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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  22/2010 

  

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  322/2010  

 
 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 09η Ιουλίου 2010, ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 09:00 µ.µ., στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της 
οδού Αριστοµένους αριθµός 28, συνέρχεται στην 22α/2010 συνεδρίαση (κατεπείγουσα) το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο Καλαµάτας, µετά την από 09-07-2010 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 (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 322 απόφαση), 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Ηλιόπουλος 
Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 8) Καµβυσίδης Ιωάννης, 9) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 
10) Κουδούνης Αργύριος, 11) Κουρκουτάς Γεώργιος, 12) Λαγανάκος Γεώργιος, 13) 
Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 14) Μπάκας Ιωάννης, 15) Μπασακίδης Νικόλαος, 16) Μπούχαλης 
∆ηµήτριος, 17) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 322 απόφαση), 18) 
Οικονοµάκου Μαρία, 19) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 20) Πολίτης ∆ηµήτριος, 21) Σπίνος 
Γεώργιος και 22) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 323 απόφαση).   
 
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος, 2) Κλείδωνας Θεοφάνης, 3) Μπάκας ∆ηµήτριος, 4) Ράλλης Γεώργιος και 5) 
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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……………………………………………………………………………………………………………... 

Με την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος δίνει το λόγο στον  κ. ∆ήµαρχο να εξηγήσει 
στο Σώµα το κατεπείγον της συνεδρίασης, ο οποίος λέει τα εξής:  
  

 
∆εν χρειάζεται η επί µακρόν εξήγηση και αιτιολόγηση της δύσκολης κατάστασης 
στην οποία έχει περιέλθει η πόλη, για την αντιµετώπιση της οποίας χρειάστηκε 

να κληθεί σήµερα το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, γιατί έχοµε κάποιες εξελίξεις οι οποίες πρέπει να 
τεθούν υπόψη του. Οι εξελίξεις αυτές διαµορφώθηκαν σήµερα περί το µεσηµέρι, 
ολοκληρώθηκαν και αφού έχοµε κάτι να πούµε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο γι’ αυτό το λόγο 
ζήτησα να συγκληθεί. 
 
Στο σηµείο αυτό το Σώµα ΟΜΟΦΩΝΑ αποφαίνεται για το κατεπείγον της παρούσας 
συνεδρίασης. 

 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το µοναδικό θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης µε τίτλο : 

 ∆ιαχείριση Απορριµµάτων. 
 
Κατά την έναρξη της συνεδρίασης διανεµήθηκε στα Μέλη του Σώµατος σχέδιο συµφωνητικού 
µεταξύ του ∆ήµου Καλαµάτας και της  εταιρείας «SOUKOS ROBOTS ABEE» για την ανάθεση σε 
αυτήν της εγκατάστασης και λειτουργίας συστήµατος επεξεργασίας των απορριµµάτων του 
∆ήµου Καλαµάτας, το οποίο έχει ως εξής: 
  

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 

Στην Καλαµάτα, σήµερα την . . ……………………………………2010, µεταξύ: 

1. αφενός του ∆ήµου Καλαµάτας όπως εκπροσωπείται νόµιµα από το ∆ήµαρχο αυτού κ. 
………………………………, ΑΦΜ …………………., ∆.Ο.Υ. …………………..,  
δυνάµει της µε αριθµό …………..  Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας 
αποκαλούµενος εφεξής χάριν συντοµίας «∆ήµος» και  

2. αφετέρου της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία «SOUKOS ROBOTS ABEE», που 
εδρεύει στο 9ο χλµ. ΛΑΡΙΣΑΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΛΑΡΙΣΑ, µε ΑΦΜ. 094369141, ∆ΟΥ: Β’ 
ΛΑΡΙΣΑΣ, αποκαλούµενη εφεξής χάριν συντοµίας «Εταιρεία», εκπροσωπούµενη από τον 
Πρόεδρο αυτής κ Κωνσταντίνο Σούκο, συµφωνήθηκαν και έγιναν ανεπιφύλακτα 
αποδεκτά από κοινού τα παρακάτω:  

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Η Εταιρεία έχει αναπτύξει και εκµεταλλεύεται ένα σύστηµα ψυχρής και οικολογικής 
επεξεργασίας απορριµµάτων. Τα σύστηµα αυτό, (Σύστηµα Ψυχρής και Οικολογικής 
Επεξεργασίας ΑΣΑ), το οποίο αποτελείται από πλέγµα µηχανηµάτων, έχει καταχωρηθεί ως 
ευρεσιτεχνία στον Ο.Β.Ι. και προστατεύεται  από τις σχετικές διατάξεις περί βιοµηχανικής 
ιδιοκτησίας.  

Ο ∆ήµος, κατόπιν σχετικών αποφάσεων και προφορικών και εγγράφων διευκρινίσεων και 
προτάσεων µε την Εταιρεία, ενδιαφέρεται να λειτουργήσει ένα τέτοιο σύστηµα (εφεξής 
Σύστηµα), καταρχήν σε πιλοτική και πειραµατική βάση, προκειµένου να διαπιστώσει την 
αποτελεσµατικότητα και καταλληλότητα του Συστήµατος.  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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Τούτων συµφωνηθέντων σήµερα δια της παρούσης ο ∆ήµος αναθέτει στην Εταιρεία και αυτή 
αναλαµβάνει την εγκατάσταση του Συστήµατος και τη  
λειτουργία του, µε τους παρακάτω όρους και συµφωνίες:  

1. 0 ∆ήµος έχει ήδη υποδείξει στην Εταιρεία την τοποθεσία και το σηµείο για την 
εγκατάσταση του Συστήµατος. Η Εταιρεία έχει ελέγξει τον υποδειχθέντα χώρο και τον 
θεωρεί κατάλληλο για την τοποθέτηση του Συστήµατος. 

2. α) Ο ∆ήµος αναλαµβάνει την υποχρέωση να περιφράξει µε ασφάλεια τον χώρο αυτό και να 
εγκαταστήσει πίνακα παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος 700 ΚW, ώστε να εξασφαλίζεται η 
απρόσκοπτη λειτουργία του Συστήµατος. Η κατά τα άνω προετοιµασία του χώρου θα 
πραγµατοποιηθεί από το ∆ήµο εντός δέκα (10) ηµερών από την υπογραφή της παρούσας, 
άλλως λύεται η παρούσα σύµβαση.  
Η ηλεκτρική εγκατάσταση και το ηλεκτρικό ρεύµα που θα καταναλώνεται θα παρέχονται µε 
ευθύνη και έξοδα του ∆ήµου. 

β) Εντός επτά (7) ηµερών από τη διαµόρφωση του χώρου κατά τα ανωτέρω ο ∆ήµος θα 
ενηµερώσει εγγράφως την Εταιρεία για την ετοιµότητα του χώρου και θα την καλεί να 
διαπιστώσει άµεσα την καταλληλότητα αυτού 

3. Ταυτόχρονα µε τη διαπίστωση από την Εταιρεία της καταλληλότητας του χώρου για την 
εγκατάσταση του Συστήµατος η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα καταβάλει στην Εταιρεία 
εφάπαξ αποζηµίωση για την κάλυψη των εξόδων µεταφοράς, εγκατάστασης και θέσης σε 
λειτουργία του Συστήµατος στην παραπάνω θέση 

4. Η Εταιρεία υποχρεούται να εγκαταστήσει το Σύστηµα εντός επτά (7) ηµερών από την 
ηµέρα διαπίστωσης της καταλληλότητας του χώρου και την καταβολή του ως άνω ποσού. 

Οπότε και θα ειδοποιήσει άµεσα το ∆ήµο, ώστε να υπογραφεί µεταξύ των· µερών 
Πρωτόκολλο Εγκατάστασης του Συστήµατος. 

5. Η διάρκεια της παρούσας συµφωνίας ορίζεται ενενήντα (90) ηµερολογιακών ηµερών, 
αρχοµένη από την ηµεροµηνία υπογραφής του παραπάνω Πρωτοκόλλου και λήγουσα σε 
ενενήντα ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία αυτή. Εντός επτά (7) ηµερών από τη 
λήξη της διάρκειας αυτής και µε την επιφύλαξη του άρθρου 9 της παρούσας,  η Εταιρεία 
υποχρεούται να αποσύρει το Σύστηµα και να παραδώσει τον χώρο στο ∆ήµο ελεύθερο. 

6. Καθόλη την ως άνω διάρκεια της σύµβασης ο ∆ήµος αναλαµβάνει µε δική του ευθύνη και 
έξοδα και επί 24ώρου βάσεως την ασφάλεια του χώρου, στον οποίο θα εγκατασταθεί το 
Σύστηµα.  

7. Το εγκατεστηµένο Σύστηµα θα επεξεργάζεται τα απορρίµµατα που τα απορριµµατοφόρα 
του ∆ήµου θα φέρουν σε αυτό. 

Ο ∆ήµος δεσµεύεται και υποχρεούται να παραδίδει προς επεξεργασία στο Σύστηµα 
καθηµερινό πενήντα (50) τόνους απορρίµµατα τουλάχιστον. Για κάθε τόνο απορριµµάτων 
που θα επεξεργάζεται το Σύστηµα ο ∆ήµος θα καταβάλει στην Εταιρεία το ποσό των 
πενήντα ευρώ (50,00) ανά τόνο, όπως θα καταµετράται καθηµερινά από τα 
απορριµµατοφόρα του ∆ήµου. 

Σε περίπτωση που ο ∆ήµος παραδώσει απορρίµµατα κάτω των 50 τόνων ανά ηµέρα, η 
υποχρέωσή του προς καταβολή στην Εταιρεία της ελάχιστης ως άνω αποζηµιώσεως, ήτοι 
50 τόνοι χ 50 ευρώ ανά ηµέρα = 2.500 ευρώ ανά ηµέρα, θα παραµένει ακεραία. 

Η εκκαθάριση των ποσοτήτων των απορριµµάτων· προς επεξεργασία θα γίνεται κάθε δέκα 
πέντε (15) ηµέρες και η αντίστοιχη αµοιβή των δέκα πέντε (15) ηµερών θα καταβάλλεται 
από το ∆ήµο στην Εταιρεία εντός πέντε (5) ηµερών από την εκκαθάριση. 
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8. Τα υποπροϊόντα που θα παράγονται κατόπιν της επεξεργασίας των απορριµµάτων θα 
αποτελούν ιδιοκτησία της Εταιρείας, η οποία θα υποχρεούται να τα αποµακρύνει µε δική 
της ευθύνη. 

9. Το αργότερο δέκα (10) ηµέρες προ της παρελεύσεως της κατά τα άνω τρίµηνης διάρκειας 
της πιλοτικής εφαρµογής και λειτουργίας του Συστήµατος, και εφόσον βεβαίως η µέχρι τότε 
συνεργασία έχει αποδειχθεί ικανοποιητική και για τα δύο συµβαλλόµενα Μέρη, ο ∆ήµος και 
η Εταιρεία θα συζητήσουν εκ νέου και θα αποφασίσουν από κοινού, εάν και µε ποίους 
όρους θα προβούν µεταξύ τους σε µία νέα συνεργασία µακράς διαρκείας. 

10. Κάθε τροποποίηση της παρούσας θα γίνεται µόνο εγγράφως.  

Η σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. Αρµόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς 
µεταξύ των συµβαλλοµένων που τυχόν ανακύψει εξαιτίας της παρούσης συµβάσεως 
συµφωνείται ότι θα είναι τα ∆ικαστήρια των Αθηνών. 

Η παρούσα σύµβαση έγινε σε τρία (3) αντίτυπα και υπογράφεται όπως ακολουθεί από τα 
συµβαλλόµενα µέρη, τα οποία έλαβαν από ένα υπογεγραµµένο αντίτυπο, του τρίτου 
προοριζοµένου για κατάθεση στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 
Στη συνέχεια το λόγο παίρνει ο ∆ήµαρχος Καλαµάτας κ. Παναγιώτης Νίκας αφού αναφέρεται 
στην κατάσταση στην οποία ευρίσκεται η πόλη προτείνει την ανάθεση στην εταιρεία «SOUKOS 
ROBOTS ABEE» της εγκατάστασης και λειτουργίας συστήµατος επεξεργασίας των 
απορριµµάτων του ∆ήµου Καλαµάτας σύµφωνα µε τους όρους του παραπάνω συµφωνητικού, 
ενώ διευκρινίζει ότι ο χώρος εγκατάστασης και λειτουργίας του συστήµατος θα είναι το 
ακίνητο που µίσθωσε ο ∆ήµος για την εγκατάσταση του µπαλοποιητή στη θέση ¨Σµερούχια¨ 
του Τ.∆. Αντικαλάµου.  
 
 
Με την ολοκλήρωση της εισήγησης του κ. ∆ηµάρχου ακολουθούν ερωτήσεις επί των οποίων 
δίνονται οι απαραίτητες διευκρινήσεις και η διαδικασία συνεχίζεται µε τοποθετήσεις µελών του 
Σώµατος καθώς και των στελεχών των Οικολόγων – Πράσινων κ.κ. Χρυσόγελου και Τσιρώνη. 
 

Με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού έλαβε υπόψη 
του,  την εισήγηση του κ. ∆ηµάρχου, το σχέδιο του συµφωνητικού και τις προτάσεις του κ. 
Κοσµόπουλου οι οποίες έγιναν αποδεκτές για προσθήκη όρων στο συµφωνητικό και αφορούν 
α) στην έκδοση όλων των απαιτούµενων από το νόµο αδειών για την εγκατάσταση και 
λειτουργία του συστήµατος και β) στην υποχρέωση της εταιρείας για αποµάκρυνση των 
υποπροϊόντων και  τυχόν υπολειµµάτων πριν την καταβολή της ανά δεκαπενθήµερο 
προβλεπόµενης αµοιβής, 

µε τους παρόντες, κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, Συµβούλους της πλειοψηφίας να 
τάσσονται ΥΠΕΡ και τους  παρόντες Συµβούλους των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΚΑΛΑΜΑΤΑ 
ΠΟΛΗ ΖΩΗΣ¨, ¨ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ¨ & ¨ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ∆ΡΑΣΗ¨ να δηλώνουν 
ΛΕΥΚΗ ψήφο, κατά πλειοψηφία, 

 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 



Συνεδρίαση :22/2010                                 Παρασκευή 09/07/2010 ΑΠΟΦΑΣΗ  322/2010 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  5 

I. Εγκρίνει την ανάθεση στην εταιρεία «SOUKOS ROBOTS ABEE» της 
εγκατάστασης και λειτουργίας συστήµατος επεξεργασίας των απορριµµάτων 
του ∆ήµου Καλαµάτας, στην περιοχή που έχει µισθώσει ο ∆ήµος Καλαµάτας 
για την εγκατάσταση του µπαλοποιητή στη θέση ¨Σµερούχια¨ του Τοπικού 
∆ιαµερίσµατος Αντικαλάµου,  σύµφωνα µε τους όρους που περιλαµβάνονται 
στο σχετικό σχέδιο του συµφωνητικού το οποίο καταχωρείται στο ιστορικό 
της απόφασης αυτής και όπως αυτό συµπληρώθηκε µε τους όρους που 
πρότεινε ο κ. Κοσµόπουλος και το οποίο τελικά διαµορφώνεται ως εξής: 

 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 

Στην Καλαµάτα, σήµερα την . . ……………………………………2010, µεταξύ: 

1. αφενός του ∆ήµου Καλαµάτας ΑΦΜ 090020775, ∆.Ο.Υ. Καλαµάτας, όπως 
εκπροσωπείται νόµιµα από το ∆ήµαρχο αυτού κ. Παναγιώτη Νίκα, δυνάµει της µε αριθµό 
…………..  απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας αποκαλούµενος εφεξής χάριν 
συντοµίας «∆ήµος» και  

2. αφετέρου της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία «SOUKOS ROBOTS ABEE», που 
εδρεύει στο 9ο χλµ. ΛΑΡΙΣΑΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΛΑΡΙΣΑ, µε ΑΦΜ. 094369141, ∆ΟΥ: Β’ 
ΛΑΡΙΣΑΣ, αποκαλούµενη εφεξής χάριν συντοµίας «Εταιρεία», εκπροσωπούµενη από τον 
Πρόεδρο αυτής κ. Κωνσταντίνο Σούκο, συµφωνήθηκαν και έγιναν ανεπιφύλακτα 
αποδεκτά από κοινού τα παρακάτω:  

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Η Εταιρεία έχει αναπτύξει και εκµεταλλεύεται ένα σύστηµα ψυχρής και οικολογικής 
επεξεργασίας απορριµµάτων. Τα σύστηµα αυτό, (Σύστηµα Ψυχρής και Οικολογικής 
Επεξεργασίας ΑΣΑ), το οποίο αποτελείται από πλέγµα µηχανηµάτων, έχει καταχωρηθεί ως 
ευρεσιτεχνία στον Ο.Β.Ι. και προστατεύεται  από τις σχετικές διατάξεις περί βιοµηχανικής 
ιδιοκτησίας.  

Ο ∆ήµος, κατόπιν σχετικών αποφάσεων και προφορικών και εγγράφων διευκρινίσεων και 
προτάσεων µε την Εταιρεία, ενδιαφέρεται να λειτουργήσει ένα τέτοιο σύστηµα (εφεξής 
Σύστηµα), καταρχήν σε πιλοτική και πειραµατική βάση, προκειµένου να διαπιστώσει την 
αποτελεσµατικότητα και καταλληλότητα του Συστήµατος.  

Τούτων συµφωνηθέντων σήµερα δια της παρούσης ο ∆ήµος αναθέτει στην Εταιρεία και 
αυτή αναλαµβάνει την εγκατάσταση του Συστήµατος και τη  
λειτουργία του, µε τους παρακάτω όρους και συµφωνίες:  

1. 0 ∆ήµος έχει ήδη υποδείξει στην Εταιρεία την τοποθεσία και το σηµείο για την 
εγκατάσταση του Συστήµατος που βρίσκεται στη θέση ¨Σµερούχια¨ του Τοπικού 
∆ιαµερίσµατος Αντικαλάµου του ∆ήµου Καλαµάτας. Η Εταιρεία έχει ελέγξει τον 
υποδειχθέντα χώρο και τον θεωρεί κατάλληλο για την τοποθέτηση του Συστήµατος. 

2. α) Ο ∆ήµος αναλαµβάνει την υποχρέωση να περιφράξει µε ασφάλεια τον χώρο αυτό και 
να εγκαταστήσει πίνακα παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος 700 ΚW, ώστε να εξασφαλίζεται η 
απρόσκοπτη λειτουργία του Συστήµατος. Η κατά τα άνω προετοιµασία του χώρου θα 
πραγµατοποιηθεί από το ∆ήµο εντός δέκα (10) ηµερών από την υπογραφή της παρούσας, 
άλλως λύεται η παρούσα σύµβαση.  
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Η ηλεκτρική εγκατάσταση και το ηλεκτρικό ρεύµα που θα καταναλώνεται θα παρέχονται 
µε ευθύνη και έξοδα του ∆ήµου. 

β) Εντός επτά (7) ηµερών από τη διαµόρφωση του χώρου κατά τα ανωτέρω ο ∆ήµος θα 
ενηµερώσει εγγράφως την Εταιρεία για την ετοιµότητα του χώρου και θα την καλεί να 
διαπιστώσει άµεσα την καταλληλότητα αυτού 

3. Ταυτόχρονα µε τη διαπίστωση από την Εταιρεία της καταλληλότητας του χώρου για την 
εγκατάσταση του Συστήµατος η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα καταβάλει στην Εταιρεία 
εφάπαξ αποζηµίωση για την κάλυψη των εξόδων µεταφοράς, εγκατάστασης και θέσης σε 
λειτουργία του Συστήµατος στην παραπάνω θέση 

4. Η Εταιρεία υποχρεούται να εγκαταστήσει το Σύστηµα εντός επτά (7) ηµερών από την 
ηµέρα διαπίστωσης της καταλληλότητας του χώρου και την καταβολή του ως άνω ποσού. 

Οπότε και θα ειδοποιήσει άµεσα το ∆ήµο, ώστε να υπογραφεί µεταξύ των� µερών 
Πρωτόκολλο Εγκατάστασης του Συστήµατος. 

Εξυπακούεται ότι η εγκατάσταση και λειτουργία του Συστήµατος πρέπει να συνοδεύεται 
από τις προβλεπόµενες από το νόµο αδειοδοτήσεις. 

5. Η διάρκεια της παρούσας συµφωνίας ορίζεται ενενήντα (90) ηµερολογιακών ηµερών, 
αρχοµένη από την ηµεροµηνία υπογραφής του παραπάνω Πρωτοκόλλου και λήγουσα σε 
ενενήντα ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία αυτή. Εντός επτά (7) ηµερών από τη 
λήξη της διάρκειας αυτής και µε την επιφύλαξη του άρθρου 9 της παρούσας,  η Εταιρεία 
υποχρεούται να αποσύρει το Σύστηµα και να παραδώσει τον χώρο στο ∆ήµο ελεύθερο. 

6. Καθόλη την ως άνω διάρκεια της σύµβασης ο ∆ήµος αναλαµβάνει µε δική του ευθύνη και 
έξοδα και επί 24ώρου βάσεως την ασφάλεια του χώρου, στον οποίο θα εγκατασταθεί το 
Σύστηµα.  

7. Το εγκατεστηµένο Σύστηµα θα επεξεργάζεται τα απορρίµµατα που τα απορριµµατοφόρα 
του ∆ήµου θα φέρουν σε αυτό. 

Ο ∆ήµος δεσµεύεται και υποχρεούται να παραδίδει προς επεξεργασία στο Σύστηµα 
καθηµερινό πενήντα (50) τόνους απορρίµµατα τουλάχιστον. Για κάθε τόνο απορριµµάτων 
που θα επεξεργάζεται το Σύστηµα ο ∆ήµος θα καταβάλει στην Εταιρεία το ποσό των 
πενήντα ευρώ (50,00) ανά τόνο, όπως θα καταµετράται καθηµερινά από τα 
απορριµµατοφόρα του ∆ήµου. 

Σε περίπτωση που ο ∆ήµος παραδώσει απορρίµµατα κάτω των 50 τόνων ανά ηµέρα, η 
υποχρέωσή του προς καταβολή στην Εταιρεία της ελάχιστης ως άνω αποζηµιώσεως, ήτοι 
50 τόνοι χ 50 ευρώ ανά ηµέρα = 2.500 ευρώ ανά ηµέρα, θα παραµένει ακεραία. 

Η εκκαθάριση των ποσοτήτων των απορριµµάτων προς επεξεργασία θα γίνεται κάθε δέκα 
πέντε (15) ηµέρες και η αντίστοιχη αµοιβή των δέκα πέντε (15) ηµερών θα καταβάλλεται 
από το ∆ήµο στην Εταιρεία εντός πέντε (5) ηµερών από την εκκαθάριση. 

8. Τα υποπροϊόντα που θα παράγονται κατόπιν της επεξεργασίας των απορριµµάτων θα 
αποτελούν ιδιοκτησία της Εταιρείας, η οποία θα υποχρεούται να τα αποµακρύνει µε δική 
της ευθύνη. 

Η αποµάκρυνση των υποπροϊόντων και ενδεχοµένως των υπολειµµάτων αποτελεί 
αναγκαία προϋπόθεση για την ανά δεκαπενθήµερο εξόφληση της Εταιρείας. 
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9. Το αργότερο δέκα (10) ηµέρες προ της παρελεύσεως της κατά τα άνω τρίµηνης διάρκειας 
της πιλοτικής εφαρµογής και λειτουργίας του Συστήµατος, και εφόσον βεβαίως η µέχρι 
τότε συνεργασία έχει αποδειχθεί ικανοποιητική και για τα δύο συµβαλλόµενα Μέρη, ο 
∆ήµος και η Εταιρεία θα συζητήσουν εκ νέου και θα αποφασίσουν από κοινού, εάν και 
µε ποίους όρους θα προβούν µεταξύ τους σε µία νέα συνεργασία µακράς διαρκείας. 

10. Κάθε τροποποίηση της παρούσας θα γίνεται µόνο εγγράφως.  

Η σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. Αρµόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς 
µεταξύ των συµβαλλοµένων που τυχόν ανακύψει εξαιτίας της παρούσης συµβάσεως 
συµφωνείται ότι θα είναι τα ∆ικαστήρια των Αθηνών. 

Η παρούσα σύµβαση έγινε σε τρία (3) αντίτυπα και υπογράφεται όπως ακολουθεί από τα 
συµβαλλόµενα µέρη, τα οποία έλαβαν από ένα υπογεγραµµένο αντίτυπο, του τρίτου 
προοριζοµένου για κατάθεση στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 
 
II. Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για την υπογραφή του παραπάνω συµφωνητικού 

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 Κωνσταντίνος 

 2. Αλευράς ∆ιονύσιος  

 3. Γουρδέας Ανδρέας 

 4. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 5. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 6. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 7. Κοσµόπουλος Βασίλειος  

 8. Κουδούνης Αργύριος 

 9. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 10. Λαγανάκος Γεώργιος 

 11. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 12. Μπάκας Ιωάννης  



Συνεδρίαση :22/2010                                 Παρασκευή 09/07/2010 ΑΠΟΦΑΣΗ  322/2010 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  8 

 13. Μπασακίδης Νικόλαος 

 14. Μπούχαλης ∆ηµήτριος  

 15. Οικονοµάκου Μαρία  

 16. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 

 17. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 18. Σπίνος Γεώργιος  

 19. Τσερώνης Κων/νος 

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα,  12 Ιουλίου 2010 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 
 

 

                                                                


