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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  35/2007 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  705/2007  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 29η Νοεµβρίου 2007, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά 
την υπ΄ αριθ. 35/23-11-2007 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) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 6) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 7) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 8) 
Κλείδωνας Θεοφάνης, 9) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 10) Κουδούνης Αργύριος, 11) Κουρκουτάς 
Γεώργιος, 12) Λαγανάκος Γεώργιος, 13) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 14) Μπάκας Ιωάννης, 15) 
Μπασακίδης Νικόλαος, 16) Οικονοµάκου Μαρία, 17) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 18) Πολίτης 
∆ηµήτριος, 19) Σπίνος Γεώργιος και 20)  Τσακαλάκου Σταυρούλα (προσέλευση στην υπ΄ 
αριθµ. 706 απόφαση).  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Γουρδέας 
Ανδρέας, 2) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 3) Καµβυσίδης Ιωάννης, 4) Μπάκας ∆ηµήτριος, 5) 
Νταγιόπουλος Γεώργιος, 6) Ράλλης Γεώργιος και 7) Τσερώνης Κων/νος.  
 
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων Πηγών, Αρτεµισίας, 
Νέδουσας, Λαδά, Λεϊκων, Μ. Μαντίνειας, Σπερχογείας, Ασπροχώµατος, Βέργας και Καρβελίου 
επειδή στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα Τοπικά 
∆ιαµερίσµατα. Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) 
Αρτεµισίας κα Βασιλικάκη Γεωργία, 2) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 3) Λαδά κ. Βουτσής 
Γεώργιος, 4) Μ. Μαντίνειας κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος, 5) Σπερχογείας κ. Περρωτής 
Παναγιώτης, 6) Ασπροχώµατος κ. Σπανός Αντώνιος, 7) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος και 8) 
Καρβελίου κ. Χρυσοµάλης Ιωάννης, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών 
Συµβουλίων: 1) Πηγών κ. Αλάµαρας Πέτρος και 2) Λεϊκων κ. Βρυώνης Φώτιος.  
 
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 και παραβρίσκεται.  
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου Καλαµάτας κ. Παναγιώτης 
Κουτσογιαννόπουλος. 
 
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 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Έγκριση παραρτήµατος της από 06-09-2004 σύµβασης συνεργασίας µεταξύ του ∆ήµου 
Καλαµάτας και της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης – Ανακύκλωσης Α.Ε. 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος κ. Αθανασόπουλος, αναφέρεται στην από 23/11/2007 
εισήγηση του τµήµατος αποκοµιδής απορριµµάτων της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος του ∆ήµου, 
η οποία έχει ως εξής: 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση παραρτήµατος της από 06-09-2004 σύµβασης συνεργασίας µεταξύ του ∆ήµου 
Καλαµάτας και της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης – Ανακύκλωσης Α.Ε. 

 

Η παραπάνω σύµβαση αναφέρεται στη συνεργασία του ∆ήµου µε την ΕΕΑΑ Α.Ε. για την 
ανακύκλωση των υλικών συσκευασίας. Η σύµβαση αυτή υπεγράφη στις 06-09-2004 και έχει 
εξαετή διάρκεια, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2939/2001. Όµως η ΕΕΑΑ Α.Ε. είχε ζητήσει 
από το ∆ήµο, το 2005, να παραταθεί η χρονική διάρκεια της σύµβασης κατά 4 χρόνια, για 
λόγους φοροτεχνικούς και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καλαµάτας είχε ανταποκριθεί θετικά µε την 
359/2005 απόφασή του. 

Από νεότερη όµως µελέτη των ισχυουσών διατάξεων, σε συνεργασία µε τη νοµική υπηρεσία 
του ∆ήµου, προκύπτει ότι η 10ετής χρονική διάρκεια της σύµβασης δεν εναρµονίζεται µε το 
περιεχόµενο του Ν. 2939/2001 ο οποίος προβλέπει 6ετή διάρκεια και δεδοµένου ότι: 

- παρά την 359/2005 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, δεν έχει µέχρι σήµερα υπογραφεί 
αλλαγή της αρχικής 6ετούς χρονικής διάρκειας σύµβασης ενώ 

- το ουσιαστικό περιεχόµενο του αιτήµατος της ΕΕΑΑ Α.Ε. περιορίζεται στην επιµήκυνση του 
χρόνου παραχώρησης της οικοπεδικής έκτασης των 6.300,22 τ.µ. όπου η εν λόγω εταιρεία 
έχει κατασκευάσει το Κέντρο ∆ιαλογής των Ανακυκλώσιµων Υλικών Συσκευασίας (Κ∆ΑΥ),  

 
                                 π ρ ο τ ε ί ν ε τ α ι 
 
Η έγκριση του παρακάτω κειµένου, το οποίο έχει µελετηθεί από την υπηρεσία µας σε 
συνεργασία µε τη νοµική υπηρεσία του ∆ήµου ενώ σε αυτό έχει συµφωνήσει και η ΕΕΑΑ Α.Ε.. 
Το κείµενο αυτό το οποίο θα προσαρτηθεί στην αρχική σύµβαση ως Παράρτηµα 1, έχει 
αναλυτικά ως εξής: 
 
«Λαµβάνοντας υπόψη ότι ο ∆ήµος παραχώρησε κατά χρήση και άνευ ανταλλάγµατος στην ΕΕΑΑ, 

δυνάµει της από 06-09-2004 Σύµβασης Συνεργασίας, τη συνολική έκταση των 6.300, 22 τ.µ. στην 

περιοχή του Ασπροχώµατος προς τον σκοπό ανέγερσης, στον χώρο αυτό, από την ΕΕΑΑ, 

Κέντρου ∆ιαλογής και Ανάκτησης Υλικών για την αποκλειστική  εξυπηρέτηση της οργάνωσης των 

εργασιών διαχείρισης των δηµοτικών αποβλήτων συσκευασίας και τη λειτουργία του 

προγράµµατος ανακύκλωσης στην ευρύτερη περιοχή του Νοµού Μεσσηνίας, το οποίο θα 

υλοποιηθεί µέσω συµβάσεων συνεργασίας µεταξύ της ΕΕΑΑ και των υπόχρεων ΟΤΑ, κατά τις 

επιταγές του νόµου 2939/2001, ο ∆ήµος αναγνωρίζει ότι η διάρκεια της παραχώρησης εκτείνεται 

για όλο το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο η ΕΕΑΑ διατηρεί σύµβαση συνεργασίας µε το ∆ήµο 

Καλαµάτας και οπωσδήποτε τουλάχιστον για δέκα (10) έτη. 
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Το παρόν Παράρτηµα υπογράφεται   σήµερα,………………….. µεταξύ της ΕΕΑΑ και του ∆ήµου 

Καλαµάτας ως ακολούθως: 

 

                ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΕΑΑ                                                  ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» 
 

         
 Για το Τµήµα Αποκοµιδής Απορριµµάτων 

 
Γιάννης Παπαδόπουλος 

 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
Πρέπει να έρχονται κάποια ποσά στο ∆ήµο γιατί η ΕΕΑΑ έχει τεράστια 
κέρδη. 

 
Τα θεαµατικά αποτελέσµατα στον τοµέα της ανακύκλωσης οφείλονται στην 
καµπάνια που έγινε, ιδιαίτερα στα σχολεία από τη διακοµµατική επιτροπή, 

τη συνέχιση της οποίας πρέπει να δείτε σοβαρά. 
Να δούµε επίσης τι άλλο µπορούµε να πάρουµε από την ΕΕΑΑ. Είχαµε πει για µικρούς κάδους 
που θα µοιρασθούν στα καταστήµατα µε µεγάλη κίνηση. Κάτι τέτοιο µπορεί να υποβληθεί ως 
αίτηµα σε επιβράβευση των επιδόσεων της πόλης. 

 
Νοµίζω ότι ο Ν. 2939/2001 θέτει άλλη προϋπόθεση. Να το δείτε. 

 
Με τους εκπροσώπους της ΕΕΑΑ θα συζητηθούν και αυτά για επίτευξη 
του µέγιστου αποτελέσµατος. 

 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του την παραπάνω εισήγηση, 
 

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

 
I. Εγκρίνει τη συµπλήρωση της από 06-09-2004 σύµβασης συνεργασίας µεταξύ 

του ∆ήµου Καλαµάτας και της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης – 
Ανακύκλωσης Α.Ε., µε το παρακάτω κείµενο, το οποίο θα προσαρτηθεί σε 
αυτή ως Παράρτηµα 1 και το οποίο έχει ως εξής: 

 
«Λαµβάνοντας υπόψη ότι ο ∆ήµος παραχώρησε κατά χρήση και άνευ 
ανταλλάγµατος στην ΕΕΑΑ, δυνάµει της από 06-09-2004 Σύµβασης 
Συνεργασίας, τη συνολική έκταση των 6.300, 22 τ.µ. στην περιοχή του 
Ασπροχώµατος προς τον σκοπό ανέγερσης, στον χώρο αυτό, από την ΕΕΑΑ, 
Κέντρου ∆ιαλογής και Ανάκτησης Υλικών για την αποκλειστική  εξυπηρέτηση 
της οργάνωσης των εργασιών διαχείρισης των δηµοτικών αποβλήτων 
συσκευασίας και τη λειτουργία του προγράµµατος ανακύκλωσης στην 
ευρύτερη περιοχή του Νοµού Μεσσηνίας, το οποίο θα υλοποιηθεί µέσω 
συµβάσεων συνεργασίας µεταξύ της ΕΕΑΑ και των υπόχρεων ΟΤΑ, κατά τις 
επιταγές του νόµου 2939/2001, ο ∆ήµος αναγνωρίζει ότι η διάρκεια της 
παραχώρησης εκτείνεται για όλο το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο η ΕΕΑΑ 
διατηρεί σύµβαση συνεργασίας µε το ∆ήµο Καλαµάτας και οπωσδήποτε 
τουλάχιστον για δέκα (10) έτη. 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΑΛΕΥΡΑΣ: 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Το παρόν Παράρτηµα υπογράφεται   σήµερα,………………….. µεταξύ της ΕΕΑΑ 
και του ∆ήµου Καλαµάτας ως ακολούθως: 
 
     ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΕΑΑ                                                  ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» 

 

 

II. Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο Καλαµάτας κ. Παναγιώτη  Νίκα για την υπογραφή 
του παραπάνω αναφερόµενου παραρτήµατος και για τις παραπέρα νόµιµες 
ενέργειες.  

 

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

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

 2. Αλευράς ∆ιονύσιος 

3. Γιαννακούλας Γρηγόριος 

4. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

5. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

7. Κλείδωνας Θεοφάνης 

8. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

9. Κουδούνης Αργύριος 

10. Κουρκουτάς Γεώργιος 

11. Λαγανάκος Γεώργιος 

12. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

13. Μπάκας Ιωάννης 

14. Μπασακίδης Νικόλαος 

15. Οικονοµάκου Μαρία 
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16. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 

17. Πολίτης ∆ηµήτριος 

18. Σπίνος Γεώργιος 

19. Τσακαλάκου Σταυρούλα  

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα,  13 ∆εκεµβρίου 2007 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 


