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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   06/2013 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   49/2013 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 19η  Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 

12:00 μεσ., στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28, συνέρχεται στην 

6η/2013 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ 

αριθμ. πρωτ. 8599/15-2-2013 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα 

με το νόμο.  

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Μπουζιάνης Παύλος, Αντιδήμαρχος 

Καλαμάτας, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και από τα τακτικά μέλη οι κ.κ.: 1)  

Καμβυσίδης Ιωάννης, 2) Καρβέλης Γεώργιος, 3) Μπούχαλης Δημήτριος, 4) Μπρεδήμας 

Θεόδωρος, 5) Νιάρχος Αναστάσιος και 6) Φαββατάς Δημήτριος. 

 

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, τα τακτικά μέλη κ.κ.: 1)  Ηλιόπουλος 

Αθανάσιος και 2) Μπασακίδης Νικόλαος.  

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής 

Επιτροπής κ. Μιχαλόπουλος Σωτήριος, ο οποίος συμμετέχει στη συνεδρίαση αυτή 

αναπληρώνοντας τον κ. Ηλιόπουλο Αθανάσιο.  

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής 

Επιτροπής κ.κ. 1) Γκραίκης Παύλος και  2) Μπεχράκης Σταμάτης.  

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της 

συνεδρίασης. 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο  για συζήτηση το 10ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης με τίτλο : 

Ανάθεση μελέτης με τίτλο «Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 
επεξεργασία των απορριμμάτων του Δήμου Καλαμάτας» (Σταθμός 

Μεταφόρτωσης- Επεξεργασία). 

Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 9270/19-2-2013 εισήγηση του Αντιδημάρχου Καλαμάτας κ. 
Αθανασίου Βασιλόπουλου έχει αναλυτικά ως εξής:  
 

ΘΕΜΑ:  «Ανάθεση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων» 

Ο Δήμος Καλαμάτας προτίθεται να κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ένταξη 

της εγκατάστασης και λειτουργίας Σταθμού μεταφόρτωσης στο Πράσινο Ταμείο,  

καθώς και τη λειτουργία μονάδας του Σταθμού επεξεργασίας απορριμμάτων του 

Δήμου.  Προκειμένου να προχωρήσει η ένταξη στο Πράσινο Ταμείο και η αδειοδότηση 

των δράσεων αυτών είναι απαραίτητη η «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 

επεξεργασία των απορριμμάτων του Δήμου Καλαμάτας».  Έπειτα από το από 15 -2-

2013 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας περί αδυναμίας 

σύνταξης της ανωτέρω μελέτης, κρίνεται απαραίτητη η απευθείας ανάθεση της 

ανωτέρω μελέτης σε ιδιώτη μελετητή.   

Συνημμένα υποβάλουμε την προσφορά του μελετητή Ηλία Σ. Μαντζαβράκου, 

Περιβαλλοντολόγου MSc, αρ. μητρώου μελετητικού πτυχίου 17806 (κατ. Μελετών 26, 

27 Α), με έδρα οδός Μεσολογγίου 39, Ναύπλιο και ΑΦΜ 076922637/Δ.Ο.Υ. Ναυπλίου.  

Έπειτα από τα ανωτέρω εισηγούμεθα την απευθείας ανάθεση στον ανωτέρω μελετητή 

έναντι ποσού 7.419,00€ πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με την υποβληθείσα προσφορά.  Η 

ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με το αρ. 209 παρ. 3 του ν.3463/2006 για ποσό έως 30% 

του ανώτατου ορίου αμοιβής πτυχίου κατηγορίας 27 που είναι σύμφωνα με το Π.Δ. 

138/2009 12.000,00 €. 

                                                                Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  

                                                                           ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ    
 

        Η από 15-2-2013 Βεβαίωση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Καλαμάτας έχει ως εξής:  
 
ΘΕΜΑ: Σύνταξη μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την 
επεξεργασία των απορριμμάτων του Δήμου Καλαμάτας. 
 
ΣΧΕΤ.: 1) το με ΑΠ 8559/15-2-13 έγγραφο της Δ/νσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & 
Οχημάτων του Δήμου Καλαμάτας. 
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2) Ο Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α’ 209/2011) «Περιβαλλοντική Αδειοδότηση έργων & 
δραστηριοτήτων κ.λπ» και το παράρτημα ΙΙ αυτού με τα ελάχιστα περιεχόμενα 
φακέλου ΜΠΕ. 
3) Η ΥΑ του ΥΠΕΚΑ 1958/2012 & τα παραρτήματα αυτής «Κατάταξη δημοσίων & 
ιδιωτικών έργων & δραστηριοτήτων σε κατηγορίες κ.λπ.» (παράρτημα IV περιλαμβάνει 
την ομάδα 4 «Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών» που ανήκει η κατηγορία του 
υπό μελέτη έργου). 
4) το άρθρο 2 του Π.Δ. 28/80. 
 
        Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά και αναφορικά με το (1) σχετ. έγγραφό σας 
με το οποίο ζητάτε  την εκπόνηση ΜΠΕ με αντικείμενο την Επεξεργασία των 
Απορριμμάτων του Δήμου Καλαμάτας, σας γνωρίζουμε ότι η εκπόνηση της ανωτέρω 
μελέτης απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και υπακούει σε ειδικές προδιαγραφές και 
περιβαλλοντική νομοθεσία γι ‘αυτό  συντάσσεται από μελετητές περιβαλλοντολόγους. 
     Επειδή η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών δεν διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό για την 
εκπόνηση της αιτούμενης μελέτης βεβαιώνουμε ότι η Υπηρεσία μας αδυνατεί να 
εκπονήσει την μελέτη του θέματος. 
     Μετά τα ανωτέρω εισηγούμεθα  την ανάθεση της μελέτης «Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Επεξεργασία των Απορριμμάτων του Δήμου 
Καλαμάτας» σε ιδιώτες μελετητές ή ιδιωτικά γραφεία μελετών σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις περί ανάθεσης και εκπόνησης μελετών έργων ΟΤΑ. 
  
Για το τμήμα μελετών                                   Ο Δ/ντής   Τ.Υ. 
   Χρ. Λυκουργιά                                      Βασίλης  Τζαμουράνης  
 
 
Κατά τη συζήτηση του θέματος αυτού παραβρίσκεται στη συνεδρίαση ο Αντιδήμαρχος 
Καλαμάτας κ. Αθανάσιος Βασιλόπουλος ο οποίος αναφέρει τα εξής:  
 

 
Εδώ καλούμαστε να εγκρίνουμε την ανάθεση μελέτης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το σταθμό μεταφόρτωσης 

αλλά και επεξεργασίας που θα εξετάσει ο μελετητής. Ουσιαστικά εκείνο που μας 
ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή, είναι ο σταθμός μεταφόρτωσης για να εντάξουμε μια 
μελέτη που ετοιμάζουμε, αφορά δύο – τρία κοντέινερ και μια νταλίκα, να το εντάξουμε 
στο «ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ».  Αυτό είναι ο σκοπός.   
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση η οποία έχει ως εξής:  

 
Ποία περιοχή αφορά η μελέτη αυτή, στην οποία θα γίνεται αυτό, που 
εσείς σκοπεύετε;  

 
Η περιοχή είναι πριν από το λατομείο του Μπάκα.  
 

Επάνω εδώ που υπάρχει. Αυτή δηλαδή που γινόταν που είχε και ο κ. 
Καμβυσίδης, αυτήν την ………….. 

 
ΦΩΝΗ: Όχι.  

 
Είναι πιο πάνω, είναι παραπάνω ναι.  
 

ΚΑΜΒΥΣΙΔΗΣ: Μετά το Σκοπευτήριο,  μεταξύ του Σκοπευτηρίου και ……………………… 
 

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.:  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  
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Κύριε Πρόεδρε εμείς μετά τις ερωτήσεις τις οποίες κάναμε, δεν είναι 
δυνατόν να ‘ρθουμε σ’ ένα ασφαλές αποτέλεσμα και θα ψηφίσουμε 

ΛΕΥΚΟ.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ. Ο κ. Νιάρχος;  

 
Εμείς θέλουμε να παρατηρήσουμε αφενός την αδυναμία του Δήμου να 
εκπονήσει το μελέτη που το λέει εδώ και το αναθέτει σε ιδιώτη. Θα έπρεπε 

να έχει τη δυνατότητα να κάνει αυτή τη μελέτη και το δεύτερο που θέλουμε να 
παρατηρήσουμε, είναι ότι θα έπρεπε να είχε προηγηθεί η μελέτη περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων και μετά η μεταφόρτωση. Η μεταφόρτωση  ήδη γίνεται των σκουπιδιών, 
γίνεται.  
Τώρα βέβαια για να μπεις στο Πράσινο Ταμείο θέλει τη μελέτη. Κατά τη γνώμη μας θα 
έπρεπε να είχε προηγηθεί η περιβαλλοντική μελέτη.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι προϋπόθεση.  
 
ΝΙΑΡΧΟΣ: Το ξέρω, το ξέρω.  

 
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να προσθέσω, προσχωρώ στην άποψη του 
συναδέλφου του κ. Νιάρχου ότι έχουμε Τεχνικές Υπηρεσίες και νομίζω 

ότι δεν είναι μείζονος σημασίας, αυτοί είναι λόγοι ………………….. 
 
Οι λόγοι αναφέρονται, αναφέρονται.  

 
…. τρεις ορισμένες γραμμές είναι που πρέπει να τραβηχτούν. Να μην 
πληρώνουμε αυτά τα λεφτά σε εταιρείες.     
 
Ο κ. Παπαδόπουλος.  

 
Σ’ αυτό που λέει ο κ. Μπρεδήμας προσπαθούμε να 
ανταποκρινόμαστε όσο γίνεται περισσότερο στις μελέτες. Δεν 

έχουμε τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή, δηλαδή είναι δύσκολη αυτή η διαδικασία και  
αυτόν τον μελετητή που έχουμε βρει, τον έχουμε βρει σε συνεργασία με τη Δημοτική 
Αρχή, αλλά έχουμε εξασφαλίσει την εμπειρία του για να μπορέσουμε να έχουμε ένα 
θετικό αποτέλεσμα.  
Δεν είναι εύκολα αυτά τα πράγματα κ. Μπρεδήμα, σας διαβεβαιώ.     

 
Κύριε Πρόεδρε, εμείς για το θέμα αυτό επανερχόμεθα πάλι, 
τροποποιούμε την πρότασή μας, ψηφίζουμε ΚΑΤΑ, διότι πιστεύουμε ότι 

οι Τεχνικές Υπηρεσίες σε περίοδο οικονομικής κρίσης, πρέπει να χρησιμοποιούνται 
…………………………. 

 
Ευχαριστούμε κ. Μπρεδήμα. Η πλειοψηφία ΥΠΕΡ, ο κ. Μπρεδήμας ΚΑΤΑ, 
ο κ. Νιάρχος ΚΑΤΑ.  

 
 
Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της τα προαναφερόμενα,  καθώς επίσης και τις αναφερόμενες σ’ αυτήν 
διατάξεις, μειοψηφούντων των κ.κ. Μπρεδήμα, Νιάρχου και Φαββατά οι οποίοι 
τάσσονται ΚΑΤΑ, κατά πλειοψηφία,  
 

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  

ΝΙΑΡΧΟΣ:  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      
 

Εγκρίνει, καταρχήν, την προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 
της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 
επεξεργασία των απορριμμάτων του Δήμου Καλαμάτας» (Σταθμός 
Μεταφόρτωσης - Επεξεργασία), θέμα για το οποίο η Οικονομική Επιτροπή 
του Δήμου Καλαμάτας θα επανέλθει σε επόμενη συνεδρίασή της για τη λήψη 
τελικής απόφασης και παράλληλα για την έγκριση των όρων της ανάθεσης.  
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως 
ακολουθεί : 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παύλος Μπουζιάνης     1. Καμβυσίδης Ιωάννης 

  2. Καρβέλης Γεώργιος 

  3. Μιχαλόπουλος Σωτήριος  

  4. Μπούχαλης Δημήτριος  

  5. Μπρεδήμας Θεόδωρος   

  6. Νιάρχος Αναστάσιος  

  7. Φαββατάς Δημήτριος  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 14 Μαρτίου 2013 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 
 


