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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   30/2012 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   221/2012 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 17η  Ιουλίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 

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

30η/2012 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ 

αριθμ. πρωτ. 42497/13-7-2012 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα 

με το νόμο.  

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Δημήτριος Μπούχαλης, Αντιδήμαρχος 

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

Κουδούνης Αργύριος, 2) Μπρεδήμας Θεόδωρος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 221 

απόφαση), 3) Πολίτης Δημήτριος, 4) Στασινόπουλος Στυλιανός, 5) Φαββατάς 

Δημήτριος και 6) Φωτέας Νικόλαος.  

 

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

Αθανάσιος και 2) Μπουζιάνης Παύλος. 

  
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής 

Επιτροπής κ.κ. Καρβέλης Γεώργιος και Μιχαλόπουλος Σωτήριος, οι οποίοι συμμετέχουν 

στη συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας τους κ.κ. Βασιλόπουλο Αθανάσιο και 

Μπουζιάνη Παύλο.  

 

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 2ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης με τίτλο : 

Καθορισμός όρων δημοπρασίας για τη μίσθωση οικοπεδικών εκτάσεων για 
τη διαχείριση των απορριμμάτων. 

 
Στο φάκελο του θέματος προς ενημέρωση υπήρχε σχέδιο διακήρυξης για τη μίσθωση 
οικοπεδικών εκτάσεων που είχε συνταχθεί από τη Διεύθυνση Διαχείρισης 
Απορριμμάτων & Οχημάτων, προκειμένου να διευκολυνθεί στο έργο της η Οικονομική 
Επιτροπή.  
 
Ο κ. Πρόεδρος δίνει το λόγο στο Διευθυντή Διαχείρισης Απορριμμάτων & Οχημάτων 
του Δήμου κ. Παπαδόπουλο Γιάννη, ο οποίος παραβρίσκεται στη συνεδρίαση κατά τη 
συζήτηση του θέματος αυτού προκειμένου να ενημερώσει το Σώμα σχετικά.   

 
Έγινε προηγούμενη φορά η διαδικασία, η αρμόδια Επιτροπή 
εκτίμησης έκρινε ότι κανένα από τα προσφερόμενα ακίνητα δεν 

πληρούσαν τους όρους κυρίως για την 1η ενότητα, που είναι το δύσκολο σημείο της 
όλης διαδικασίας, που είναι ο χώρος της διαχείρισης των απορριμμάτων  και λόγω του 
αποτελέσματος αυτού ήρθε και στο Δημοτικό Συμβούλιο, αν θυμάμαι καλά, και σήμερα 
βάζουμε εις απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου τους όρους της διακήρυξης.  
Έχουμε φροντίσει να υπάρξει μια λεπτομερειακή όσο γίνεται από την εμπειρία που 
αποκτήσαμε από την 1η φάση διακήρυξη που να προσπαθήσουμε μέσα από αυτή τη 
διαδικασία να διασφαλίσουμε αποτέλεσμα.  
Έχουμε χωρίσει σε αυτή τη διακήρυξη τα προσφερόμενα οικόπεδα σε δύο κατηγορίες, 
έχουμε ζητήσει πιο αυστηρή κρίση από την Επιτροπή εκτίμησης για την πρώτη ομάδα, 
την πρώτη οικοπεδική ενότητα όπου ζητάμε ένα ακίνητο 10 με 20 στρέμματα  όπου θα 
γίνεται η διαχείριση και στη δεύτερη οικοπεδική ενότητα ζητούμε 1 έως 4 οικόπεδα 
συνολικής επιφάνειας 40 με 50 στρέμματα που σταδιακά θα προχωρήσουμε στη 
μίσθωση αυτών των ακινήτων ανάλογα με το αποτέλεσμα της πρώτης μονάδας όπου 
θα βγαίνουν τα αδρανή υλικά.   
Αυτά είναι σε γενικές γραμμές τα κριτήρια.  
Η διαδικασία προβλέπεται να γίνει σε δύο φάσεις, η Εκτιμητική Επιτροπή θα δει τα 
ακίνητα, θα τα χωρίσει σε δύο κατηγορίες, αυτά τα οποία εκτιμά ότι έχουν τις 
προδιαγραφές για την πρώτη, για τη δύσκολη διαδικασία, και στη δεύτερο κατηγορία 
θα βάλει  αυτά τα οποία καλύπτουν και την απόθεση και θα γίνει η προφορική 
μειοδοτική διαδικασία σε δύο ξεχωριστά στάδια. Λέμε λεπτομέρειες για το πώς θα 
αντιμετωπιστεί το αποτέλεσμα της μιας και της άλλης διαδικασίας. 
Αυτά σε γενικές γραμμές, αν θέλετε να διευκρινίσω με ερωτήσεις.  
 
Η διαδικασία συνεχίζετε με ερωτήσεις, τοποθετήσεις και διαλογικής συζήτηση ως εξής: 

 
Κύριε Διευθυντά, είχα ρωτήσει και την προηγούμενη φορά, λέτε εδώ 
πέρα ¨ικανή απόσταση¨ , ποιος την χαρακτηρίζει ¨ικανή απόσταση¨, 

ποιος θα καθορίσει την  ¨ικανή απόσταση¨; 
Δεύτερο … 
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Από πόσα μέτρα έως πόσα μέτρα είναι; 
 
 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  
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Ποια είναι η ¨ικανή απόσταση¨ για την υπηρεσία σας, για τη Δημοτική 
Αρχή, δεν ξέρω ποιος θα το καθορίσει αυτό.  

Δεύτερον, οι κατηγορίες που θα υπάρξουν είναι δύο, δηλαδή κάποιος που θα έρθει εδώ 
πέρα θα δώσει προσφορά για τη διαχείριση των απορριμμάτων και άλλη προσφορά θα 
υπάρχει για την εναπόθεση των μπαλών;   
Δεύτερον, γιατί τόσοι περισσότεροι χώροι αυτή τη φορά; Γιατί από δύο χώρους που 
ζητάγαμε 30 στέμματα την προηγούμενη φορά, τώρα ζητάμε 50 περίπου στρέμματα 
και ζητάμε πέντε χώρους; Αυτό δεν αποτελεί μεγαλύτερη ρύπανση για την περιοχή, 
μεγαλύτερα προβλήματα; Για τι όπως ξέρουμε αυτές οι μπάλες πρέπει να 
φυλάσσονται, πρέπει να περιφραχθεί ο χώρος, πρέπει να μην υπάρχουν φωτιές, αν 
έχουμε 4-5 σημεία στην πόλη με τις μπάλες αυτές δεν θα είναι πολύ πιο χειρότερα για 
τη μόλυνση, για τα προβλήματα της φύλαξης που θα υπάρχουν και όλα αυτά; 

 
Θέλω να κάνω την εξής ερώτηση, εκτός από αυτές που είπε ο κύριος 
συνάδελφος. Βλέπω εδώ λέτε σε έναν από τους όρους ¨να εκτιμηθούν 

θετικά η επιλογή στα γήπεδα επί  των οποίων υπάρχει ή μπορεί να υπάρξει σε εύλογο 
χρονικό διάστημα νομίμως υφιστάμενο κτίριο διαστάσεων 500 τετραγωνικών¨. Εγώ 
θέλω να μου λύσετε την απορία, θέλετε το στέγαστρο ή δεν το θέλετε; Και αν το 
θέλετε γιατί δεν το βάζετε στους όρους, ότι ο μειοδότης είναι υποχρεωμένος να 
φτιάξει στέγαστρο, αλλά βάζετε και λέτε ¨να υπάρξει ή μπορεί να υπάρξει¨, που 
σημάνει ότι μπορεί να έχει κάποιος ένα στέγαστρο  άρα του δημιουργούμε συγκριτικό 
πλεονέκτημα σε σχέση με τους άλλους, διότι δεν το λέτε σαν προαπαιτούμενο αλλά το 
λέτε σαν πιθανόν προαπαιτούμενο;  
Εδώ αυτόν τον όρο εγώ θα ήθελα να τον αλλάξετε και να τον κάνετε ¨είναι 
υποχρεωμένος ο μειοδότης να κάνει στέγαστρο¨ αν το θέλετε. Αν δεν το θέλετε μην 
το βάζετε καθόλου.  Δεν υπάρχουνε μεσοβέζικες λύσεις.        
Δεύτερον, θέλω να σας ρωτήσω το εξής, έχετε δύο είδους οικοπέδων που ζητάτε, τα 
οικόπεδα αυτά θα γειτνιάζουν; Τα ζητάτε γειτνιάζοντα, να είναι απομακρυσμένα και σε 
τι απόσταση μεταξύ τους; Και αν η απόσταση είναι μεγάλη π.χ., την ευθύνη της 
μεταφοράς από το ένα οικόπεδο στο άλλο και την πιθανή μόλυνση που θα 
δημιουργείται από διπλή μεταφορά και το κόστος αυτό, ποιος το επωμίζεται και που το 
έχετε αποτιμήσει;      

 
Η ερώτηση είναι η εξής: Ο Περιφερειάρχης, η Περιφέρεια μας είχε 
στείλει ένα έγγραφο και έλεγε ότι θα σας διαθέσω υποδομές, 

τεχνολογικό εξοπλισμό με τον οποίο θα κάνετε τεμαχισμό, θα σας στείλω ΚΔΑΥ για να 
κάνετε διαλογή, θα σας στείλω κομποστοποιητές. Μπορείτε σήμερα σαν υπηρεσία να 
μας περιγράψετε την απαιτητικότητα που έχουνε αυτά τα μηχανήματα σε εμβαδόν; 
Δηλαδή οι κομποστοποιητές συγκεκριμένα, επειδή έχουμε παρέμβει 4 φορές μέχρι 
σήμερα στα Δημοτικά Συμβούλια και στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο το 
ξαναβάλαμε, και η απάντηση που παίρνουμε από τον κ. Καμβυσίδη ότι αυτό δεν 
υπάρχει κανένα καινούριο έγγραφο, μπορείτε να μας πείτε, να μας εξηγήσετε ο 
κομποστοποιητής που μας δίνει η Περιφέρεια πόσος είναι; Είναι κομποστοποιητής για 
ένα σπίτι, για ένα χωριό, για μια συνοικία, για μία πόλη, πόση είναι η έκτασή του, ποια 
είναι η δυναμικότητά του, ποια είναι τα τεχνολογικά του χαρακτηριστικά με βάση το 
οποίο ζητάτε τα οικόπεδα;  

 
Και μια τελευταία ερώτηση, για να απαντήσετε.  
Αν βρεθεί οικόπεδο το οποίο είναι 30 στρέμματα και κάνει και για τις 

δύο χρήσεις, αυτό θα το συζητήσει η Επιτροπή ή θα πάει σύμφωνα με την προκήρυξη   
που λέει από 5 έως 10 στρέμματα για πέντε σημεία; 
 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΦΩΤΕΑΣ:   

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  
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Θα προσπαθήσω να απαντήσω γιατί σας λέω εξ αρχής ότι για να 
βγει και αυτή η διακήρυξη υπήρχαν πάρα πολλές δυσκολίες και 

στην εφαρμογή της πιθανόν να αντιμετωπίσουμε και άλλες δυσκολίες. 
Στα ερωτήματα του κ. Φαββατά. 
¨Να βρίσκεται σε ικανή απόσταση από το αεροδρόμιο.¨  
Έχουμε τη διακήρυξη πιο χαλαρή και όχι δεσμευτική, προφανώς ότι προβλέπεται από 
το νόμο, εμείς δεν μπορούμε να παραβούμε νόμους. 
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Τι προβλέπεται εκεί; 

 
Θα το δούμε στη συνέχεια, δεν το βάλαμε εδώ. Ότι προβλέπεται 
από το νόμο όταν θα πάει η Επιτροπή και θα εξετάσει θα δει ότι 

προβλέπει ο νόμος, αν είναι δίπλα στο αεροδρόμιο δεν μπορούμε να το κάνουμε.  
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Είναι προαπαιτούμενο … 

 
Προφανώς… Κοιτάξτε να δείτε σε ένα τόσο δύσκολο θέμα που 
ξέρετε τη δυσκολία μέχρι τώρα που αντιμετωπίζουμε από 

διάφορες πλευρές, προσπαθούμε να φτιάξουμε μία διακήρυξη που εξαρχής δεν θα μας 
δένει τα χέρια, προσπαθούμε να κινηθούμε με μία ευελιξία. Προφανώς καταλαβαίνετε 
σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε ότι ο νόμος προβλέπει. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και δεν θέλουμε να φωτογραφίσουμε.  

 
Ότι προβλέπει ο νόμος θα γίνει σεβαστό.   
 

Δεύτερο. ¨Μία ή δύο προσφορές¨. 
 Μία θα είναι η προσφορά, έχουμε ετοιμάσει και το έντυπο γιατί λέει μέσα η 
διακήρυξη, για να διευκολύνουμε τους δημότες, και μάλιστα και κάποιους που 
συμμετείχα στην πρώτη φάση να μην τους ξαναβάλουμε στη διαδικασία, έχουμε 
ζητήσει μία προσφορά που είναι καθαρά ενδεικτική για να συμμετάσχουν, μετά η 
Επιτροπή θα συγκεντρώσει ότι στοιχεία θέλει διότι θα κάνει την επιτόπια  έρευνα για 
τα καινούρια που θα προκύψουν, στην οποία είστε μέλος κ. Φαββατά.  
Προσπαθούμε λοιπόν να κινήσουμε το ενδιαφέρον όσο γίνεται από  περισσότερους 
συνδημότες μας μήπως μπορέσουμε και καταλήξουμε σε κάποιο αποτέλεσμα. 
 
Το τρίτο, ¨5 χώρους, γιατί την προηγούμενη φορά λέγαμε 2;¨    
Από τη Δημοτική Αρχή ήταν … 
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 5 χρόνια. 
 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Συγγνώμη;  
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 5 χρόνια και 5 χώρους. 

 
Α και 5 χρόνια.  
Υπήρξε η κατεύθυνση να υπάρξει μια διασπορά της όποιας 

όχλησης και ρύπανσης.  Από το να τα βάλουμε σε ένα χώρο, αυτή είναι πολιτική 
απόφαση δεν είναι δικιά μας, είναι η κατεύθυνση που πήραμε, είναι καλύτερο να το 
διασπείρουμε σε περισσότερους χώρους. Βέβαια ξαναλέμε, μακάρι να έχει ένα 
αποτέλεσμα αυτή η διαδικασία για να ξεκινήσουμε από τον πρώτο χώρο, λέμε 
σταδιακά θα προχωρήσουμε. Θα πάμε στον πρώτο χώρο, έτσι λέει η διακήρυξη, αν 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ:   

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ:  
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αυτός κορεστεί θα πάμε στον δεύτερο σύμφωνα με το αποτέλεσμα της δημοπρασίας. 
Εμείς θέλουμε τουλάχιστον 10 στρέμματα για την αποθήκευση, μπορεί να είναι και 
μεγαλύτερα. Μας ενδιαφέρει να συγκεντρώσουμε  μια συνολική επιφάνεια 40 με 50 
στρέμματα γιατί φαίνεται ότι η προοπτική μπορεί να έχει ένα μάκρος. Μπορεί στην 
πορεία αυτή να υπάρξει μια διέξοδος και αυτά τα δεματοποιημένα υλικά, είτε προϊόντα 
είτε υπολείμματα, να αρχίσουν να διοχετεύονται στην αγορά. Μπορεί, εμείς θα το 
επιδιώξουμε αν όμως δεν έχουμε ένα αποτέλεσμα πρέπει να εξασφαλίσουμε τους 
χώρους για την αποθήκευση, όπως γίνεται σε όλη την Περιφέρεια.  
Για τα 5 χρόνια ήταν η κατεύθυνση που πήραμε για να γίνει και πιο ελκυστική η 
διακήρυξή μας και εκτιμάμε και ως υπηρεσία ότι δεν πρόκειται συντομότερα να δοθεί  
λύση στο θέμα. Υπάρχει βέβαια και η δυνατότητα του Δημόσιου να απεξαρτητοποιείται 
εύκολα από τέτοιες συμβάσεις αλλά εκτιμάμε  ότι δεν, μέχρι τώρα πολλά λόγια έχουν 
ειπωθεί, δεν φαίνεται να προχωράει το πράγμα, θα χρειαστούν αυτά τα χρόνια 
προκειμένου να φτιαχτεί κεντρική μονάδα.  
 
Τώρα όσον αφορά … Συγγνώμη, με ρωτήσατε, το τελευταίο, αν βρεθεί οικόπεδο με 30 
στρέμματα … 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αν μπορεί να είναι … 
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Ενιαίο. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: … και για επεξεργασία και για αποθήκευσης. 

 
Όπως έχουμε κάνει εμείς τη διακήρυξη, γιατί φροντίσαμε να 
μπορέσουμε διασφαλίσουμε πρώτα και κύρια το μείζον που θα 

είναι ο χώρος που θα γίνεται η διαχείριση, τη φτιάξαμε έτσι προκειμένου να 
εξασφαλίσουμε αυτό το χώρο, δεν σημαίνει ότι κάποιος μπορεί να … Καταρχήν, θα 
είναι προσφορά και για τους δύο χώρους, θα δούμε αν προκύψουν τέτοιες περιπτώσεις 
πως βασικά εσείς ως Επιτροπή θα το χειριστείτε. Έχουμε αφήσει, αν διαβάσετε όλη τη 
διακήρυξη προσεκτικά, δυνατότητες να υπάρξει μια ευκαιρία να ισορροπήσουμε στις 
προσφορές. Λέμε μάλιστα σε κάποιο σημείο, για να δείτε την προσπάθεια που έχουμε 
κάνει, να δείτε μια περίπτωση, στην 4η σελίδα είναι ¨Αν ένας ιδιοκτήτης μειοδοτεί και 
στο πρώτο και στο δεύτερο στάδιο για το ίδιο προσφερόμενο ακίνητο ….¨, δηλαδή αν 
το έχει προσφέρει, μία προσφορά θα κάνει, αλλά η Επιτροπή θα το εκτιμήσει ότι κάνει 
και για την μια και για την άλλη περίπτωση, ¨… τότε το ακίνητό του μισθώνεται από το 
Δήμο για την εξυπηρέτηση των αναγκών της διαχείρισης σύμμεικτων απορριμμάτων, 
που είναι και η προαπαιτούμενη δράση για να προκύψει η ανάγκη απόθεσης 
δεματοποιημένων αδρανώ υλικών. Στην περίπτωση αυτή, το ακίνητό του αφαιρείται 
από τη σειρά κατάταξης του δεύτερου σταδίου προχωρώντας το αποτέλεσμα στον 
επόμενο μειοδότη. Βέβαια θα μπορούσε να υπάρξει και αντίστροφη ρύθμιση ….¨, 
δηλαδή να τα έχει πει και να πάρουμε για την αποθήκευση ¨... μόνο όμως μετά από 
αιτιολογημένη απόφαση των αρμοδίων οργάνων του Δήμου που διεξάγουν τη 
δημοπρασία…¨,  δίνεται μία δυνατότητα να ελιχθούμε ¨…  και ποτέ μετά από επιλογή 
του μειοδότη ο οποίος υποχρεούται να εκμισθώσει το ακίνητό του για τη δράση που 
θα του υποδείξει ο Δήμος αφού το έχει προσφέρει και για τις δύο χρήσεις.¨ 
 
Προσπαθήσαμε σας λέω ειλικρινά να ισορροπήσουμε, με ότι φανταζόμαστε ότι μπορεί 
να προκύψει. Έχει πολλές δυσκολίες η όλη διαδικασία.  
 
Στις ερωτήσεις του κ. Φωτέα.  
¨Στέγαστρο¨.  

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ:  
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Έτσι το είχαμε βάλει και στην πρώτη διακήρυξη. Το στέγαστρο εάν υπάρχει προφανώς 
θα εκτιμηθεί θετικά από την Επιτροπή, εάν δεν υπάρχει είναι πλεονέκτημα και θέλουμε 
να φτιαχτεί και απ΄  ότι ξέρω δεν θα φτιαχτεί με δαπάνη του ιδιοκτήτη θα υπάρξει 
χρηματοδότηση μου είχε πει ο κ. Δήμαρχος γι΄ αυτό, γι΄ αυτό το έχουμε βάλει έτσι με 
αυτό το χαλαρό τρόπο.  Αν θέλετε να το αλλάξουμε αυτό το πράγμα …, δεν είναι  το 
κυρίαρχο είναι όμως ένα κριτήριο που το βάζουμε για να έχει την ευχέρεια να το 
εκτιμήσει η Επιτροπή εκτίμησης.    
Το δεύτερο, για το αν θα γειτνιάζουν τα οικόπεδα.  
Αυτό είναι, δεν θυμάμαι κάπου αναφέρουμε για τη δυνατότητα…, αναφέρουμε για τη 
δυνατότητα να είναι κεντροβαρικά βασικά. Και κυρίως για το οικόπεδο της διαχείρισης, 
επειδή βασικά εκεί  θα συγκεντρώνεται ο συνολικός όγκος των απορριμμάτων και στη 
συνέχεια θα διοχετεύονται στις διάφορες κατηγορίες εφόσον η μονάδα μπορέσει να 
ανταπεξέλθει. Θα προκύψει αυτή η διαδικασία …, δεν έχουμε βάλει κάτι πιο δεσμευτικό 
για να διευκολυνθεί η Επιτροπή Εκτίμησης στην εκτίμησή της, που φαντάζομαι θα την 
βοηθήσουμε και εμείς να κάνει όσο γίνεται μια πιο αντικειμενική διαδικασία εκτίμησης 
για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Δεν έχουμε βάλει κάτι πιο αυστηρό, αν νομίζετε 
ότι πρέπει να το κάνουμε πιο συγκεκριμένο…, φοβάμαι μήπως το δεσμεύσουμε.  
Με ρωτήσατε κάτι άλλο κ. Φωτέα;  
Όχι. 
Και το τελευταίο που με ρώτησε ο κ. Μπεχράκης.  
Κύριε Μπεχράκη θέλω να σας πω ότι πέραν του εγγράφου που έχουμε πάρει από την 
Περιφέρεια δεν έχουμε κάποια άλλα στοιχεία για τι προτίθεται να μας δώσει όσον 
αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μηχανημάτων.  
Εμείς βέβαια ως υπηρεσία θεωρούμε ότι το θέμα της Περιφέρειας είναι μια εναλλακτική 
δυνατότητα, γιατί αν η Περιφέρεια καθυστερήσει να μας δώσει τον οποιοδήποτε 
εξοπλισμό εμείς, πιστεύουμε  δεν ξέρω αυτό βέβαια είναι θέμα πολιτικής απόφασης, θα 
πάμε και στη διαδικασία που μέχρι τώρα κάναμε. Εμείς κάναμε ένα διαγωνισμό, έχουμε 
κάνει μια συνεργασία με το ΤΕΙ του Ηρακλείου Κρήτης όπου υπάρχει έτοιμος 
εξοπλισμός για να προχωρήσουμε σε αυτή τη διαδικασία και εφόσον η Περιφέρεια 
προχωρήσει και μας δώσει τα δικά της θα προσχωρήσουμε σε μια αναπροσαρμογή της 
προσπάθειάς μας.  
Δηλαδή εμείς σαν υπηρεσία θεωρούμε ότι δεν μπορούμε να εξαρτόμαστε μονάχα από 
την Περιφέρεια, τι θα μας δώσει και πότε θα μας τα δώσει, πιστεύουμε ότι μέχρι τώρα 
από την εμπειρία που έχουμε και τη δράση μπορούμε να προχωρήσουμε και με 
εναλλακτικές λύσεις.  
Το πιο σημαντικό όμως είναι για να τα κάνουμε όλα αυτά να εξαντλήσουμε τη 
δυνατότητα αναζήτησης με τον τρόπο αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε, όσο 
μπορούσαμε, εδαφικής έκτασης. Το μείζον πρόβλημα στη διαδικασία μέχρι τώρα ήτανε 
να υπάρχει συναίνεση σε κάποιο χώρο να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Αυτό 
προσπαθούμε να κάνουμε και γι΄ αυτό τα κριτήρια που έχουμε βάλει σαν πιο σπουδαία 
είναι εκείνα τα οποία θα μας εξασφαλίσουν να μην υπάρξουν όσο γίνεται αντιδράσεις.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τοποθέτηση και ψηφίζετε κιόλας.  

 
Κύριε Πρόεδρε, αναμφισβήτητα ένα τόσο πολύ μεγάλο θέμα που 
αφορά όχι μόνο την πόλη αλλά τον ευρύτερο Καλλικρατικό Δήμο και 

γενικά άπτεται και της δημόσιας υγείας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βεβαίως θα μου 
πείτε ότι έρχεται μακριά πριν από εσάς, εντούτοις όμως τα 6 χρόνια αυτά τα οποία 
έχετε, οφείλατε να δώσετε τη λύση και να μην συρόμεθα μέχρι σήμερα με 
αποκλειστικής σας ευθύνη στην μη επίλυση του μεγάλου αυτού προβλήματος της 
εναπόθεση των απορριμμάτων.  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  
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Έρχομαι τώρα στο δεύτερο θέμα και το ουσιαστικό που είναι το σχέδιο της διακήρυξης 
της μίσθωσης των οικοπεδικών εκτάσεων.  
Αυτό το σχέδιο το οποίο και τώρα είδα αλλά και πριν, η αντίληψή μου είναι ότι είναι 
πάρα πολύ ανοικτό, δηλαδή οτιδήποτε και να αποφασίσει η Οικονομική Επιτροπή έχει 
την ευχέρεια η Επιτροπή και κατ΄ επέκταση ο Δήμαρχος να δώσει τις ερμηνείες και να 
προχωρήσει εκεί όπου θέλει, τηρουμένων βεβαίως κάποιων άλλων όρων, την όλη 
μίσθωση, την εξεύρεση του χώρου στις περιοχές αυτές.  
Πολύ φοβάμαι ότι κατά το στάδιο της οριστικής αποφάσεως της Επιτροπής και 
οπωσδήποτε της πλειοψηφίας από την απόφαση του Δημάρχου, θα πρέπει να 
προσλάβετε μία πυθία η οποία να μπορέσει, ¨επί τρίποδο συσταμένη¨, όπως λέει η 
ιστορία, να μπορέσει τους χρησμούς οι οποίοι υπάρχουνε και τις ερμηνείες οι οποίες 
θέλουνε να δίνει ανάλογα με το ερώτημα και την απάντηση.  
Λοιπόν εμείς αρνούμεθα να συμμετέχουμε σε αποφάσεις οι οποίες θα κρίνονται από 
την οποιαδήποτε πυθία η οποία θα μπορεί να κανονίσει τα σημαντικά αυτά θέματα. 
Είναι ένα ανοικτό που μπάζει από παντού και τελικά θα δώσετε εσείς εκείνο το οποίο 
σκέφτεστε και θα πάτε εκεί που εσείς νομίζετε.  Ο χρόνος λοιπόν τον οποίον εμείς 
καταναλώνουμε και τον οποίον εσείς θέλετε να είμεθα εδώ πέρα κρίνουμε ότι δεν 
μπορεί να παράγει ουσιαστικά αποτελέσματα.  
Για όλους αυτούς τους λόγους αρνούμεθα να  συμμετάσχουμε σε μία απόφαση η οποία 
καθορίζει το μέλλον της πόλης με τους όρους τους οποίους έχουν δεχθεί και ως 
ελαχίστη παραχώρηση, θα μπορούσαμε να πούμε, είναι η λευκή ψήφος με την οποία 
θέλουμε να εκφράσουμε και την αντίθεσή μας και ταυτόχρονα να σας καταστήσουμε 
γνωστόν ότι σε κάθε περίπτωση εμείς θα παρακολουθούμε την εξέλιξη της πορείας του 
έργου αυτού και θα αγωνιστούμε και για τη διασφάλιση της νομιμότητας κατά πρώτο 
λόγον και δεύτερο έτσι ώστε το ταχύτερον να λυθεί αυτό το μεγάλο θέμα. Και 
οπωσδήποτε δεν αναφέρομαι ούτε στο θέμα του αεροδρομίου της αποστάσεως, όπου 
δεν συγκεκριμενοποιείται ο χώρος, δεν αναφέρομαι ούτε στο ότι ενώ αρχικά 
ξεκινήσατε και είπατε ότι θέλετε μία έκταση πήγατε στις  δύο και τώρα πάτε στις 
πέντε. Δεν μπορώ να καταλάβω ποιος είναι ο γνώμονας κάτω από τον οποίο κινείστε.  
Για όλους αυτούς τους λόγους επαναλαμβάνω και για λόγους τους οποίους εν συνεχεία 
θα αναπτύξει ο συνάδελφός μου ο κ. Φαββατάς, εμείς επαναλαμβάνω απέχουμε από 
την όλη αυτή υπόθεση και ψηφίζουμε λευκό προκειμένου να προχωρήσετε όπως εσείς 
νομίζετε.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Φωτέας. 

 
Πριν τοποθετηθώ, μου διέφυγε μια ερώτηση. Πιστεύω θα είναι σύντομη. 
Στα οικόπεδα αυτά θα κάνετε κάποια υποδομή εκτός από το μηχανολογικό 

εξοπλισμό που θα βάλετε;        
 
Κύριε Πρόεδρε με την άδειά σας διότι έχω ένα κατεπείγον θέμα πρέπει 
να αποχωρήσω. 

 

Στο σημείο αυτό αποχωρεί από τη συνεδρίαση ο κ. Μπρεδήμας. 

 
Αν χρειάζεται διαμόρφωση θα κάνουμε τη διαμόρφωση γι΄ αυτό 
έχουμε πει  … 

 
ΦΩΤΕΑΣ: Τι εννοείτε;           
 

ΦΩΤΕΑΣ:  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ:  
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Αν χρειάζεται μπάζωμα, αν χρειάζεται κάποια διαμόρφωση 
προκειμένου να μπουν τα μηχανήματα μέσα και γι΄ αυτό το 

έχουμε βάλει και στη διακήρυξη. 
 
Όχι, όχι δε λέω αυτό εγώ, εγώ λέω αν θα κάνετε κάποια άλλη υποδομή 
εκτός των μηχανήματα, αυτό σας είπα.  

Όχι. 
 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, δεν έχω υπόψη μου κάτι άλλο αυτή τη στιγμή.  

 
Λοιπόν κ. Πρόεδρε, στους όρους του συμβολαίου άκουσα τον κ. 
Παπαδόπουλο να λέει ότι θα κοιτάξουμε το νόμο για τις αποστάσεις, γι΄ 

αυτό, λέτε, ελαστικές τις αποστάσεις, και ότι προβλέπει ο νόμος θα το κάνουμε.    
Έχετε κάποια πληροφόρηση εσείς κ. Πρόεδρε, θα αλλάξει ο νόμος, οι αποστάσεις ήδη 
υπάρχουνε, με νομοθετική ρύθμιση; Αφού δεν θα αλλάξει ο νόμος είμαι λοιπόν 
προβληματισμένος γιατί δεν μπαίνουν τώρα αυτές οι αποστάσεις. Μία απλή αντιγραφή 
από το νόμο θα ήτανε και θα μπαίνανε κατευθείαν οι αποστάσεις. Επομένως εμένα 
αλλού πάει το μυαλό μου. 
Το δεύτερο, για το θέμα του στεγάστρου που το έθεσα, το έθεσα και ο κ. 
Παπαδόπουλος μας είπε ότι θα συνεκτιμηθεί σαν θετικό,  θεωρώ ότι με τον όρο αυτόν 
δημιουργείτε συγκριτικά πλεονεκτήματα για κάποια πιθανόν οικόπεδα, δηλαδή θα 
πάρουν κάποια μπόνους.  
Εγώ θα ήθελα λοιπόν, πρώτον να μπούνε στους όρους της διακήρυξης οι αποστάσεις, 
τις οποίες μπορούμε να τις βρούμε εύκολα, να γραφτούν σαφώς και να περιγράφονται, 
και δεύτερον το στέγαστρο, επιμένω σ΄ αυτό που είπα στην αρχή, εάν το ζητάτε να το 
ζητάτε μέσα στους όρους της διακήρυξης, εάν δεν το ζητάτε να μην το αφήνετε με 
ελαστική μορφή. Η γυναίκα του Καίσαρος δεν πρέπει μόνο να είναι τίμια αλλά και να 
φαίνεται.   
Και το τρίτο, εδώ θα πάτε να κάνετε εναπόθεση σύμμεικτων και θα κάνετε μία 
διαλογή, αναρωτιέμαι από τους παρόντες δημοτικούς συμβούλους, που είμαστε 
αρκετοί εδώ, έχετε πάει κανείς σας στη Μαραθόλακα απάνω να δείτε τι γίνετε; Που και 
εκεί  γινότανε μια μπαλοποίηση με μία μέθοδο που μας φέρατε και μας είπατε θα είναι 
καλή και εμείς όταν πήγαμε και είδαμε, και τώρα που πήγα πρόσφατα και είδα απάνω 
το τι γίνεται, εάν πάτε δεν ξέρω αν θα υπογράψετε τίποτα από αυτά τα χαρτιά. Και 
προκαλώ τον κ. Καρβέλη που είναι η περιοχή του εκεί. 
 
ΚΑΡΒΕΛΗΣ: Έχω πάει.  
 
ΦΩΤΕΑΣ: Πάτε να το δείτε τώρα. 
 
ΚΑΡΒΕΛΗΣ: Έχω πάει και έχω πάει πολλές φορές. 
 
ΦΩΤΕΑΣ: Και μείνατε ευχαριστημένος;  
 
ΚΑΡΒΕΛΗΣ: 15 φορές.    

 
Μείνατε ευχαριστημένος!  
Αυτό λοιπόν που γίνεται στη Μαραθόλακα … 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καμία σχέση, καμία σχέση … 
 
ΚΑΡΒΕΛΗΣ: Από το να βρωμάει η πόλη μου Νίκο…..  

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΦΩΤΕΑΣ:  

ΦΩΤΕΑΣ:  

ΦΩΤΕΑΣ:  
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ΦΩΤΕΑΣ: Αφήστε με να τελειώσω, να τελειώσω, να τελειώσω … 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βάζετε θέματα τώρα τα οποία … εντάξει... 
 
ΦΩΤΕΑΣ:  Βάζω θέματα … 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάτε την κουβέντα αλλού, δεν είναι αυτό το θέμα… 
 
ΦΩΤΕΑΣ: Θα σας πω. Δεν πάω την κουβέντα αλλού, γιατί … 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιατί άλλο ήτανε το θέμα αυτή τη στιγμή … 
 
ΦΩΤΕΑΣ: Αφήστε με να σας τελειώσω. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι αλλά δεν μπορείτε να μιλάτε να λέτε και να μην σας απαντάμε!  

 
Να τελειώσω και μετά να μου απαντήσετε; Να με αφήσετε να τελειώσω και 
μετά να μου απαντήσετε; 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: (δεν ακούγεται)….  να ανοίγετε κουβέντες.  
 
ΦΩΤΕΑΣ: Δεν άνοιξα κουβέντα, εγώ είπα … 

 
Μην κάνετε ερωτήσεις λοιπόν, κάνετε τοποθέτηση λοιπόν, γιατί κάνετε 
ερωτήσεις, στις τοποθετήσεις είμαστε, άμα δεν θέλετε να έχετε 

απαντήσεις. 
Συνεχίστε, τοποθέτηση. 

 
Τα είπα αυτά για να τονίσω ότι στη διακήρυξη μέσα δεν προβλέπονται 
εγκαταστάσεις υποδομής για την απορροή των λυμάτων τα οποία θα 

βγαίνουνε από αυτή την επεξεργασία. Ο νόμος είναι σαφής, ορίζει τέτοια πράγματα, ο 
κ. Παπαδόπουλος το ξέρει και λυπάμαι που το λέω αλλά επειδή δεν βλέπω πουθενά, 
ούτε άκουσα από τον κ. Παπαδόπουλο τίποτα τέτοιο, γι΄ αυτό ρώτησα αν θα 
υπάρξουνε υποδομές για το μηχανολογικό εξοπλισμό, θεωρώ λοιπόν ότι μέσα στους 
όρους της διακήρυξης να υπάρχει και η δυνατότητα το οικόπεδο αυτό να έχει μετά από 
την παρέμβαση του Δήμου δυνατότητα απορροής και συλλογής των λυμάτων που θα 
προκύψουν από την επεξεργασία. Είναι καθοριστικό αυτό το πράγμα.   
Θεωρώ λοιπόν ότι αν αυτοί οι τρεις όροι διορθωθούν κατά όπως σας τα είπα εγώ τώρα 
δεν έχω καμία αντίρρηση να ψηφίσω υπέρ των όρων της διακήρυξης, διαφορετικά 
λυπάμαι πάρα πολύ αλλά θα ψηφίσω κατά.   

 
Κύριε Παπαδόπουλε αν νομίζετε ότι πρέπει να ξανακάνετε παρέμβαση να 
ξανακάνετε, αν νομίζετε εσείς, στην κρίση σας.  

 
Για τις αποστάσεις αν την έχετε υπόψη σας αυτή τη στιγμή την 
απόσταση να τη βάλουμε. Εγώ είπα, και το αφήσαμε έτσι, το 

ξαναλέω με κάθε ειλικρίνεια, είναι πολύ δύσκολη η διαδικασία αυτή και γι΄ αυτό δεν 
έχουν προχωρήσει παντού τα πράγματα, προσπαθούμε όσο γίνεται να την 
απλουστεύουμε και προφανώς σε καμία περίπτωση δεν θα ξεφύγουμε από  ότι λέει ο 
νόμος.  
 

ΦΩΤΕΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΩΤΕΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ:  
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ΦΩΤΕΑΣ: Δεν σας είπα εγώ …   
 
Σας λέω λοιπόν ότι είναι σαφές όπως το λέμε έτσι, ότι λέει ο 
νόμος. Ότι λέει ο νόμος δεν μπορούμε να το παραβούμε.  

Το δεύτερο, για το στέγαστρο, εγώ προσωπικά δεν έχω καμία αντίρρηση να αφαιρεθεί 
και εντελώς εάν είναι τόσο κρίσιμο, αλλά έχει μπει νομίζω με τέτοιο κριτήριο μέσα που 
δεν είναι …, δίνει μία δυνατότητα στην Επιτροπή εκτίμησης να μπορέσει να κινηθεί. 
Σας λέω ότι θα έχουμε δυσκολίες, υπάρχουν δυσκολίες.  
Το τελευταίο, όταν λέω δεν θα γίνουν παρεμβάσεις προφανώς εννοούσα ότι χρειάζεται 
επιστημονικά για να διασφαλιστεί ο χώρος θα πρέπει να γίνει και το λέω και από τώρα, 
αυτή τη στιγμή όμως μισθώνουμε το ακίνητο. Το τι θα γίνει μέσα, μετά από ποια 
διευθέτηση και μελέτη, σας λέω καταρχήν την προσωπική μου άποψη και αυστηρά να 
το τηρήσουμε και ότι χρειάζεται, δεν το περιγράψαμε όμως εκεί αυτό το πράγμα διότι 
αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να κάνουμε το ενδιαφέρον, να υπάρξει μια κίνηση … Και 
να σας πω και κάτι, δεν τα έχουμε λύσει και εμείς όλα αυτά τα πράγματα για να 
είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε σε όλα αυτά. Τα λέω με κάθε ειλικρίνεια. Είναι τέτοια 
η δυσκολία του προβλήματος μέχρι τώρα… Πριν νομίζαμε ότι και με τη RAM, και 
πραγματικά άμα είχαν τηρηθεί οι όροι τότε θα είμαστε σε μια καλύτερη φάση. 
Αντιμετωπίζουμε κάθε φορά και καινούρια προβλήματα και φοβάμαι ότι πρέπει να 
υπάρξει μία συναίνεση και μία κατανόηση για να προχωρήσουμε ένα βήμα το 
πρόβλημα, διαφορετικά θα επικεντρωθούμε σε προβλήματα από εξαρχής και 
ερωτήματα και δεν θα κάνουμε τίποτα.  
Εγώ σας το είπα εξαρχής ότι προσπαθούμε να απλουστεύσουμε.  

 
Κύριοι συνάδελφοι, πριν μερικές ημέρες Δήμαρχος της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου υπέβαλε την παραίτησή του και ο 

Δήμαρχος ο οποίος υπέβαλε την παραίτηση δεν είναι ένας Δήμαρχος  σε κάποιες 
περιοχές όπου οι αντικειμενικές αξίες είναι πολύ χαμηλές. Ακριβότερη περιοχή της 
Πελοποννήσου. Όσοι έχουνε επισκεφτεί την περιοχή αυτή θα δούνε λοιπόν ότι είναι το 
φιλέτο της Πελοποννήσου. Και στο φιλέτο λοιπόν της Πελοποννήσου, εκεί που  ……. 
(δεν ακούγεται) το καλοκαίρι, υπάρχει πρόβλημα σκουπιδιών.  
 Άρα λοιπόν δεν μπορεί να έρχεται η αντιπολίτευση, η μείζονα αντιπολίτευση και 
συνέχεια να μας υπενθυμίζει τις ευθύνες τις οποίες έχει η Δημοτική Αρχή. Πιστεύω ότι 
η Δημοτική Αρχή μέσα στο γενικότερο πλαίσιο το οποίο υπάρχει κάνει το καλύτερο 
δυνατόν προκειμένου να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα και η εκμίσθωση των 
συγκεκριμένων οικοπέδων που επιχειρείται να βρεθεί είναι προς αυτή την κατεύθυνση. 
Τώρα με το να βάζουμε κάποιους όρους που σωστά δεν τους βάζουμε, πιστεύω ότι τη 
διαδικασία δεν τη διευκολύνει.  
Εγώ π.χ. ο οποίος είμαι από την Δημοτική Ενότητα Άριος και είναι η πιο μικρή Ενότητα 
μπορούσα να πω ότι τα οικόπεδα να έχουν τέτοια κατανομή μέσα στην Περιφέρεια του 
Δήμου ώστε να δέχονται τα σκουπίδια της Ενότητας, δηλαδή ο Αρις ένα οικόπεδο στον 
Άρι, η Θουρία ένα οικόπεδο στη Θουρία, τα Αρφαρά ένα οικόπεδο στα Αρφαρά, η 
Καλαμάτα  ένα οικόπεδο στην Καλαμάτα. Εάν τον έβαζα και εγώ αυτόν τον όρο δεν θα 
διευκόλυνα τη Δημοτική Αρχή να βρει οικόπεδο να προχωρήσει στη λύση των 
προβλημάτων.  
Κατανοώ λοιπόν όλα τα οποία προτείνετε αλλά όμως δεν είναι στην κατεύθυνση στο 
να διευκολύνουμε ώστε να λυθεί το πρόβλημα.  
Γι΄ αυτό λοιπόν εγώ πιστεύω ότι οι όροι είναι δομημένοι με αυτόν τον τρόπο ώστε να 
διευκολύνουν και να βρεθούν αυτά τα οικόπεδα και πιστεύω όλοι μας θέλουμε να 
βρεθούν τα οικόπεδα.   
Άρα λοιπόν πιστεύω  ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση και ψηφίζω ναι.   
 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ:  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μπεχράκη.  
 
Είναι λογικό όταν κουβεντιάζουμε για θέματα τα οποία έχουν 
ταλανίσει το Δήμο να μπαίνουνε και ορισμένες σκέψεις συνολικότερα 

για τη στάση της Δημοτικής Αρχής αλλά και τη στάση της αντιπολίτευσης.  
Θα θέλαμε εδώ να υπενθυμίσουμε ότι υπήρξε εποχή που οι παρατάξεις της 
αντιπολίτευσης στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή, έλεγαν ότι οι δεματοποιητές θα 
φτιάξουν σύμμεικτα τα οποία θα σκάνε και τελικά σκάσανε στην Ερμιονίδα και 
αναγκάσανε το Δήμαρχο εκεί πέρα να μην ξέρει τι να κάνει και να παραιτηθεί. Άρα 
επιβεβαιώνεται η αντιπολίτευση ότι δεν είχε ένα στείρο αντιπολιτευτικό λόγο αλλά είχε 
βάσει και είχε αντιτεθεί τότε και είχε αντιπαρατεθεί στη δεματοποίηση και στους 
μπαλοποιητές στο Δήμο της Καλαμάτας.  
Στη συνέχεια ερχόμαστε στη σημερινή φάση. Δεν νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει 
παράπονο για την αντιπολίτευση με την έννοια ότι ακολουθεί μικροκομματική στάση. 
Παρόλο ότι έχουμε διατυπώσει διαφορετικές απόψεις, έχουμε πει ότι υπάρχει ο 
χωροθετημένος,  νομοθετημένος, ο προβλεπόμενος χώρος  στο  ΓΠΣ κοντά στο 
Βιολογικό, είναι η ΜΟΛΑΚ, είναι περιοχές, 900 στρέμματα προβλέπονται από το Γενικό 
που είναι ευκαιρία και εκεί οι κάτοικοι να αποκτήσουν εισοδήματα νοικιάζοντας για 
τέτοιες παρόμοιες χρήσεις τα χωράφια, έχουμε μια Δημοτική Αρχή που λέει εγώ θα 
πείσω ας πού τη Βιομηχανική Ζώνη ή τον Άρι ή τη Θουρία για να υπάρξει ένα οικόπεδο 
διαχείρισης αλλά δεν μπορώ να πείσω σε εκείνη την περιοχή ότι δεν θα εναποθέτω 
σκουπίδια δεν θα εναποθέτω τα απορρίμματα αλλά θα τα διαχειρίζομαι. Πως θα γίνει 
αυτό δηλαδή; Πέστε ότι βρίσκουμε ένα οικόπεδο στο Άρι, πως θα πείσετε εσείς στο Άρι 
ότι δεν θα επιβαρύνετε την περιοχή ενώ δεν μπορείτε να πείσετε το Ασπρόχωμα;  Στο 
Ασπρόχωμα όπως ξέρετε υπάρχει δικαστική απόφαση που απαγορεύει ούτε να χωθούν 
σκουπίδια ούτε να απορριφθούν στο περιβάλλον σκουπίδια από τη διαχείριση.  
Επομένως είναι μια ευκαιρία να τηρήσουμε τη δικαστική απόφαση και να κινηθούμε σε 
αυτή τη λογική και να δώσουμε και εισοδήματα στους κατοίκους και δουλειά στους 
κατοίκους κλπ.   
Και πάμε τώρα στο δεύτερο. Έρχεται ο Περιφερειάρχης, καλεί ο Δήμαρχος τις 
παρατάξεις τις αντιπολίτευσης και λέει θέλω να σας ανακοινώσω σοβαρά ελάτε να 
διαλεχθούμε να συζητήσουμε γύρω από ένα τραπέζι το τι θα γίνει από εδώ και πέρα 
και μας φέρνει τρεις προτάσεις. Ήταν μία πρόταση η οποία από την Περιφέρεια έλεγε 
θα σας δώσουμε ότι περιγράφει η 1η παράγραφος: ¨Μονάδα διαχείρισης σύμμεικτων, 
αποτελούμενη από τεμαχιστή, διαχωριστή οργανικού πλάσματος, κινητό κέντρο 
διαλογής ανακυκλώσιμων, ΚΔΑΥ, κομποστοποιητή οργανικών¨, αυτά τα έχει μέσα στην 
πρόταση της Περιφέρειας, μας λέει υπάρχει μια πρόταση από το ΤΕΙ της Κρήτης που 
εκτιμάμε το εμβαδόν που καταλαμβάνει η μονάδα της επεξεργασίας κ.λ.π. και υπήρχε  
και μία πρόταση από το ….. (δεν ακούγεται) και βάζουμε το εξής ερώτημα, αυτές οι 
μονάδες που λέει η Περιφέρεια τι δυναμικότητα έχουν, τι τεχνολογικά στοιχεία έχουν, 
τι έκταση έχουν, για να μπορέσουμε να πάμε να δούμε χωράνε σε ένα οικόπεδο, 
θέλουμε δύο, θέλουμε εμβαδόν 10 στρέμματα, 20 στρέμματα, αυτός ο 
κομποστοποιητής τι τεχνολογία είναι, τι δυναμικότητα έχει; Και πηγαίνουμε στον κ. 
Καμβυσίδη βάζουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο παρέμβαση και ζητάμε να κάνουν οι 
υπηρεσίες του Δήμου, ο Δήμος, ο Δήμαρχος έγγραφο στην Περιφέρεια να ζητάει 
ακριβή στοιχεία ώστε να μπορέσουμε να προκηρύξουμε  και εμείς να κάνουμε τη 
δουλειά μας. Μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει αυτό. Και στο προηγούμενο Δημοτικό 
Συμβούλιο που βάλαμε ζήτημα  να ενημερωθούμε το τι ακριβώς έχει γίνει επάνω σ΄ 
αυτό το θέμα, ο Δήμαρχος έδωσε εντολή να μας ξαναδώσουνε το ίδιο έγγραφο  που 
είχαμε όταν είχαμε κάνει τη σύσκεψη των επικεφαλής των παρατάξεων.  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: 
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Τώρα αν εσείς θεωρείτε ότι αυτό είναι σοβαρή κατάσταση λειτουργίας της Δημοτικής 
Αρχής για ένα μείζον θέμα που καίει όλη την πόλη και ότι μπορούμε με αυτόν τον 
τρόπο να πάμε και να είμαστε σοβαροί και να πετύχουμε χώρους επεξεργασίας χωρίς 
να ξέρουμε ούτε την έκταση που καταλαμβάνουνε τα μηχανήματα τα οποία θα 
βάλουμε σε αυτούς του χώρους, καταλαβαίνετε ότι εδώ δημιουργεί επιφυλάξεις. Τι 
άλλο μπορούμε να πούμε, να μην πούμε τίποτε άλλο επάνω σ΄ αυτό.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Μπεχράκη.    
 
 
Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης αφού λαμβάνει 
υπόψη της το σχέδιο διακήρυξης για τη μίσθωση των εν λόγω οικοπεδικών εκτάσεων, 
το οποίο έχει συντάξει η Διεύθυνση Διαχείρισης Απορριμμάτων και Οχημάτων 
προκειμένου να διευκολυνθεί στο έργο της Οικονομική Επιτροπή, καθώς επίσης και τα 
προαναφερόμενα, μειοψηφούντων των κ.κ. Φαββατά ο οποίος δηλώνει ΛΕΥΚΗ ψήφο 
και Φωτέα ο οποίος τάσσεται ΚΑΤΑ, κατά πλειοψηφία,  
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 

 
Καταρτίζει νέους όρους και συντάσσει νέα διακήρυξη για την 
επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού για  την εξεύρεση:  

α) γηπέδου εγκατάστασης του μηχανολογικού εξοπλισμού για την 
επεξεργασία  των απορριμμάτων, και  

β) κατάλληλων εκτάσεων για την προσωρινή αποθήκευση των 
δεματοποιημένων υπολειμμάτων της επεξεργασίας.   

 
βάσει της υπ΄ αριθμ. 349/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
Καλαμάτας και σύμφωνα με το σχέδιο της σχετικής διακήρυξης  που έχει 
συνταχθεί από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Απορριμμάτων και Οχημάτων του 
Δήμου Καλαμάτας  και συγκεκριμένα ως εξής:    
 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΙΚΩΝ  ΕΚΤΑΣΕΩΝ 

1) Περιγραφή του μισθίου 

Το μίσθιο θα αποτελείται από δύο χωριστές ενότητες οικοπεδικών εκτάσεων. 

Αναλυτικά: 

Η πρώτη ενότητα θα αποτελείται από ένα (1) οικόπεδο επιφάνειας 10 - 20 
στρεμμάτων περίπου και σε αυτήν θα εγκατασταθεί η μονάδα διαχείρισης των 
σύμμεικτων απορριμμάτων αποτελούμενη από τεμαχιστή, διαχωριστή οργανικού 
κλάσματος, κινητό κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών (ΚΔΑΥ), κοστοποιητή 
οργανικών και δεματοποιητή των ανακυκλώσιμων υλικών, του RDF και του 
υπολείμματος. 

 Η δεύτερη ενότητα θα αποτελείται από ένα (1) έως τέσσερα (4) οικόπεδα που 



Συνεδρίαση :  30/2012 Τρίτη  17/ 7 / 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ   221/2012 

Πρακτικά Οικονομικής Επιτροπής   13

το καθένα θα έχει επιφάνεια τουλάχιστον δέκα (10) στρεμμάτων ενώ η συνολική 
επιφάνεια, που επιδιώκεται να μισθωθεί, θα ανέρχεται σε σαράντα (40) με πενήντα 
(50) στρέμματα.  Η δεύτερη αυτή ενότητα θα υποδέχεται τα δεματοποιημένα 
ανακυκλώσιμα υλικά, RDF και υπόλειμμα για όσο διάστημα απαιτηθεί μέχρι τη διάθεσή 
τους. 

Για να εξυπηρετηθεί ο σκοπός της μίσθωσης, τα προσφερόμενα οικόπεδα, τόσον της 
πρώτης όσον και της δεύτερης ενότητας πρέπει να βρίσκονται μέσα στα όρια του 
δήμου Καλαμάτας, και κατά το δυνατό περισσότερο να διαθέτουν τα εξής 
χαρακτηριστικά, ξεκινώντας από τα πιο σημαντικά τα οποία και θα ληφθούν 
περισσότερο υπόψη στην κρίση που θα διατυπώσει η επιτροπή εκτίμησης των 
ακινήτων:  

      -     α. Να βρίσκονται μακριά από οικισμούς. 

- β. Να μην έχουν οπτική επαφή με την πόλη ή οικισμούς. 

- γ. Να βρίσκονται σε ικανή απόσταση από το αεροδρόμιο. 

- δ. Να βρίσκονται σε ικανή απόσταση από λειτουργούσες ευαίσθητες 
επαγγελματικές δραστηριότητες. 

- ε. Να εξασφαλίζεται η συναίνεση των όμορων ιδιοκτησιών. 

- στ. Να υπάρχει η δυνατότητα πιθανής μελλοντικής επέκτασης σε γειτονικές 
ιδιοκτησίες. 

- ζ. Να μην δημιουργούνται προβλήματα στην περιβαλλοντική αδειοδότηση. 

- η. Να βρίσκονται σε κεντροβαρικό σημείο του Δήμου, ιδίως η πρώτη ενότητα 
της διαχείρισης των σύμμεικτων απορριμμάτων, ώστε να ελαχιστοποιείται το 
κόστος και ο χρόνος μεταφοράς των απορριμμάτων και των παραγόμενων 
προϊόντων και υπολειμμάτων της επεξεργασίας. 

- θ. Να υπάρχει κατάλληλη οδική προσπέλαση. 

- ι. Να υπάρχει κατάλληλη διαμόρφωση, ώστε να μην απαιτούνται ιδιαίτερες 
δαπάνες για τη διαμόρφωσή του, προκειμένου να καταστεί κατάλληλο για την 
ζητούμενη χρήση.  

- ια. Να εκτιμηθούν ως πλεονεκτήματα του γηπέδου, η σύνδεσή του με δίκτυα 
κοινής ωφέλειας και τα δίκτυα μεταφορών. 

- ιβ. Να εκτιμηθούν θετικά στην επιλογή τα γήπεδα επί των οποίων υπάρχει, ή 
μπορεί να υπάρξει, σε εύλογο χρονικό διάστημα, νομίμως υφιστάμενο  κτήριο 
διαστάσεων τουλάχιστον 500 τ.μ. 

- Ειδικότερα, στην περίπτωση της πρώτης οικοπεδικής ενότητας, θα πρέπει να 
ληφθεί υπόψη η γειτνίασή της με εγκαταστάσεις υποδοχής των προϊόντων της 
επεξεργασίας όπως πχ ΧΑΔΑ για την υποδοχή του επεξεργασμένου compost 
κλπ. 

Επειδή ο όχληση που θα προκαλείται από την προβλεπόμενη δραστηριότητα στην 
πρώτη οικοπεδική ενότητα (διαχείριση των σύμμεικτων απορριμμάτων) θα είναι 
μεγαλύτερη από την αντίστοιχη όχληση στη δεύτερη οικοπεδική ενότητα (προσωρινή 
απόθεση αδρανών απορριμμάτων), επισημαίνεται ότι η επιτροπή εκτίμησης των 
ακινήτων που θα προσφερθούν θα υπολογίσει με ιδιαίτερη προσοχή τα παραπάνω 
κριτήρια όταν θα εξετάσει τα ακίνητα για την πρώτη χρήση σε σχέση με τη δεύτερη.  
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2) Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας 

Οι δημοπρασία διεξάγεται σε δύο φάσεις ως εξής:  

Α. Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος  
θα κατατίθενται στο Δήμο, στο Πρωτόκολλο του Δημαρχιακού Καταστήματος 
Καλαμάτας, επί της οδού Αριστομένους 28, ή της Διεύθυνσης Διαχείρισης 
Απορριμμάτων & Οχημάτων, επί των οδών Περρωτού & Μαντίκλου και θα 
απευθύνονται στην Επιτροπή Εκτίμησης Ακινήτων.  Θα υπάρχει διαμορφωμένο έντυπο 
αίτησης – προσφοράς το οποίο οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παραλάβουν  από τη 
δεύτερη παραπάνω διέυθυνση τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  

Ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η  30η Ιουλίου 2012, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 2:30 μ.μ.  

Στη συνέχεια η αρμόδια δημοτική υπηρεσία αποστέλλει τις υποβληθείσες αιτήσεις  
στην επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί 
της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν 
τους όρους της παρούσας διακήρυξης τόσον όσον αφορά στις αυστηρότερες 
απαιτήσεις της πρώτης οικοπεδικής ενότητας αλλά και όσον αφορά στις αντίστοιχες 
ηπιότερες της δεύτερης ενότητας. Η επιτροπή  συντάσσει σχετική έκθεση, εντός δέκα 
(10) ημερών από της λήψεως των αιτήσεων κατατάσσοντας όσα από τα 
προσφερόμενα ακίνητα δεν αποκλείσθηκαν από την περαιτέρω διαδικασία σε δύο 
κατηγορίες.  Η πρώτη περιλαμβάνει τα προσφερόμενα ακίνητα τα οποία κρίθηκαν 
κατάλληλα για την εξυπηρέτηση των αναγκών της πρώτης οικοπεδικής ενότητας 
(διαχείριση σύμμεικτων απορριμμάτων) και η δεύτερη τα αντίστοιχα κατάλληλα για τη 
δεύτερη οικοπεδική ενότητα (απόθεση δεματοποιημένων αδρανών).  Επισημαίνεται ότι 
ένα ακίνητο μπορεί να κριθεί κατάλληλο και για τις δύο κατηγορίες οπότε καταχωρείται 
και στις δύο ενώ σημειώνεται επίσης ότι οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου 
αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η έκθεση αξιολόγησης, μαζί με τις προσφορές 
ενδιαφέροντος, αποστέλλονται στο δήμο, ο οποίος τις κοινοποιεί  σε κάθε έναν που 
εκδήλωσε ενδιαφέρον.  

Β. Διενέργεια δημοπρασίας. Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ορίζει ημέρα και ώρα 
διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό, να λάβουν μέρος σε αυτήν 
μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της 
πρώτης φάσης. Η δημοπρασία διεξάγεται σε δύο (2) ξεχωριστά στάδια. Στο πρώτο 
στάδιο συμμετέχουν μόνον οι ιδιοκτήτες εκείνων των ακινήτων τα οποία κρίθηκαν, από 
την επιτροπή εκτίμησης, κατάλληλα για την εξυπηρέτηση των αναγκών της πρώτης 
οικοπεδικής ενότητας, δηλαδή της διαχείρισης των σύμμεικτων απορριμμάτων.  Κατά 
τη διεξαγωγή της διαδικασίας υποβάλλονται από τους μετέχοντες διαδοχικές 
προφορικές μειοδοτικές προσφορές οι οποίες δεν μπορούν να απέχουν λιγότερο από 
πέντε (5) € για κάθε προσφερόμενο στρέμμα.  

Κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσεται πρακτικό το οποίο μετά τη λήξη της 
δημοπρασίας του σταδίου αυτού, υπογράφεται από τον μειοδότη καθώς επίσης και ο 
καθένας που συμμετέχει στη διαδικασία υπογράφει δίπλα στη χαμηλότερη - τελευταία 
τιμή που προσέφερε για το ακίνητό του. 

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας του πρώτου σταδίου, ξεκινά η πανομοιότυπη 
διαδικασία του δεύτερου σταδίου στο οποίο συμμετέχουν οι ιδιοκτήτες εκείνων των 
ακινήτων τα οποία κρίθηκαν, από την επιτροπή εκτίμησης, κατάλληλα για την 
εξυπηρέτηση των αναγκών της δεύτερης οικοπεδικής ενότητας, δηλαδή της απόθεσης 
δεματοποιημένων αδρανών. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας και του δεύτερου 
σταδίου, προκύπτουν οι μειοδότες για καθένα στάδιο χωριστά. Συγκεκριμένα, στο 
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πρώτο στάδιο της οικοπεδικής ενότητας της διαχείρισης των σύμμεικτων 
απορριμμάτων, προκύπτει ένας μειοδότης ενώ στο δεύτερο στάδιο της οικοπεδικής 
ενότητας της απόθεσης δεματοποιημένων αδρανών, προκύπτουν από ένας μέχρι 
τέσσερις μειοδότες ανάλογα με τον αριθμό των ξεχωριστών οικοπέδων που 
απαιτήθηκαν για την κάλυψη της συνολικής ανάγκης των 40 έως 50 στρεμμάτων. 

Διευκρινίζονται τα εξής: 

1) Εφόσον στο αποτέλεσμα του δεύτερου σταδίου έχουμε περισσότερους του ενός 
μειοδότες, η μίσθωση των ακινήτων τους δεν θα γίνει ταυτόχρονα αλλά σταδιακά, 
ανάλογα με τις ανάγκες που θα δημιουργηθούν για απόθεση δεματοποιημένου 
υλικού και με τη σειρά που θα έχει δημιουργήσει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας. 

2) Εάν ένας ιδιοκτήτης μειοδοτεί και στο πρώτο και στο δεύτερο στάδιο για το ίδιο 
προσφερόμενο ακίνητο, τότε το ακίνητό του μισθώνεται από το Δήμο για την 
εξυπηρέτηση των αναγκών της διαχείρισης σύμμεικτων απορριμμάτων, που είναι 
και η προαπαιτούμενη δράση για να προκύψει η ανάγκη απόθεσης 
δεματοποιημένων αδρανών υλικών. Στην περίπτωση αυτή, το ακίνητό του 
αφαιρείται από τη σειρά κατάταξης του δεύτερου σταδίου προχωρώντας το 
αποτέλεσμα στον επόμενο μειοδότη. Βέβαια θα μπορούσε να υπάρξει και 
αντίστροφη ρύθμιση όμως μόνον μετά από αιτιολογημένη απόφαση των αρμοδίων 
οργάνων του Δήμου που διεξάγουν τη δημοπρασία και ποτέ μετά από επιλογή του 
μειοδότη ο οποίος υποχρεούται να εκμισθώσει το ακίνητό του για τη δράση που 
θα του υποδείξει ο Δήμος αφού το έχει προσφέρει και για τις δύο χρήσεις. 

Επισημαίνεται επίσης ότι τα όργανα του Δήμου τα οποία συμμετέχουν στις διαδοχικές 
φάσεις της δημοπρασίας, θα έχουν τη δυνατότητα να αποφασίζουν, σύμφωνα πάντα 
με όσα προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, για όσα ζητήματα πιθανόν 
προκύψουν στη διαδικασία της δημοπρασίας τα οποία δεν έχουν προβλεφθεί ρητά 
στην παρούσα διακήρυξη.  

 

3) Δικαίωμα αποζημίωσης 

Ο τελευταίος μειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των 
πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του δήμου  ή της διοικητικής 
αρχής που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα. 

 

4) Σύμβαση  

Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση, 
που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί 
κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει για 
την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, άλλως και η κατατεθείσα εγγύηση 
καταπίπτει υπέρ του δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση.  

Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών η σύμβαση θεωρείται ότι 
καταρτίστηκε οριστικά.  

Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για την περίπτωση της σταδιακής μίσθωσης των επομένων 
οικοπεδικών εκτάσεων της δεύτερης οικοπεδικής ενότητας.  Το δεκαήμερο σε αυτή 
την περίπτωση ξεκινά από την ημερομηνία παραλαβής της έγγραφης πρόσκλησης για 
την υπογραφή σύμβασης από το Δήμο.   
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5) Διάρκεια Μίσθωσης 

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε πέντε (5) χρόνια από την ημερομηνία υπογραφής 
της σύμβασης μίσθωσης με δυνατότητα παράτασης επιπλέον δύο (2) ετών, σε 
περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο από το Δήμο.  

 

6) Προθεσμία καταβολής του Μισθώματος 

Το μίσθωμα θα κατατίθεται κάθε μήνα, σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου. Η 
καταβολή των μισθίων θα ξεκινήσει από την ημέρα που θα ληφθεί η σχετική 
αδειοδότηση του χώρου. 

 

7) Εγγύηση συμμετοχής 

Ουδείς είναι δεκτός στην δημοπρασία, αν δεν προσαγάγει, για την συμμετοχή του στη 
δημοπρασία, ως εγγύηση στην επιτροπή διενεργείας της δημοπρασίας, γραμμάτιο 
συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική 
επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην 
δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών 
Δημοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για 
εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου μεγίστου ορίου 
πρώτης προσφοράς της διακήρυξης, για ένα έτος, ήτοι : 168 € Χ τον αριθμό των 
προσφερόμενων στρεμμάτων. 
 

8) Υποχρεώσεις μισθωτή 

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις 
υπέρ αυτού δουλειές, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, 
προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε 
αποζημίωση.  

 

9) Κρατήσεις 

Το μίσθωμα υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις: 

1. Υπέρ ΤΑΔΚΥ σε ποσοστό 2% (άρθρο 2 παρ.1 του Ν.1726/44 και άρθρο 30 παρ.1 
του Ν.2262/52). 

2. Χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20%. Σε περίπτωση που ο εκμισθωτής 
προσκομίσει βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. ότι περιέλαβε στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος 
το μίσθωμα, δε γίνεται κράτηση χαρτοσήμου και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου. 
(Εγκ.Υπ.Οικ. ΑΠ 1538/358/1987). 
 

10) Λήξη μίσθωσης 

Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, να απομακρύνει όλα τα 
αντικείμενα που θα έχουν τυχόν παραμείνει στο μισθωμένο χώρο. 
 

11) Αναμίσθωση – Υπεκμίσθωση 

Σιωπηρή αναμίσθωση, ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή 
απαγορεύεται απολύτως. 
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12) Δημοσίευση Διακήρυξης 

Η περίληψη διακήρυξης θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον δέκα 
ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής 
στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και με ανάρτησή της στο 
διαδικτυακό τόπο του Δήμου. 

 

13) Επανάληψη της δημοπρασίας 

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε 
κατ' αυτήν μειοδότης.  

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν: 

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική επιτροπή ή το δημοτικό 
συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος 
αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας 

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος μειοδότης  αρνείται να 
υπογράψει τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν μετά την κοινοποίηση 
στον τελευταίο μειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας 
αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της 
σύμβασης. 

Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου 
μειοδότη, ως μέγιστο δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόματι τούτου κατακυρωθέν 
ποσόν, δυνάμενο να αυξηθεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.  

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου 
αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) 
τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε 
σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν. 

Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά 
κατά την προηγούμενη δημοπρασία. 

 

14) Τίμημα μισθώματος 

Η ανώτερη προσφορά του μισθώματος ορίζεται σε 140 € το στρέμμα ανά μήνα.  

 

15) Πληροφόρηση ενδιαφερομένων 

Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται από τη Διεύθυνση Διαχείρισης 
Απορριμμάτων & Οχημάτων του Δήμου Καλαμάτας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, 
Διεύθυνση: Περρωτού & Μαντίκλου,  Τηλέφωνο 2721060851-60858 FAX. 
2721099225. 

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα 
από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη 
της καταληκτικής ημερομηνίας. Το πλήρες τεύχος της παρούσας θα αναρτηθεί στο 
διαδικτυακό τόπο του Δήμου και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, στο κεντρικό 
Δημαρχείο. 
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Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως 
ακολουθεί : 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Δημήτριος Μπούχαλης     1. Καρβέλης Γεώργιος 

  2. Κουδούνης Αργύριος 

  3. Μιχαλόπουλος Σωτήριος   

  4. Πολίτης Δημήτριος  

  5. Στασινόπουλος Στυλιανός  

  6. Φαββατάς Δημήτριος 

  7. Φωτέας Νικόλαος  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 31 Ιουλίου 2012 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 


