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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  13/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  174/2010  

 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 22α Απριλίου 2010, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 13η/2010 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 16-04-2010 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’ αριθµ. 178 απόφαση), 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 174 
απόφαση), 5) Γουρδέας Ανδρέας,  6) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 
178 απόφαση) 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 
(αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 174 απόφαση), 10) Καµβυσίδης Ιωάννης, 11) Κοσµόπουλος 
Βασίλειος, 12) Κουδούνης Αργύριος  13)  Κουρκουτάς Γεώργιος, 14) Λαγανάκος Γεώργιος, 15) 
Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας Ιωάννης, 17) Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος 
Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 189 απόφαση), 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) Κλείδωνας 
Θεοφάνης, 2) Μπάκας ∆ηµήτριος, 3) Ράλλης Γεώργιος και 4) Τσακαλάκου Σταυρούλα.  
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης και παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 
1)  Μ. Μαντίνειας κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος, 2) Ασπροχώµατος κ. Νίκας Ιωάννης και 3) 
Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος, επειδή στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που 
αφορούν στα εν λόγω Τοπικά ∆ιαµερίσµατα. 
 
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 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ των ∆ήµων της πρώην επαρχίας Καλαµάτας για τη 
διαχείριση των απορριµµάτων. 

 
Στο φάκελο του θέµατος προς ενηµέρωση υπήρχε σχέδιο της εν λόγω προγραµµατικής 
σύµβασης. 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος κ. Καµβυσίδης Ιωάννης λέει τα εξής: 

 
Κύριοι συνάδελφοι την προηγούµενη ∆ευτέρα συναντήθηκαν οι ∆ήµαρχοι της 
επαρχίας Καλαµάτας, ο ∆ήµαρχος Καλαµάτας, ο ∆ήµαρχος Λεύκτρου, Άριος, 

Αβίας, Αρφαρών και Θουρίας, προκειµένου να εξευρεθεί λύση για την υλοποίηση του 
µεταβατικού σχεδιασµού των απορριµµάτων της επαρχίας µας. Έχουµε 10 – 11 προτάσεις  
οικοπέδων προς ενοικίαση για την εγκατάσταση του µπαλοποιητή. Ορισµένες βεβαία εκ των 
πραγµάτων εξαιρούνται γιατί βρίσκονται σε χώρους που έχουµε αποκλείσει  εµείς µε την 
απόφασή µας στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, και γι΄ αυτό είπα τον αριθµό αυτό,  και αποφασίστηκε 
να γίνει µια προγραµµατική σύµβαση για την οποία έχετε λάβει γνώση, προκειµένου να γίνουν 
οι απαιτούµενες διεργασίες για την ενοικίαση αυτού του χώρου και για την καταλληλότητα 
αυτού χώρου. Τα ∆ηµοτικά Συµβούλια Άριος και Αρφαρών πήραν τη σχετική απόφαση τη 
∆ευτέρα το βράδυ.  

Την Τρίτη στη συνέχεια επισκεφτήκαµε ο ∆ήµαρχος, εγώ, ο κ. Αθανασόπουλος, ο κ. Τσερώνης  
και υπηρεσιακοί παράγοντες και τα κανάλια τον µπαλοποιητή στο Κρανίδι, είναι µια κατάσταση 
που δεν έχει καµιά σχέση µε τους απλούς ΧΑ∆Α, µε τις χωµατερές. Οπωσδήποτε δεν είναι η 
διαχείριση η τέλεια ή αυτή που θέλουµε όµως είναι ένα µεταβατικό στάδιο στο οποίο και µε 
τον περιφερειακό σχεδιασµό πρέπει εκεί να πάµε. Ο µπαλοποιητής εκεί είναι κάτι διαφορετικό 
από τον µπαλοποποιητή που είδαµε κ. Κοσµόπουλε που είσαστε µαζί µας στον Πύργο, 
υπάρχουν στραγγίδια τα οποία αφαιρούνται και είναι σε αρκετό µέγεθος, πράγµατι η 
µπαλοποίηση είναι 1 προς 6 όπως µας είχαν πει, δηλαδή το απορριµµατοφόρο έβγαλε 3 ½ 
µπάλες. Ένα απορριµµατοφόρο 16 κυβικών έβγαλε 3  ½ µπάλες. Αυτό νοµίζω ότι τα λέει όλα.  

Λοιπόν, έχετε λάβει γνώση της προγραµµατικής σύµβασης και παρακαλώ για την ψήφιση. 

Ευχαριστώ.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ερωτήσεις επί της προγραµµατικής; Συµφωνούµε;  
 
ΤΣΕΡΩΝΗΣ: Μια διαδικαστική παρατήρηση µόνο να κάνω κ. Πρόεδρε.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ναι, ναι κ. Τσερώνη παρακαλώ. 

 
Αυτή τη στιγµή που µιλάµε τα έτερα µέλη, δηλαδή ο ∆ήµος Αρφαρών ο ∆ήµος 
Θουρίας, το έχουνε ήδη ψηφίσει αυτό.  

 
ΚΑΜΒΥΣΙ∆ΗΣ: Ο Άρις και τα Αρφαρά το έχουν ψηφίσει. 
 
ΤΣΕΡΩΝΗΣ: Ο Άρις και τα Αρφαρά, δεν έχει σηµασία.  
 
ΚΑΜΒΥΣΙ∆ΗΣ: Είχαν ∆ηµοτικό Συµβούλιο κατά σύµπτωση τη ∆ευτέρα το βράδυ.  
 

ΚΑΜΒΥΣΙ∆ΗΣ:   

ΤΣΕΡΩΝΗΣ:  
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Ναι. Αν εµείς τώρα προτείνουµε αλλαγές επάνω στην προγραµµατική σύµβαση, 
πρέπει να … 
 
Ναι δεν έχει νόηµα. Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο, δεν έχει κανένα νόηµα, πρέπει να 
είναι πανοµοιότυπη. Έχετε δίκιο.  

Κύριε Μπάκα.      
 
Μια ερώτηση θέλω να κάνω.  Μια επισήµανση. Πρώτα απ΄ όλα πρέπει να 
σπεύσετε. ∆ηλαδή τα χρονικά περιθώρια είναι στενά. Πρέπει να 

λειτουργήσει, δηλαδή οι κάτοικοι της Αλαγονίας έχουνε πάρει µια απόφαση, µιλάνε για 15 
Μαϊου, δηλαδή άρα πρέπει να επισπεύσετε όλες τις διαδικασίες.  

Η µία επισήµανση.  

Αυτή τη µονάδα όπου θα γίνεται η µπαλοποίηση, η δεµατοποίηση ποιος θα τη δουλέψει, ποιος 
θα απασχοληθεί εκεί; ∆ηλαδή, υπηρεσία του ∆ήµου Καλαµάτας, θα ανατεθεί σε κάποιον 
εργολάβο; Πως θα γίνει;  

 
Καταρχήν πρέπει να τη δουλέψει η εταιρεία που την εγκαθιστά, το ίδιο κάνει 
και στο Κρανίδι, για ένα χρονικό διάστηµα και στη συνέχεια να εκπαιδευτεί και 

προσωπικό µας και να το εξετάσουµε το θέµα αν θα πρέπει να πάει µε εργολάβο ή αν θα 
πρέπει να το δουλέψουµε εµείς.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Κοσµόπουλε. 

 
Εγώ κ. Πρόεδρε έµεινα έκπληκτος µε την απόφαση της κας Μπιρµπίλη. 
Ξαφνικά, ως δια µαγείας, λέει τον Ιούλιο, 16 Ιουλίου κλείνετε λέει όλες τις 

χωµατερές. Εντολή. ∆ηλαδή τι έκανε το υπουργείο 6 µήνες τώρα, ποιες κατευθύνσεις έδωσε 
στους ∆ήµους, στους ∆ηµάρχους, στα ∆ηµοτικά Συµβούλια, ώστε αυτά δεν τα τήρησαν και 
δεν κατόρθωσαν για να τις κλείσουνε στις 16 του µηνός τις χωµατερές;  ∆εν το καταλαβαίνω. 
Πραγµατικά έκπληκτος. Πετάει το µπαλάκι από πάνω της ώστε τα πιθανά πρόστιµα τα οποία 
προφανώς θα έρθουν κάποια στιγµή να αφαιρεθούν από τους ∆ήµους, να αφαιρεθούν από 
τους πόρους που πηγαίνουν στους ∆ήµους. Το θεωρώ απαράδεκτο σαν κίνηση. Θα το 
θεωρούσα λογικό εάν είχε προτείνει ένα πρόγραµµα εξόδου από την κρίση, το οποίο εµείς δεν 
θα τηρούσαµε,  κατά συνέπεια θα είχε κάθε δικαίωµα να επιβάλει την ποινή αυτή. Τη στιγµή 
µάλιστα που δεν έδειξε καν να συµφωνεί µε τα όποια προγράµµατα προϋπήρχαν. Έξι (6) µήνες 
είχαµε απόλυτο κενό, δεν είχε τοποθετηθεί το Υπουργείο καθόλου επ΄ αυτών των θεµάτων.  
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Ήταν σε ισχύ το 5ετές του Αγγελόπουλου.  

 
Όλοι λέγανε το νέο χωροταξικό της µπαλοποίησης, το νέο πρόγραµµα 
διαχείρισης το οποίο θα έβγαζε ανά πάσα στιγµή. ∆εν βγήκε κανένα  

πρόγραµµα.  
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: ∆εν έχει λήξει το υπάρχον. 

 
Το υπάρχον αναθεωρείται και κατά τη διάρκειά του, δεν χρειάζεται να λήξει 
για να …  

 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: ∆εν µπορεί να κάνει άλλη …. (δεν ακούγεται) 

 
∆εν χρειάζεται να λήξει, τα πάντα αναθεωρούνται κατά τη διάρκειά τους. 
Και ο κ. ∆ήµαρχος µας έλεγε ως δυσκολία, ότι δεν µπορεί να λειτουργήσει 

τη ΜΟΛΑΚ, ως ένα επιχείρηµα, αντί να πει ευθαρσώς ότι δεν αποφασίσαµε πολιτικά να τη 

ΤΣΕΡΩΝΗΣ:    

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΚΑΜΒΥΣΙ∆ΗΣ:   

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:         

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  
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λειτουργήσουµε, σεβαστό απόλυτα, επειδή ανήκει στο ΦΟΣ∆Α και τώρα βρέθηκε η λύση και 
υπογράφονται προγραµµατικές συµβάσεις. Οµοίως θα µπορούσαν να είχαν υπογραφεί και τότε 
προγραµµατικές συµβάσεις. Οι προγραµµατικές συµβάσεις λοιπόν δίνουν τη δυνατότητα της 
ευελιξίας.       

Εµείς έχουµε τοποθετηθεί επάνω στο θέµα, δεν πρόκειται να ψηφίσουµε προφανώς τη 
σύµβαση, διαφωνούµε µε τον συγκεκριµένο τρόπο. 

Ξέρετε εµείς σαν Τεχνικό Επιµελητήριο της Κυριακή έχουµε εκλογές και όλο αυτό το χρονικό 
διάστηµα  ήµουν δέκτης πολλών τηλεφωνηµάτων πολλών συναδέλφων. Ανάµεσα σ΄ αυτούς 
τους συναδέλφους ήταν και κάποιοι οι οποίοι είναι στον Ενιαίο Σύνδεσµο Αττικής, και µάλιστα 
σε διευθυντικές θέσεις, στη διαχείριση των απορριµµάτων, και οποίοι µου λένε: «Όπου 
συναντιόµαστε γελάµε µε το παράλογο της Πελοποννήσου, δεν έχει υπάρξει παγκοσµίως αυτό 
που γίνεται στην Πελοπόννησο, θα θρηνήσετε στην πορεία.» Μάλιστα έχει ξεφύγει τόσο πολύ 
η εικόνα ή ο διασυρµός της Πελοποννήσου και µέσω Πελοποννήσου και ηµών που θα σας 
διαβάσω ένα απόσπασµα από µία εφηµερίδα, είναι πολύ µικρό αλλά έχει την πλάκα του, µε 
τίτλο ¨Εφηύρε δεµατοποιητή¨ : «Στρίβειν δια του δεµατοποιητή. Τη θεωρεία εφάρµοσε πριν 
από ένα χρόνο η Περιφέρεια Πελοποννήσου για να αποφύγει το πρόστιµο λόγω των 
παράνοµων χωµατερών που συνέχιζαν και συνεχίζουν να λειτουργούν στους 5 νοµούς 
αρµοδιότητάς της. Οι δεµατοποιητές είναι συστήµατα που εφαρµόζονται για υλικά που 
προέρχονται από ανακύκλωση αυτό όµως δεν εµπόδισε τους αρµοδίους να τα 
χρησιµοποιήσουν για κανονικά σκουπίδια. ∆ιέθεσαν µάλιστα 9 εκατοµµύρια ευρώ για την 
αγορά των υποδοµών. Τα ανεπεξέργαστα σκουπίδια συγκεντρώνονται στις χωµατερές πολλές 
από τις οποίες έχουν κλείσει και γίνονται δέµατα κουκουλώνοντας το µεγάλο πρόβληµα αφού 
το περιτύλιγµα έχει διάρκεια ζωής το πολύ τρία χρόνια».  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  Ο κ. Αλευράς. 

 
Κύριε Πρόεδρε, το θέµα της διαχείρισης των απορριµµάτων ασφαλώς είναι 
σοβαρό. Παρά το γεγονός ότι είναι πρωτογενές, είναι πρωτογενής η υποχρέωση 

κάθε ∆ηµοτικής Αρχής να το αντιµετωπίζει. ∆εν θέλω να είµαι µονοσήµαντος στην κριτική µου 
και να πω ότι έχει την µοναδική την καθολική ευθύνη. Σε ένα κράτος το οποίο απεγνωσµένα 
ψάχνει να βρει  τον βηµατισµό του, τον εξορθολογισµό του, σ΄ ένα κράτος δεν µιλάω στην 
παρούσα του χρονική και πολιτική εκδοχή  αλλά στη διαχρονική έκφρασή του, ακριβώς, µε τις 
ανακολουθίες του, µε τις παροαδοξότητές του, µε τις αγκυλώσεις, µε τη γραφειοκρατία κ.λ.π.. 
Αυτές είναι παραδοχές που µπορεί σε µία δηµοτική πολιτική συζήτηση να εµφιλοχωρήσουν και 
να σταθούν, θέλω όµως να εκφράσω τη µέµψη µου, το καταλαβαίνει και ο κ. ∆ήµαρχος είναι 
έξοχος φιλόλογος, προς τον κ. ∆ήµαρχο και τη ∆ηµοτική Αρχή διότι αυτή την κινητικότητα που 
δείχνει τώρα όφειλε να τη δείξει από την αρχή της θητείας και όχι όταν κατά το κοινός 
λεγόµενο έφτασε ο κόµπος στο χτένι και µετά την θα έλεγα κατεδάφιση των όχι ιδιαίτερα 
δυνατών επιχειρηµάτων, ότι δεν έχω τη διαχείριση, δεν µπορώ, έχω κατά νόµο την συλλογή 
και την µεταφορά.  

Τώρα λοιπόν επειδή επικρέµανται  τα διακυβεύµατα υπάρχει µια επίσπευση. Αυτή εσπευσµένη 
κινητικότητα, αναγκαία βέβαια για την αντιµετώπιση, που είναι έξω από τη λογική τη δική µας 
την παραταξιακή, που εµείς έχουµε πει και υπενθυµίζω επί τάχει ότι η πόλης στο µέσον αυτό 
ορίζοντα και ο ∆ήµος έχει τις υποδοµές και τις άµυνες να διαχειριστεί µεσοπροθέσµως το 
πρόβληµά του µε τη ΜΟΛΑΚ, µε συγκεκριµένες πολιτικές που είχαµε τη δυνατότητα, των 9 
σηµείων, να εκφράσουµε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, τώρα αµφιβάλλω ζωηρά αν αυτή η κίνηση 
µε τις ενότητες των ∆ηµάρχων που είδα και στον Τύπο να διαφωνούν κάποιοι και επιτρέψτε 
µου να πω κ. ∆ήµαρχε και µε την µεγάλη επικοινωνία του γεγονότος αυτής της συνεύρεσης, 
της µεταφοράς, της παρακολούθησης της λειτουργίας του δεµατοποιητή είτε στον πύργο είτε 
στο Κρανίδι, νοµίζω ότι δεν θα είναι µια τελεσφόρα πολιτική επιλογή καθόσον αλλάζει και το 
θεσµικό πλαίσιο.  

ΑΛΕΥΡΑΣ: 
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Ο ¨Καλλικράτης¨ λέγει ότι διαχείριση των απορριµµάτων ανήκει στους ∆ήµους. Τώρα υπάρχει 
µία ενότητα ∆ήµων η οποία θα διαχειριστεί µέχρι πότε; Μέχρι την εκπνοή του χρόνου; Το 
2011; Το 2012; Νοµίζω ότι πάµε σε άλλο επίπεδο. Εν πάση περιπτώσει εµείς αµφιβάλλουµε 
ζωηρά για την επιτυχία αυτής της προσπάθειας. Εµείς θέλουµε βεβαίως η πόλη να 
αντιµετωπίσει όπως είπα το βασικό, το αφετηριακό αυτό πρόβληµα, είναι πρωτογενής 
στοιχειώδης υποχρέωση της ∆ηµοτικής Αρχής, τις εκάστοτε ∆ηµοτικής Αρχής, να το επιλύσει, 
νοµίζω ότι δεν δώσατε κ. ∆ήµαρχε στα τρία αυτά χρόνια και την δέουσα προσοχή στο 
συγκεκριµένο ζήτηµα, δεν δροµολογήσατε λύσεις, υπό το κράτος της πίεσης και των 
γεγονότων επιχειρείτε εσπευσµένα µε πολύ πολύ επικοινωνία να αντιµετωπίσετε ένα πρόβληµα 
το οποίο όπως σας είπα µάλλον θα είναι και εκτός θεσµικού πλαισίου οσονούπω.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Τσερώνης. 

 
Την άποψή µου για τους δεµατοποιητές την έχω διατυπώσει και στο παρελθόν 
αλλά και τελευταία µε την επίσκεψη που είχαµε στον Πύργο, είναι µια λύση 

ανάγκης προκειµένου να βγει ο δήµος από το αδιέξοδο. Είναι όπως λέω η καλίτερη από τις 
κακές λύσεις, γιατί για κακή λύση πρόκειται βέβαια αλλά εδώ που έχει φτάσει το πράγµα δεν 
νοµίζω ότι υπάρχει άλλος τρόπος αντιµετώπισης. Αν υπάρχει άλλη πρόταση καλλίτερη εγώ 
ευχαρίστως θα την άκουγα δηλαδή.  

Όσον αφορά τώρα την επίσκεψη που κάναµε στο Κρανίδι, επειδή συνδέεται µε την 
προγραµµατική σύµβαση το σχολιάζω, είναι παρόµοια περίπου η κατάσταση µε αυτό που 
είδαµε στον Πύργο, όπως και τότε είχα πει δεν µυρίζει δεν υπάρχουν οχλήσεις από οσµές, 
πήραµε τον καφέ που µας προσφέρθηκε σε απόσταση 5 µέτρων από τη µονάδα χωρίς να 
δυσφορούµε καθόλου µα καθόλου, καθίσαµε και 1-2 ώρες περίπου χωρίς να ενοχληθούµε από 
οσµές και θεωρώ ότι οι περίοικοι του τόπου που θα επιλεγεί για την εγκατάσταση του 
δεµατοποιητή δεν θα πρέπει να ανησυχούν ιδιαίτερα. Αυτό το λέω µέσα από την περιορισµένη 
εµπειρία που έχω για το αντικείµενο αυτό των δεµατοποιητών µε βάση κυρίως αυτά που είδα 
στον Πύργο και στο Κρανίδι που ο δεµατοποιητής του είναι ιδίου τύπου µε αυτόν που θα 
χρησιµοποιήσει η διαχειριστική ενότητα της επαρχίας µας.  

Όσον αφορά τώρα τις ευθύνες του ∆ηµάρχου και την ολιγωρία του και την αδιαφορία του θα 
έλεγα όλο αυτό το διάστηµα γύρω από τις διαχείριση των απορριµµάτων, τις έχω 
επανειληµµένα τονίσει και οι θέσεις µου παραµένουν ακριβώς οι ίδιες.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Μπάκας.  

 
Εγώ συµφωνώ µε τη λογική της Μπιρµπίλη και συµφωνώ γιατί πολλές φορές 
έχει αποδείξει η ιστορία ότι πρέπει σε πρόσωπα και σε φορείς να τους βάλεις 

το µαχαίρι στο λαιµό για να λειτουργήσουν, αν δεν τους το βάλεις δεν λειτουργούν.  

Καλά µην είµαστε και υπερβολικοί, πριν 3 χρόνια βρε παιδιά δεν υπήρχαν και µπαλοποιητές 
τώρα προσφέρθηκαν. Ε κάλιο αργά παρά ποτέ, ας εκµεταλλευτούµε αυτή την ευκαιρία γιατί 
δεν φαίνεται καµία άλλη  λύση στον ορίζοντα.  Και µε δεδοµένο ότι εκεί στα όρια των νοµών 
Κορίνθου και Αρκαδίας κάποια µονάδα πυρόλυσης κατασκευάζεται και η οποία έχει αγοράσει 
κάπου διάβασα 300 στρέµµατα γης και δέχεται από τώρα µπαλοποηµένα σκουπίδια, 
δεµατοποιηµένα σκουπίδια. Αυτό τι σηµαίνει, σηµαίνει ότι εάν υπάρχει ένας καλός συντονισµός 
και προγραµµατισµός µπορούν αυθηµερόν τα σκουπίδια να µεταφέρονται στον συγκεκριµένο 
χώρο. Έτσι δεν θα υπάρχει καµία δυσοσµία και βεβαίως και καµία αντίδραση. ∆εν ξέρω, 
∆ιονύση, δεν ξέρω, δεν συµφωνούν είπες όλοι οι ∆ήµαρχοι προκειµένου να υπογράψουν την 
προγραµµατική; 
 
ΑΛΕΥΡΑΣ:  Είδα δηλώσεις στον τύπο.  
 

ΤΣΕΡΩΝΗΣ:    

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.:  
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∆εν έχουν άλλη επιλογή.  ∆ηλαδή τα σκουπίδια τους τι θα τα κάνουνε; Θα 
τα πηγαίνουνε υποτίθεται στα Λιόσια αλλά θα θάβονται σε τίποτα χωράφια 

της Μεσσηνίας; ∆εν υπάρχουν άλλες επιλογές. ∆ηλαδή και αυτοί οι ∆ήµοι, οι Καποδιστριακοί 
∆ήµοι, να µην υπαχθούν στο νέο σχήµα υπό το ∆ήµο Καλαµάτας, πες ότι δεν θα υπαχθούν θα 
πάνε κάπου αλλού, εντάξει το πολύ πολύ τροποποιείται η προγραµµατική σύµβαση, αλλά στην 
παρούσα φάση δεν έχουν καµία άλλη επιλογή, καµία µα καµία άλλη επιλογή, εκτός και αν 
νοµίζουν ότι µετά τις 16 Ιουλίου θα µπορούν να λειτουργούν τις χωµατερές τους ή να 
πηγαίνουν τα σκουπίδια και να τα θάβουν κάπου εδώ στον κάµπο της Μεσσηνίας. Ξέρετε τώρα 
µε τον εθνικό δρόµο που φτιάχνουνε ανακαλύπτουν οι εταιρείες συνέχεια σκουπιδότοπους! Τα 
ρίχνανε σε γούβες εκεί µέσα, τα θάβανε µε λίγο χωµατάκι και τώρα ανακαλύπτονται! Έπιασε ο 
άλλος να ρίξει θεµέλια για να φτιάξουν κάποιες γέφυρες  και ανακάλυψε σκουπίδια από κάτω. 
Και αυτά βέβαια από ποιους προέρχονται, από ∆ήµους εδώ της Μεσσηνίας προέρχονται.  

Λοιπόν επισπεύστε όλες τις διαδικασίες να τελειώνει η ιστορία γιατί και τα χρονικά όρια 
στενεύουν πλέον σε ότι αφορά τη λειτουργία της Μαραθόλακας. Το ένα αυτό. Το δεύτερο. Θα 
πρέπει να προχωρήσει ταχέως κ. ∆ήµαρχε και η αποκατάσταση του χώρου της Μαραθόλακας. 
Και το τρίτο εξίσου σηµαντικό, κύριε αρµόδιε Αντιδήµαρχε δώστε έµφαση στην ανακύκλωση 
προκειµένου να ελαχιστοποιηθεί ο όγκος των σκουπιδιών και για περιβαλλοντικούς και για 
οικονοµικούς λόγους.  Όσα λιγότερα σκουπίδια έχεις τόσο λιγότερα έξοδα θα κάνεις και στη 
µονάδα µε τον µπαλοποιητή αλλά και για τη µεταφορά τους εν συνεχεία  στο χώρο που 
αναφέρουν τα δηµοσιεύµατα.   
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Έχετε το λόγο. 

 
Λοιπόν να πω δυο κουβέντες και εγώ συνάδελφοι. Θα τονίσω από την αρχή και 
το εννοώ, ότι πρέπει να χαµηλώσουν οι τόνοι και να δώσουµε λύση έστω και 

προσωρινή σ΄ ένα µείζον ζήτηµα που αφορά την Περιφέρεια Πελοποννήσου και όλη την 
Ελλάδα, όλη την Ελλάδα, σε διάφορα επίπεδα.   Ότι θα δοθεί λύση στο θέµα είναι βέβαιο παρά 
το γεγονός ότι κάποιοι που δεν θέλουν να δοθεί λύση ακονίζουν από τώρα τα νύχια τους και 
λένε τα πλέον, δεν εννοώ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, τα πλέον µεγάλα παραµύθια όσον αφορά τα 
οικόπεδα, όσον αφορά τα δέµατα και ότι µπορείς να φανταστείς. Λοιπόν να ξέρετε ότι η 
αντιµετώπιση του ζητήµατος αυτού θεσµικά πρέπει να γίνει από τους ∆ηµάρχους της επαρχίας 
µας. Είµαστε διαχειριστική ενότητα, είµαστε έξι ∆ήµαρχοι, προφανώς αν κάποιος δεν θέλει να 
συµµετάσχει µένει έξω και ακολουθεί το δικό του δρόµο. Καταλαβαίνετε ότι το 80% των 
απορριµµάτων είναι απορρίµµατα του ∆ήµου Καλαµάτας, για να µην πω περισσότερα, διότι οι 
∆ήµοι Περιφερειακά επειδή δεν έχουν ΧΑ∆Α, κάτοικοι των ∆ήµων ρίχνουν τα σκουπίδια 
περιφερειακά του ∆ήµου στη Βέργα, στο Ασπρόχωµα κ.λ.π. Τα ξέρετε αυτά.  

Λοιπόν συνεννοηθήκαµε, είδαµε και τους δεµατοποιητές, τους αξιολογήσαµε ως µεταβατική 
λύση, γνωρίζουµε και εµείς αυτά που ξέρετε και εσείς  για τα εργοστάσια θερµικής 
επεξεργασίας, δεν θεωρούµε ότι πρέπει να είναι αυτή η στρατηγική µας γι΄ αυτό φέραµε το 
θέµα αυτό και το ψηφίσαµε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για εργοστάσιο κοµποστοποίησης, αυτές 
τις 10 µονάδες που θα γίνουνε στις ΒΙΠΕ από τα Υπουργεία Εσωτερικών, Εθνικής Οικονοµίας 
σε συνεργασία µε την Τράπεζα Πειραιώς και την ΕΤΒΑ, αυτή πρέπει να είναι η στρατηγική του 
∆ήµου.  

Να πω επιπλέον ότι οτιδήποτε γίνεται για τη διαχειριστική ενότητα της επαρχίας Καλαµάτας ο 
λόγος ο τελικός ανήκει στην οµάδα των ∆ηµάρχων, αυτοί θα ασκούν την εποπτεία, και υπάρχει 
συνεννόηση στον υπερθετικό βαθµό και από τους 6. Υπάρχουν έτσι κάποιες αµφιβολίες από 
τον κ. Σκαλαίο, εγώ λέγω και όνοµα, αλλά αυτό δεν σηµαίνει σε καµία περίπτωση ότι δεν θα 
πορευτούµε µαζί. Όσον αφορά την κυρία Υπουργό, την κα Μπιρµπίλη την οποία εγώ εκτιµώ 
και το λέγω και δηµόσια, µην παραξενεύεστε διότι είναι κάτω από την φοβερή πίεση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ευτυχώς.  

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.:   

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Αυτό που γίνεται µε τα σκουπίδια έχει γίνει σε πάρα πολλούς τοµείς γι΄ αυτό φτάσαµε στο 
∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και στο σύµφωνο σταθερότητος.  35 χρόνια δεν είµαστε σοβαρή 
χώρα, περί αυτού πρόκειται. Η κα Μπιρµπίλη λοιπόν κάτω από την πίεση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης… Οι ελεγκτές ξανάρχονται στον Μάιο και ρωτούν οι ελεγκτές της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, τελικά του βάλατε τους δεµατοποιητές που εγκρίναµε;   Στον προηγούµενο ερχοµό 
τους το Μάρτη απαντήσαµε όχι, εάν απαντήσοµε όχι και το Μάιο θα έρθουν τα πρόστιµα και 
τα πρόστιµα έρχονται στο κράτος όχι στους ∆ήµους, για να καταπέσει και αυτός ο µύθος ότι ο 
∆ήµαρχος Καλαµάτας, Τριπόλεως, Άργους, Σπάρτης, Κορίνθου κ.λ.π. κ.λ.π. ευθύνεται, 
∆ήµαρχος Νέας ∆ηµοκρατίας, ΠΑΣΟΚ κ.λ.π. κ.λ.π., γιατί δεν προχωρεί αυτή η κατάσταση.  
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: … (δεν ακούγεται) 

 
Όχι κ. Κοσµόπουλε δεν θα µετακινηθεί, γιατί αν µετακινηθεί θα ερχότανε µε 
εµάς να κουβεντιάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κουβεντιάζει µε 

την Περιφέρεια και η Περιφέρεια είναι υπεύθυνη. Επέλεξε κάποιο χώρο για την τοποθέτηση 
του δεµατοποιητή, η περιφέρεια τον επέλεξε. Έπρεπε να τον επιβάλει ενδεχοµένως, εγώ είµαι 
κατά της επιβολής. Είναι δουλειά της Περιφέρειας αυτό, γι΄ αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση και 
σωστά κουβεντιάζει µε την Περιφέρεια και γι΄ αυτό η Μπιρµπίλη έδωσε εντολή µέχρι τις 16 
Ιουλίου, γιατί έρχονταν τα πρόστιµα. ∆εν υπήρχε άλλη λύση. 

Λοιπόν, εδώ θα πέσουν και µύθοι µεγάλοι που µας έφεραν και σε αντιπαλότητα. Ποιος είναι 
υπεύθυνος. Ασφαλώς είµαστε όλοι υπεύθυνοι, διαχρονικά, αλλά ο κύριος υπεύθυνος είναι το 
κράτος. ∆εν υπήρξε ποτέ πολιτική βούληση για την αντιµετώπιση του ζητήµατος και όταν 
είχαµε το µεγάλο πρόβληµα στις αρχές Φεβρουαρίου θυµόσαστε ποια ήταν η εικόνα και η 
συµπεριφορά του κράτους. Βεβαίως, τώρα το κράτος τρέχει. Εντολή, να βάλετε αµέσως τους 
δεµατοποιητές. Εντολή. Και όποιος ∆ήµος δεν θέλει να τον βάλει στον συγκεκριµένο χώρο που 
έχει επιλεγεί πρέπει να βρει άλλο χώρο και είναι υπεύθυνος ο ∆ήµος δηλαδή το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο και ο ∆ήµαρχος. Αυτά γιατί δεν γίνονταν πριν από 1 χρόνο, αλήθεια; Λοιπόν 
καταπίπτει ο µύθος για το ρόλο του κράτους, κακά τα ψέµατα δεν φταίει ο ∆ήµαρχος ούτε της 
Καλαµάτας, ούτε της Κορίνθου, ούτε της Λαµίας  για την κατάσταση αυτή. ∆εν υπήρξε ποτέ 
πολιτική βούληση. Ποτέ. ∆εν ξέρω αν είδατε κανένα βουλευτή να βάνει το στήθος του 
µπροστά για το µεγάλο πρόβληµα που δηµιουργήθηκε και να παίρνει θέση. Καταπίπτει ο µύθος 
για τους δεµατοποιητές.  

Πήγαµε και τον είδαµε  και στον Πύργο, τον είδαµε και στο Κρανίδι που είναι καλλίτερος από 
του Πύργου γιατί µαζεύει και τα στραγγίδια. Είδαµε και την Μονάδα Βιολογικού Καθαρισµού. 
Είναι µεταβατική η κατάσταση, Βεβαίως δεν λύνεται το πρόβληµα αλλά είναι δυνατόν να 
ζητάµε τον παράδεισο, την επίλυση του προβλήµατος, να µην κάνοµε ένα βήµα; Ένα βήµα! 
∆ηλαδή είναι καλλίτερη η χωµατερή, ο σκουπιδότος;  Γιατί δεν προτείνεται µία λύση 
συγκεκριµένη; Γιατί δεν µπορεί να υπάρξει συγκεκριµένη λύση, η λύση είναι µακροπρόθεσµη 
και χρειάζεται 3 χρόνια για αντιµετωπιστεί. Και όλη αυτή η φιλολογία για τα δέµατα που θα 
έµεναν 5 χρόνια που πήγε, όταν συνεδριάζει η ΡΑΕ και δίνει άδειες για την θερµική 
επεξεργασία, ενδεχοµένως και πολύ κοντύτερα από το Αθίκι; Μας διαβεβαίωσε ο ∆ήµαρχος κει 
στον Κρανίδι ήδη ζητούνται δέµατα για αποθήκευση. Γιατί βεβαίως το εργοστάσιο θα το 
πληρώσεις εσύ σε  ένα µεγάλο ποσοστό για να γίνει και µέχρι να γίνει θα συγκεντρώνει δέµατα 
σε κάποιο χώρο, θα δηµιουργεί ντεπό. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.  Και βεβαίως πέφτει και ο 
µύθος για τη ΜΟΛΑΚ αγαπητοί συνάδελφοι. ∆εν είµαι εγώ η κυβέρνηση. Ξεχνάτε  ότι έχοµε 
µια άλλη κυβέρνηση εδώ και 7 µήνες, έχοµε κυβέρνηση συγκεκριµένη. Εάν ο ∆ήµαρχος 
Καλαµάτας κάνει λάθος να τον εγκαλέσει η κυβέρνηση. Εάν η ΜΟΛΑΚ είναι στον περιφερειακό 
σχεδιασµό να το διαχειριστεί το θέµα η κυβέρνηση. Είδα δηµοσιεύµατα του Τύπου ότι ο 
Περιφερειάρχης υποτάσσεται στο ∆ήµαρχο Καλαµάτας, κάνει ότι του λέει ο ∆ήµαρχος 
Καλαµάτας. Άκουσον άκουσον! Για να δικαιολογήσοµε τα αδικαιολόγητα αγαπητοί συνάδελφοι. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:    
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∆ηλαδή η συγκεκριµένη µονάδα για να αδειοδοτηθεί χρειάζεται χρήµατα. ∆εν µιλάω για την 
κοινωνική διάσταση του θέµατος, χρειάζεται χρήµατα και πολλά χρήµατα για να αδειοδοτηθεί 
και πάλι θα παίρνει τα µισά σκουπίδια της Καλαµάτας. ∆εν µιλάω για τον Καλλικρατικό ∆ήµο, 
γιατί την επόµενη εβδοµάδα θα µιλάµε για τον Καλλικρατικό ∆ήµο. Τ΄ άλλα µισά τι θα τα 
κάνουµε αλήθεια; Τι θα τα κάνουµε τ΄ άλλα µισά, που θα τα πάµε;  Και µία σειρά από άλλα 
επιχειρήµατα. Μην ρίχνετε λοιπόν στο ∆ήµαρχο Καλαµάτας το ζήτηµα της ΜΟΛΑΚ. Εδώ 
υπάρχει κυβέρνηση, εδώ ξοδεύτηκαν χρήµατα από Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης, η ∆ηµοτική 
Αρχή µπλοκάρει τη συγκεκριµένη διαδικασία; Αλήθεια; Τότε γιατί δεν βγαίνει ο 
Περιφερειάρχης, γιατί δεν βγαίνει η Υπουργός Περιβάλλοντος να τοποθετηθεί επί του 
συγκεκριµένου θέµατος; Εγώ µπλοκάρω µια ολόκληρη κυβέρνηση; Μα είναι σοβαρά 
επιχειρήµατα αυτά αγαπητοί συνάδελφοι;  

Λοιπόν θέλω να πω επίσης ότι εµείς θα κάνουµε κάθε προσπάθεια, σε συνεργασία µε τους 5 
συναδέλφους. Ενδεχοµένως και οι 5 την επόµενη εβδοµάδα να είναι στο Καλλικρατικό ∆ήµο 
Καλαµάτας. Ενδεχοµένως, δεν ξέροµε ακριβώς στο κόψιµο και στο ράψιµο γιατί έχοµε µία 
κοµµατική κοπτική - ραπτική  η οποία δεν έχει προηγούµενο. Μετράµε ψήφους, ποιους δήµους 
παίρνουµε ποιους δήµους έχουµε ελπίδα να πάρουµε. Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Εντάξει;  
 
ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.:  … (δεν ακούγεται) Θα πάµε πακέτο σ΄ αυτά.  

 
Την κοπτική - ραπτική την ξέρω και εγώ αλλά είπαµε να πειστούµε στο 
επιχείρηµα ότι τα ξεπεράσαµε όλα αυτά, µετά τα χαστούκια του ∆ιεθνούς 

Νοµισµατικού Ταµείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάλαµε µυαλό και βάζουµε µπροστά το 
εθνικό, το περιφερειακό, το τοπικό συµφέρον. ∆υστυχώς, λυπούµε, δεν είναι έτσι τα πράγµατα 
αλλά εύχοµαι να διαψευσθώ και να ζητήσω συγγνώµη γι΄ αυτό. 

Λοιπόν εµείς θα κάνοµε κάθε προσπάθεια, δεν θέλοµε το θέµα αυτό να είναι θέµα 
αντιπαράθεσης, διότι αν αντιµετωπιστεί το ζήτηµα εµείς δεν θα σηκώσοµε καµιά σηµαία γιατί 
τα σκουπίδια είναι όλων µας.  

Εγώ θέλω να σας παρακαλέσω για κάτι, για τη συµβολή σας για να κάνοµε το πρώτο βήµα, να 
µπείτε στην Επιτροπή, σε µία διευρυµένη ειδική Επιτροπή η οποία να αποτελείται από πέντε 
(5) µέλη, από δύο (2) δηµοτικούς συµβούλους της πλειοψηφίας, προτείνονται ο κ. Καµβυσίδης 
και ο Ηλιόπουλος ο Θανάσης, από έναν (1) της µειοψηφίας, από εσάς, από δύο (2) 
υπηρεσιακούς παράγοντες που τους ορίζω εγώ, προτίθεµαι να ορίσω και να καταγραφεί στα 
πρακτικά, το Γενικό Γραµµατέα και το διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών τον κ. Τζαµουράνη, 
και βεβαίως σ΄ αυτή την Επιτροπή θα µετέχουν µε γνωµοδότηση ο κ. Παπαηλιού από τη ∆ΕΣΕ 
και ο κ. Κούνας από τη ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος. Θέλω να είναι µία Επιτροπή εξειδικευµένη, 
αδιάβλητη, η επιλογή θα είναι δύσκολη, υπάρχουν προσφορές, η επιλογή θα γίνει µε 
συγκεκριµένα κριτήρια, οικόπεδο – καλυµµένος χώρος – µακριά από κατοικηµένες περιοχές, 
δηλαδή µη όχληση, θέµατα τα οποία θα έχουν σχέση µε το περιβάλλον. Και το θέλω αυτό, σας 
το λέγω από τώρα, διότι φοβούµαι οι πολέµιοι της επίλυσης του θέµατος των απορριµµάτων, 
όχι εµείς, οι πολέµιοι της επίλυσης του θέµατος των απορριµµάτων, αυτοί που συνδέουν τις 
επόµενες εκλογές µε τα σκουπίδια στους δρόµους, θα βγουν και θα λένε ¨Μα πως έγινε η 
επιλογή του οικοπέδου, µα πως έγινε το ένα, πως έγινε το άλλο, θα συζήσουν χρήµατα από 
τον Καλαµατιανό λαό¨, λες και δεν ξέρουµε όλοι ότι η πιο φθηνή θεωρητικά λύση, θεωρητικά, 
γιατί είναι η πιο ακριβή, είναι ο σκουπιδότοπος. Η πιο φθηνή λύση είναι ο σκουπιδότοπος. Οι 
όποιες άλλες λύσεις, είτε δεµατοποιητής είτε θερµική επεξεργασία είτε ολικής επεξεργασίας µε 
τη διαδικασία τη βιολογική, το κόµποστ, όλα αυτά έχουνε πολλαπλάσιο κόστος από τη 
χωµατερή. Τα ξέροµε όλα αυτά τα πράγµατα.  

Επειδή λοιπόν θα ακούσοµε και δούµε τέτοια, ήδη έχουν αρχίσει, τέτοια θέµατα από αυτούς 
που δεν θέλουν να λυθεί το θέµα 30 χρόνια, ή που θα συνδέσουν το θέµα αυτό µε τις 
επόµενες εκλογές, τα λέγω ξεκάθαρα από τώρα.  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  
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∆ηλαδή, επειδή επιθέσεις ηθικής φύσεως έχω υποστεί πάρα πολλές στη θητεία µου, πάρα 
πολλές, και ποτέ δεν σήκωσα τέτοια θέµατα για κανέναν, και δεν δικαίωµα να το κάνω, σας 
παρακαλώ να µπείτε στις σχετικές επιτροπές, να παρακολουθήσετε τις σχετικές διαδικασίες και 
να επιλέξετε να γίνουν οι καλλίτερες επιλογές. Τα σκουπίδια είναι δικά µας, ενωµένοι θα τα 
αντιµετωπίσοµε, για µας δεν είναι ζήτηµα προεκλογικού αγώνα, να πατήσοµε το πρώτο το 
σκαλί, κατά τις εντολές της κυβέρνησης. Κατά τις εντολές της κυβέρνησης, δεν είναι δική µας 
η κυβέρνηση. Εµείς συνεργαζόµαστε µε την κυβέρνηση, είναι η κυβέρνηση των Ελλήνων, για 
να αντιµετωπίσουµε το συγκεκριµένο πρόβληµα.  

 
Ευχαριστώ κ. ∆ήµαρχε. 
Λοιπόν η πλειοψηφία ΝΑΙ, ο κ. Αλευράς ΟΧΙ, ο κ. Κοσµόπουλος ΛΕΥΚΟ, ο κ. 

Τσερώνης και ο κ. Μπάκας ΝΑΙ. 
 
Να διευκρινίσω ότι από τη στιγµή που δεν υπάρχει ορατό σηµείο διεξόδου 
του τι θα γίνουν τα µπαλοποιηµένα  απορρίµµατα, ψηφίζουµε ΛΕΥΚΟ.    

 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Και ένα όνοµα από την αντιπολίτευση στην Επιτροπή. Ποιον προτείνετε;  
 
ΑΛΕΥΡΑΣ: Εµείς επειδή το καταψηφίζουµε δεν είναι φρόνιµο να πάει κάποιος από εµάς …..(δεν 
ακούγεται) 

 
Ο κ. Τσερώνης είναι ο πλέον ειδικός, ο οποίος έχει και master …..….. (δεν 
ακούγεται) 

 
ΑΛΕΥΡΑΣ: Α δεν το ΄ξερα, συγγνώµη, καµία αντίρρηση, δεν το συζητώ.      

 
Κύριε Πρόεδρε εγώ αρνούµαι να συµµετάσχω στην Επιτροπή, είναι Επιτροπή 
χωροθέτησης, είναι το αντικείµενό µου, το µεταπτυχιακό µου, έχω κάνει διατριβή 

επάνω σ΄ αυτό, αλλά την προηγούµενη φορά ο κ. ∆ήµαρχος δεν είχε θεωρήσει ότι είµαι 
κατάλληλος για τη δουλειά αυτή και κατά συνέπεια αρνούµαι εφόσον δεν έχει αλλάξει τίποτα.  
 
(γίνονται συζητήσεις χαµηλόφωνα και εκτός µικροφώνου)  
 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόµενα, το σχέδιο της εν λόγω προγραµµατικής σύµβασης που ήταν στο 
φάκελο του θέµατος, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 225 του ∆.Κ.Κ. 
(Ν.3463/2006), µεταξύ των παρόντων κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας δηµοτικών 
συµβούλων, µε τους συµβούλους της πλειοψηφίας και της δηµοτικής παράτασης ¨ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ 
∆ΡΑΣΗ¨ να τάσσονται ΥΠΕΡ, του συµβούλους της δηµοτικής παράταξης ¨ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΟΛΗ 
ΖΩΗΣ¨  να τάσσονται ΚΑΤΑ και τους συµβούλους της δηµοτικής παράταξης ¨ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΙ 
ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ¨ να δηλώνουν ΛΕΥΚΗ ψήφο, κατά πλειοψηφία,  
 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 

Ι.  Εγκρίνει τη σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ των ∆ήµων Καλαµάτας, 
Αβίας, Λεύκτρου, Άριος, Θουρίας και Αρφαρών για την από κοινού διαχείριση 
των αστικών αποβλήτων που παράγονται στην διοικητική τους περιφέρεια, 
σύµφωνα µε τον µεταβατικό σχεδιασµό της Περιφέρειας Πελοποννήσου, το 
πλήρες κείµενο της οποίας έχει ως εξής:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.:  

ΤΣΕΡΩΝΗΣ:  
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

 

Οι ∆ήµοι Καλαµάτας, Αβίας, Λεύκτρου, Άριος, Θουρίας και Αρφαρών, έχοντας υπόψη: 

• Το Ν. 3463/2006 Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων. 

•  Το Ν. 3584/2007 Κώδικας Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων. 

•  Το Ν. 1650/1986 Για την προστασία του περιβάλλοντος. 

• Την ΚΥΑ 50910/2727/2003 Μέτρα και όροι γιο τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. 

• Το Π.∆. 270/1981 Περί καθορισµού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων 
διενέργειας δηµοπρασίας δι’ εκποίησιν ή εκµίσθωσιν πραγµάτων των δήµων και 
κοινοτήτων.  

• Την Υπ. αριθµ. 18/2008 οµόφωνη απόφαση του Ενιαίου Συνδέσµου ∆ιαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων, µε την οποία οι εδώ συµβαλλόµενοι συνενώνονται σε οµάδα ∆ήµων για την 
λειτουργία Μπαλοποιητή. 

• Τις αποφάσεις των έξι (6) ∆ηµοτικών Συµβουλίων 
……………………………………………………. 

     …………………………………………………….. 

 
Συνάπτουν µεταξύ τους προγραµµατική σύµβαση  

 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Η από κοινού διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων που παράγονται στην διοικητική 
τους περιφέρεια, σύµφωνα µε τον µεταβατικό σχεδιασµό της Περιφέρειας Πελοποννήσου.  

 
ΣΚΟΠΟΣ  

Η ανάληψη δράσεων για την εξεύρεση και µίσθωση κατάλληλου χώρου για την εγκατάσταση 
και λειτουργία µονάδας µπαλοποίησης αστικών στερεών αποβλήτων και προσωρινής 
αποθήκευσης αυτών. 

 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από της υπογραφής της από τους ∆ηµάρχους των 
συµβαλλόµενων ∆ήµων ύστερα από λήψη αποφάσεων από τα οικεία ∆ηµοτικά Συµβούλια.  

Ως καταληκτική ηµεροµηνία της σύµβασης ορίζεται η 31.12.2010, δυνάµενη να παραταθεί για 
το εύλογο χρονικό διάστηµα που θα απαιτηθεί ώστε να αποφασίσουν εκ νέου τα όργανα των 
∆ήµων που θα προκύψουν από τη διοικητική µεταρρύθµιση και θα αναλάβουν τις 
υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων. 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ  

Φορέας υλοποίησης ορίζεται ο ∆ήµος Καλαµάτας ο οποίος µε τις υπηρεσίες του και τα 
συλλογικά του όργανα θα έχει αποκλειστικά την ευθύνη διενέργειας των διαγωνισµών για τη 
µίσθωση του κατάλληλου χώρου, την επιλογή αναδόχου για τη λειτουργία της µονάδας, την 
επίβλεψη της λειτουργίας και την εν γένει διοικητική, οικονοµική, τεχνική και επιστηµονική 
υποστήριξη των προβλεπόµενων δράσεων. 
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Ο ∆ήµος Καλαµάτας οφείλει να τηρεί αναλυτικά οικονοµικά στοιχεία των πάσης φύσεως 
εσόδων και δαπανών που θα προκύπτουν στο πλαίσιο υλοποίησης της παρούσας σύµβασης. 

Το συµβαλλόµενα µέρη οφείλουν να φέρνουν άµεσα στα συλλογικά τους όργανα θέµατα προς 
λήψη αποφάσεως, όταν τούτο απαιτείται. 

Επίσης να εκταµιεύουν άµεσα τη συµµετοχή τους στις πάσης φύσεως δαπάνες.  

 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  

Συγκροτείται επιτροπή παρακολούθησης µε πρόεδρο το ∆ήµαρχο Καλαµάτας, αντιπρόεδρο το 
∆ήµαρχο Θουρίας και µέλη τους ∆ηµάρχους Αβίας, Λεύκτρου, Άριος και Αρφαρών, η οποία θα 
παρακολουθεί την ορθή εφαρµογή της σύµβασης, θα αποφαίνεται για προσθήκες ή 
τροποποιήσεις µε στόχο την βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης του συστήµατος ή για 
την επίλυση προβληµάτων που τυχόν ήθελε προκύψουν κατά την υλοποίηση της παρούσας 
σύµβασης. 

Τη γραµµατειακή υποστήριξη της επιτροπής αναλαµβάνει ο ∆ήµος Καλαµάτας.  

 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ  

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ  

Η συλλογή των κάδων και µεταφορά των στερεών αστικών αποβλήτων θα συνεχίσει να γίνεται 
µε τα απορριµµατοφόρα οχήµατα των συµβαλλόµενων. 

Η µπαλοποίηση, η επεξεργασία των στραγγισµάτων και η µεταφορά των δεµατοποιηµένων 
µπαλών στο χώρο προσωρινής αποθήκευσης, θα γίνεται µε τα µηχανήµατα που έχει 
προµηθευτεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου και προορίζονται για χρήση των συµβαλλόµενων.  

Αν στην πορεία, για την βελτίωση της απόδοσης του συστήµατος, κριθεί απαραίτητη η 
προσθήκη και άλλων µηχανηµάτων, για την αγορά ή µίσθωση αυτών θα αποφασίσει η 
επιτροπή παρακολούθησης και θα ακολουθηθεί η περαιτέρω νόµιµη διαδικασία.  

Είναι δυνατή η παραχώρηση της χρήσης µηχανηµάτων και µέσων του ενός φορέα στον άλλο, 
σύµφωνα µε το αρ. 225 παρ. 4 του ∆.Κ.Κ για τις ανάγκες της Π.Σ  

 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΙ  

Η συλλογή και µεταφορά των στερεών αστικών αποβλήτων θα συνεχίσει να γίνεται µε το 
προσωπικό των συµβαλλόµενων. 

Η µπαλοποίηση, η επεξεργασία των στραγγισµάτων και η µεταφορά των δεµατοποιηµένων 
µπαλών θα γίνεται από το προσωπικό αναδόχου ή προσωπικό του ∆ήµου Καλαµάτας εφόσον 
η διαδικασία ανάθεσης σε ανάδοχο ήθελε αποβεί ατελέσφορη. 

Είναι δυνατή η απασχόληση προσωπικού του ενός φορέα στον άλλο, σύµφωνα µε το αρ. 225 
παρ. 4 του ∆.Κ.Κ. για τις ανάγκες της Π.Σ.  

 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ  ∆ΑΠΑΝΩΝ  

Οι πόροι για τη χρηµατοδότηση του αντικειµένου της σύµβασης θα προέλθουν από ίδιους 
πόρους για κάθε συµβαλλόµενο ∆ήµο, µε αντίστοιχη εγγραφή κωδικού σε βάρος του οικείου 
προϋπολογισµού.  

Επίσης είναι δυνατή η χρηµατοδότηση των συµβαλλοµένων και από φορείς του ∆ηµόσιου 
Τοµέα που δεν µετέχουν στην Π.Σ. 

Οι δαπάνες λειτουργίας της µονάδας θα επιµερίζονται στους συµµετέχοντες ∆ήµους σύµφωνα 
µε το βάρος των εισερχοµένων απορριµµάτων. 
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Το µίσθωµα του χώρου θα επιµερίζεται αναλογικά προς τον απογεγραµµένο πληθυσµό 
εκάστου ∆ήµου, εφόσον ο χώρος που θα µισθωθεί βρίσκεται σια διοικητικά όρια του ∆ήµου 
Καλαµάτας. Σε περίπτωση που επιλεγεί χώρος εγκατάστασης της µονάδας στα διοικητικά όρια 
ενός από τους άλλους πέντε ∆ήµους αυτός θα απαλλάσσεται της καταβολής µισθώµατος, το 
οποίο θα κατανέµεται αναλογικά στους υπόλοιπους πέντε. 

Τα λοιπά έξοδα (διαµόρφωσης του χώρου, υποδοµών κ.λ.π.) θα επιµερίζονται αναλογικά 
προς τον απογεγραµµένο πληθυσµό εκάστου ∆ήµου. 

  
ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ  

Η Επιτροπή Παρακολούθησης είναι αρµόδια για την επίλυση όλων των διαφορών που είναι 
δυνατόν να προκύψουν από την ερµηνεία και την εφαρµογή των άρθρων της Π.Σ.  

Αν η επίλυση των διαφορών δεν είναι εφικτή µε τον ανωτέρω τρόπο, τότε θα παραπέµπεται σε 
διαιτησία ή σε δικαστική αρχή. 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

Για την τροποποίηση ή παράταση της παρούσας Π.Σ. απαιτείται νέα έγγραφη συµφωνία µετά 
την απόφαση των αρµόδιων οργάνων των συµβαλλόµενων µερών. 

 

Αυτά συµφώνησαν, συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συµβαλλόµενοι, σε απόδειξη των 
οποίων συντάχθηκε η παρούσα σε έξι (6) πρωτότυπα, έλαβε δε ο κάθε συµβαλλόµενος από 
ένα. 

 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΑΣ  
∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΑΒΙΑΣ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΣΑΚΟΣ  
∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΒΙΑΣ 

 
ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΛΕΥΚΤΡΟΥ  

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΑΜΠΕΑΣ  
∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΤΡΟΥ 

 
ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΑΡΙΟΣ  

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  
∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΙΟΣ 

 
ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΘΟΥΡΙΑΣ  

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΑΛΑΙΟΣ  
∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΟΥΡΙΑΣ 

 
ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΑΡΦΑΡΩΝ  

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ  
∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΦΑΡΩΝ 
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ΙΙ. Εγκρίνει τη σύσταση Επιτροπή εκτίµησης καταλληλότητας και αξιολόγησης των 
προσφερόµενων προς µίσθωση γηπέδων για την εγκατάσταση του µπαλοποιητή 
και την προσωρινή αποθήκευση µπαλοποιηµένων Αστικών Στερεών Αποβλήτων, 
αποτελούµενη από:  

- Τρεις (3) δηµοτικούς συµβούλους εκ των οποίων δύο (2) θα προέρχονται 
από την πλειοψηφία και ένας (1) από τη µειοψηφία 

- ∆ύο (2) υπαλλήλους του ∆ήµου Καλαµάτας  
 

Στην ως άνω Επιτροπή θα συµµετέχουν, µε γνωµοδοτικό ρόλο,  δύο (2) 
υπηρεσιακοί παράγοντες της Περιφέρειας Πελοποννήσου.  
 

 
ΙΙΙ. Ορίζει τους παρακάτω δηµοτικούς συµβούλους ως µέλη της παραπάνω  

αναφερόµενης Επιτροπής:  

- Καµβυσίδη Ιωάννη, Αντιδήµαρχος Καλαµάτας, 

- Ηλιόπουλο Αθανάσιο,  

- Μπάκα Ιωάννη. 
 
ΙV. Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο Καλαµάτας για την υπογραφή της εν λόγω 

προγραµµατικής σύµβασης, τη συγκρότηση της συσταθείσας  Επιτροπής 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. Γουρδέας Ανδρέας  

 4. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος  

 5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 6. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

 7. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 8. Κοσµόπουλος Βασίλειος  

 9. Κουδούνης Αργύριος 

 10. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 11. Λαγανάκος Γεώργιος  

 12. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 13. Μπάκας Ιωάννης 
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 14. Μπασακίδης Νικόλαος  

 15. Νταγιόπουλος Γεώργιος   

 16. Οικονοµάκου Μαρία  

 17. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 18. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 19. Σπίνος Γεώργιος  

 20. Τσερώνης Κων/νος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 7 Μαΐου 2010  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


