασία 
του διαγωνισµού από το ∆ήµο Καλαµάτας, αλλάζει η νοµοθεσία. Να µε συγχωρεί ο έγκριτος 
νοµικός κ. Αλευράς  αλλά φοβούµαι ότι σε πολλές περιπτώσεις βάζει την πολιτική πάνω από 
την επιστήµη του την οποία καλά κατέχει. Έρχεται λοιπόν το 2006 ο ΦΟΣ∆Α ο οποίος 
αναλαµβάνει τη διαχείριση, ο Φορέας έχει µε νόµο τη διαχείριση, εγώ έχω από το νόµο να 
µαζεύω και να µεταφέρω τα σκουπίδια τίποτε άλλο, δεν σταµατάει ο διαγωνισµός, συνεχίζεται 
ο διαγωνισµός ο οποίος έχει την εµπλοκή για την οποία θα σας µιλήσω σε λίγο.  
Και έρχοµαι   στο διαγωνισµό αυτόν καθ΄ αυτόν, γιατί ακούω πολλά και διάφορα. Αγαπητοί 
συνάδελφοι, ο ∆ήµος Καλαµάτας δεν πρόκειται, κι άλλος να ήτανε ∆ήµαρχος εδώ και η 
προηγούµενη ∆ηµοτική Αρχή, δεν πρόκειται να λειτουργήσει ούτε µπορούσε να λειτουργήσει 
καµία ΜΟΛΑΚ. Είναι εκχωρηµένη η ΜΟΛΑΚ µε το διαγωνισµό. Ακούστε τι προβλέπεται µε 
αυτόν τον διαγωνισµό που ξεµπλέκει οσονούπω στο Συµβούλιο Επικρατείας. Ότι πρέπει οι 
δηµότες της Καλαµάτας για τη λειτουργία της συγκεκριµένης µονάδος να πληρώνουν 37.000 € 
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το µήνα στον εργολάβο. Προσέξτε, να πληρώνουν 37.000 € το µήνα µε δυνατότητα  της 
ΜΟΛΑΚ να επεξεργάζεται το 70% των σκουπιδιών. Τα άλλα που θα πάνε;  Στο Μαραθόλακα. 
Που θα πάνε τα υπόλοιπα; Ή θα τα αφήσουµε αµανάτι σε κάποιο οικόπεδο εκεί πέρα γύρω 
γύρω από τη ΜΟΛΑΚ; Εάν δεν γίνει προσφυγή!  
Ακούστε για τον περίφηµο διαγωνισµό! Για να δούµε τελικώς ποιος υπηρετεί τα λαϊκά 
συµφέροντα.  
37.000 € επί 12 µήνες.  
Ο ∆ήµος πρέπει να µεταφέρει τα υπόλοιπα σκουπίδια κάπου, να πληρώνει.    
Ο ∆ήµος µε το διαγωνισµό πρέπει να πληρώνει το ρεύµα.  
Ο ∆ήµος πρέπει να πληρώνει το νερό.  
Ο ∆ήµος πρέπει να πληρώνει τη βαριά συντήρηση.   
Και λέει 1, 2,3 ,4,5 πράγµατα.       
Ο ∆ήµος πρέπει να διαχειριστεί το κόµποστ. Αυτό που δεν είναι πιστοποιηµένο. Ο ∆ήµος, εµείς 
δηλαδή εδώ. Αν δεν ξέροµε τι να το κάνοµε. Να το φάµε; Που θα το πάµε το κόµποστ; Όχι ο 
εργολάβος, είναι απολύτως προστατευµένος, είναι απολύτως προστατευµένος.      
Να τα αθροίσοµε όλα αυτά; Να µιλήσοµε για 1.000.000 € το χρόνο; Να πούµε για άλλο 
1.000.000 € το χρόνο που χρειάζεται για τη λειτουργία, για να αναβαθµιστεί η συγκεκριµένη 
µονάδα και να είναι σύµφωνη µε την περιβαλλοντική νοµοθεσία; Στο site κρέµασα οτιδήποτε 
αφορά τη νοµική υπόθεση και να το ξέρετε, οτιδήποτε αφορά. Το θέµα δεν έχει τελειώσει στο 
Συµβούλιο Επικρατείας. Θεώρησα ότι το νοµικό ζήτηµα, θέλω να είµαι ξεκάθαρος απέναντί 
σας, έληξε δύο φορές όταν ήρθαν δύο αποφάσεις εδώ, µία του Συµβουλίου Επικρατείας και µία 
της Επιτροπής του 152. Τις αποδεχτήκαµε και τις δύο γιατί θεωρήσαµε ότι έληξε το νοµικό 
θέµα.   Υπάρχει λοιπόν µία απόφαση προς καθαρογραφή. ∆εν ξέρω αν είναι έτσι ή αλλιώς διότι 
δεν αναφέρεται µόνο τους δύο εργολάβους   αλλά και στο Ελληνικό ∆ηµόσιο γι΄ αυτό και 
παρευρέθη εκπρόσωπος  του Ελληνικού ∆ηµοσίου. ∆ύο φορές εγώ αποδέχθηκα αυτές τις 
αποφάσεις, είπα τέλειωσε να πάµε στο συµφωνητικό.  Έτσι θα τελειώσει και αυτό το θέµα και 
θα µπει η µεγάλη συζήτηση για το συµφωνητικό. Αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο όπου θα 
έρθοµε εδώ στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και  ενώπιος ενωπίω θα συζητήσοµε για το συγκεκριµένο 
θέµα. Για τις 38.000 € και για τη σειρά των υποχρεώσεων που έχει ο ∆ήµος Καλαµάτας 
απέναντι στον εργολάβο αγαπητοί συνάδελφοι.   
 
Ακούστηκαν πολλά και διάφορα για τους άλλους ∆ηµάρχους της Επαρχίας Καλαµάτας. Να 
έχετε υπόψη σας, η πρώτη δουλειά που έκανα όταν ήρθα εδώ πέρα ήταν να τηρήσω τα 
συµπεφωνηµένα, δηλαδή απαγόρευση των άλλων ∆ήµων να πηγαίνουν σκουπίδια στο 
Μαραθόλακα. Γιατί σας είπα, σας εξήγησα ποια περιβαλλοντική ευαισθησία  µας είχε οδηγήσει 
για να κάνοµε τη συγκεκριµένη ιστορία για την οποία εγώ είµαι κατηγορούµενος τώρα, γιατί η 
∆ηµοτική Αρχή έχει µία συνέχεια. Ξέρετε γιατί ο ∆ήµος Λεύκτρου, ο ∆ήµος Αβίας, ο ∆ήµος 
Θουρίας, ο ∆ήµος Αρφαρών και ο ∆ήµος Άριος δεν έχει κανένας σκουπιδότοπο; ∆ιότι µέχρι 
τώρα ο ∆ήµος Καλαµάτας, είτε µε το Ασπρόχωµα είτε µε τη Μαραθόλακα  µέσω της 
διαδικασίας της µεταφόρτωσης, τους έπαιρνε τα σκουπίδια και δεν είχαν λόγο να έχουν 
σκουπιδότοπο και γι΄ αυτό και οι ∆ήµαρχοι όλοι και οι ∆ήµοι είναι στον αέρα. Και θεωρώ ότι 
είναι χρέος, θεωρώ ότι είναι χρέος αλλά το ∆ηµοτικό Συµβούλιο θα το λύσει αυτό, στο φως όχι 
στο σκοτάδι, όχι στου Μπάκα το Λατοµείο και µεταφόρτωση των φορτηγών, να δούµε το 
συγκεκριµένο ζήτηµα και να το διαχειριστούµε διότι τα σκουπίδια της περιφέρειας της 
Καλαµάτας τελικά αγαπητοί συνάδελφοι έρχονται στην Καλαµάτα. Και µη µου µιλάτε εµένα και 
µη µου λέτε για µελέτες τις οποίες τις φτιάχνει ο ανάδοχος, γιατί εδώ εγώ βρήκα µελέτες τις 
οποίες έχουν φτιάξει ανάδοχοι. Και το ζήτηµα του πάρκινγκ θα δείτε στην πορεία το τι θα 
δηµιουργηθεί, θα υπάρξουν απαιτήσεις για µελέτες που έχουν κάνει ανάδοχοι, εδώ στο ∆ήµο 
Καλαµάτας. Μη µου λέτε το τι έκανε ο Περιφερειάρχης ή τι έκανε ο Α ή ο Β Υπουργός, εγώ  
είµαι υπεύθυνος για τις πράξεις ή τις παραλείψεις αυτής της ∆ηµοτικής Αρχής.  
Και να πω και δύο κουβέντες για την ανακύκλωση. Ρωτήστε το ∆ήµο Αµαρουσίου, διότι έχετε 
κάνει ένα συµφωνητικό µε την Ελληνική Εταιρεία ανακύκλωσης, πόσα χρήµατα παίρνει από 
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την ανακύκλωση και να ρθείτε εδώ να µας πείτε γιατί εµείς έχοµε τσάµπα την ανακύκλωση και 
δεν δίνεται τίποτα στο ∆ήµο Καλαµάτας σε µια δύσκολη εποχή. ∆εν είναι εδώ ΄04 ή ΄05, το 
2008 να ξέρετε ότι έχουνε καταρρεύσει οι τιµές των ανακυκλώσιµων υλικών και αυτό 
δηµιουργεί µεγάλα προβλήµατα στον τοµέα της διαχείρισης των απορριµµάτων. Κάποιος 
λοιπόν να µας εξηγήσει εδώ γιατί ενώ ο ∆ήµος Αµαρουσίου εισπράττει, γιατί ο ∆ήµος 
Ζακύνθου εισπράττει από την ανακύκλωση, εµείς πρέπει να κάνοµε πολιτική στα σχολεία για 
την ανακύκλωση, -πρέπει να κάνοµε, πρέπει να κάνοµε κάθε προσπάθεια να διαφηµίζοµαι να 
προβάλοµε, - αλλά να µην εισπράττοµε τίποτα, να παρακαλάµε! Και αυτό κάποιος πρέπει 
αγαπητοί συνάδελφοι να το εξηγήσει. 
Να πω επίσης, διότι η πρόταση είναι συγκεκριµένη, πρώτον για το κλείσιµο του Μαραθόλακα 
και την έναρξη της διαδικασίας αποκατάστασης και την τοποθέτηση του µπαλοποιητή µε τους 
όρους και τις προϋποθέσεις που είπε εδώ η ειδική σύµβουλος. Να πω ακόµα ότι και φυσικά εάν 
υπάρχει διάθεση εµείς αποδεχόµαστε παράλληλα µε την επιτροπή να υπάρξει επιτροπή και των 
ευαίσθητων και των ευαισθητοποιηµένων Καλαµατιανών  οι οποίοι να παρακολουθούν τη 
διαδικασία και την εξέλιξη, δεν έχοµε καµία αντίρρηση, και όσο επιτρέπουν οι δικές µα 
δυνάµεις θα προχωρήσοµε και τις διαδικασίες οι οποίες προβλέπονται  από τον Περιφερειακό 
Σχεδιασµό.  
Εγώ αυτά παρέλαβα αγαπητοί συνάδελφοι και εδώ οι συνεργάτες µου, 24 µήνες. Αν νοµίζετε 
ότι εµείς θα λύνοµε ένα πρόβληµα 50 ετών που εσείς µας προτείνατε αλλά ποτέ δεν µας είπατε 
µε ποίον τρόπον ακριβώς, νοµίζω ότι είµαστε εξωπραγµατικοί. Θέλοµε τη συνεργασία όλων, τη 
συνεννόηση για εθνικό θέµα, γι΄ αυτό µιλάµε για εθνικό θέµα, για θέµα Παµπελοποννησιακό 
πρώτης προτεραιότητας, ώστε να το αντιµετωπίσοµε µε τον καλλίτερο τρόπο. Βεβαίως αν 
επιλέγετε το δρόµο ¨εάν¨ ¨εφόσον¨ ¨θα¨, µε προϋποθέσεις και το ένα και το άλλο, είναι 
βέβαιο ότι δεν µπορούµε να φτάσοµε σε αποτέλεσµα.  
Να απαντήσω όµως και κάτι ρωτήσατε. Τι θα γίνει την 1η/1 εάν δεν έχουν προωθηθεί οι 
διαδικασίες; Υπάρχουν προβλήµατα. Τι θα γίνει µε το ∆ήµο Αβίας που δεν έχει χωµατερή; Τι 
θα γίνει µε το ∆ήµο Λεύκτρου; Τι θα συµβεί;  
Υπάρχουν αυτά τα ειδικότερα προβλήµατα τα οποία αντιµετωπίζονται σε επίπεδο Περιφέρειας 
σε συνεννόηση µε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προχθές, εδώ και ένα µήνα ήρθε ο κ. Πονσέ, 
γραφειοκράτης, ο οποίος χειρίζεται το συγκεκριµένο θέµα στην Ελλάδα, άφησε 450 
σκουπιδότοπους σαν το Μαραθόλακα ανοικτούς. Ξέρετε είµαστε σε µια εποχή οικονοµικής 
κρίσης, σε µια εποχή κατάρρευσης των τιµών και στα ανακυκλώσιµα υλικά, µπαίνουνε άλλες 
προτεραιότητες. Εγώ θα αγωνιστώ µε όλες µου τις δυνάµεις για να µην µείνει ανοικτός ο 
Μαραθόλακας και αντί για 450 σκουπιδότοπους στην Ελλάδα έχοµε 452 ή 480, διότι θα είναι 
πράγµατι  κρίµα τώρα που υπάρχουνε τα χρήµατα και είναι αυτά από εθνικούς πόρους να 
ξεκινήσοµε τη διαδικασία αποκατάστασης όπως στο Μπουρνιά και στα Γιαννιτσάνικα, να µην 
κλείσοµε το Μαραθόλακα  τώρα. Και να ξέρετε, γιατί µου λέτε πολλές φορές, όλοι οι ∆ήµοι 
έκλεισαν έναν σκουπιδότοπο  αγαπητοί συνάδελφοι. Πήγαινα στον Περιφερειάρχη και του 
΄λεγα, εκτός από  τα Γιαννιτσάνικα έχοµε και το Μπουρνιά, και µε κοίταγε. ∆εν υπήρχε 
πουθενά γραµµένος. Εκτός από του Μπουρνιά έχοµε και του Μπάκα το λατοµείο µε χίλια 
φορτηγά.  
Εγώ εκείνο το οποίο έχω υποσχεθεί θα γίνει πράξη. Να ΄µαστε γεροί,  δεν θα υπάρξει 
σκουπιδότοπος στην πόλη µας, αυτό το φρύδι το απαίσιο που ξεκινάει από τον Μπουρνιά – 
µαραθόλακα – Γιαννιτσάνικα, χωρίς να έχει αποκατασταθεί.    Συγχωρείστε µε, λυπάµαι αλλά 
δεν υπάρχουν µαγικές λύσεις. Αν υπάρχει µια συγκεκριµένη πρόταση παρακαλώ να κατατεθεί, 
να γραφεί στα πρακτικά και να τη δούµε.    

 
 Ευχαριστώ κ. ∆ήµαρχε. 
Ο κ. Τσερώνης.    

 
ΤΣΕΡΩΝΗΣ: Ούτε λίγο ούτε πολύ ο κ. ∆ήµαρχος    … 
 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 
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Μισό λεπτάκι, επειδή έχω µείνει στη διαδικασία να πάρει το λόγο ο κ. Ηλιόπουλος 
και ο κ. Μπάκας.  

Ο κ. Μπάκας ο ∆ηµήτρης. Έχω µείνει σ΄ εκείνη τη διαδικασία. Μετά ευχαρίστως να µιλήσετε. 
 
 Εγώ θα ξεκινήσω µε την κουβέντα  που είπε ο Ντίνος. ¨Ούτε λίγο ούτε πολύ 
ο κ. ∆ήµαρχος¨ .∆εν είναι   ¨Ούτε λίγο ούτε πολύ¨. Ο κ. ∆ήµαρχος µας 

έχρησε συνυπεύθυνους στη διαχείριση των πραγµάτων που έχει αυτός την ευθύνη την 
πολιτική. Και όχι µόνο αυτό, εγώ απόψε εδώ επειδή πολιτικά αποφασίζουµε και το έχουµε 
ξαναπεί και φυσικά δίνουµε λύσεις, φλόµωσα στα νούµερα, στους νόµους… Ο τάδε νόµος, ο 
τάδε, που άλλαξε… Από ποιους άλλαξε; Από την ίδια τη κυβέρνηση που χειρίζεται το 
Βατοπέδιο, τα σκάνδαλα και δεν δίνει λεφτά στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Να τους δώσουµε τα 
37 χιλιάρικα που θέλουνε το µήνα …. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Μπάκα, στο θέµα. Κύριε Μπάκα, µε χαµηλούς τόνους. 

 
Να δώσουν τα χρήµατα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση αυτά που δικαιούται η 
Τοπική αυτοδιοίκηση για να τους τα δώσουµε.  

Αυτή είναι η πραγµατικότητα. 
∆ιαχείριση των σκουπιδιών, 20 χρόνια. Είκοσι (20) χρόνια θα θα θα θα θα θα. Που ο κεντρικός 
σχεδιασµός; Που το πολιτικός θάρρος και οι αποφάσεις; Που η διαχείριση και η εµπειρία τόσων 
ευρωπαϊκών χωρών για τα σκουπίδια; Τίποτε από όλα αυτά, ξέρετε γιατί;   Γιατί ο καθένας 
πέταγε το µπαλάκι στον άλλον. Και η λύση που δίνεται σήµερα δεν είναι λύση οριστική, είναι 
ένα ηµίµετρο είναι µία λύση η οποία θα λέµε σαν τη Μαραθόλακα ουδέν µονιµότερο του 
προσωρινού.  Θα πάµε στη 2η φάση. Ποια είναι η διαφορά για το 213 που λέτε, η σύµβαση 
που είχε υπογραφεί για τη Μαραθόλακα, το ενοικιοστάσιο, µε τη σύµβαση  που ζητάτε εσείς 
από το ∆ασαρχείο που είναι 10 χρόνια, για να τα ακούει ο κόσµος, όταν έχουµε διαβεβαίωση  
από την Περιφέρεια ότι σε 2 χρόνια θα έχουµε περάσει σε 2η φάση και θα έχει φύγει από εκεί 
ο µπαλοποιητής; Γιατί κάνετε για 10 χρόνια σύµβαση;     
Ας έχουµε πισινή.  
Ρωτήσαµε την κα Μουρελάτου, αυτούς τους δεκάδες χιλιάδες κύβους που θα δηµιουργηθούν, 
για την αποκατάσταση µετά που θα πρέπει να τους µεταφέρουµε εάν γίνει στο Παλιοροβούνι η 
νέα χωµατερή ποιος θα τα πληρώσει; Ποια ήταν η απάντησή της: ¨Ο Φορέας ∆ιαχείρισης¨. 
∆ηλαδή εµείς.  
Ποιο είναι το έξυπνο κόλπο της κεντρικής κυβέρνησης; Πετάει ευθύνες και αρµοδιότητα στην 
Τοπική Αυτοδιοίκηση χωρίς χρηµατοδότηση. Βάλτε, λέει, στους δηµότες. Και έρχεται ο 
∆ήµαρχος τώρα, και σωστά κάνει, και λέει: ¨∆αµόκλειος σπάθη τα οικονοµικά. Ποιοι θα τα 
πληρώσουν αυτά, οι δηµότες; Φιλολαϊκή η πολιτική µου.¨ Όχι κύριοι, είσαστε ταυτισµένοι, 
όπως και οι προηγούµενες ∆ηµοτικές Αρχές, µε την εκάστοτε πολιτική εξουσία. ∆εν 
διεκδικήσατε και δεν διεκδικείτε. ¨Σφάξε µε αγά µου να αγιάσω¨ είσαστε.   Και ερχόµαστε 
σήµερα λοιπόν στο παραπέντε, ενώ έχουµε πει ότι θα συζητάγαµε το θέµα, µας βάζετε στην 
µπρίζα και µας λέτε τι: ¨Ξέρετε κάτι, εάν  δεν ψηφίσουµε στις 18 ∆εκέµβρη, µεθαύριο θα 
έχουµε πρόστιµα την 1η Γενάρη¨.  Ε όχι δεν το ψηφίζουµε. Είναι δική σας η πολιτική ευθύνη. 
Λύσεις δεν σας έχουµε δώσει και προτάσεις; Γιατί τις αξιολογήσατε, τις αξιοποιήσατε; Σας 
µιλήσαµε για Περιφερειακό Σχεδιασµό και την πρόταση την είχαµε δηµοσιοποιήσει και στις 
εφηµερίδες. Είπαµε αξιοποιήστε το παράδειγµα της ∆υτικής  Μακεδονίας και εκεί έχουν Φορέα 
∆ιαχείρισης, 4 όµοροι νοµοί. Και εµείς τις σας είχαµε πει; Μεσσηνία, Λακωνία, Αρκαδία ακόµα 
και Ηλεία στα ορύγµατα της Μεγαλόπολης µπορεί να δέχεται σκουπίδια για 500 χρόνια και εκεί 
να φτιάχνατε ένα εργοστάσιο, εργοστασιακή βάση. Αυτό από το 2003. Σήµερα έχουµε 2008 
και ερχόσαστε και µας λέτε ¨∆εν προλαβαίνουµε¨. Ε βέβαια δεν προλαβαίνουµε, αφού δεν έχει 
γίνει τίποτα. Έγινε συνεργασία µε τους όµορους νοµούς; ∆ιανοµαρχιακή συνεργασία, 
διαδηµοτική συνεργασία, να καθίσετε να κουβεντιάσατε και σε επίπεδο Περιφέρειας;  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ ∆ΗΜ.: 

ΜΠΑΚΑΣ ∆ΗΜ.:  
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Λέµε για τη ΜΟΛΑΚ.  Είπε ο ∆ήµαρχος κάναµε µία πρόταση, δύο προτάσεις τρεις προτάσεις να 
ενταχθεί στο σχεδιασµό και απορρίφθηκε. Από ποιον απορρίφθηκε; Από τον Περιφερειάρχη, 
που ήθελε να γίνει ο εκσυγχρονισµός. Όχι. Από την κυβέρνηση απορρίφθηκε. Σοβαρά. 
Απορρίφθηκε από την κυβέρνηση και ερχόµαστε και λέµε τώρα εµείς, απαξίωσε ένα έργο 7 
εκατοµµυρίων.  Αυτό που είπε ο Ντίνος ο Τσερώνης κρατήστε το. Πιθανόν δεν είναι λάθος η 
ΜΟΛΑΚ, πιθανόν να είναι λάθος η χωροθέτησή της, ο τόπος που κατασκευάστηκε η ΜΟΛΑΚ 
διότι εκεί πραγµατικά είναι µία περιοχή που µπορεί να έχει παρά πολύ υψηλούς δείκτες 
ανάπτυξης, αξιοποίησης παραλιακής ζώνης, κατοικίας κ.λ.π. Η χωροθέτηση όχι η ΜΟΛΑΚ είναι 
λάθος, ο τόπος.  
Γιατί δεν σας έχουµε κάνει προτάσεις;   Η ανακύκλωση ανακύκλωση. ¨Αν θα γίνει και αν τα 
ανακυκλώσιµα υλικά…¨ Εάν δεν είναι σαν προοπτική και σαν στόχος και σαν πολιτική της κάθε 
∆ηµοτικής Αρχής να επενδύει στο µέλλον τότε καλά κάνετε και µας φέρνετε µια προσωρινή 
λύση. 
Όχι κύριοι δεν το ψηφίζουµε.     

 
Ευχαριστώ. 
Κύριε Ηλιόπουλε.  

 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Κύριε Πρόεδρε, … 

 
Και µια ερώτηση προς το ∆ήµαρχο, γιατί άνοιξε η συζήτηση για τη ΜΟΛΑΚ. 
Ποιοι ήταν οι εργαζόµενοι που περιφερόντουσαν στην Αθήνα µε φακέλους 

στην κ.λ.π.,  µας ενδιαφέρει αυτό, ∆ηµοτικό Συµβούλιο είµαστε.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Ηλιόπουλε.  

 
Κύριε Πρόεδρε, είναι απορίας άξιον πως µε τόση µεγάλη ευκολία λέµε 
τόσες µεγάλες κουβέντες. Απαξιώθηκε η ΜΟΛΑΚ µέσα σε 3 χρόνια 

λειτουργίας. Η ΜΟΛΑΚ έγινε το ΄97, λειτούργησε. Ένα χρόνο µε ∆ηµαρχοντία Μαλαπάνη  και 2 
– 3 χρόνια µετά µε ¨∆ηµαρχοντία Κώστα Αθανασόπουλου¨ εντός εισαγωγικών. Αυτό είχε σαν 
αποτέλεσµα η κακή λειτουργία της ΜΟΛΑΚ… 
 
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ επέβλεπα το εργοστάσιο;  
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Θα σου εξηγήσω αµέσως γιατί. 
 
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Οι υπάλληλοι που διορίσατε εσείς ….  
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Θα σου εξηγήσω αµέσως γιατί. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ¨Όχι µην κάνετε διάλογο.   
 
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ:… (δεν ακούγεται)  
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Μην τρέχεις. 
 
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ µην τρέχω;  Στην αυλή του κρεµασµένου δεν µιλάνε για σχοινί.  

 
Στη σύµβαση του ΄97 τη δαπάνη συντήρησης και αλλαγής των 
εξαρτηµάτων είχε ο ∆ήµος. Στην ανάθεση που κάνατε εσείς … 

 
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ σας υποσχέθηκα ….  … (δεν ακούγεται)   

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ ∆ΗΜ.: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 
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ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Μην µιλάς, µην µιλάς, άσε να µιλήσω. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Ηλιόπουλε µε ηρεµία.  

 
Το 1998 Αθανασόπουλε αναθέσατε όχι µόνο τη λειτουργία αλλά και τη 
συντήρηση στο Λαδά µε αποτέλεσµα να µην αλλάξει ποτέ κανένα 

εξάρτηµα. Τότε ήµουνα στη ∆ηµαρχιακή, τα θυµάσαι.  Προς τιµήν του ο ∆ήµαρχος ο Παναγής 
ο Κουµάντος το έλεγε κάθε τόσο. ¨Κώστα τα εξαρτήµατα αλλάζονται;¨ ∆ιαβεβαίωνες ότι όλα 
… 

 
Κύριε Ηλιόπουλε φύγατε από το θέµα. Έχετε φύγει από το θέµα τελείως. Ε, 
προχωρήστε, τοποθετηθείτε για το συγκεκριµένο.  

 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: ∆ιαβεβαίωνες ότι … 
 
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ; Εγώ;   

 
Άσε µην τρέχεις. … ότι όλα πάνε σωστά, µε αποτέλεσµα το 2003 
σκουπίδια έβαζες σκουπίδια έβγαζες και η τελευταία λύση ούτε έβαζες 

ούτε έβγαζες  γιατί τα έβαζες δίπλα στο οικόπεδο της ΜΟΛΑΚ. Αυτό έκανες  και αυτό που λέει 
ο ∆ήµαρχος έχει δίκιο ότι βρήκε εκεί πέρα µια χωµατερή. Το έχω πει και άλλη φορά θα το πω 
και τώρα, η χωµατερή αυτή έχει ονοµατεπώνυµο ¨Αθανασόπουλος¨.    
 
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Συµφωνώ µαζί σου …..  
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Άρα λοιπόν αφού συµφωνείς  άµα είχες το σθένος να δώσεις λύση …. 
 
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: …..  (δεν ακούγεται) Σε εµένα το λες;   
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μην κάνετε διάλογο. Παναγιώτη κατέβασε τους τόνους. 

 
… απαξιώνοντας το εργοστάσιο λειτουργικά και µηχανολογικά και 
δηµιουργώντας εκεί πέρα ….  

 
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Σε εµένα το λες;  Σοβαρολογείς; 

 
… και δηµιουργώντας δίπλα µία χωµατερή για την οποία ο ∆ήµαρχος 
σωστά αναφέρει ότι πρέπει να αποκατασταθεί, τότε µπράβο καλά 

έκανες. 
Εάν δεύτερο. Μέχρι το 2003 την ευθύνη για τη χωροθέτηση της Μονάδας Ολοκληρωµένης 
∆ιαχείρισης είχε η Νοµαρχία και δυστυχώς για σας κ. ∆ήµαρχε τότε είσαστε ο καθ΄ ύλην 
αρµόδιος. Άρα λοιπόν δεν ασχολείστε 2 χρόνια …  
 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: … (δεν ακούγεται)  

 
Θα σας εξηγήσω και εσάς.  
… δεν ασχολείστε 2 χρόνια σαν ∆ήµαρχος µε τα σκουπίδια αλλά και 8 

χρόνια σαν Αντινοµάρχης. Έχουνε µείνει ιστορικά τα …. του κ. Αθανασόπουλου προς εσάς στη 
Νοµαρχία να βρείτε χώρο. Άρα λοιπόν µην παριστάνετε ότι έχετε 2 χρόνια θητεία.  
Και µετά έγινε η Μαραθόλακα. Γιατί έγινε η Μαραθόλακα, γιατί του Μπάκα το λατοµείο.  
 
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Τις γούβες του Αναγνωσταρά και τις γούβες της Μεγαλοπόλεως …  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  



Συνεδρίαση :36/2008                                 Πέµπτη 18 /12 / 2008 ΑΠΟΦΑΣΗ  612/2008 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  56 

 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Κύριε Πρόεδρε … 
 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Να γράφονται στα πρακτικά αυτά όλα. 
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ. Να γράφονται, µα εγώ τα λέω για να γράφονται.  
 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ……  κυρώσεις.  
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ. Εγώ τα λέω για να γράφονται.  
 
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: …. τις γούβες …. (δεν ακούγεται) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μην κάνετε διάλογο. 

 
Το 2003 τι παραλάβαµε εµείς, γιατί ο κ. ∆ήµαρχος είπε τι παρέλαβε το 
2006.  

5.000 τόνους σκουπίδια στην πόλη, το εργοστάσιο κλειστό µε δικαστική απόφαση, οπότε η 
νέα τότε ∆ηµοτική Αρχή  βρήκε την έσχατη αυτή λύση της Μαραθόλακας. Σε αυτή τη λύση, 
για να ξέρουµε και τι µας γίνεται, προς τιµή σας συµφώνησες µόνο εσύ και ο Πρόεδρος Μικρής 
Μαντίνειας.  
 
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Λάθος έχεις κάνει, εγώ ….  
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Άσε,  …  

 
……  εξαίρεση µόνο για τον …… Ο κ. Κουδούνης ψήφισε, όλοι  ψηφίσαµε, 
σας συµπαρασταθήκαµε …. (δεν ακούγεται) 

 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Άσε. Εντάξει. Έχεις δίκιο… 
 
Φωνή: οµόφωνη …… (δεν ακούγεται)  
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Θυµάµαι πάρα πολύ καλά.  Εµένα µιλάς τώρα; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μη διακόπτετε, µη διακόπτετε. 
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Και µε την  συµµετοχή της παράταξης ¨Ανθρώπινη και Όµορφη Πόλη¨.  
 
Φωνή: Σ΄ αυτό που λέει έχει δίκιο. 

 
Μετά το 2003  πάµε η αρµοδιότητα στην Περιφέρεια και τότε γίνεται το 
2004 και η ένταξης της ΜΟΛΑΚ στον Περιφερειακό Σχεδιασµό χωρίς 

απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Ακούστε δηµοκρατική κυβέρνηση το 2004 µε την κα 
Αβούρη Γενικό Γραµµατέα πήρε ένα περιουσιακό στοιχείο του ∆ήµου Καλαµάτας  χωρίς να µας 
ρωτήσει, χωρίς να έχει απόφαση.  
Απόφαση από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο κ. ∆ήµαρχε που είναι κατά το νόµο αρµόδιο, δεν έχει 
απόφαση, δεν έχει καµία απόφαση.  Το 2003 όµως που πέρασε στο ΥΠΕΧΩ∆Ε έγιναν τρεις 
χωροθετήσεις στην Αθήνα, . …. κ.λ.π. .   Μετά έγινε η χωροθέτηση στην Οιχαλία και έγινε από 
τότε η Περιφέρεια για να βγάλει από πάνω το βάρος έκανε το ΦΟΣ∆Α. Εµείς τότε η ∆ηµοτική 
Αρχή υποχωρήσαµε να πάει ο Αθανασόπουλος και µάλιστα έγινε και Πρόεδρος γιατί είχαµε την 
ανάγκη και την ανησυχία να προωθηθεί η διαδικασία γιατί είχαµε ανοιχτή τη Μαραθόλακα και 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  
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είχαµε πει ότι έχει προσωρινή λειτουργία. Γι΄ αυτό ακριβώς το λόγο υποχωρήσαµε να πάει ο 
Αθανασόπουλος Πρόεδρος στο ΦΟΣ∆Α.  
 
Φωνές: …. (δεν ακούγονται)  
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Εφόσον είµαστε ∆ήµος Καλαµάτας και Πρόεδρος.  
 
Φωνή: …… δεν τον βγάλατε εσείς ως Πρόεδρο.  
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Σοβαρά µιλάς; 
 
Φωνή: Ως ΤΕ∆Κ … (δεν ακούγεται) 

 
 Έλα άσε τώρα, άσε, εντάξει. 
Άσε εσύ. Εσύ δεν το ξέρεις. Εµείς τον στείλαµε και εµείς τον κάναµε. Με 

τη δική σας … 
 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  Τον Σπυρόπουλο κάνατε εσείς Πρόεδρο.  

 
Θα σας πω µετά για τον Σπυρόπουλο. 
Και αφού γίνεται ο ΦΟΣ∆Α και περιµέναµε πάλι η Καλαµάτα που έχει το 

µεγαλύτερο όγκο σκουπιδιών να έχει τον Πρόεδρο του ΦΟΣ∆Α η εσωκοµµατική διένεξη για 
την πρωτοκαθεδρία  στο νοµό  µεταξύ ∆ηµάρχου και ∆ηµάρχου Μεσσήνης… 
Ο Αθανασόπουλος δεν βγήκε ούτε καν Αντιπρόεδρος, ούτε καν Αντιπρόεδρος!  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Στο θέµα Παναγιώτη, στο θέµα. 

 
Και η πολιτική του παράταξη είχε ισοψηφία µε αποτέλεσµα ο ∆ήµος 
Καλαµάτας να µην έχει πλέον φωνή και καµία  παρέµβαση στο ΦΟΣ∆Α. 

Και ερωτώ, ο ΦΟΣ∆Α τι κάνει; Απ΄ ότι άκουγα χθες στην τηλεόραση, προκηρύσσει µελέτες, 
αναβάλει µελέτες, έρχεται ο Περιφερειάρχης λέει προχωρήστε τες. ∆ιακόπτοντας δεν γίνεται 
τίποτα  Και όπως ρώτησα τώρα την κα Μουρελάτου αν ισχύει αυτή η απόφαση για το 
Παλιοροβούνι ούτε φωνή ούτε ακρόαση.   Ήξεις αφίξεις, θα σας ειδοποιήσει λέει ο 
Περιφερειάρχης. Αυτό έγινε τελικά. Και ρωτώ, µήπως πρέπει κ. Αθανασόπουλε να κάνετε µία 
πρόταση στο ΦΟΣ∆Α   να βρεθεί άλλος χώρος; Γιατί εγώ, αν κάνετε τέτοιο διαγωνισµό θα 
έχετε τουλάχιστον µία πρόταση.  
 
Φωνές: … (δεν ακούγεται)  

 
Συµφωνητικό όχι. Συµφωνητικό µέχρι το 2014.  
Γιατί έγινε.  

Πρέπει κάποτε ο κ. ∆ήµαρχος να καταλάβει ότι δεν λειτουργούµε όλοι ίδια. Εµείς µπορούσαµε 
όταν είχαµε χάσει τις εκλογές να µην κάνουµε ανανέωση του συµβολαίου, να ρθει και να µην 
βρει τίποτα. Κύριε ∆ήµαρχε µπορούσαµε, το ξέρετε. 
 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Έπρεπε να το κάνετε, µε µπλέξατε και µε τιµωρήσατε µ΄ αυτό.   

 
Και αντί να έχουµε, όχι το ευχαριστώ, την κατανόηση ότι βρήκε όταν 
παρέλαβε ένα χώρο εναπόθεσης µας κατηγορεί γι΄ αυτό. 

 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συντοµεύετε αν θέλετε. 
 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  
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Αλλά εµείς γιατί κάναµε το 2014, να σας εξηγήσω γιατί. Πρώτον είχαµε 
πρόβληµα, και ακόµα και να λειτουργούσε το Παλιοροβούνι ή η ΜΟΛΑΚ, 

µε τα µπάζα. Πρώτον, έπρεπε κάπου να πάνε τα µπάζα. Και δεύτερον, η πιο βασική λύση ήταν 
ότι ο ∆ήµος, ο κάθε ∆ήµος πρέπει να έχει και µία εναλλακτική λύση διότι η Περιφέρεια βλέπαµε 
δεν προχωράει τίποτε καθόλου και δεν µπορούσε µία ολόκληρη πόλη να ξαναζήσει αυτό που 
έγινε το 2003. 

 
Παναγιώτη θερµή παράκληση, συντόµευε λιγάκι γιατί έχουµε περάσει το χρόνο 
κατά πολύ.  

 
Από εκεί και πέρα, µας ζητάτε να χωροθετήσουµε να τοποθετήσουµε 
κ.λ.π. Όπως µας είπε η κα Μουρελάτου κ. Σπίνο, δεν ξέρω αν είσαι και 

αρµόδιος,  και κ. Αθανασόπουλε, δεν έχουµε ούτε ένα τοπογραφικό. 
 
Φωνή: … (δεν ακούγεται) 

 
Συγγνώµη. Κύριε Αθανασόπουλε ούτε ένα τοπογραφικό. Ποιο χώρο θα 
οριοθετήσουµε; 

 
Φωνή: … (δεν ακούγονται) 

 
Τι όπως …  Έπρεπε µέσα να υπάρχει ένα τοπογραφικό  που να δείχνει 
την έκταση.  

 
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Εξήγησέ τους εσύ που ξέρεις, στους συναδέλφους που δεν ξέρουνε.  
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Εγώ εσένα ρωτάω, εσύ κάνεις την εισήγηση.   
 
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Αφού το ξέρεις.  
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Υπάρχει µέσα τοπογραφικό που να λέει ποιο χώρο;   
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παναγιώτη συντόµευε λιγάκι. 
 
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Εµένα γιατί µε αναφέρεις συνέχεια δεν µπορώ να καταλάβω.  

  
Υπάρχει κανένας χώρος που µας ζητάτε να χωροθετήσουµε; ∆εν 
υπάρχει τίποτα. Πρόχειρα, ανεύθυνα και επικίνδυνα. Ποιο χώρο ζητάτε; 

Πέστε µας. Η κα Μουρελάτου ζήτησε ακόµα και συντεταγµένες και  µεσο….. και εσείς φέρατε 
εδώ πέρα ένα χαρτί και λέτε ψηφίστε. Έτσι γίνονται αυτά τα πράγµατα; Τέτοια ανευθυνότητα; 
Τέτοια προχειρότητα; Να ψηφίσουµε τι; Τι θα ψηφίσουµε; Για 2 χρόνια τη Μαραθόλακα 
ακόµα, 3 ή 10 - 13;   Και επειδή κ. Αθανασόπουλε, για να µην τρέφετε αυταπάτες ότι ούτε του 
χρόνου τέτοιο καιρό δεν θα είναι ο Περιφερειάρχης στη θέση του και θα έχει αλλάξει όπως 
καταλαβαίνεις, όπως άλλαξε η κα Αβούρη, και εδώ όχι µόνο µεταξύ κυβερνήσεων αλλά και 
µεταξύ Περιφερειαρχών υπάρχουν διαφορετικές λύσεις, δεν µπορούµε να έχουµε καµία 
εµπιστοσύνη.  
Μας ζητούνε να χωροθετήσουµε  κάτι το οποίο δεν γνωρίζουνε οι ίδιοι.  
 
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: ... (δεν ακούγεται)  
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Μη ρε Κώστα, εδώ δεν … 
 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:   

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κάνε µου τη χάρη τελείωνε.   
 
Τελειώνοντας έχω να πω τούτο. Εµείς είµαστε υπέρ να κλείσει η 
Μαραθόλακα …  

 
Φωνές: …. (δεν ακούγονται) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ησυχία, µη διακόπτετε, µη διακόπτετε.  

 
Εµείς από το 2003 είχαµε σαν θέση ότι η Μαραθόλακα είναι προσωρινή 
γι΄ αυτό σήµερα εµείς δεχόµαστε  η Μαραθόλακα ότι πρέπει να κλείσει. 

Από εκεί και πέρα επειδή ο κ. ∆ήµαρχος όλη αυτή τη διετία και συν τα οκτώ χρόνια που ήταν 
υπεύθυνος και είναι υπεύθυνος για τις χωµατερές για το ΧΥΤΥ και για τις Μονάδες 
Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης δεν ήρθε καθόλου στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο παρά τις εκκλήσεις 
µας και µας φέρνει πάντα προ απροόπτου µε τη σπάθη του προστίµου, κ. ∆ήµαρχε αυτό το 
δρόµο διαλέξατε το µοναχικό, να τον πάτε µόνοι σας, εµείς δεν θα συµµετέχουµε.        

 
∆ίλεπτα. ∆ίλεπτα παιδιά, το έχουµε εξαντλήσει το θέµα τόσο πολύ που δεν πάει 
άλλο.  

Αρχίζω από την κα Βασιλάκη, κ. Μπάκα, κ. Μέλιο και κ. Παπαµιρκούλη. ∆ίλεπτα όµως αν έχετε 
την καλοσύνη γιατί το ξεχειλώσαµε.  

 
Κύριε Πρόεδρε, κ. ∆ήµαρχε, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνδηµότες, τα ορεινά 
Τοπικά ∆ιαµερίσµατα του ∆ήµου µας στον Ταϋγετο στην παρούσα φάση δεν 

αντιµετωπίζουν  µόνο τα γνωστά προβλήµατα που έχει η ύπαιθρος σε  ολόκληρη την 
επικράτεια, αντιµετωπίζουν δυστυχώς και τις ολέθριες συνέπειες από την καταστροφική 
πυρκαγιά της 23ης Αυγούστου 2007 για την οποία ο κρατικός µηχανισµός δεν είναι άµοιρος 
ευθυνών. Θα περίµενε λοιπόν κανείς ένα πλούσιο πρόγραµµα άµεσα υλοποιήσιµο που θα 
στοχεύει στην αποκατάσταση, στην αναζωογόνηση και την συγκράτηση του πληθυσµού στην 
περιοχή. Η πολιτεία και ο ∆ήµος αρνούνται πεισµατικά να κατανοήσουν το βάρος αυτής της 
ευθύνης  και αντί να εστιάσουν όλο το ενδιαφέρον των Υπηρεσιών, να αξιοποιήσουν τις 
δωρεές και την αυθόρµητη διάθεση συνεισφοράς του κόσµου προς όφελος των κατοίκων και 
της περιοχής  όσο πιο σύντοµα γίνεται, µεθοδεύουν πολιτικές που θα αποδοµήσουν πλήρως 
τον πληγωµένο Ταϋγετο. 
Στις 3-11-2008 µε την απόφαση 2451 της περιφέρειας Πελοποννήσου παραχωρούνται 31 
στρέµµατα δασικής έκτασης για την εγκατάσταση του δεµατοποιητή των αστικών 
απορριµµάτων   τα οποία θα δεµατοποιούνται και θα αποθηκεύονται στον ίδιο χώρο, στη 
Μαραθόλακα. ∆εν χρειάζεται νοµίζω να αναφερθώ στις φοβερές συνέπειες από παρόµοιες 
εγκαταστάσεις. Αυτό το έχουν κάνει επιτυχώς αρµόδιοι επιστήµονες. Αυτό που θέλω να πω 
κλίνοντας είναι ότι ως µία επιλογή απόλυτα επιζήµια και επικίνδυνη µας βρίσκει απόλυτα 
αρνητικούς.  
Σας ευχαριστώ πολύ.  

 
Ευχαριστώ.  
Ο κ. Μέλιος. 

∆ίλεπτα από εδώ και πίσω γιατί εξαντλήθηκε το θέµα πολύ.       
  
Επειδή ο κ. ∆ήµαρχος έχει αναφερθεί πάρα πολλές φορές στο άτοµο µου λέγοντας 
ότι έχω βάλει φαρδιά πλατειά την υπογραφή µου, να σας θυµίσω κ. ∆ήµαρχε όταν 

γίναµε ∆ηµοτική Αρχή το 2003 τα Γιαννιτσάνικα είχαν κλείσει, η ΜΟΛΑΚ δεν λειτουργούσε, 
στους δρόµους υπήρχαν τόνοι σκουπίδια, ο εισαγγελέας φοβέριζε ότι θα µας κλείσει όλους 
φυλακή γιατί δεν µπορούσαµε να µαζέψουµε τα σκουπίδια … 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΒΑΣΙΛΑΚΗ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΜΕΛΙΟΣ:  
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∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Καλά κάνατε ….. (δεν ακούγεται) Καλά κάνατε, δεν σας ….(δεν ακούγεται) 

 
Εµείς έπρεπε να βρούµε µία προσωρινή λύση. Μα το λέτε στις τηλεοράσεις, στις 
εφηµερίδες … 

  
∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  ….. (δεν ακούγεται) 
 
ΜΕΛΙΟΣ: Να σας πω κ. ∆ήµαρχε γιατί το έκανα. 
 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  Καλά έκανες ….  
 
Φωνή: …. (δεν ακούγεται) να απολογηθείς 

 
 Όχι να απολογηθώ και για τον κόσµο γιατί λέει ο κ. ∆ήµαρχος ότι φαρδιά πλατειά 
βάλαµε … Τη βάλαµε. Έπρεπε λοιπόν να βρούµε µια προσωρινή λύση τοποθέτησης 

σκουπιδιών µέχρι να επισκευαστεί η ΜΟΛΑΚ. Αυτό το είχαµε βάλει όρο στον ∆ήµαρχο εκείνον, 
ότι πρέπει  να επισκευαστεί η ΜΟΛΑΚ και να γίνεται η διαχείριση να περνάνε από εκεί και µετά 
να τα τοποθετούµε στην Μαραθόλακα µέχρι να πάµε στο Παλιοροβούνι.  
 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ….. µέχρι το 2014 όµως Γιάννη.   
 

 
Έτσι είχαµε πει. Μετά σε πολλές συζητήσεις λέγατε το κρίµα στο λαιµό τους, ότι 
εµείς είµαστε αντίθετοι µε τη Μαραθόλακα. Βεβαίως είµαστε αντίθετοι, είχαµε 

ψηφίσει για το ΄14 κ. Ηλιόπουλε, γιατί είχαµε ψηφίσει; Να βοηθήσουµε λοιπόν τη ∆ηµοτική 
Αρχή ενώ είχαµε χάσει τις εκλογές… ∆εν τις είχαµε χάσει το 2006; Ψήφισα λοιπόν πάλι ναι, να 
σας δώσουµε το περιθώριο 2 χρόνια να µπορέσετε να προχωρήσετε και εσείς τις µελέτες στο 
Παλιοροβούνι και να πάτε τα σκουπίδια εκεί. Εσείς όµως τώρα … 
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.: Ναι, δεν βάλατε όµως στο συµβόλαιο για 2 χρόνια, µέχρι το ΄14... 
 
ΜΕΛΙΟΣ: Μέχρι το ΄14 βάλαµε γιατί έπρεπε να κάνουµε και την αποκατάσταση.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Μέλιο έγινε κατανοητό.  

 
Γι΄ αυτό βάλαµε µέχρι το ΄14 γιατί έπρεπε να γίνει η αποκατάσταση της 
Μαραθόλακας. Αυτό είχαµε πει κ. Ηλιόπουλε.  

Λοιπόν εµείς είµαστε αντίθετοι τώρα, είµαστε αντίθετοι  Προτείνουµε να επεκταθεί και να 
αναβαθµιστεί η ανακύκλωση. Η ανακύκλωση σ΄ όλο το ∆ήµο Καλαµάτας δεν γίνεται. Λοιπόν 
προτείνουµε να γίνει αναβάθµιση της ανακύκλωσης σ΄ όλο το ∆ήµο, να λειτουργήσει η ΜΟΛΑΚ  
και να βρεθεί ένας νέος χώρος εναπόθεσης των αδρανών υλικών.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Μπάκα. Γιάννη όσο µπορείς πιο σύντοµα γιατί έχουµε ξεφύγει πολύ. 

 
Εγώ κ. Πρόεδρε τη χαίροµαι την αποψινή συνεδρίαση. Κόσµος, 
δηµοσιογράφοι, εκπρόσωποι φορέων, µιλάνε όλοι οι δηµοτικοί σύµβουλοι, 

έχουν ενηµερωθεί εγκαίρως, εναντιθέση µε εκείνη την περιβόητη συνεδρίαση όπου 
αποφασίσαµε, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο κατά πλειοψηφία να δηµιουργηθεί ένας σκουπιδότοπος 
στη Μαραθόλακα. Ειδοποιηθήκαµε τηλεφωνικά την προηγούµενη νύχτα, το λέει εδώ η 
απόφαση άλλωστε ¨Σε έκτακτη συνεδρίαση¨, ερήµην του κοινού, ερήµην των Αλαγονίων. 
Γιατί αν το ξέρανε οι Αλαγόνοι ο κ. Γιάννης Μέλιος ο φίλος µου, πρόκειται για τα καλλίτερα 

ΜΕΛΙΟΣ:  

ΜΕΛΙΟΣ: 

ΜΕΛΙΟΣ:  

ΜΕΛΙΟΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.:  
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παιδιά που υπάρχουνε, σε προσωπικό χαρακτήρα, ως χαρακτήρας, δεν στοιχιζότανε πίσω από 
την εισήγηση του Παναγιώτη του Ηλιόπουλου. Βεβαίως η Γεωργία η Βασιλάκη λέει ¨ψηφίζω 
θετικά¨ αλλά κράτησε και ορισµένες επιφυλάξεις.  Γυναίκα είναι, έξυπνη είναι και επιστήµονας. 
Γνωρίζει ότι αυτά τα προσωρινά µετατρέπονται και σε µόνιµα, σε µόνιµες καταστάσεις Βεβαίως 
έχουµε σήµερα για προστασία Ταϋγέτου κ.ο.κ. Να διαβάσω τοποθετήσεις;  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι Γιάννη. 
 
ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: Να διαβάσω τοποθετήσεις χωρίς να αναφέροµαι σε ονόµατα. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εν περιλήψει  πέστο.  

 
 ¨Εποµένως¨, λέει συνάδελφος τότε που είναι τώρα στη µειοψηφία, ¨δεν 
δέχοµαι …. 

 
Φωνή: …. (δεν ακούγεται) αυτό που λέτε;  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μην κάνετε διάλογο, συνεχίστε κ. Μπάκα. Μην διακόπτετε. 

 
Έπρεπε κύριε να είστε εδώ όταν συζητάγαµε γι΄ αυτά τα θέµατα, αλλά 
απουσιάζατε γιατί κοµµατικά ταυτιζόσασταν. Και αφήστε τους ηρωισµούς και 

τους παλικαρισµούς και τις ευαισθησίες. Αυτό δεν τα τρώµε και εδώ λέµε την άποψή µας ο 
καθένας ελεύθερα. Και ο ένας κρίνει την άποψη του άλλου και καλά κάνουµε. Και αν νοµίζετε 
ότι είστε πιο καλός από άλλους την επόµενη φορά να είστε στη θέση του κ. Μέλιου.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συνέχισε Γιάννη, συνέχισε. 

 
¨Εποµένως δεν δέχοµαι τους χαρακτηρισµούς¨, γιατί κρατάγανε κάποιοι 
σύµβουλοι κάποιες επιφυλάξεις, ¨ότι αυτή η προσωρινή δράση θα 

καταδικάσει τον Ταϋγετο.¨  
 Τώρα έρχεται και λέει άλλα. Αν ήταν ∆ηµοτική Αρχή θα έλεγε αυτά που λέει και η πλειοψηφία 
σήµερα  ¨Παιδιά δεν έχουµε λύση.¨.  
∆εν θέλω εγώ προσωπικά, δεν χρειάζεται  να µου υπαγορεύει κανείς τίποτα. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Γιάννη συνέχισε. 

 
Σας διαδηλώνω έτσι ευθέως ότι απολαµβάνω αυτή την τετραετία γιατί είµαι 
ο εαυτός µου. Λέω αυτό που σκέφτοµαι, συµφωνώ όπου συµφωνώ και 

διαφωνώ όπου διαφωνώ. Και µη νοµίζετε ότι θα ψηφίσω ΝΑΙ. Ψηφίζω ΛΕΥΚΟ για να κρατήσω 
και την επιφύλαξη  ότι τα δύο χρόνια µπορεί να γίνουνε παραπάνω… 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστώ. 

 
Σας παρακαλώ πολύ κ. Πρόεδρε.  
Και ψηφίζω ΛΕΥΚΟ γιατί ακριβώς ΛΕΥΚΟ είχα ρίξει και σε εκείνη τη 

συνεδρίαση. ΛΕΥΚΟ είχα ψηφίσει ακριβώς γιατί είχα επιφυλάξεις και µάλιστα είπα ότι αυτά τα 
θέµατα πρέπει να αντιµετωπίζονται µε όση συναίνεση γίνεται περισσότερο. Είναι κρίσιµα 
θέµατα αλλά λέω: παιδιά ΛΕΥΚΟ ψηφίζω γιατί δεν θα είναι νοµίζω προσωρινή για 2-3 χρόνια 
θα πάµε για πολύ περισσότερα χρόνια, και ψήφισα ΛΕΥΚΟ. Και ξαναψηφίζω πάλι ΛΕΥΚΟ. 
Όποια στάση κράτησα τότε κρατάω και σήµερα. 
 
ΤΣΑΚΑΛΑΚΟΥ: Μπράβο.  

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.:  

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.:  

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.:  

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.:  
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ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: Με τη µόνη διαφορά που εσύ Βίλυ δεν κρατάς την ίδια στάση.  
 
ΤΣΑΚΑΛΑΚΟΥ: Και βέβαια δεν κρατάω. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστώ. 

 
∆ύο κουβέντες, όλος ο κόσµος µίλησε, αν και πράγµατι έχει εξαντληθεί το 
θέµα. 

 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πολύ εξαντλήθηκε. 

 
Σαφώς και ψηφίσαµε τότε για τη Μαραθόλακα γιατί δεν γινόταν διαφορετικά. 
Το ξέρετε όλοι σας. Ήτανε τόνοι τα σκουπίδια και αυτό το είχαµε παραλάβει 

από την προηγούµενη ∆ηµοτική Αρχή που οι µισοί αυτή τη στιγµή στην αίθουσα που είσαστε 
απέναντι ήσασταν στην προηγούµενη ∆ηµοτική Αρχή και δηµιουργήσατε αυτό το πρόβληµα. 
Γι΄ αυτό και ο Γιάννης ο Μέλιος µε πόνο ψυχής και η Γεωργία η Βασιλάκη, ψηφίσανε αυτό το 
πράγµα.  
Τώρα σε ότι αφορά τον κ. ∆ήµαρχο που λέει ότι θα µιλήσουµε ξεκάθαρα, κ. ∆ήµαρχε δεν σας 
βάλαµε σε περιπέτειες σας διευκολύναµε γιατί σαφώς δεν θέλαµε να αντιµετωπίσετε την 
κατάσταση που αντιµετωπίσαµε εµείς το 2003, µην είσαστε και από πάνω κιόλας ότι σας 
βάλαµε σε περιπέτειες. Αυτό είπατε προηγουµένως και µε πόνος ψυχής, ότι σε βάλαµε και σε 
περιπέτειες αφού δεν σε αφήσαµε χωρίς τη Μαραθόλακα να έχεις τόνους σκουπίδια τα πρώτα 
2 χρόνια.  
Εννοείται ότι θα ψηφίσουµε ΚΑΤΑ, το έχουµε δηλώσει άλλωστε, και ψηφίζουµε ΚΑΤΑ γιατί 
πραγµατικά δεν κάνατε τίποτα 2 χρόνια τώρα ενώ θα µπορούσατε να είχατε κάνει κάποια 
πράγµατα  και δεν θα συµφωνήσουµε. Θα κλείσει η Μαραθόλακα 1 για να ξεκινήσει δίπλα η 
Μαραθόλακα 2. ∆εν είναι Γιάννης είναι Γιαννάκης, άλλα λόγια να αγαπιόµαστε.  

 
Ευχαριστώ. 
Κύριε Παπαµικρούλη. 

 
Κύριε Πρόεδρε συγγνώµη. Μου διέφυγε, παρακαλώ πολύ, είναι πολύ 
σηµαντικό για µένα να αναφερθώ  µε δύο κουβέντες στον πρώην λατοµείο 

Μπάκα.  
Η οικογένεια Μπάκα και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εξαπατήθηκαν από την προηγούµενη ∆ηµοτική 
Αρχή. παρότι µας διαβεβαίωναν ότι πρόκειται για σταθµό µεταφόρτωσης µετέτρεψαν 
ολόκληρη την περιοχή σε σκουπιδότοπο και ανακαλύψαµε ότι είναι σκουπιδότοπος όταν πήρε 
φωτιά, γιατί αναφλέγονται τα σκουπίδια. 
 
Φωνή: ∆εν πήρε, καίει συνέχεια. 

 
Καίει συνέχεια. Τότε ανακαλύψαµε ότι είχε γίνει ένα έγκληµα εκεί µέσα, 
δίπλα ακριβώς από το Νέδοντα.  

Παρακαλώ πολύ επειδή εξαπατήθηκαν, εξαπατήθηκε η οικογένεια και επειδή έχει γίνει ένα 
ανάθεµα ένα έγκληµα εκεί, να επισπεύσετε όλες τις διαδικασίες και να επικεντρώσετε την 
προσοχή σας για την αποκατάσταση του χώρου.  

 
Υπάρχει ένα νοµικό πρόβληµα να έχεις υπόψη σου. Όµως θα καταβληθεί κάθε 
προσπάθεια µε τον ένα ή τον άλλον τρόπο, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα την 

στείλουν να πάει εκεί πέρα για να κάνει τον έλεγχο, όπως και σε άλλες περιοχές  οι οποίες  
……..   

ΤΣΑΚΑΛΑΚΟΥ:  

ΤΣΑΚΑΛΑΚΟΥ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.:  

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Ας πάει.  Είµαι στα δικαστήρια ….. κ. Μπάκα και για το συγκεκριµένο θέµα. Αν είναι εγώ να την 
πληρώσω γι΄ αυτές τις ιστορίες ας την πληρώσω.   
Και µη µου λέτε, µε συγχωρείτε που παίρνω το λόγο, για το συµφωνητικό. Το συµφωνητικό  
υπεγράφη µες στο Πνευµατικό Κέντρο, στο γόνατο. Με όρους µέσα … ∆εν ξέρω το πως  
θάφτονται τα σκουπίδια, µε ποία διαδικασία, µε πόσα χρήµατα, χωρίς διαγωνισµούς, µε 
υποχρέωση µες στο συµφωνητικό. ∆εν µου πέρναγαν ούτε από τον Επίτροπο, ούτε η Αβούρη 
µου το υπέγραφε αυτό το συµφωνητικό όπου είχε όρους µέσα χωρίς εργολαβίες και χωρίς 
διαγωνισµούς ποιος θα κάνει τα θαψίµατα των σκουπιδιών. Και χρειάστηκε µια ολόκληρη 
διαδικασία σε πολιτικό επίπεδο για να µη γεµίσει η πόλη µε σκουπίδια. Να µην µου το δίνατε 
εκείνο το συµφωνητικό, σας παρακαλώ που το ένα έλεγε 29 στρέµµατα και το άλλο έλεγε 4. 
Να µη µου το δίνατε, όπως να µη µου δίνατε και άλλα ζητήµατα.        

 
Κύριε ∆ήµαρχε, 4 έλεγε στα συµβόλαιά του γι΄ αυτό µπήκε 4. Στα 
συµβόλαιά του 4 είχε, αλλά εµείς δεν µπορούσαµε να δώσουµε ότι έχει 

ιδιοκτησία 29 αφού συµβολαιογραφικά είχε 4.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παναγιώτη. Εν τάχη αν θέλεις µόνο. 

 
Ναι Πρόεδρε ξέρω, η πλειοψηφία ΝΑΙ οι µειοψηφίες ΟΧΙ. Εντάξει είναι 
γνωστό το… 

Ο Γιάννης ο Μπάκας είπε χαίρεται ην αποψινή συνεδρίαση, εγώ λυπάµαι. Λυπάµαι γιατί από το 
2002 που ανακατεύτηκα µε τα δηµοτικά παρακολουθώντας τις συνεδριάσεις του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου είχα την ευκαιρία να δω τη σηµερινή πλειοψηφία ηττηµένη και κατηφή και 
αποχωρούσα, τη σηµερινή µειοψηφία θριαµβεύουσα  να έρχεται, τα ίδια χαµόγελα βλέπω 
ακριβώς τα πρόσωπα αλλάζουν, τους κυρίους της σηµερινής πλειοψηφίας πολλούς τους είχα 4 
χρόνια δίπλα µου µε κοινές αγωνίες, τώρα έχουν αλλάξει έχουν πάει στα χαµόγελα, αυτοί που 
χαµογέλαγαν πριν 4 χρόνια τώρα έχουµε τις ίδιες αγωνίες.   Το θέµα όµως είναι ότι δεν 
λύνονται τα προβλήµατα, δεν βρίσκονται οι υπεύθυνοι. Βγαίνει ο κ. ∆ήµαρχος και λέει πολύ 
ωραία ¨Τι θέλετε, προβλήµατα 50 χρόνων να τα λύσω εγώ σε 2 χρόνια;¨ ∆εν είπε ο κ. 
∆ήµαρχος στους καλαµατιανούς ότι ¨Καλαµατιανοί έχετε προβλήµατα 50 χρόνων εγώ θα κάνω 
προσπάθειες αλλά µην περιµένετε και πολλά πράγµατα για µένα ή τουλάχιστον εξασφαλίστε 
µου καµιά δεκαριά τετραετίες να τα λύσω.¨. 
Απάντησε η κα Μουρελάτου σε µία ερώτηση που της έκανε και δεν την προσέξατε. Αν είχε 
ξεκινήσει 1 χρόνο νωρίτερα η Περιφέρεια  θα είχαµε προχωρήσει και θα είµαστε πολύ κοντά σε 
µία λύση. Και δεν έχει γίνει τίποτα.    

 
… (δεν ακούγεται) δεν υπάρχει πρόβληµα. … Την άνοιξη θα έχουµε τελειώσει 
….. Παλιοροβούνι έτοιµο για …… 

 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συνέχισε Παναγιώτη, συνέχισε.  

 
Αν το είχες 1 χρόνο νωρίτερα θα ήτανε κακό; ∆εν είσαστε ∆ηµοτική 
Αρχή πριν ένα χρόνο Νικόλα;  

 
ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ: Που είναι η πίεση η δικής σας; 
 
ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: …. Παλιοροβούνι … (δεν ακούγεται) 

 
Η δική σας η πίεση Νίκο µου, ποια είναι η δική σας η πίεση;  
Για την απαξίωση της ΜΟΛΑΚ που χαλάστηκαν τόσα λεφτά, όπως είπε και 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ:  

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ:  
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το ωραίο κλισέ του ελληνικού λαού δεν φταίει κανένας; ∆εν υπήρξε πολιτικός προϊστάµενος, 
δεν υπήρξε κάποιος από το ∆ήµο, δεν υπήρξε Αντιδήµαρχος υπεύθυνος; ∆εν είδαµε καµία 
παραίτηση.  
Συνεχίστε, προχωρήστε σ΄ αυτό το ρυθµό, αλλάξτε τη χωµατερή κάντε τη δεµατερή, αλλά 
γιατί δεν κάνετε όµως και κάτι έξυπνο; ∆ιάβαζα τις προάλλες ότι ο κ. ∆ήµαρχος λέει 
στενοχωρήθηκε, λέγανε τα παραπολιτικά, ότι δεν µπήκε το όνοµά του εκεί στο βράχο της 
Μπιρµπίτας. Πηγαίνετε εκεί και στη νέα Μαραθόλακα βάλτε µια πινακίδα µεταλλική να τη 
βρούνε οι επίγονοι, που να λέει ότι αυτή η δεµατερή που έσωσε την Καλαµάτα µε τη σύγχρονη 
τεχνολογία κ.λ.π. εγκαινιάστηκε επί Περιφερειάρχου τάδε επί ∆ηµάρχου τάδε. Βάλετε τα 
ονόµατά σας και στη δεµατερή! 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συντόµευε Παναγιώτη. 
 
Φωνή: ……. (δεν ακούγεται) 
 
ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ:  Ναι Αργύρη µου να σου πω απαντήσω κάτι;  

 
……. (δεν ακούγεται) … ενώ εσύ λες ότι: ¨Μάλιστα ο κ. Κοσµόπουλος έχει 
φέρει πρόταση να βρεθεί ένα µέρος για πρόχειρη εναπόθεση των 

απορριµµάτων. 
 
Μην κάνετε διάλογο, τώρα κάνετε διάλογο. Παναγιώτη τοποθετήσου, κάνετε 
διάλογο, όχι… 

 
ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ: Σε παρακαλώ… 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι, όχι. έχει φτάσει στο αµήν … 
 
ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ: Θα απαντήσω στον φίλο µου τον Αργύρη  … 
 
ΚΟΥ∆ΟΥΝΗΣ: …. και µάλιστα είπες ……  ευτυχής που βρήκατε αυτό ….  (δεν ακούγεται) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Απαντήστε για να τελειώνουµε. 

 
Μισό λεπτό. Αργυράκο µου, µη στενοχωριέσαι λεβέντη µου, µη 
στενοχωριέσαι.   

Το 2002 Πρόεδρε που ασχοληθήκαµε εµείς µε τα κοινά  η πρώτη κουβέντα που είχαµε πει 
στον καινούριο ∆ήµαρχο τον κ. Κουτσούλη, δεν είναι παρόν αλλά µπορεί να το διαψεύσει, µε 
τους τόνους τα σκουπίδια στους δρόµους είναι: ¨Γιώργο βρες κάπου να µπορέσουµε να τα 
βάλουµε να γλιτώσουµε την πόλη και κάνε τα πάντα για µία µόνιµη λύση. Ανέβα κατέβα 
κατσάβραχα, ανέβα σε ελικόπτερο κάνε γίνε αλπινιστής να βρεις κάπου να βάλουµε τα 
σκουπίδια,  η πόλης πάει για χολέρα.  
Νοµίζω ότι δεν ήτανε λάθος αυτό. 
 
Φωνή: Όχι και εγώ µαζί σου είµαι. 

 
Αν λοιπόν νοµίζεις ότι  ο κ. Κουτσούλης αδιαφόρησε για τη µόνιµη λύση 
όπως αδιαφόρησε 2 χρόνια και ο δικό σας ο ∆ήµαρχος Αργυράκο µου… 

 
Φωνή: …. (δεν ακούγεται) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι διάλογο. Μην κάνετε διάλογο. 

ΚΟΥ∆ΟΥΝΗΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ:  

ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ:  
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 Εµείς  πήγαµε και είπαµε στην κυρία Υπουργό πήγαινε στην Μεγαλόπολη 
και κανένας δεν έχει το σθένος να στηρίξει αυτή τη λύση και προτιµάτε να 

πάτε να τα βάλετε στα δέντρα του Ταϋγέτου παρά στον κρανίου τόπο στη Μεγαλόπολη γιατί 
οι Μεγαλοπολίτες είναι µάγκες και τολµάει να πλησιάσει κανένας.  
 
Φωνή… (δεν ακούγεται) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ολοκλήρωσε Παναγιώτη. 

 
Εµείς τι είµαστε; Είµαστε ∆ηµοτική Αρχή; Έχει γίνει η πρότασή Αντρέα 
µου, δεν το έχει διαβάσει; Είπαµε η µόνη λύση είναι η Μεγαλόπολη. 

 
Φωνή: ∆εν είναι έτσι. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μην κάνετε διάλογο.  
 
ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ: Πώς δεν είναι έτσι;  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μην κάνετε διάλογο. 
 
ΠΑΠΑΜΚΡΟΥΛΗΣ: Μισό λεπτό Πρόεδρε. Ποια µισά;  

 
Θα πάµε στη Μεγαλόπολη και θα τους πούµε πάρτε τα σκουπίδια µας;    
 

ΠΑΠΑΜΚΡΟΥΛΗΣ: Θα είναι Περιφερειακός Σχεδιασµός. Βέβαια. 
 
Γιατί ο Περιφερειακός Σχεδιασµός για τη Μεσσηνία δεν προβλέπει το 
Παλιοροβούνι; …. (δεν ακούγεται)  

 
Γιατί κάνετε διάλογο τώρα; 

 
∆εν µου λες και γιατί να κάνει δεµατερή στον Ταΰγετο µέσα στα δένδρα 
Νικόλα και να µην κάνει στον κρανίου τόπο; 

 
Κε Πρόεδρε το µόνο που ήθελα εγώ να πω είναι το εξής: Ότι συζητάµε για µία 
συµµετοχή της Καλαµάτας στη διαχείριση των απορριµµάτων αυτόνοµη αλλά 

δεν βλέπουµε όµως ότι ο σχεδιασµός ο σωστός και ο ολοκληρωµένος είναι σε περιφερειακό 
επίπεδο. Υπάρχει µία προοπτική διετίας αλλά όλες οι τοποθετήσεις ήταν για µία αυτόνοµη 
διαδροµή της πόλης της Καλαµάτας. Και εκεί αναδείξαµε ως κορωνίδα τη ΜΟΛΑΚ η οποία έχει 
όλα αυτά τα προβλήµατα τα οποία η κα Μουρελάτου ανέφερε, πολιτικό κόστος, οικονοµικό, 
τεχνικό, περιβαλλοντικό, κοινωνικό, όλα αυτά τα πράγµατα. Και έρχεται η Περιφέρεια και µας 
λέει «αυτό ως µη χείρον βέλτιστον». 
Το πολιτικό είναι δικό µου και το πολιτικό µε τι έχει να κάνει, έχει να κάνει γιατί υπονοµεύει 
την οποιαδήποτε προσπάθεια. Το να πηγαίνουµε εµείς αυτόνοµα και να λέµε έχουµε τη 
ΜΟΛΑΚ, υπονοµεύουµε την οποιαδήποτε προσπάθεια δηµιουργίας µιας ολοκληρωµένης 
διαχείρισης σε όλη την Περιφέρεια που να είναι και βιώσιµη. Αυτό ήθελα να πω. 

 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 
 

Κάνετε διάλογο τώρα. Αν θέλετε να το λύσετε, λύστε το µετά αυτό. 
Ολοκλήρωσε την τοποθέτησή σου σε παρακαλώ! 

ΠΑΠΑΜΙΡΚΟΥΛΗΣ: 

ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ:  

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ:  

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ: 

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: 

ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 
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Εµείς ζητάµε να υπάρξει ένας περιφερειακός σχεδιασµός, σύγχρονος, 
επιστηµονικά τεκµηριωµένος που να λύσει το πρόβληµα σε όλη την 

Πελοπόννησο. Από κει και µετά Νίκο µου νέοι είµαστε και οι δύο, καλοζωισµένοι είµαστε, 
µπορεί να µας δει και ο Θεός, θα τα πούµε σε 2 – 3 χρονάκια και τότε να δούµε τι θα πεις. 
Όπως δεν είχε να πει τίποτα ο Ηλιόπουλος προηγουµένως για τη Μαραθόλακα γιατί το ξέρει ότι 
την αµελήσανε κι αυτοί, ίσως να πεις κι εσύ το ίδιο. 

 
Είπαµε ως µη χείρον βέλτιστον. 

 
Πάλι ως µη χείρον βέλτιστον; Κανένας δεν φταίει; 
 

Λοιπόν θα πω µία κουβέντα. Να ξέρετε διότι πολλές φορές έτσι αυτό το 
εισαγγελικό ύφος ή από την άλλη µεριά δηµοσιεύµατα του τύπου να τα θεωρείς 

ως δεδοµένα και να επιχειρηµατολογείς, νοµίζω δεν είναι ο καλλίτερος δρόµος. Ο ∆ήµαρχος 
δεν έχει καµία φιλοδοξία να γράφει το όνοµά του σε µάρµαρα. Το µόνο µάρµαρο όπου θα 
γράφεται το όνοµά µου είναι το γνωστό. Εγώ ούτε µαταιόδοξος είµαι – πρόσεξε – ούτε από 
µαταιοδοξία έχω καταληφθεί ποτέ. Και αν συµβεί καµιά φορά, έρχοµαι και κοιτάω σ’  αυτή την 
αίθουσα γύρω – γύρω και έχω επίγνωση ακριβώς και για τα ανθρώπινα και για τις προοπτικές 
του καθενός. Εγώ στενοχωρήθηκα µε την Μπιρµπίτα, όχι µε τις πλάκες κε Παπαµικρούλη, γι’  
αυτό το οποίο συνέβη εκεί και. . .  

 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 
 

Μα σε παρακαλώ. Με βάνεις εδώ. . . 
 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 
 

Άκουσέ µε. Υπήρχε ένα πρόβληµα, οι συνεργάτες µου το ξέρουν σε βάθος, ένα 
πρόβληµα σοβαρότατο συνεργασίας όσον αφορά τη διαχείριση της Μπιρµπίτα 

και είχε σχέση µε το πολυκλαδικό. Σήµερα πήγα στο 16ο δηµοτικό σχολείο, λυπούµαι γιατί έτσι 
δεν διαψεύστηκα, όπου είχαµε αρκετά κρούσµατα ηπατίτιδας τα οποία συνδέονται µε τον 
χώρο. Ήταν αγωνιώδης η προσπάθειές µου µε την εισαγγελία και των αστυνοµικό διευθυντή 
να δώσω λύση σε ένα θέµα και δεν το κατόρθωσα στην πρώτη φάση. Στο προηγούµενο 
Συµβούλιο σας είπα ότι δεν ήθελα να επεκταθώ διότι χώρος είµαστε, εν πάση περιπτώσει έχω 
και πολύ ιδρώτα δώσει για τον συγκεκριµένο χώρο, δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Αλλά η 
πίκρα µου ήταν µεγάλη διότι θα µπορούσαν κάποια θέµατα να έχουν αντιµετωπισθεί 
διαφορετικά και δεν έγινε. Μην µε µπερδεύετε ούτε µε µαρµαρόπλακες, ούτε. . . Βεβαίως, 
ακούστε όµως, να συµφωνήσουµε σε κάτι. Όταν µετέχει ο θεσµός που λέγεται ∆ήµος 
Καλαµάτας, δεν είναι δυνατόν τα εγκαίνια να γίνονται, εγώ το ανακάλυψε και εκ των υστέρων 
σε κάποια σχολεία. ∆εν κοίταγα, δεν παρακολουθούσα, και κακώς µπαίνουν οι πλάκες. Πρέπει 
να µπει µία πλάκα που να λέει ηµεροµηνία, ελληνική πολιτεία και ευρωπαϊκή ένωση. Με τα 
χρήµατα του λαού. Όποιος φτιάχνει µε τη τσέπη του διάφορα κατασκευάσµατα και µε την 
περιουσία του πατέρα του, να βάνει το όνοµά του. Έτσι είναι. Και είδα σε ένα σχολείο όπου ο 
∆ήµος Καλαµάτας έβαλε το µείζον, σε ένα νηπιαγωγείο όπου έβαλε το οικόπεδο, η Ευρωπαϊκή 
Ένωση το 80% των χρηµάτων και ο ∆ήµος έβαλε και τα χρήµατα, ο ∆ήµος δεν µετείχε. ∆εν 
είναι θέµα του ∆ηµάρχου, δεν υπήρχε κατά τα εγκαίνια. Είναι θέµα ενός θεσµού. Ο ∆ήµαρχος 
να µη µπει ποτέ. Και κανένας να µη µπει ποτέ εκτός από τον λαό και εν πάση περιπτώσει 
αυτόν που βάνει τα χρήµατα και που συµµετέχει. Αυτή είναι η αντίληψή µου. Το όνοµά µου 
θέλω να γραφεί µια φορά στο συγκεκριµένο σηµείο. Μη µου λες παραπολιτικά και το ένα και 
το άλλο. Γιατί στενοχωρούµε; Είµαι σαφής. 
 

ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ: 

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: 

ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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Το θέµα εξαντλήθηκε. 
 
Κε Πρόεδρε επί της διαδικασίας. Είχαµε πει στους ανθρώπους, στους 
εκπροσώπους των φορέων ότι τώρα να βάλουν ερωτήµατα. . . Κε Πρόεδρε 

είχατε ζητήσει από τους εκπροσώπους των φορέων να υποβάλουν ερωτήµατα και εν συνεχεία 
να τους δοθεί ο λόγος για τοποθετήσεις. ∆εν χάθηκε ο κόσµος, δώστε 2 λεπτά στον κάθε 
εκπρόσωπο φορέα να τοποθετηθεί και εν συνεχεία να συνεχισθεί η διαδικασία. 

 
Ένα δίλεπτο. Ορίστε, γρήγορα κε Κουνιάδο. Παρακαλώ. Κε Ζερίτη κι εσείς ένα 
δίλεπτο. Πρώτα ο κ. Κουνιάδος. Πείτε όνοµα, επώνυµο σας παρακαλώ να γραφεί 

στα πρακτικά. 
 
Στέφανος Κουνιάδος, πρόεδρος της Οικολογικής Κίνησης Καλαµάτας κλπ. 
Κύριε Πρόεδρε, κύριε ∆ήµαρχε, κύριοι σύµβουλοι, εµείς θα σας ελέγξουµε όχι 

µόνον εσάς αλλά και τους προηγούµενους ως πολίτες διότι δεν εφαρµόσατε τους νόµους. 
Παράκληση. ∆εν εφαρµόσατε τους νόµους. Υπήρχε εθνικός σχεδιασµός από πολύ παλιά, 
υπήρχαν οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από πολύ παλιά, από το 1975. Ερχόµαστε λοιπόν 
τώρα µετά από 30 χρόνια τη τελευταία στιγµή να κάνουµε πάλι τα ίδια πράγµατα. Και γι’  αυτό 
το λόγο εµείς ελέγχουµε τα ∆ηµοτικά Συµβούλια. Όµως πρέπει να σας πω ότι εδώ ότι έγινε δεν 
θα πάρει µυρουδιά ο κόσµος καθόλου. Ελάχιστοι άνθρωποι που ήταν εδώ, οι υπόλοιποι δεν θα 
καταλάβουν τίποτα, αυτή τη στιγµή τον ύπνο του δικαίου κοιµούνται. Μιλήσατε ποτέ; ∆εν λέω 
για την παρούσα ∆ηµοτική αρχή και για τους σηµερινούς συµβούλους, µίλησε κανένας ποτέ για 
το τι πρέπει να κάνει ο πολίτης, κατέβηκε ποτέ η ∆ηµοτική αρχή και οι σύµβουλοι της 
συµπολίτευσης και της αντιπολίτευσης να πουν στον κόσµο ότι πρέπει να κάνετε τούτο, 
εκείνο, εκείνο και το άλλο; Ποτέ. Όλοι συζητάτε εδώ που θα τα βάλουµε τα σκουπίδια. Μα δεν 
είναι σκουπίδια, εµείς αυτό λέµε. Έχουµε κάνει µελέτη που λέµε ότι αν διαχειριστούµε τα 
σκουπίδια µας όπως τα λέτε, απορρίµµατα εµείς τα λέµε, θα έχουµε 50.000 νέες θέσεις 
εργασίας. Που είναι οι 50.000 θέσεις εργασίας; Πληρώνουµε εκατοµµύρια και δισεκατοµµύρια 
από τη τσέπη µας κάθε φορά και αυτή τη φορά θα πληρώσουµε άλλα τόσα. Πάντως εµείς 
είµαστε οι πολίτες δυσαρεστηµένοι και όταν δεν είσαστε και εσείς εδώ τότε θα είσαστε και 
εσείς δυσαρεστηµένοι. Να το ξέρετε. 

 
Ο κ. Ζερίτης. Ένα δίλεπτο. 
 

Πριν από 20 µέρες είχε έρθει στην Αθήνα σε ένα σεµινάριο ο κ. Κρεµλής. Ο κ. 
Κρεµλής είναι στο ελληνικό γραφείο για την εφαρµογή του κοινοτικού δικαίου. 

Μιλώντας κατά τύχη µε µία φίλη µας είπε επί λέξει ότι τα δεµατοποιηµένα σκουπίδια, τα 
σύµµεικτα, είναι αδειοδοτηµένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για χρόνο λιγότερο του ενός 
έτους. Σας καλώ να το λάβετε υπόψη σας κύριοι, κατέθεσα τη νοµολογία και την ευρωπαϊκή 
οδηγία αλλά και τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Είναι δύο πράγµατα, εν 
συντοµία τα λέω: Ο κ. Περιφερειάρχης λέει για 2 – 3 χρόνια και όλοι σας υιοθετείται αυτή την 
άποψη . . .   

 
Το 2010. 
 

Σας ξαναλέω αυτό που άντλησα σήµερα τηλεφωνικά από το γραφείο αυτό της 
εφαρµογής του κοινοτικού δικαίου πρέπει να το προσέξετε, είναι µε την 

τοποθέτηση του δεµατοποιητή, πρέπει να είναι λιγότερο του ενός έτους. Βέβαια 
εξαντληθήκατε στις διαφορές που έχετε µεταξύ σας και το ουσιωδέστερο θέµα, τις επιπτώσεις 
από τα µπαλοποιηµένα σκουπίδια που δυστυχώς ούτε από τα ζώα θα προφυλαχτούν ούτε από 
τα πτηνά µε αποτέλεσµα ο υδροφόρος ορίζοντας να µολυνθεί έστω και για ένα χρόνο που θα 
µείνει, το χειρότερο απ’  όλα κανένας µας και κανένας σας κυρίως δεν µίλησε για το πώς θα 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΟΥΝΙΑ∆ΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΖΕΡΙΤΗΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΖΕΡΙΤΗΣ: 
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µεταφερθούν αυτά τα σκουπίδια που θα είναι σαν κλούβια αυγά. Σας καλώ να βάλετε το χέρι 
στην καρδιά σας κύριοι της πλειοψηφίας που έχετε αποφασίσει να ψηφίσετε «ναι», και γι’ αυτό 
ελαφρώς λοιδορείτε όλους τους άλλους που µιλάνε και εµφανίσατε τις διαφορές σας και 
λυπάµαι πάρα πολύ γι’ αυτό. 

 
Συνεχίστε στο θέµα, µην κάνετε παρατηρήσεις στους συµβούλους. 
 

Ζητώ συγνώµη. 
Πρέπει να σκεφτείτε 200.000 στρέµµατα δάσους µείον, θα βάλουµε 200.000 

τόνους συν στον Ταΰγετο. Από τον Ταΰγετο εξαρτώµεθα όλοι. Σας ευχαριστώ πολύ που µας 
δώσατε την ευκαιρία. 

 
Σας ευχαριστώ. Κε Τσίχλη, δύο λεπτά, σύντοµα. 
 

Τσίχλης ∆ηµήτρης, αντιπρόεδρος του Συλλόγου ∆υτικής Παραλίας, Νέας Εισόδου 
και Ασπροχώµατος.  

Το θέµα των σκουπιδιών βέβαια είναι από τα σοβαρότερα προβλήµατα. Θυµάµαι όταν κάποτε 
σαν εκπρόσωπος της ΟΚΕ στην Αθήνα, εδώ της ΟΚΕ Μεσσηνίας σε µια 5µελή επιτροπή και µε 
το ∆ήµο Αθηναίων µε την τότε ∆ήµαρχο Αθηναίων κλπ, κλπ προσπαθήσαµε στην 
Αλεξανδρούπολη σε ένα συνέδριο να βάλουµε, υπήρχε ένα θέµα της τοπικής αυτοδιοίκησης,  
πρότεινα το θέµα των σκουπιδιών, το 2003 αυτό, και όλοι θεώρησαν ότι τα σκουπίδια είναι η 
καυτή πατάτα. Πήραµε ένα άλλο θέµα, περάσαµε ωραία στην Αλεξανδρούπολη αλλά µε τα 
σκουπίδια δεν ασχολήθηκε κανένας. Εξακολουθεί να είναι µετά από 5 χρόνια το µείζον θέµα. 
Το θέµα είναι κύριοι ποια είναι η οριστική λύση. Υπάρχει ο Σύνδεσµος, το ξέρει ο κ. 
Αθανασόπουλος το ξέρετε όλοι, ο Σύνδεσµος αυτή τη στιγµή έχει µελέτες στα χέρια του, το 
ξέρει ο κ. Μπασακίδης είµαστε µαζί προχθές και τα λέγαµε, ακούσαµε τους µελετητές µαζί, έχει 
µελέτες στα χέρια του, υπάρχει 1.000.000 εγκεκριµένο για µελέτες αυτή τη στιγµή, υπάρχουν 
8.000.000 όπως µας είπαν οι µελετητές για να διαµορφωθεί ο χώρος, υπάρχει πρόβλεψη εκεί 
για εργοστάσιο ολοκληρωµένης διαχείρισης µε Σ∆ΙΤ, µε σύµπραξη δηµόσιου και ιδιωτικού 
τοµέα και µάλιστα κατά πόσο θα µπορούσε να λειτουργήσει ανταγωνιστικά η ΜΟΛΑΚ ακόµα 
και αν µπορούσε να λειτουργήσει η ΜΟΛΑΚ όταν ο ιδιώτης επάνω όπως µας είπαν θα πρέπει να 
έχει τη µεγαλύτερη δυνατή ποσότητα σκουπιδιών έτσι ώστε να είναι βιώσιµο. Και πιστεύω 
προς τα εκεί θα πρέπει να είναι η κατεύθυνση.  
 
Ως προς το θέµα της ΜΟΛΑΚ λοιπόν, νοµίζω ότι έχει φανεί απόλυτα η διαδικασία, δεν 
χρειάζεται να παρουσιάσω καινούργια στοιχεία. Να σταθώ στα θετικά ότι όλες οι παρατάξεις 
που πέρασαν από τη ∆ηµοτική αρχή έκαναν προσπάθειες, άλλες περισσότερες άλλες λιγότερες, 
έκαναν και λάθη άλλες περισσότερα άλλες λιγότερα αλλά εγώ να σταθώ στις προσπάθειες. 
Κανένας δεν µπόρεσε να τη λειτουργήσει σωστά. Έχουµε πολλά βέλη στη φαρέτρα µας, 
µπορούµε αυτή τη στιγµή να κάνουµε τεστ των υγειονοµικών επιτροπών για όλες τις 
δηµοτικές αρχές, ποτέ δεν λειτούργησε σωστά. Το συµπέρασµα που βγαίνει και το λέω µετά 
λόγου γνώσεως, το συµπέρασµα που βγαίνει ότι η ΜΟΛΑΚ ότι και να γίνει έτσι όπως είναι, και 
έχω ασχοληθεί µε το θέµα, σας είπα τις ιδιότητές µου προηγουµένως, δεν µπορεί να 
λειτουργήσει σωστά, δεν είναι λύση. Οι φίλοι µας οι Αλαγόνιοι πιστεύω να µου επιτρέψουν την 
υπόδειξη, µέσα στις λύσεις που θα πρέπει να προταθούν, στις µακροπρόθεσµες λύσεις γιατί 
βραχυπρόθεσµα είναι µονόδροµος τα πράγµατα, στις µακροπρόθεσµες λύσεις θα πρέπει να 
σταθούν σε οποιαδήποτε άλλη και µάλιστα στην Οιχαλία που είναι η µοναδική λύση εκτός της 
ΜΟΛΑΚ, η ΜΟΛΑΚ πρέπει να µείνει απέξω. ∆εν µπορεί να λειτουργήσει κύριοι και όπως µας 
είπε και η εκπρόσωπος της Περιφέρειας. Ευχαριστώ. 

 
Ευχαριστώ. Λοιπόν εξαντλήθηκε το θέµα, ήδη το συζητάµε τόσες ώρες. 
Ψηφοφορία. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΖΕΡΙΤΗΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΤΣΙΧΛΗΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 



Συνεδρίαση :36/2008                                 Πέµπτη 18 /12 / 2008 ΑΠΟΦΑΣΗ  612/2008 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  69 

 
Ένα λεπτό κε Πρόεδρε. 

 
Πρόεδρε κι εµείς της πλειοψηφίας νοµίζω δικαιούµαστε να µιλήσουµε. 
 

Είναι προσωπικό θέµα. 
 
Πριν πάω στο θέµα αυτό που λέτε κε ∆ήµαρχε θέλω να κάνω µία 
ενηµέρωση στο Σώµα όσον αφορά το νοµικό µέρος της υπόθεσης γιατί 

ειπώθηκε ότι έχει κλείσει από το Μάη. ∆εν έχει κλείσει τίποτα. Στις 11/11/2008 συζητήθηκε 
µετ΄ αναβολή η προσφυγή της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ κατά της 455/2006 απόφασης 
της επιτροπής του άρθρου 18, τη σηµερινή 152. Η προσφυγή όπως ξέρετε είναι το κύριο 
δικόγραφο, αυτά που έχουν εκδοθεί µέχρι τώρα είναι ασφαλιστικά και τα ασφαλιστικά είναι 
προσωρινά. Συζητήθηκε η αίτηση ακύρωσης. Ναι κύριοι συνάδελφοι δεν παραστάθηκε ούτε η 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ που έκανε την αίτηση ακύρωσης ούτε παραστάθηκε ο κ. Κωνσταντινίδης, 
παραστάθηκε το Ελληνικό ∆ηµόσιο. Και εγώ ερωτώ. Ωραία, δεν παραστάθηκε. Υπήρχε και η 
άλλη λύση αν ήθελε η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ να απεµπλακεί αυτή τη διαδικασία, παραίτησης του 
δικογράφου, την οποία δεν την έκανε και ίσως ξέρει εκείνη καλλίτερα. Το θέµα λοιπόν 
εκκρεµεί. Εκκρεµεί η προσφυγή, το κύριο δικόγραφο για τα τη ΜΟΛΑΚ και απόφαση ακόµη δεν 
έχει εκδοθεί. Και τα ασφαλιστικά φυσικά είναι προσωρινά. 
 
Λοιπόν θα πιαστώ απ’  αυτά που είπε ο Γιάννης ο Μπάκας. Να θυµηθούµε εκείνη την 
περιβόητη συνεδρίαση. Ποιοι είχαν ψηφίσει «ΚΑΤΑ»; Εγώ, ο πρόεδρος του Καρβελίου ο κ. 
Μαρινάκης ο οποίος έγινε κε Κοσµόπουλε κουµπάρος µου µετά από 3 χρόνια. Έτσι για να 
ξέρετε ότι δεν έχω καµία σχέση συγγένειας. Ο Γιάννης ο Μπάκας ψήφισε «ΛΕΥΚΟ», ο 
∆ηµήτρης ο Μαστοράκης ο πρόεδρος του Ασπροχώµατος «ΛΕΥΚΟ» και «ΠΑΡΩΝ» ο Νίκος ο 
∆ιασάκος. 
 
Σ’  αυτά που είπε ο Γιάννης ο Μέλιος περί αποκατάστασης. Ούτε στο πρώτο συµφωνητικό ούτε 
στο δεύτερο λέει τίποτα. Ξέρετε τι λέει; «Απόδοση του µισθίου κατά τη λήξη της παρούσας 
µίσθωσης ο µισθωτής υποχρεούται χωρίς όχληση να αποδώσει το µίσθιο στον εκµισθωτή». 
Ποια αποκατάσταση; Μέχρι το 2014. Που είναι η αποκατάσταση; Βάλατε τίποτα µέσα; Μηδέν. 

 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 

 
Γιατί δεν το γράψατε τότε; 
 

Εννοείται ότι θα γινόταν. 
 
Πολλά εννοούνται σήµερα. Να θυµίσω τι έλεγε τότε ο κ. ∆ήµαρχος; 
«Πάµε να αναγάγουµε σε κυρίαρχο θέµα ολόκληρου του Ταϋγέτου τα 

30 στρέµµατα της Μαραθόλακας; Είχε 10 – 15 χρόνια άνθρωπος να περάσει από κει. ∆εν 
µπορεί κάποιοι να µένουν σε µια πόλη, να τη ρυπαίνουν και να θυµούνται την πατρώα γη που 
δεν πάνε ποτέ τους; Η εν λόγω περιοχή δεν είναι NATURA». Να θυµίσω τι έλεγε ο Παναγιώτης; 
Ότι πιστεύουµε ότι ο Ταϋγετος δεν θίγεται; Είναι στους πρόποδες του Ταϋγέτου η 
Μαραθόλακα, είναι κοντά στην πόλη; Να θυµίσω τους προπηλακισµούς που δεχόταν ο 
Σαράντος ο Μαρινάκης και που του είπε ο τότε αντιδήµαρχος τεχνικών υπηρεσιών «να 
αφήσουµε τα εθνοσοσιαλιστικά για τη Μαραθόλακα και τα κηρύγµατα για να τα ακούν οι 
ψηφοφόροι». Να θυµίσω την επίθεση που δέχτηκε ο καθηγητής που ανέφερε ο κ. Ζερίτης, ο 
κ. Ζελελίδης κάτω στο δικαστήριο που του λέγανε κάποιοι δηµοτικοί σύµβουλοι στο διάδροµο 
«ντροπή σου που ήρθες να καταθέσεις, εσύ που διδάσκεις στα παιδιά µας;» 
 

ΤΣΕΡΩΝΗΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.: 

ΦΩΝΗ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.: 

ΦΩΝΗ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.: 
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Ολοκληρώνω κε Πρόεδρε. Κάτι που το έχω ανάγκη να το πω εγώ προσωπικά γιατί δέχτηκα 
πολλές επιθέσεις τώρα τελευταία. Και ο κ. ∆ήµαρχος ο Γιώργος ο Κουτσούλης έλεγε ότι µ’ 
έβαζαν εµένα και τον Σαράντο τον Μαρινάκη να ψηφίσω «ΚΑΤΑ» άλλοι, ότι ήµουνα 
υποκινούµενος. Κάποια εφηµερίδα έγραφε ότι έλεγα κολοτούµπες, ότι στήριξα τον κουµπάρο 
µου. Θα ρωτήσουµε και ποιόν θα κάνουµε κουµπάρο! Και τέτοια άλλα άσχετα. Λοιπόν εγώ 
κύριοι συνάδελφοι ποτέ δεν ψήφισα για το χατίρι κανενός, ποτέ δεν ψήφισα υποκινούµενος, 
ούτε συναισθηµατικά, ούτε συγγένειες, ούτε φιλίες, ούτε τίποτα. Με την ψυχή µου ψήφισα και 
µε τη συνείδησή µου. Αυτό έκανα τότε και αυτό κάνω τώρα. Και ψήφισα προσπαθώντας να 
τιµώ την ψήφο αυτών οι οποίοι µε έφεραν εδώ. 

 
Ευχαριστώ πολύ. Ο κ. Τσερώνης έχει ζητήσει το λόγο. 
 
∆εν θέλω να πω τίποτε περισσότερο παρά µονάχα να σταθώ στο σηµείο εκείνο 
που ο κ. ∆ήµαρχος ούτε λίγο ούτε πολύ παραλίγο να µας κάνει µήνυση δηλαδή 

επειδή δεν φέραµε προτάσεις και επειδή δεν ασχοληθήκαµε µε το θέµα κλπ. Και ρωτάω: Μας 
κάλεσε ποτέ ο κ. ∆ήµαρχος έστω και κατ’  ιδίαν τους επικεφαλείς να συζητήσουµε το θέµα; 
Τόφερε ποτέ στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο; Αλλά πότε; Ύστερα από 2 χρόνια! Συµπληρωθήκανε 2 
χρόνια για να συζητηθεί αυτό το θέµα. Θα µπορούσε πολύ νωρίτερα, από πέρυσι ή έστω πριν 
µισό χρόνο να τόχε φέρει η ∆ηµοτική αρχή το ζήτηµα και όχι να µας ζητάει και τα ρέστα 
κιόλας ότι δεν καταθέσαµε προτάσεις ή ότι δεν ασχοληθήκαµε. 

 
Έχει εξαντληθεί το θέµα. Εάν δεν είναι κάτι άλλο, µη το πλατειάζουµε, το 
ξεχειλώνουµε. Το έχουµε συζητήσει από τον κανονισµό και 2 ώρες παραπάνω. 

 
∆εν έχω δικαίωµα να δευτερολογήσω; 
 

Όταν το θέµα. .  Έχει ολοκληρωθεί. 
 
Το λες εσύ αυτό. 
 

Συνέχεια. Λοιπόν να πάµε σε ψηφοφορία. 
 
Λοιπόν τότε θα έπρεπε να έχουµε διακόψει από τις 4 ώρες. Άρα κε 
Πρόεδρε είσαι παράνοµος αφού δεν τηρείς τον κανονισµό. 

 
Ζήτησα από το Σώµα να µείνουµε 1 ώρα. Είχες βγει έξω την ώρα εκείνη που το 
είπα. Μια κουβέντα αν θέλεις, να τελειώνουµε, µη µε κωλυσιεργείς.  

 
Τελειώνοντας θα ήθελα να θυµίσω στο φίλο µου το Θανάση τις 
µαζώξεις που έκανε στο Κάτω Καρβέλι και τους λόγους που έβγαζε για 

το . . . 
 
Μη λες ψέµατα. 
 

∆εν είναι στο θέµα µας Παναγιώτη. 
 
. . . για τη Μαραθόλακα. Και δεύτερον. . . 
 

Γιατί δεν τα λέτε µετά αυτά. 
 
Λες ψέµατα. 
 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΤΣΕΡΩΝΗΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.: 
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Και δεύτερον. . . Ήσουνα παρόν.  
 
Μια φορά. 
 

Μια φορά. Και εγώ µια φορά λέω. 
 

Αυτά πέστε τα εκτός αιθούσης. Είναι έξω από το θέµα. 
 
Και δεύτερον, θέλω να υπενθυµίσω στον κ. ∆ήµαρχο ότι στο 
πρόγραµµά σας κε ∆ήµαρχε µιλάτε για τη ΜΟΛΑΚ, για τη συντήρηση και 

λειτουργία της. Να το καταθέσω; Να το καταθέσω για τα πρακτικά; 
 
Σε παρακαλώ Πρόεδρε να διαβάσεις επακριβώς τι ψηφίζεται. Επακριβώς τι 
ψηφίζεται. 

 
«Παύση ενεργού ΧΑ∆Α ∆ήµου Καλαµάτας στη θέση Μαραθόλακα – τοποθέτηση 
δεµατοποιητή απορριµµάτων».  

 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 

 
∆εν είναι άλλο θέµα, η ίδια λέξη είναι. Η ίδια λέξη. Και στο δικαστήριο όταν το 
πούνε. . . 

 
Άλλο λέω Πρόεδρε. Πρέπει να γίνουν λέω 2 ψηφοφορίες. ∆εν λέω τη 
λέξη, ας µη παίζουµε εκεί πέρα. Πρέπει να γίνουν 2 ψηφοφορίες. 

 
 
Με την ολοκλήρωση των παραπάνω ο κ. Πρόεδρος θέτει στο Σώµα προς έγκριση την εισήγηση 
του Αντιδηµάρχου κ. Αθανασόπουλου όσον αφορά στην παύση της ενεργού ΧΑ∆Α του ∆ήµου 
στη θέση Μαραθόλακα.  Οι παρόντες κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας δηµοτικοί σύµβουλοι 
και Πρόεδροι Τοπικών Συµβουλίων τοποθετούνται ως εξής: ΥΠΕΡ τάσσονται όλοι οι δηµοτικοί 
σύµβουλοι ήτοι  οι κ.κ. Αθανασόπουλος, Γιαννακούλας, Γουρδέας, Ηλιόπουλος Αθαν., 
Ηλιόπουλος Ιωάν., Ηλιόπουλος Παν., Καµβυσίδης, Κλείδωνας, Κοσµόπουλος, Κουδούνης, 
Κουρκουτάς, Λαγανάκος, Μιχαλόπουλος, Μπάκας Ιωαν., Μπασακίδης, Οικονοµάκου, 
Παπαµικρούλης, Πολίτης, Σπίνος, Τσακαλάκου, Τσερώνης και Καρατζέας Πρόεδρος του 
Σώµατος,  και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: Πηγών -  κ. Αλάµαρας, Αρτεµισίας - κα 
Βασιλάκη, Νέδουσας - κ. Βεργινάδης, και Αλαγονίας – κ. Μέλιος. ΚΑΤΑ τάσσονται οι Πρόεδροι 
των Τοπικών Συµβουλίων: Σπερχογείας – κ. Περρωτής και Ασπροχώµατος - κ. Σπανός.  
 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος  θέτει στο Σώµα προς έγκριση την εισήγηση του Αντιδηµάρχου κ. 
Αθανασόπουλου όσον αφορά στην τοποθέτηση δεµατοποιητή απορριµµάτων. Οι παρόντες 
κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας δηµοτικοί σύµβουλοι και Πρόεδροι Τοπικών Συµβουλίων 
τοποθετούνται ως εξής: ΥΠΕΡ τάσσονται οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. Αθανασόπουλος, 
Γιαννακούλας, Γουρδέας, Ηλιόπουλος Αθαν., Ηλιόπουλος Ιωάν., Καµβυσίδης, Κλείδωνας, 
Κουδούνης, Κουρκουτάς, Λαγανάκος, Μιχαλόπουλος, Μπασακίδης, Οικονοµάκου, Πολίτης, 
Σπίνος και Καρατζέας, Πρόεδρος του Σώµατος, και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 
Σπερχογείας – κ. Περρωτής και Ασπροχώµατος – κ. Σπανός. ΚΑΤΑ τάσσονται οι δηµοτικοί 
σύµβουλοι κ.κ.   Ηλιόπουλος Παν., Κοσµόπουλος, Παπαµικρούλης, Τσακαλάκου, και οι 
Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: Πηγών – κ. Αλάµαρας, Αρτεµισίας - κα Βασιλάκη, 
Νέδουσας – κ. Βεργινάδης και Αλαγονίας - κ. Μέλιος, ενώ ΛΕΥΚΗ ψήφο δηλώνουν οι δηµοτικοί 
σύµβουλοι κ.κ. Τσερώνης και Μπάκας Ιωαν.    
 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΦΩΝΗ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 
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Εγώ πρέπει να σας πω κε Πρόεδρε ότι πήρα αυτή τη θέση που πήρα και ένας 
από τους λόγους που µου καθόρισαν και τη συγκεκριµένη στάση και ψήφο 

είναι η παρουσία εδώ του Χρήστου του Ζερίτη τον οποίο γνωρίζω πάνω από 30 χρόνια και ο 
οποίος χωρίς δόλο και σκοπιµότητα, υπεράνω χρωµάτων και κοµµάτων, µε καθαρότητα 
ψυχής, µε αγνότητα καρδιάς υπηρετεί την πατρίδα, τον πολιτισµό και το περιβάλλον. Έτσι 
αυτό όφειλα να το πω γιατί είδα νωρίτερα µια αντιπαράθεση και η παρουσία σου Χρήστο 
λειτούργησε καταλυτικά γιατί ξέρω πως λειτουργείς. Λευκό ψηφίζω. 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόµενα και τις σχετικές διατάξεις, υπουργικές αποφάσεις, αποφάσεις - οδηγίες 
∆ικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,  έγγραφα και απόφαση Γ.Γ.Π.Π., κατά πλειοψηφία,  
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 

Ι. Εγκρίνει την παύση λειτουργίας του ενεργού ΧΑ∆Α στη θέση ¨Μαραθόλακα¨ του 
Τοπικού ∆ιαµερίσµατος Καρβελίου του ∆ήµου Καλαµάτας. 

ΙΙ. Εγκρίνει την τοποθέτηση µονάδας δεµατοποίησης σε παρακείµενη της 
Μαραθόλακας δηµόσια έκταση δασικού χαρακτήρα, που έχει παραχωρηθεί στο 
∆ήµο Καλαµάτας µε την υπ’ αριθ. 2451/3-11-2008 απόφαση του Γενικού 
Γραµµατέα Περιφέρειας Πελοποννήσου, που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 
απόφασης αυτής, όπου και θα αποθηκεύονται προσωρινά τα δεµατοποιηµένα 
µη επικίνδυνα αστικά απορρίµµατα, αποκλειστικά προερχόµενα από το ∆ήµο 
Καλαµάτας, σύµφωνα µε τους όρους και τις υποχρεώσεις που ορίζονται µε 
αυτή. 

 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  ΟΙ ΠΡΟΕ∆ΡΟI 

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ  

 

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος      1. Αλάµαρας Πέτρος (Πηγών) 

 2. Αλευράς ∆ιονύσιος  2. Βασιλάκη Γεωργία (Αρτεµισίας)  

 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος  3. Βεργινάδης Νικήτας (Νέδουσας) 

 4. Γουρδέας Ανδρέας  4. Βουτσής Γεώργιος (Λαδά) 

 5. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος  5. Κάτσαρη – Τσαούση Παναγιώτα (Λεϊκων)     
(αναπληρώτρια Προέδρου) 

 6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 6. Κουµουνδούρος Νικόλαος (Μ. Μαντίνειας) 

 7. Ηλιόπουλος Ιωάννης 7. Κούτρος Χρήστος (Ελαιοχωρίου) 

 8. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 8. Μέλιος Ιωάννης (Αλαγονίας) 

 9. Καµβυσίδης Ιωάννης 9. Περρωτής Παναγιώτης (Σπερχογείας) 

 10. Κλείδωνας Θεοφάνης  10. Σπανός Αντώνιος (Ασπροχώµατος) 

 11. Κοσµόπουλος Βασίλειος 11. Χειλάς Ευάγγελος (Βέργας) 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 
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 12. Κουδούνης Αργύριος 12. Χρυσοµάλης Ιωάννης (Καρβελίου) 

 13. Κουρκουτάς Γεώργιος   

 14. Λαγανάκος Γεώργιος   

 15. Μιχαλόπουλος Σωτήριος  

 16. Μπάκας ∆ηµήτριος   

 17. Μπάκας Ιωάννης  

 18. Μπασακίδης Νικόλαος   

 19. Νταγιόπουλος Γεώργιος   

 20. Οικονοµάκου Μαρία  

 21. Παπαµικρούλης Παναγιώτης   

 22. Πολίτης ∆ηµήτριος  

 23. Ράλλης Γεώργιος  

 24. Σπίνος Γεώργιος  

 25. Τσακαλάκου Σταυρούλα     

 26. Τσερώνης Κων/νος   
 

 

 

 

 

 

 

 


