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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  28/2007 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  586/2007  

 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 28η Σεπτεµβρίου 2007, ηµέρα Παρασκευή 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. 28/24-09-2007 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 (προσέλευση στην υπ’ αριθ. 585 απόφαση), 6) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος (προσέλευση στην υπ’ αριθ. 585 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 Ιωάννης, 18) Μπασακίδης 
Νικόλαος, 19) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 20) Πολίτης ∆ηµήτριος,  21) Σπίνος Γεώργιος και  
22) Τσερώνης Κων/νος.  
 
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Μπάκας 
∆ηµήτριος, 2) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 3) Οικονοµάκου Μαρία, 4) Ράλλης Γεώργιος και 5) 
Τσακαλάκου Σταυρούλα.  
 
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρίσκονται επίσης οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων 
Πηγών κ. Αλάµαρας Πέτρος, Αρτεµισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, Νέδουσας κ. Βεργινάδης 
Νικήτας, Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος,  Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος, Αλαγονίας κ. Μέλιος 
Ιωάννης και Καρβελίου κ. Χρυσοµάλης Ιωάννης, 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, 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 : 

Ανάθεση «Λειτουργίας και συντήρησης  Μονάδας Λιπασµατοποίησης Απορριµµάτων 
Καλαµάτας» σε συµµόρφωση στην αρ. 378/2007 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του 

Συµβουλίου Επικρατείας. 
 
Στο φάκελο του θέµατος για την ενηµέρωση του Σώµατος, βρίσκεται η υπ΄ αριθµ. πρωτ. 
21406/25-9-2007 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος του ∆ήµου, η οποία έχει ως εξής: 
 
 
ΘΕΜΑ:   Ανάθεση « Λειτουργίας και συντήρησης Μονάδας Λιπασµατοποίησης 
                Απορριµµάτων Καλαµάτας » σε συµµόρφωση στην αρ. 378/2007  
                απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του Συµβουλίου Επικρατείας. 
 
                 
                Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την αρ. 612/14-12-2006 απόφασή του ανέδειξε 
µειοδότη του διαγωνισµού για την ανάθεση της ¨Λειτουργίας και συντήρησης Μονάδας 
Λιπασµατοποίησης Απορριµµάτων Καλαµάτας ¨ την Τεχνική Εταιρεία         « ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ∆. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ Α.Ε » δεύτερη µειοδότρια εταιρεία, σε συµµόρφωση στην υπ’ αρ.455/21/9-
11-2006 απόφαση της Επιτροπής του αρ. 18 του ν.. 2218/94 της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 
                Στη συνέχεια η κοινοπραξία ¨ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ. ΕΠΕ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΚΟΥΛΟΥΓΛΙΩΤΗΣ¨ άσκησε ενώπιον του Συµβουλίου Επικρατείας την αρ. 2044/28-12-2006 
αίτηση αναστολής εκτέλεσης των παραπάνω αποφάσεων Περιφέρειας Πελοποννήσου και 
∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας. 
                 Η Επιτροπή Αναστολών του Συµβουλίου Επικρατείας εξέδωσε την υπ’ αρ. 
378/2007 απόφαση, µε την οποία διατάσσεται:  
 
 α) η αναστολή της εκτέλεσης της 612/2006 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας 
που κατακυρώνει τον διαγωνισµό στον δεύτερο µειοδότη καθώς και της αρ. 455/21/9-11-2006 
απόφασης Επιτροπής του αρ. 18 του ν. 2218/94 της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 
 
β) η απαγόρευση της υπογραφής της σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Καλαµάτας και της 
εταιρείας  ¨ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ Α.Ε¨ 
                 Μετά την εξέταση της 378/2007 απόφασης Επιτροπής Αναστολών του Συµβουλίου 
Επικρατείας από τη Νοµική Υπηρεσία του ∆ήµου , κατατέθηκε η µε αρ. 20540/14-9-07 
εισήγηση του Νοµικού Συµβούλου του ∆ήµου κ. Μανιάτη. 
                 Σύµφωνα  µε την εισήγηση αυτή, είναι δυνατή στη παρούσα φάση, η σύναψη 
σύµβασης µε την πρώτη σε σειρά κατάταξης µειοδότρια , την Κοινοπραξία ,  ¨ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ. ΕΠΕ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΛΟΥΓΛΙΩΤΗΣ ¨ και δεν απαιτείται η αναµονή για την 
έκβαση της οριστικής δίκης από το ΣΤΕ , για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στη 
σχετική εισήγηση. 
 
 
                  Κατόπιν  αυτών σας διαβιβάζουµε : 
 
α) την αρ. 2044/28-12-2006 αίτηση ακύρωσης της Κοινοπραξίας ¨ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ      
     ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΠΕ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΛΟΥΓΛΙΩΤΗΣ ¨ 
 
β) την αρ. 378/2007 απόφαση Επιτροπής Αναστολών του ΣΤΕ  
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γ) την αρ. 20540/14-9-2007 εισήγηση του Νοµικού Συµβούλου του ∆ήµου Καλαµάτας κ. 
Μανιάτη.   

 
 

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΥΡΑΚΛΗ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
 

Η σχετική εισήγηση του Νοµικού Συµβούλου του ∆ήµου, έχει ως εξής: 

 

Εισηγούµαι ότι είναι δυνατό, αντί να αναµένεται η οριστική απόφαση του ΣΤΕ επί της αιτήσεως 
ακυρώσεως της <<ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ EΠΕ – ΚΟΥΛΟΥΓΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ>> να 
λάβει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καλαµάτας την παρακάτω απόφαση. 

  Λαµβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθµ. 378/2007 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του 
Συµβουλίου της Επικρατείας, στο αιτιολογικό µάλιστα της οποίας πιθανολογείται σοβαρά η 
βασιµότητα ενός από τους λόγους της αντίστοιχης αιτήσεως ακυρώσεως, προβαίνουµε σε 
επανέλεγχο της σχετικής υπόθεσης και αποφασίζουµε τα εξής: 

Κατόπιν του επανελέγχου διαπιστώθηκε ότι παραδεκτά η εταιρεία << ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΠΕ – ΚΟΥΛΟΥΓΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ >> συµµετείχε στον ανοικτό µειοδοτικό 
διαγωνισµό καθώς ήταν νοµικά αδιάφορο αν ο κοινοπρακτών Κουλογλιώτης Παναγιώτης είχε 
νόµιµο και σε ισχύ αποδεικτικό εξόφλησης της συνδροµής προς το ΤΕΕ. Κατόπιν του 
παραπάνω η προσφορά της εταιρείας αυτής ορθώς κρίθηκε παραδεκτή µε το υπ’ αριθµ. 
11754/6.6.2006 πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης 
Προσφορών και ορθά απορρίφθηκε η σχετική ένσταση της εταιρείας BILFINGER BERGER 
G.M.b.H  µε την απόφαση 312/27-7-2006 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας. 

Επειδή ο ∆ήµος Καλαµάτας έχει συµφέρον στην ολοκλήρωση του σταδίου σύναψης της υπό 
κρίση σύµβασης και µε επιφύλαξη του προληπτικού ελέγχου νοµιµότητας της σύµβασης ιδίως 
από το Ελεγκτικό Συνέδριο, αποφασίζουµε να ανατεθεί η σύµβαση στην πρώτη κατά σειρά 
κατάταξης εταιρεία <<ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΠΕ – ΚΟΥΛΟΥΓΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ>>    

 

Ο ∆ικηγόρος του ∆ήµου Καλαµάτας 

Αντώνης Μανιάτης 

 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος κ. Αθανασόπουλος, αναφέρει τα εξής: 

 
Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, µετά την αδρανοποίηση της ΜΟΛΑΚ 
για ένα χρονικό διάστηµα, η οποία επισκευάσθηκε για λόγους φθορών 

βέβαια, παρέστη ανάγκη να προκηρυχθεί διαγωνισµός µειοδοτικός για την ανάθεση λειτουργίας 
της ΜΟΛΑΚ. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την 612 απόφασή του, προχώρησε στην απόφαση να 
αναθέσει στην µειοδότρια θα έλεγα εταιρεία ή µάλλον στη δεύτερη εταιρεία που είχε 
αναδειχθεί µειοδότρια µετά την ένσταση που είχε υποβάλει η πρώτη, όµως προσέφυγε στο 
τµήµα αναστολών του Συµβουλίου της Επικρατείας το οποίο τµήµα αναστολών εξέδωσε 
απόφαση η οποία δεν επιτρέπει στο ∆ήµο Καλαµάτας να προχωρήσει στην ανάθεση 
λειτουργίας στη ΜΟΛΑΚ της δευτέρας µειοδότριας εταιρείας. Μετά την έκδοση της αποφάσεως 
του τµήµατος αναστολών του Συµβουλίου Επικρατείας, έγινε εισήγηση από το νοµικό 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: 
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σύµβουλο του ∆ήµου ότι µπορεί ο ∆ήµος να προχωρήσει στην υπογραφή συµβάσεως µε τον 
πρώτο ανάδοχο που ήταν η εταιρεία ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ – Παναγιώτης Κουλουγλιώτης 
κλπ. Κατά συνέπεια ακυρώνει την τότε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και τώρα ζητείται 
από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να δοθεί η δυνατότητα υπογραφής της συµβάσεως για τη 
λειτουργία της ΜΟΛΑΚ. Βεβαίως η οριστική απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας δεν έχει 
εκδοθεί. Η εισήγηση λέει αυτό. Από κει και πέρα ο ∆ήµος Καλαµάτας πρέπει να προχωρήσει 
στη λήψη αποφάσεως για την ανάθεση στην εταιρεία που προτείνεται από το νοµικό 
σύµβουλο κατόπιν της εκδόσεως της αποφάσεως από το Συµβούλιο Επικρατείας ή µάλλον  της 
προσωρινής αναστολής εκτελέσεως της αποφάσεως του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  
 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
Κε Πρόεδρε, είναι γεγονός αναµφισβήτητο ότι η διαχείριση των απορριµµάτων στη 
σύγχρονη εποχή έχει αναχθεί σε µείζον ζήτηµα της πολιτικής των βαθµίδων της 

αυτοδιοίκησης. Είναι εντυπωσιακός ο ρυθµός που αυξάνεται ο όγκος των παραγόµενων 
απορριµµάτων και στη χώρα που πρέπει να υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι διαχείρισής τους. Οι 
σκέψεις και οι απόψεις που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι γνωστές, δεν χρειάζεται να 
τις υπενθυµίσουµε, να τις περιγράψουµε, απλά να πω ότι η τακτική αυτή και η πρακτική πρέπει 
να τύχει της απόλυτης εφαρµογής και στη χώρα. Η µονάδα λιπασµατοποίησης που υπάρχει 
στην πόλη µας έχει πολλά να συνεισφέρει σ΄ αυτή τη προβληµατική που είναι σύγχρονη και 
αποτελεσµατική.  
 
Είχαµε διαφωνήσει στην αρχή της θητείας της δηµοτικής αρχής όπου ο κ. ∆ήµαρχος 
αναδιφώντας στο κόστος λειτουργίας της ΜΟΛΑΚ, το είχε κρίνει ασύµφορο, και απ΄ ότι 
ενθυµούµαι µε αυτή την προσλαµβάνουσα την είχε περίπου θέσει εκτός  πλαισίου πολιτικής 
της δηµοτικής αρχής σε σχέση µε τη διαχείριση των απορριµµάτων. Η παράταξή µας θεωρεί 
αναγκαία τη λειτουργία της µονάδας λιπασµατοποίησης, µάλιστα είχαµε µιλήσει τότε και το 
λέµε και σήµερα ότι αν το κόστος που είναι συγκεκριµένο πόσο  στοιχίζει ανά µήνα, θεωρώ ότι 
είναι στις δυνατότητες του ∆ήµου, θεωρώ ότι είναι ένα εκλογικευµένο κόστος, και εν πάση 
περιπτώσει η έναρξη της λειτουργίας της µπορεί να ενταχθεί σε αυτό το σύνθετο πλέγµα 
δράσης που η πόλη πρέπει να ενστερνισθεί και να υιοθετήσει προκειµένου να αντιµετωπίζει το 
πρόβληµα των σκουπιδιών διότι δεν το είχε αντιµετωπίσει. Υπενθυµίζω ότι το ζήτηµα είναι και 
στον παρόντα χρόνο εκρηκτικό. Συνεπώς κε Πρόεδρε διαφαίνεται η τοποθέτησή µας στο θέµα 
αυτό και σε σχέση µε τη λειτουργία της.  
 
Όµως, το θέµα έρχεται µετά από µια εισήγηση του νοµικού συµβούλου του ∆ήµου, του 
συναδέλφου του κ. Μανιάτη. ∆εν έχει κριθεί η αίτηση  ακύρωσης στο Συµβούλιο της 
Επικρατείας της προσφευγούσης. Ηµεροµηνία ξέρουµε πότε είναι η δικάσιµος; Κε 
Αθανασόπουλε ξέρουµε πότε είναι η δικάσιµος; Θεωρώ χωρίς να επιθυµώ να σχολιάσω και να 
κρίνω την εισήγηση του νοµικού συµβούλου, ότι υπάρχει ένας κίνδυνος. Λέει ότι, µάλιστα το 
λέει µε ένα στερεότυπο και θα έλεγα απόλυτο τρόπο στο σηµείωµά του, «εισηγούµαι ότι είναι 
δυνατό, αντί να αναµένεται η οριστική απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας . . .» κλπ. 
Και είχε ένα σκεπτικό. Μάλιστα λέει ότι ναι µεν γίνεται δεκτή η αίτηση αναστολής και 
ακυρώνονται οι αποφάσεις της επιτροπής του άρθρου και του ∆ήµου Καλαµάτας, και τι λέει και 
επειδή πιθανολογείται η ευδοκίµηση ενός λόγου θεωρώ - και εδώ είναι η ένσταση η δική µας 
και εισηγούµαι ότι θα πρέπει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να το δει µε µεγάλη περίσκεψη το θέµα 
αυτό µήπως ενστερνιζόµενοι την εισήγηση του συναδέλφου, έρθουµε σε αντίθεση µε µία 
διαφοροποιηµένη απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας επί της ασκηθείσης αιτήσεως 
ακυρώσεως.  
 

ΑΛΕΥΡΑΣ: 
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Αυτή είναι η ένστασή µας, η επιφύλαξή µας. Κατά τα άλλα έχει προκύψει ότι είµαστε θιασώτες 
και ένθερµοι της λειτουργίας της µονάδας λιπασµατοποίησης. Φοβούµαι, δεν διστάζω να σας 
πω ότι σαν δικηγόρος δεν έχω κάνει 20 χρόνια ούτε µία παράσταση στα διοικητικά δικαστήρια. 
∆εν είµαι ειδικός να σας πω. Όµως η µικρή νοµική µου κατάρτιση νοµίζω ότι διαπιστώνει 
κινδύνους και αυτούς τους κινδύνους απλά επισηµαίνω στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Ευχαριστώ. 
 

 
Εµείς καταρχάς χαιρόµαστε για την άρδην µεταβολή της τακτικής της 
∆ηµοτικής αρχής. Πριν από λίγο καιρό µιλούσε κατά της µονάδας 

λιπασµατοποίησης και τώρα φαίνεται να βιάζεται να τη λειτουργήσει. Εµείς δεν είχαµε 
υποσχεθεί προεκλογικά το κλείσιµο της µονάδας ούτε στους κατοίκους, ούτε στους περίοικους. 
Είχαµε πει όµως ότι απαιτείται, σ΄ αυτή τη φάση δεν µπορεί να κλείσει, µετέπειτα αργότερα 
όταν θα γίνει ο ΧΥΤΑ σαφώς θα πρέπει να επανεξετασθεί το θέµα και είχαµε πει ότι για τη 
λειτουργία του όµως χρειάζεται υψηλό πράσινο στην περιοχή γύρω – γύρω ώστε λίγο πολύ να 
ισοβαθµίζουµε, να αντιµετωπίζουµε µε αυτό τον τρόπο, µε το υψηλό πράσινο, τις µυρουδιές 
και την οπτική ρύπανση.  
 
Αυτά όσον αφορά το πνεύµα και την ανάγκη ύπαρξης της λιπασµατοποίησης για την οποία 
συµφωνούµε και συναινούµε απόλυτα ότι πρέπει να γίνει. Από κει και ύστερα θεωρούµε την 
εισήγηση εντελώς έωλη. Εγώ ρωτάω τι θα γίνει εάν το Συµβούλιο της Επικρατείας πει. . .  
(αλλαγή ταινίας). . .  Πραγµατικά εµείς σηκώνουµε τα χέρια. ∆εν ξέρω πως ο κ. Μανιάτης είναι 
τόσο σίγουρος ότι το αποτέλεσµα θα είναι δεδοµένο και συγκεκριµένο. Εν τοιαύτη περιπτώσει 
να µην πηγαίναµε στο δικαστήριο, να µη πήγαινε η εταιρεία στο δικαστήριο εάν η αναβολή 
αναστολής της υπογραφής δεν είχε και προβάδισµα στην κατακύρωσή του. Από κει και ύστερα 
επίσης θέλω να επισηµάνω ότι πιθανότατα από το σηµείωµά του, ο κ. Μανιάτης να βρίσκεται 
και σε σύγχυση, διότι στο τέλος τελειώνει ότι µπορεί να υπογράψουµε τη σύµβαση µε την 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ. Μα δεν υπάρχει καµία ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ, υπάρχει κοινοπραξία ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ µε 
κάποιον άλλο εταίρο. Εµείς θα ψηφίσουµε ΛΕΥΚΟ εφόσον αποφασίζετε να στηριχθείτε εκεί, 
στηρίζεστε σ΄ αυτόν τον τρόπο και ζητούµε και ονοµαστική ψηφοφορία για να προφυλάξουµε 
το σύνολο πιθανό ή να ξέρουµε τέλος πάντων επακριβώς ποιοι συνάδελφοι ψήφισαν διότι 
πιθανά να υπάρξουν και δικαστικές εµπλοκές.  
 

 
Αυτή η υπόθεση κε Πρόεδρε και να επιστήσουµε τη προσοχή στους 
συναδέλφους που είναι για πρώτη φορά στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, γύρω απ΄ 

αυτή την υπόθεση έχουν δει το φως της δηµοσιότητας πάρα πολλές καταγγελίες µε σωρεία 
κατηγοριών τα προηγούµενα χρόνια, πέρυσι, πρόπερσι. Αυτή η υπόθεση να ξέρετε ότι θα έχει 
και ένα τεράστιο κόστος λειτουργίας για το ∆ήµο. Ο ∆ήµος θα επωµισθεί ένα τεράστιο κόστος 
λειτουργίας και θα ήθελα να άκουγα από τον αρµόδιο Αντιδήµαρχο σε ετήσια βάση ποιο θα 
είναι αυτό το κόστος λειτουργίας, να το ακούσετε κι εσείς. Και τίθεται και ένα ερώτηµα µε την 
ευκαιρία της συζήτησης του θέµατος. Η µονάδα λιπασµατοποίησης απορριµµάτων θα δέχεται 
µόνο τα απορρίµµατα του ∆ήµου ή θα δέχεται και άλλων ∆ήµων;  
 
Εµείς για να το κλείνουµε, καταψηφίζουµε την εισήγηση γιατί δεν µας πηγαίνουν καλά, δεν µας 
πήγαιναν καλά από την προηγούµενη τετραετία πολλά ζητήµατα και αρκετοί παράµετροι που 
αφορούν το εν λόγω θέµα.  Προτείνουµε την επανάληψη του διαγωνισµού, προσέξτε το καλά. 
Και να επαναληφθεί ο διαγωνισµός µε ποιο αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις συµµετοχής 
των ενδιαφεροµένων γιατί η όποια χαλαρότητα και αν υπάρχει αναφορικά µε τη συµµετοχή 
των ενδιαφεροµένων, µόνο κινδύνους εγκυµονεί.  Ευχόµαστε αν είναι αποφασισµένη να το 
προχωρήσει η ∆ηµοτική αρχή, η κατά πλειοψηφία απόφαση που αν λάβει, να µη ρίξει σε 
κινδύνους και σε περιπέτειες το ∆ήµο. Καταψηφίζουµε εµείς και συνηγορούµε µε την πρόταση 
του κ. Κοσµόπουλου ο οποίος ζητά ονοµαστική ψηφοφορία. Εδώ εγκυµονούνται κίνδυνοι. Αν 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 
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πέσει ο ∆ήµος σε περιπέτειες κάποιοι πρέπει να έχουν και τις ευθύνες τους. Εδώ λοιπόν να 
ψηφίσουµε ονοµαστικά. 
 

 
Αγαπητοί συνάδελφοι θα µιλήσω και για την ουσία και για τον τύπο.  
 

Όσον αφορά στην ουσία. Εγώ δεν συνηθίζω και είναι ίσως ένα από τα ελαττώµατά µου, να 
αλλάζω εύκολα γνώµη και θέση. Η χωροθέτηση της ΜΟΛΑΚ, του βιολογικού καθαρισµού, του 
εργοστασίου ανακύκλωσης στο συγκεκριµένο χώρο, ήταν λάθος. Υποβάθµισε την ευρύτερη 
περιοχή του Ασπροχώµατος. Και λέµε από την αρχή ως συνδυασµός ότι εµείς θα φροντίσουµε, 
θα αγωνισθούµε για την ελάφρυνση του συγκεκριµένου χώρου. 
∆εύτερον. Η ένταξη της ΜΟΛΑΚ από αυτό το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, δεν ξέρω εάν έγινε µε 
ονοµαστική ψηφοφορία, στον περιφερειακό σχεδιασµό, ήταν ένα µεγάλο λάθος. Τι σηµαίνει 
αυτό; Ένα εργοστάσιο µε δυναµικότητα 80.000 κατοίκων, µπήκε στον περιφερειακό σχεδιασµό 
για ολόκληρο το νοµό. Να έρχονται δηλαδή όλα τα σκουπίδια του νοµού στη ΜΟΛΑΚ και να 
γίνεται εκεί επεξεργασία.  
Το τρίτο το οποίο έχω να πω είναι ότι όλη η διαδικασία κατασκευής και συντήρησης, αυτό 
είπαµε στην αρχή, είναι ένα παράδειγµα δηµοσίου έργου προς αποφυγήν.  
Και το τέταρτο που θέλω να πω επί της ουσίας, θα πω για την κατάργηση της ΜΟΛΑΚ είναι ότι 
δεν είναι δυνατόν να κάνουµε ΧΥΤΥ στο Παλιοροβούνι, θα το κάνουµε θέλουµε δεν θέλουµε 
διότι σε τρία – τέσσερα χρόνια τα πρόστιµα σε τοπικό επίπεδο θα είναι εξοντωτικά, να έχοµε 
ΜΟΛΑΚ υποχρεωτικά στο Παλιοροβούνι και να συντηρούµε εµείς ως ∆ήµος Καλαµάτας µια 
ολόκληρη ΜΟΛΑΚ εδώ και άλλη µισή στο Παλιοροβούνι, διότι τόσα βγαίνουνε, είµαστε ο µισός 
πληθυσµός του νοµού. Μιλάµε για προσωρινή εποµένως λειτουργία για δύο – τρία – τέσσερα 
χρόνια µέχρι να λειτουργήσει ο ΧΥΤΥ µε τη ΜΟΛΑΚ. Αυτή είναι η θέση µας και την είπα 
αναλυτικά και στα τέσσερα σηµεία της.  
 
Το άλλο το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι ο ∆ήµος Καλαµάτας έχει µία νοµική υπηρεσία από 
τρεις νοµικούς, το θέµα είναι νοµικό, µοιράζονται τις υποθέσεις αλλά σε κρίσιµα ζητήµατα 
συνεδριάζουν και καταλήγουν σε ένα πόρισµα και κάνουν έγγραφη εισήγηση στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο και µας λένε για το συγκεκριµένο σηµείο θέµα εκτιµούµε αυτό. ∆ηλαδή τι εκτιµούν, 
ότι αυτός που κέρδισε σε πρώτη φάση στο Συµβούλιο της Επικρατείας που είναι και ο 
µειοδότης, αυτός θα πάρει το συγκεκριµένο έργο. Αυτός είναι ο µειοδότης που παίρνει την 
προσωρινή λειτουργία του εργοστασίου. Έγινε λοιπόν ένας εξαιρετικά προσεκτικός έλεγχος και 
στα πλαίσια της υπηρεσίας, χτες γύρισαν από τα Χανιά και σήµερα ήρθαν στο γραφείο και µου 
είπαν εκτός από τον κ. Αθανασόπουλο, η κυρία χηµικός µηχανικός, η διευθύντρια της 
υπηρεσίας κλπ για την αντιµετώπιση προβληµάτων. Πρέπει να το ξεκινήσουµε διότι και του 
Μαραθόλακα οι δυνατότητες είναι οριακές. Υπάρχει ένας κίνδυνος ασφαλώς. Επειδή 
επεκτείνεται η ανακύκλωση σε ολόκληρο το νοµό,  και ξέρετε πάρα πολλοί ∆ήµοι, είναι ορθή η 
παρατήρησή σας κε Μπάκα, δεν έχουν χώρους για ταφή των απορριµµάτων ή εναπόθεση εν 
πάση περιπτώσει, υπάρχει ο κίνδυνος να πέφτουν όλα αυτά µαζί µέσα και να πηγαίνουν στην 
ανακύκλωση και τι γίνεται µε τα υπολείµµατα. Γι΄ αυτό δόθηκε εντολή στην υπηρεσία, θα 
υπάρχει σε καθηµερινή βάση και εποπτεία στη λειτουργία του εργοστασίου και εποπτεία στη 
λειτουργία του εργοστασίου ανακύκλωσης.  
 
Εποµένως εφόσον υπάρχει εισήγηση από τη νοµική υπηρεσία προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και 
υπάρχει και η ουσία του θέµατος, νοµίζω ότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρέπει να ψηφίσει αλλά 
σε κάθε περίπτωση η πλειοψηφία, βεβαίως είµαστε εδώ, όταν ψηφίζουµε αναλαµβάνουµε και 
τις ευθύνες µας και παίρνουµε και τα ρίσκα µας εάν υπάρχει ρίσκο στη συγκεκριµένη 
περίπτωση µε τη συγκεκριµένη ουσία και το συγκεκριµένο τύπο, όπου δηλαδή αυτός που 
παίρνει το έργο προσωρινά, είναι και ο µειοδότης και αυτό υποστηρίζεται από την νοµική µας 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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υπηρεσία. Λοιπόν, είµαι βέβαιος ότι η πλειοψηφία ονοµαστικά θα στηρίξει τη συγκεκριµένη 
εισήγηση.  
 
Το ετήσιο κόστος της λειτουργίας, δεν είµαστε έτοιµοι για νούµερα ανά πάσα στιγµή, αλλά 
είναι εγγεγραµµένο στον προϋπολογισµό και ψηφισµένο το κόστος. Αλλά οπωσδήποτε δεν 
είναι το κόστος που 2007 που είχαµε προσδιορίσει, είναι το κόστος από 1 Οκτωβρίου µέχρι 31 
∆εκεµβρίου. Το δυσκολότερο δεν είναι αυτό. Το δυσκολότερο είναι η εποπτεία στη λειτουργία 
του εργοστασίου και της ανακύκλωσης.  
 
 
Με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος θέτει στο Σώµα για έγκριση τη 
σχετική πρόταση. Οι παρόντες κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας δηµοτικοί σύµβουλοι 
τοποθετούνται ως εξής: ΥΠΕΡ τάσσονται οι κ.κ. Αθανασόπουλος, Γιαννακούλας, Γουρδέας, 
Ηλιόπουλος Αθαν., Ηλιόπουλος Ιωάν., Καµβυσίδης, Κλείδωνας, Κουδούνης, Κουρκουτάς, 
Μιχαλόπουλος, Μπασακίδης, Πολίτης, Σπίνος και Καρατζέας Πρόεδρος του Σώµατος. ΚΑΤΑ 
τάσσονται οι κ.κ. Αλευράς, ∆ικαιουλάκος, Ηλιόπουλος Παν. και Μπάκας Ιωάν. ΛΕΥΚΗ ψήφο 
δηλώνουν οι κ.κ. Κοσµόπουλος και Παπαµικρούλης. 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο λαµβάνοντας υπόψη του:  
α) την υπ΄ αριθµ. 21873/28-9-2007 εισήγηση του δικηγόρου του ∆ήµου Καλαµάτας κ. 
Μανιάτη σύµφωνα µε την οποία κατόπιν του επανελέγχου της υπόθεσης διαπιστώνεται ότι 
παραδεκτά η κοινοπραξία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΠΕ – ΚΟΥΛΟΥΓΛΙΩΤΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ» συµµετείχε στον ανοικτό µειοδοτικό διαγωνισµό καθώς ήταν νοµικά αδιάφορο 
αν ο κοινοπρακτών Κουλογλιώτης Παναγιώτης είχε νόµιµο και σε ισχύ αποδεικτικό εξόφλησης 
της συνδροµής προς το ΤΕΕ. Κατόπιν του παραπάνω η προσφορά της εταιρείας αυτής ορθώς 
κρίθηκε παραδεκτή µε το υπ’ αριθµ. 11754/6.6.2006 πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών και ορθά απορρίφθηκε η σχετική ένσταση της 
εταιρείας BILFINGER BERGER G.M.b.H  µε την απόφαση 312/27-7-2006 του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου Καλαµάτας,  
β) την υπ’ αριθµ. 378/2007 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του Συµβουλίου της 
Επικρατείας, σύµφωνα µε την οποία διατάσσεται η µη υπογραφή της σύµβασης µεταξύ του 
∆ήµου Καλαµάτας και της εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ 
Α.Ε.  
γ) το ότι ο ∆ήµος Καλαµάτας έχει συµφέρον στην ολοκλήρωση του σταδίου σύναψης της  
σύµβασης και  
δ) το αποτέλεσµα της παραπάνω ψηφοφορίας (14 ΥΠΕΡ, 4 ΚΑΤΑ και 2 ΛΕΥΚΑ),  
κατά πλειοψηφία, 
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 
Εγκρίνει την ανάθεση της «Λειτουργίας και συντήρησης  Μονάδας 
Λιπασµατοποίησης Απορριµµάτων Καλαµάτας» σε συµµόρφωση στην αρ. 378/2007 
απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του Συµβουλίου Επικρατείας, στην πρώτη κατά 
σειρά κατάταξης κοινοπραξία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΠΕ – ΚΟΥΛΟΥΓΛΙΩΤΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ». 
 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
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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 Ιωάννης 

 8. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 9. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 10. Κλείδωνας Θεοφάνης 

 11. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 12. Κουδούνης Αργύριος 

 13. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 14. Λαγανάκος Γεώργιος 

 15. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 16. Μπάκας Ιωάννης 

 17. Μπασακίδης Νικόλαος 

 18. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 

 19. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 20. Σπίνος Γεώργιος 

 21. Τσερώνης Κων/νος 
 

Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 24 Οκτωβρίου 2007 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 
 


