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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  27/2007 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  576/2007  

 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 20η Σεπτεµβρίου 2007, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:30 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά 
την υπ΄ αριθ. 27/14-09-2007 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύµφωνα µε το 
νόµο. 
 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης,  
Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς ∆ιονύσιος,  4) Γιαννακούλας 
Γρηγόριος,  5) Γουρδέας Ανδρέας,  6) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 574 
απόφαση),  7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8)  Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 9) Καµβυσίδης Ιωάννης, 
10)  Κοσµόπουλος Βασίλειος, 11) Κουδούνης Αργύριος, 12) Κουρκουτάς Γεώργιος, 13) 
Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 14) Μπάκας ∆ηµήτριος (προσέλευση στην υπ’ αριθ. 560 απόφαση),  
15) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 574 απόφαση), 16) Μπασακίδης Νικόλαος, 
17) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 18) Οικονοµάκου Μαρία, 19) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 20) 
Πολίτης ∆ηµήτριος,  21) Ράλλης Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 574 απόφαση),  22) 
Σπίνος Γεώργιος,  23) Τσακαλάκου Σταυρούλα (προσέλευση στην υπ’ αριθ. 568 απόφαση)  και  
24) Τσερώνης Κων/νος.  
 
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Ηλιόπουλος 
Ιωάννης,  2) Κλείδωνας Θεοφάνης  και  3) Λαγανάκος Γεώργιος.   
 
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρίσκονται επίσης οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων 
Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος,  Μ. Μαντίνειας κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος, Σπερχογείας κ. 
Περρωτής Παναγιώτης, και Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος, επειδή στην ηµερήσια διάταξη 
περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα συγκεκριµένα Τοπικά ∆ιαµερίσµατα.  
 
 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, ο κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική 
Κίνηση Καλαµάτας».  
 
 
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 13ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Αξιοποίηση press – container που παραχωρείται κατά χρήση στο ∆ήµο από τον κ. ∆. Κουζή. 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος κ. Αθανασόπουλος, αναφέρεται στην υπ΄ αριθµ. πρωτ. 
20742/18-9-2007 εισήγηση του τµήµατος αποκοµιδής απορριµµάτων της ∆ιεύθυνσης 
Περιβάλλοντος του ∆ήµου, η οποία έχει ως εξής: 
 
         
ΘΕΜΑ: «Αξιοποίηση press – container που παραχωρείται κατά χρήση στον ∆ήµο από 
τον κ. ∆. Κουζή». 
 
Ο κ. Κουζής έχει υποβάλει την από 12-09-2007 προσφορά του η οποία αναλυτικά έχει 
ως εξής: 
 

  

 

ΠΡΟΣ 

 κ. ∆ΗΜΑΡΧΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 ΕΝΤΑΥΘΑ 

  

  

  
  

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 

 
Όνοµα: ΚΟΥΖΗΣ 
 
Ε̟ώνυµο: ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 
 
Ον. ̟ατρός: ΗΛΙΑΣ 
 
∆ιεύθ: ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ 
ΠΛΗΣΙΟΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ 
ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ   
 
Τηλέφωνο: 69362, 6944633906 
 
Ηµεροµηνία: 12-09-2007 
 
 

 

 

ΘΕΜΑ: Παραχώρηση χρήσης ενός press – 
container. 

          
Κύριε ∆ήµαρχε. 
 
Σας γνωρίζω ότι διαθέτω ένα press – container, 
ηλεκτροϋδραυλικό, µοντέλο του 2001, χωρητικότητας 
18 m3. 
 
Τo press – container αυτό, µ̟ορώ να σας το 
̟αραχωρήσω, κατά χρήση, ̟ροκειµένου να 
διευκολυνθείτε στην µεταφορά των υ̟ολειµµάτων ̟ου 
̟αράγονται α̟ό τα ανακυκλώσιµα υλικά συσκευασίας του 
∆ήµου Καλαµάτας, µετά τη διαλογή τους στο Κέντρο 
∆ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών (Κ.∆.Α.Υ.). Η 
µεταφορά αυτή α̟οτελεί υ̟οχρέωση του ∆ήµου 
Καλαµάτας ό̟ως ̟ροκύ̟τει α̟ό τη σχετική σύµβαση 
συνεργασίας του µε την ΕΕΑΑ Α.Ε.. Η εξυ̟ηρέτηση 
δε του ∆ήµου θα ̟ροκύψει α̟ό το γεγονός ότι αντί να 
µεταφέρετε έναν – έναν κάδο υ̟ολειµµάτων στην 
Μαραθόλακα, θα µ̟ορούσατε να κάνετε µια φορά τη 
µεταφορά αυτή για 6 – 7 κάδους µαζί, όση είναι και η 
χωρητικότητα της ̟ρέσας. 
 
Στην ̟ερί̟τωση ̟ου δεν έχετε τη δυνατότητα να 
µεταφέρετε το press - container µε δικά σας µέσα, όταν 
αυτό γεµίζει, µ̟ορώ τις α̟αιτούµενες µεταφορές να τις 
κάνω µε δικά µου µέσα και ̟ροσω̟ικό αρκεί να 
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καλύ̟τονται τα έξοδά µου (καύσιµα, µισθοδοσία) τα 
ο̟οία ̟ροϋ̟ολογίζω στο ̟οσό των οκτακοσίων (800,00) 
€ ανά µήνα (80 € ανά µεταφορά Χ 10 µεταφορές ανά 
µήνα).  
 

Ο ΑΙΤΩΝ 

                           Υ̟ογραφή 
 

 
 
∆ιευκρινίζεται ότι η εργασία συλλογής και µεταφοράς στην Μαραθόλακα του 
υπολείµµατος που προκύπτει από τη λειτουργία του Κ.∆.Α.Υ. εκτελείτο από τον κ. Κουζή 
µέσα από τη δηµοπρασία της τοποθέτησης και αποµάκρυνσης προς εκφόρτωση 
κάδων απορριµµάτων των 8 m3, της οποίας ήταν και ο ανάδοχος. Με την ολοκλήρωση 
όµως της δηµοπρασίας αυτής, την 1η Αυγούστου 2007, ο ∆ήµος ανέλαβε µε δικά του 
µέσα και προσωπικό να εκτελεί το παραπάνω αντικείµενο. Συνεπώς οφείλει να συλλέγει 
και να µεταφέρει στην Μαραθόλακα και το υπόλειµµα του Κ.∆.Α.Υ. . 
 
Σήµερα ο ∆ήµος δεν µπορεί να ανταποκριθεί σε αυτή του την υποχρέωση γιατί 
α)διαθέτει µόνον 8 κάδους χωρητικότητας 8 m3 ενώ τα σηµεία που πρέπει να καλύψει 
παράλληλα µέσα στην πόλη είναι πάνω από 12 και β)διαθέτει ένα µόνον αυτοκίνητο 
µεταφοράς containers το οποίο θα δεσµεύεται πολλές ώρες καθηµερινά στο Κ∆ΑΥ 
εφόσον θα πρέπει να µεταφέρει στην Μαραθόλακα τουλάχιστον 2 κάδους των 8 m3 
που προκύπτουν από τη διαδικασία διαλογής των ανακυκλώσιµων υλικών. 
 
Για την αντιµετώπιση του πρώτου προβλήµατος η υπηρεσία µας, µε άλλη εισήγησή της 
προτείνει στη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή, την απευθείας προσωρινή ανάθεση στον κ. Κουζή, 
της τοποθέτησης κάδων 8 m3, µέχρι την παραλαβή και των υπόλοιπων 12 ίδιων κάδων 
που έχουν ήδη παραγγελθεί, µετά από τη διαδικασία πρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού, στην εταιρεία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΡ∆ΑΣ, ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ», έτσι ώστε µε το 
συνολικό αριθµό τελικά των 20 κάδων 8 m3 να µπορούν να καλυφθούν µε επάρκεια οι 
ανάγκες της πόλης.  
 

Όσον αφορά στην αντιµετώπιση του δεύτερου προβλήµατος, προτείνουµε, 
τουλάχιστον µέχρι την παραλαβή των υπόλοιπων 12 κάδων, να γίνει αποδεκτή η 
προσφορά του κ. Κουζή για τη χρησιµοποίηση από το ∆ήµο του παραχωρούµενου, 
κατά χρήση, press – container. Και επειδή ο ∆ήµος δεν διαθέτει τον απαιτούµενο 
εξοπλισµό για τη µεταφορά του press – container, προτείνουµε επίσης να γίνει δεκτή η 
προσφορά του κ. Κουζή και στο δεύτερο σκέλος της µε µια µικρή τροποποίηση. 
Συγκεκριµένα: 
 
- Η καθηµερινή παραγωγή υπολείµµατος στο Κ∆ΑΥ ανέρχεται κατά µέσο όρο, 

συµπεριλαµβανοµένων και των Σαββατοκύριακων σε δύο (2) κάδους 
χωρητικότητας 8 m3. 

- Η τοποθέτηση και αποµάκρυνση προς εκφόρτωση στη Μαραθόλακα ενός (1) 
τέτοιου κάδου κοστίζει στο ∆ήµο, µε τιµές που προέκυψαν από την αντίστοιχη 
δηµοπρασία του 2005, σαράντα (40) € συν ΦΠΑ. 

- Συνεπώς σε ένα (1) µήνα η δαπάνη που απαιτείται να καταβάλει ο ∆ήµος, µε τιµές 
της δηµοπρασίας του 2005, προκειµένου να εκτελέσει την εργασία αυτή ένας 
ιδιώτης, χρησιµοποιώντας κάδους των 8 m3, ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων 
τετρακοσίων (2.400) € συν ΦΠΑ (40€/κάδο Χ 2 κάδοι την ηµέρα = 80€/ηµέρα.   
80€/ηµέρα Χ 30 ηµέρες = 2.400€/µήνα). 
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- Άρα η πρόταση του κ. Κουζή για την εκτέλεση αυτής της εργασίας µε το ποσό των 
οκτακοσίων (800) € συν ΦΠΑ ανά µήνα, το οποίο µάλιστα δέχτηκε να περιορίσει 
τελικά, στο ποσό των επτακοσίων τριάντα (730) € συν ΦΠΑ ανά µήνα, είναι µια 
συµφέρουσα λύση για τον ∆ήµο, τουλάχιστον µέχρι την παραλαβή των υπόλοιπων 
12 κάδων.  Με την παραλαβή και των κάδων αυτών αλλά και µε την 
επαναλειτουργία της ΜΟΛΑΚ, οπότε η µεταφορά θα γίνεται από το Κ∆ΑΥ στο 
διπλανό χώρο της ΜΟΛΑΚ, θα επανεκτιµηθεί η κατάσταση προκειµένου να γίνει 
αντίστοιχη ή διαφορετική πρόβλεψη στο νέο τεχνικό πρόγραµµα του 2008. 

 
Μετά τα παραπάνω προτείνονται: 
 

1) Η τροποποίηση του τεχνικού προγράµµατος µε την ένταξη του έργου της 
µεταφοράς από το Κ∆ΑΥ των απορριµµάτων που δηµιουργούνται από το 
υπόλειµµα της διαλογής των ανακυκλώσιµων υλικών, µε πρόβλεψη του 
απαιτούµενου ποσού µέχρι τέλους του χρόνου. Η πίστωση θα προέλθει από τον 
Κ.Α. 20.7311.02  του δηµοτικού προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2007, στον οποίο 
είναι ενταγµένες οι δαπάνες φόρτωσης, µεταφοράς και εναπόθεσης στη Μαραθόλακα 
των αδρανών παραπροϊόντων της ΜΟΛΑΚ. Η ρύθµιση αυτή απαιτεί απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου. (Συγκεκριµένα από τον Κ.Α. 20.7311.02 µεταφέρεται και 
εγγράφεται στον νέο Κ.Α. 20.7311.04 ποσό 3.000,00 € για την πραγµατοποίηση του 
στόχου του θέµατος). 

2) Η απευθείας ανάθεση στον κ. Κουζή, µε απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής, 
της αποµάκρυνσης από το Κ∆ΑΥ των απορριµµάτων του υπολείµµατος της 
διαλογής των ανακυκλώσιµων υλικών αντί του ποσού των επτακοσίων τριάντα 
(730,00) € ανά µήνα, συν ΦΠΑ, και µέχρι των ορίων που προβλέπεται για τη 
∆ηµαρχιακή Επιτροπή που είναι και το αρµόδιο για να αποφασίσει όργανο, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 17 του Ν. 2539/1997 σε 
συνδυασµό µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006. Η διάθεση 
της πίστωσης θα βαρύνει τον νέο Κ.Α. 20.7311.04 του δηµοτικού προϋπολογισµού 
οικονοµικού έτους 2007, ο οποίος θα δηµιουργηθεί για το σκοπό αυτό µε την 
προτεινόµενη στην παρ. 1 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

 
 
 Η Προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης 

Περιβάλλοντος 
Παναγιώτα Κουράκλη 

 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του τα 
προαναφερόµενα, 
 
 

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

Ι. Τροποποιεί το τεχνικό πρόγραµµα του ∆ήµου Καλαµάτας, οικον. έτους 2007, 
σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 20742/18-9-2007 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης 
Περιβάλλοντος του ∆ήµου Καλαµάτας η οποία καταχωρείται αναλυτικά στο 
ιστορικό της απόφασης αυτής.    
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ΙΙ.  Εγκρίνει την τροποποίηση του δηµοτικού προϋπολογισµού οικον. έτους 2007, 

ως εξής: 
 

1. Μειώνει τον Κ.Α. 20.7311.02 «∆απάνες φόρτωσης µεταφοράς και 
εναπόθεσης στη ¨Μαραθόλακα¨ των αδρανών υλικών της ΜΟΛΑΚ» κατά 
τρεις χιλιάδες ευρώ  (3.000,00 €). 

2. Μεταφέρει την παραπάνω πίστωση του ποσού των 3.000,00 € στο 
αποθεµατικό. 

3. Από το ενισχυόµενο αποθεµατικό µεταφέρει και γράφει πίστωση ποσού 
3.000,00 ευρώ στο νεοδηµιουργούµενο Κ.Α. 20.7311.04 «Αποµάκρυνση από 
το Κ∆ΑΥ των απορριµµάτων του υπολείµµατος της διαλογής των 
ανακυκλώσιµων υλικών». 

 
ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ  

  
α) Υπάρχον Αποθεµατικό  219.301,34 

β) Αύξηση Αποθεµατικού 

   Αύξηση   εσόδων 

 

3.000,00  

 

γ) Νέο Αποθεµατικό  222.301,34 

δ)    Μείωση Αποθεµατικού  
   Ενίσχυση υπαρχουσών  
   Πιστώσεων 

 

 3.000,00 

 

ε) Αποµένον Αποθεµατικό  219.301,34 
 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

 2. Αλευράς ∆ιονύσιος 

 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

 4. Γουρδέας Ανδρέας  

 5. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 

 6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 8. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 9. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 10. Κουδούνης Αργύριος 

 11. Κουρκουτάς Γεώργιος 
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 12. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 13. Μπάκας ∆ηµήτριος 

 14. Μπάκας Ιωάννης 

 15. Μπασακίδης Νικόλαος 

 16. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

 17. Οικονοµάκου Μαρία 

 18. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 

 19. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 20. Ράλλης Γεώργιος 

 21. Σπίνος Γεώργιος 

 22. Τσακαλάκου Σταυρούλα 

 23. Τσερώνης Κων/νος 
 

Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 9 Οκτωβρίου 2007 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 
 


