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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  06/2010 

  

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  063/2010  

 
 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 15η Φεβρουαρίου 2010, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 08:00 µ.µ., στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της 
οδού Αριστοµένους αριθµός 28, συνέρχεται στην 06η/2010 συνεδρίαση (κατεπείγουσα) το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο Καλαµάτας, µετά την από 15-02-2010 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η 
οποία γνωστοποιήθηκε 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, 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) Οικονοµάκου Μαρία, 20) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης ∆ηµήτριος, 
22) Σπίνος Γεώργιος και 23) Τσερώνης Κων/νος.   
 
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) Μπάκας 
∆ηµήτριος, 2) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 3) Ράλλης Γεώργιος και 4) Τσακαλάκου Σταυρούλα.  
 
 
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 συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου κ. Παναγιώτης 
Κουτσογιαννόπουλος, η νοµική σύµβουλος του ∆ήµου κα Αθανασία ∆ηµοπούλου, η 
∆ιευθύντρια Καθαριότητας και Αµαξοστασίου του ∆ήµου κα Παναγιώτα Κουράκλη και 
υπηρεσιακοί παράγοντες της ∆ιεύθυνσης αυτής, ο νοµικός σύµβουλος των αιτούντων την 
παύση της λειτουργίας της Μαραθόλακκας κ. Αντώνιος Κατσάς, εκπρόσωποι αυτών και άλλοι 
δηµότες. 

 

Με την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος αφού εκφράζει τις ευχές τους στο Σώµα για 
καλή Σαρακοστή και καλή πορεία προς το Πάσχα, δίνει το λόγο στον  κ. ∆ήµαρχο να εξηγήσει 
στο Σώµα το επείγον του θέµατος και το έκτακτο  ∆ηµοτικό Συµβούλιο.  

 
Καλησπέρα αγαπητοί συνάδελφοι και χρόνια πολλά. 
Το κατεπείγον του θέµατος συνδέεται µε την κατάσταση που έχει δηµιουργηθεί 

στην πόλη εξαιτίας  της συσσώρευσης τόνων από σκουπίδια  και τις εξελίξεις τις οποίες είχαµε 
µετά από την τελευταία συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, δηλαδή τη συνεδρίαση της 
Παρασκευής. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρέπει να ενηµερωθεί για τις εξελίξεις και να αποφασίσει 
σχετικά.  
Πρέπει να ρωτήσετε κ. Πρόεδρε, εάν εγκρίνεται το κατεπείγον. 

 
Βεβαίως. 
Το εγκρίνουµε;  

 
Στο σηµείο αυτό το Σώµα οµόφωνα αποφαίνεται για το κατεπείγον του µοναδικού θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης της παρούσης συνεδρίασης, µε τίτλο : 

Λειτουργία ΧΑ∆Α στη θέση Μαραθόλακκα. 

και ο κ. Πρόεδρος εισάγει αυτό  προς συζήτηση. 
   
Στη συνέχεια το λόγο παίρνει ο κ. ∆ήµαρχος εισηγούµενος το  θέµα και µε την ολοκλήρωση 
της εισήγησής του ακολουθούν ερωτήσεις επί των οποίων δίνονται οι απαραίτητες 
διευκρινήσεις από τον κ. ∆ήµαρχο και τη νοµική σύµβουλο του ∆ήµου κα ∆ηµοπούλου.  
 
Η διαδικασία συνεχίζεται µε τοποθετήσεις µελών του Σώµατος, του κ. ∆ηµάρχου, του 
δικηγόρου κ. Κατσά και του εκπροσώπου των αιτούντων την παύση της λειτουργίας της 
Μαραθόλακκας κ. Ζερίτη και εξελίσσεται διαλογική συζήτηση µε την ολοκλήρωση της οποίας 
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο,  
 
 

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

Εγκρίνει την τροποποίηση της παρ. II του αποφασιστικού µέρους της υπ’ αριθ. 
612/2008 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που αφορούσε στην τοποθέτηση 
µονάδας δεµατοποίησης σε παρακείµενη της Μαραθόλακκας δηµόσια δασική 
έκταση, η οποία διαµορφώνεται ως εξής: 

1. Από πλευράς ∆ήµου Καλαµάτας θα γίνουν συντονισµένες ενέργειες προς την 
κατεύθυνση της πολιτείας για την ολοκλήρωση των διαδικασιών κατάργησης του 
ΧΑ∆Α Μαραθόλακκα, στο συντοµότερο δυνατό χρόνο και στην αποκατάσταση 
του χώρου µέσω προγράµµατος ΘΗΣΕΑ (έχει ενταχθεί ήδη εναυσµατικό ποσό) ή 
άλλου προγράµµατος. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  
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2. Εάν στην κυβερνητική πολιτική διαχείρισης των απορριµµάτων εντάσσονται οι 
δεµατοποιητές ο ∆ήµος Καλαµάτας ζητεί έγκριση από το Γενικό Γραµµατέα 
Περιφέρειας Πελοποννήσου για τοποθέτηση δεµατοποιητή, δεµάτων και 
υπολειµµάτων σε άλλο χώρο, εκτός ευρύτερης περιοχής Μαραθόλακκας, που θα 
αγοράσει ή θα ενοικιάσει, γιατί αποδείχθηκε αδύνατη η εγκατάσταση στη 
Μαραθόλακκα. 

3. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καλαµάτας εκφράζει την άποψη ότι µέχρι να 
ολοκληρωθούν οι προσπάθειες εξεύρεσης εναλλακτικών λύσεων, να 
σταµατήσουν οι διαδικασίες τοποθέτησης µπαλοποιητή στην ευρύτερη περιοχή 
Μαραθόλακκας. 

4. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από τη σχετική εισήγηση της νοµικής 
συµβούλου του ∆ήµου Καλαµάτας κας ∆ηµοπούλου, συναινεί στην αναβολή της 
κύριας δίκης που πρόκειται να πραγµατοποιηθεί στις 18/3/2010.  

5. Συγκροτεί διαπαραταξιακή επιτροπή, η οποία θα παρακολουθεί τις εξελίξεις στο 
θέµα διαχείρισης των απορριµµάτων, αποτελούµενη από τους δηµοτικούς 
συµβούλους:  

- κ. Καµβυσίδη Ιωάννη, αναπληρούµενο από τον κ. Μπασακίδη Νικόλαο  

- κ. Ηλιόπουλο Παναγιώτη, αναπληρούµενο από τον κ. ∆ικαιουλάκο 
Βασίλειο 

- κ. Κοσµόπουλο Βασίλειο, αναπληρούµενο από τον κ. Παπαµικρούλη 
Παναγιώτη 

- κ. Τσερώνη Κων/νο, αναπληρούµενο από τον κ. Μπάκα Ιωάννη  

µε συµµετοχή των παρακάτω εκπροσώπων των αιτούντων το κλείσιµο της 
Μαραθόλακκας: 

- κ. Μπαρσίνικα Αντώνιο, αναπληρούµενο από τον κ. Ζερίτη Χρήστο 

- κ. Βουτσή Χρήστο, αναπληρούµενο από τον κ. Αργύρη Χαράλαµπο. 

Η ανωτέρω επιτροπή θα συνεδριάζει κάθε Παρασκευή, ώρα 2.00 µ.µ., στο 
∆ηµαρχείο µε ευθύνη του Γενικού Γραµµατέα του ∆ήµου Καλαµάτας.  

 
 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 Κωνσταντίνος 

 2. Αλευράς ∆ιονύσιος  

 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

 4. Γουρδέας Ανδρέας 

 5. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 

 6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 7. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

 8. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 
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 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. Οικονοµάκου Μαρία  

 19. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 

 20. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 21. Σπίνος Γεώργιος  

 22. Τσερώνης Κωνσταντίνος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 16 Φεβρουαρίου 2010 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


