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ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 15, ΑΘΗΝΑ 

ΤΗΛ: 210 3622264, 2103628247 

FAX: 210 3605182 

email: bakopoulos.and@gmail.com 
 

ΕΝΩΠΙΟΝ  

 

1) ΤΟΥ κ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΈΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 

2)  ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν.ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

 

ΠΡΟΣΦΥΓΗ  

(Άρθρου 227 και 225 παρ. 1 Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν 

από τα άρθρα 116 και 117 Ν. 4445/2018). 

 

1.  Του  Σωματείου με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ-ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΚΑΙ 

ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΩΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΧΟΥΝΗΣ «Η ΑΝΑΛΗΨΙΣ», 
που εδρεύει στον Πειραιά (οδός Κολοκοτρώνη 108) και εκπροσωπείται νόμιμα 

από τον Πρόεδρό του κ. Δημήτριο Αποστολόπουλο. 

2.   Του Αστικού Συνεταιρισμού με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ-
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΕΡΑΣΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ», που 
εδρεύει στο Κεραστάρι Αρκαδίας και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρό 

του κ. Θεοδώρητο Μπαρδαβίλλια.  

3)  Του Δημητρίου  Αποστολοπούλου του Ιωάννη, ως Προέδρου του 

Πολιτιστικού Συλλόγου Χωρίου Παλαιόχουνης «Η ΑΝΑΛΗΨΙΣ» και δι’ 

εαυτόν ατομικώς, ως κατοίκου Παλαιόχουνης, Δήμου Τριπόλεως, Νομού  

Αρκαδίας, με ΑΦΜ 023862339. 

4)  Του Θεοδώρητου Μπαρδαβίλλια του Γεωργίου, ως Προέδρου του 

Αστικού Συνεταιρισμού με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΕΡΑΣΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ», και δι’ εαυτόν ατομικώς, ως 

κατοίκου Κερασταρίου, Δήμου Τριπόλεως, Νομού  Αρκαδίας, με ΑΦΜ 

027776385. 

mailto:bakopoulos.and@gmail.com


2 
 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ  

1)           Της υπ’ αριθ. 377/2020 αποφάσεως του Δημοτικού 

Συμβουλίου Δήμου Τρίπολης ληφθείσα στην με αριθμό  36/2020 

Συνεδρίασή του, της 15ης Οκτωβρίου  2020, με θέμα:  «Έγκριση 

Κυκλοφοριακής Σύνδεσης  Εισόδου-Εξόδου Μονάδας   

Επεξεργασίας Απορριμμάτων και χώρου υγειονομικής ταφής 

υπολειμμάτων, σύμφωνα με το Π.Δ. 118/06, ιδιοκτησίας 

Περιφέρειας Πελοποννήσου & Περιβαλλοντικής 

Πελοποννήσου Μ.Α.Ε. στην Κοινότητα Παλαιόχουνη Δ.Ε. 

Βαλτετσίου του Δήμου Τρίπολης”. 

 

2) Της συνοδευούσης αυτήν γνωμοδοτικής, κατ’ άρθρο 94 του Ν. 

4685/2020,  αποφάσεως  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου 

Τρίπολης αριθ. 30/2020, όπως ορθώς επανελήφθη,  με το αυτό 

θέμα, :  «Έγκριση Κυκλοφοριακής Σύνδεσης  Εισόδου-Εξόδου 

Μονάδας   Επεξεργασίας Απορριμμάτων και χώρου 

υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων, σύμφωνα με το Π.Δ. 

118/06, ιδιοκτησίας Περιφέρειας Πελοποννήσου & 

Περιβαλλοντικής Πελοποννήσου Μ.Α.Ε. στην κοινότητα 

Παλαιόχουνη Δ.Ε. Βαλτετσίου του Δήμου Τρίπολης”. 

    

ΜΕ ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥΣ  ΚΑΙ  ΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ 

 

     

            Προσφεύγουμε ενώπιόν σας αιτούμενοι την ακύρωση της άνω 

Αποφάσεως αριθμ. 377/ 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης, η 

οποία μας κοινοποιήθηκε ηλεκτρονικά  σε Απόσπασμα Πρακτικού και 

έλαβα πλήρη γνώση αυτού στις 24/10/2020 με το αριθμ. 

29982/22.1.22 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα 
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Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου Τρίπολης, ως απόφαση 

περιλαμβανόμενη στο Πρακτικό Δημοτικού Συμβουλίου της  αριθμ. 

36/2020 Συνεδρίασής του, μεταγενέστερα δε και με συστημένη 

επιστολή,       για τους κάτωθι ορθούς, νομίμους, βασίμους λόγους και 

όσους άλλους επιφυλασσόμεθα να προσθέσουμε νομίμως και 

εμπροθέσμως. 

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ. 

    

 Α.  ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΥΤΥ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ          

                

                     Αν και η αναφορά και η σύνδεση της προσβαλλομένης  αποφάσεως 

στην υπόθεση  με το Έργο ΣΔΙΤ της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων και 

ΧΥΤΥ Συμμείκτων, παρανόμως αναφέρεται σ’ αυτήν ως κατωτέρω υπό  Β τα 

κατωτέρω διαλαμβανόμενα,  θα μπορούσαν  να έχουν  τον τίτλο « ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ 

ΠΑΡΑΝΟΜΗ Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕ ΣΔΙΤ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» ΚΑΙ 

ΔΗΘΕΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ Α.Ε. 

«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Μ.Α.Ε.». 

 

              Ή γιατί οι αρμόδιοι καθ’ ύλην  Υπουργοί αυτής της Κυβέρνησης, έχουν 

πει σχετικά  γι’ αυτό:  

1) Ο Υπουργός των Εσωτερικών κ. Πάνος Σκουρλέτης: «Δεν πρόκειται να 

χρηματοδοτηθούν μέσω ΕΣΠΑ έργα διαχείρισης απορριμμάτων που αφορούν το 

ίδιο πεδίο με το ΣΔΙΤ (δηλαδή τη διαχείριση συμμείκτων)».Εφημερίδα 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 28.9.2017 (βλ. σχετικό υπ΄1). 

 

2) Ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Σωκράτης 

Φάμελλος, στην εφημερίδα “Αυγή της Κυριακής” της 12.11.2017, (βλ. 

σχετικό υπό 2),  μιλώντας για το νομοσχέδιο που είχε τεθεί, τότε, σε 

διαβούλευση . μεταγενέστερα Νόμος  4496/2017  για  την ανακύκλωση,  ψέγει 

τις προηγούμενες κυβερνήσεις (ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας ) για την 

επιλογή, μέσω ΣΔΙΤ, έργων διαχείρισης με την κατασκευή εργοστασίων 
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μεγαλύτερων από τα αναγκαία, υπερδιαστασιολογημένων, σε αντίθεση με 

τις ευρωπαϊκές οδηγίες.   

 

Συγκεκριμένα είπε: «…….. Με βάση την οδηγία της Ε.Ε. 98 του 2008 έπρεπε 

να αλλάξουμε δρόμο. Χρειαζόμασταν ένα  νέο  εθνικό σχέδιο από το 2011. 

Όμως η πολιτική ηγεσία επέλεξε εκείνη την περίοδο την υλοποίηση έργων 

απορριμμάτων από τον ιδιωτικό τομέα, πολλών ΣΔΙΤ με εργοστάσια 

μεγαλύτερα από τα αναγκαία, υπερδιαστασιολογημένα, σε αντίθεση με τις 

ευρωπαϊκές Οδηγίες και με σημαντικό χρηματοοικονομικό και μη 

παραγωγικό κόστος.   

 

Η δική μας στρατηγική είναι ακριβώς το αντίθετο:. Αξιοποίηση των πόρων 

υπέρ της κοινωνίας, μείωση του κόστους διαχείρισης, ανάπτυξη της 

ανακύκλωσης και της διαλογής στην πηγή, αναβάθμιση των Δήμων, διαλογή 

και ξεχωριστή επεξεργασία του οργανικού κλάσματος βιοαπόβλητα, 

ρεαλιστική κλίμακα των μονάδων επεξεργασίας και ανάκτησης, ενθάρρυνση 

της κοινωνικής συμμετοχής, κατασκευή της πλειονότητας των έργων ως 

δημόσια από τους ΟΤΑ.(;;;;).  

    

Δυστυχώς, όπως προκύπτει από όλα τα πιο κάτω αναφερόμενα, το Έργο 

ΣΔΙΤ, το οποίο προωθείται στην Πελοπόννησο:  α)  από την Κυβέρνηση, β) 

την Περιφέρεια Πελοποννήσου, γ) τον Περιφερειακό Σύνδεσμο ΦοΔΣΑ 

Πελοποννήσου, κατά  μέρος που δεν ξεπερνά το 50% του Περιφερειακού  

 

Συνδέσμου ΦοΔΣΑ, με μέλη τους Δήμους της Περιφέρειας, και, όπως είναι 

ευνόητο, δ)  την Εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», η οποία  

ευλόγως, προωθεί   τους εμπορικούς της σκοπούς,  με εγγυημένο κέρδος, για 

τα συγκεκριμένο Έργο 11% ετησίως,  επί 27 έτη,  δεν έχει καμία σχέση με 

τους ανωτέρω κοινοτικούς και εθνικούς στόχους, αντιθέτως τους 

παραβιάζει κατάφωρα, με πλείστες όσες πλημμέλειες το χαρακτηρίζουν. 

 

   3)        Ο αρμόδιος το έτος 2016, επί Κυβερνήσεως «Σύριζα»,  για τις 

χρηματοδοτήσεις μέσω ΕΣΠΑ  Αναπληρωτής Υπουργός  Οικονομίας & 



5 
 

Ανάπτυξης κ.  Αλέξανδρος Χαρίτσης, σε   συνάντηση με εκπροσώπους των 

Πολιτιστικών Συλλόγων των χωροθετημένων περιοχών του Έργου, στο 

Υπουργείο Οικονομίας, με τη συμμετοχή και των άλλων συναρμοδίων 

Υπουργών, όταν ανεφέρθησαν οι πλημμέλειες του Έργου, ανέφερε, 

χαρακτηριστικά, ότι: «Εάν εάν υπάρχει  έστω και η παραμικρή  πλημμέλεια,  

δεν θα μπορεί να χρηματοδοτηθεί το Έργο από την Ε.Ε.». 

               

            Και πράγματι, αυτό απεδείχθη περίτρανα με την απάντηση του 

εγγράφου  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής- Γενική Διεύθυνση, Περιφερειακή 

και Αστική Πολιτική   αριθμ. πρωτ. (2020) 3085105 -15/06/2020 με θέμα « 

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής για το μεγάλο έργο 2018 GR16CFMP 003», 

η οποία ήρθε σε απάντηση της σχετικής υποβολής του φακέλου του Έργου από 

το Υπουργείο Ανάπτυξης στις 22-4-2020,  για την επίτευξη της 

συγχρηματοδότησής του από το Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 

στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας Ρ.Α.14-Διατήρησης και Προστασίας 

του περιβάλλοντος - περιόδου 2017-2021.  

 

        Η Επιτροπή διετύπωσε πέραν των οικονομικών θεμάτων  που χρήζουν 

διευκρίνησης και αλλαγής και πλείστα όσα περιβαλλοντικά θέματα που 

χαρακτηρίζουν το Έργο και έρχονται σε αντίθεση με την ευρωπαϊκή 

νομοθεσία για το περιβάλλον. Δεν πρόκειται, δε, απλώς  για διευκρινίσεις που 

θα θεραπευθούν με την επανυποβολή του Φακέλου, όπως διατείνεται η 

Περιφερειακή Αρχή, αλλά για δομικά χαρακτηριστικά του Έργου, τα οποία 

δε σώζονται με διευκρινίσεις, αλλά μόνον  με κατάργηση των κύριων 

χαρακτηριστικών του, όπως είναι π.χ. οι χωροθετήσεις των εργοστασίων, οι 

οποίες είναι παντελώς παράνομες, που σημαίνει νέα Περιβαλλοντική Μελέτη 

και νέα έγκριση από το Ελεγκτικό Συνέδριο.  

 

              Ειδικότερα, εάν αναλύσουμε  το άνω ‘Εργο, που αφορά στη 

διαχείριση  των συμμείκτων  απορριμμάτων της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου,   γίνεται με   Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα 

(ΣΔΙΤ),  και δεν είναι σίγουρο ότι θα  συγχρηματοδοτηθεί  από το Ταμείο 

Συνοχής της Ε.Ε., ως ανωτέρω αναλύεται   και έχοντας εμβαθύνει και 

παρακολουθήσει αυτό σε κάθε του φάση προς την υλοποίηση,   
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εκφράζουμε   και  τη  δεδικαιολογημένη  μας  έκπληξη, απορία και 

απώλεια εμπιστοσύνης  προς τις μέχρι σήμερα πρακτικές και αποφάσεις 

της Γενικής Κυβέρνησης και γενικότερα των Εμπλεκομένων Φορέων που 

το συνοδεύουν και το προωθούν και για όσες ουσιαστικές πλημμέλειες το 

στιγματίζουν.     Πλημμέλειες,  οι οποίες απάδουν προς το σχετικό 

εφαρμοζόμενο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  όπως εξελίσσεται και 

τελειοποιείται με στόχους  εφικτούς - εφόσον ακολουθείται η νόμιμη 

διαδικασία και οι μέθοδοι τις οποίες προκρίνει -  δίκαιο,  άλλωστε,  που 

έχει εισαχθεί και στην ελληνική έννομη τάξη με το Νόμο 4042/1912, όπως 

ισχύει,  μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 31 του Ν. 4342/2015.  

 

  Με την αναφορά μας δε αυτή σε εμπλεκόμενους Φορείς, εννοούμε :  α)  το 

Ελληνικό Δημόσιο, β)  την  Περιφέρεια Πελοποννήσου, με διάφορα Όργανα 

και Υπηρεσίες της,  γ)  τον Περιφερειακό  Σύνδεσμο «Φορέας Διαχείρισης 

Στερεών Αποβλήτων» Πελοποννήσου,  δ) τον Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης,  

δηλαδή τη μητρική Εταιρεία  «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.»,  και  ε) την  

Εταιρεία Ειδικού Σκοπού του άρθρου 1 παρ. 4 του Ν. 3389/2005 «για τις 

Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα» , για την οποία θα αναφερθούμε  

αναλυτικά κατωτέρω. 

 

Ειδικότερα, δε,  το άνω Έργο απάδει προς τη σχετική νομοθεσία της Ε.Ε, όσον αφορά 

στην ερμηνεία  των νομικών ζητημάτων,  που προκύπτουν από την ερμηνεία των: 

α )      Οδηγίας 2001/42 /ΕΚ για τη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση,    

β)       Οδηγίας 2010/75 /ΕΕ περί βιομηχανικών εκπομπών, 

γ)       Οδηγίας 2008/50 /ΕΚ για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, 

δ)       Οδηγίας 2011/92 /ΕΕ για την εκτίμηση των  περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 

ε)      Οδηγίας 2008/105 /ΕΚ σχετικά με τα πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος στον 

τομέα της πολιτικής των υδάτων , 
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στ)   Οδηγίας 2006/11 /ΕΚ για τη ρύπανση που προκαλείται από ορισμένες 

επικίνδυνες ουσίες που εκχέονται στο υδάτινο περιβάλλον της Κοινότητας, 

ζ)      Οδηγίας 2006/118 /ΕΚ  σχετικά με την προστασία των υπόγειων υδάτων από 

τη ρύπανση και την υποβάθμιση,     

η)    Οδηγίας 2000/60 /ΕΚ για τη  θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα 

των υδάτων,             

 θ)      Οδηγίας 2008/98 /ΕΚ σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων  και 

 ι)        στην  εφαρμογή της αρχής της προφύλαξης (άρθρο 192 ΣΛΕΕ)  ως γενικής 

αρχής του δικαίου της Ένωσης. 

 

Πράγματι, σύμφωνα με το άρθρο 4 της Κοινοτικής Οδηγίας 2008/98 σχετικά με 

τη διαχείριση των αποβλήτων, όπως ενσωματώθηκε στο άρθρο 29 του Ν. 

4042/2012 για την  «  Ιεράρχηση των δράσεων και των εργασιών διαχείρισης των 

αποβλήτων », όπου υπό 29 παρ. 2 προβλέπεται:  «Στη νομοθεσία για την πολιτική και 

την πρόληψη και τη διαχείριση των αποβλήτων ισχύει κατά προτεραιότητα η ακόλουθη 

ιεράρχηση όσον αφορά στα απόβλητα: α) πρόληψη, β) προετοιμασία για 

επαναχρησιμοποίηση,  γ) ανακύκλωση, δ) άλλου είδους ανάκτηση, όπως ανάκτηση 

ενέργειας, και ε) διάθεση.  

Το υπό κρίση, όμως, σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων, όπως περιγράφεται  στη Μελέτη 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού,  βρίσκεται στον αντίποδα της παραπάνω 

νομοθεσίας, καθόσον η προτεινόμενη διαχείριση είναι διαχείριση συμμείκτων 

απορριμμάτων.  Η τελευταία από την ίδια της τη φύση, έρχεται σε αντίθεση με 

την πολιτική της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων, της επαναχρησιμοποίησης 

και της ανακύκλωσης και υπηρετεί μόνον την πολιτική της ταφής με τη 

δημιουργία μεγάλων ΧΥΤ.     Κατόπιν αυτού, ελλείψει Εθνικού Σχεδίου 

Διαχείρισης Αποβλήτων (μεταγενέστερος ο ΕΣΔΑ Δεκεμβρίου  2015, ως κατωτέρω) 

και προγράμματος πρόληψης, όπως, επίσης, και λόγω της επιλεγείσης λύσης για 

διαχείριση των σύμμεικτων απορριμμάτων, η  ΜΠΕ του Έργου δεν ανταποκρίνεται 

στις απαιτήσεις του Νόμου, καθώς παραβιάζει τα άρθρα 4 και 28 της Οδηγίας 2008/98.   
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                   Η προκριθείσα, όπως κατωτέρω αναλύεται, λύση για το Έργο της 

Διαχείρισης Απορριμμάτων με ΣΔΙΤ έχει αντιπεριβαλλοντικό και αντικοινωνικό 

χαρακτήρα, θα επιβαρύνει με νέα υπέρογκα κόστη δήμους και δημότες, ενώ θα 

ωφελήσει τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα της Αναδόχου Εταιρεία.  Θα 

καταστρέψει μικρούς Οικισμούς, προϋφισταμένους του 1923,  με εξαιρετικά 

απαγορευτικές και καταστροφικές περιβαλλοντικές συνέπειες,  εφόσον βρίσκεται 

σε απαγορευτική απόσταση από αυτά, οι οποίες, περιβαλλοντικές συνέπειες, 

συνομολογούνται στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και στην 

Τροποποίησή της, ειδικότερα και για τη Σκάλα Λακωνίας, όπου το 50% και πλέον  

των Χώρων του Έργου αποτελούν  Περιοχή Natura 2000, το δε, Υδατικό Σύστημα 

Σκάλας Λακωνίας αποτελεί «Προστατευόμενη  Περιοχή Υδάτων» ήδη από το Έτος 

2014, γνωστό θέμα στην Εταιρεία, όπως η ιδία συνομολογεί στην Τροποποιητική 

Πράξη της Μ.Π.Ε. με την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/66765/4261/19.07.2019 Απόφαση 

του Γενικού Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ. 

 

Σύμφωνα με τον ισχύοντα ΠΕΣΔΑ, απόφαση 49/πρακτικού (εννοεί απόφαση 49 

πρακτικού 5/20.2.2017  Περιφέρειας  Πελοποννήσου  με την οποίαν ενέκρινε τον 

Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων Πελοποννήσου): 

 

β)Τα νερά της περιοχής της Σκάλας Λακωνίας (ΦΕΚ 1004/Β’/24-4-2013 - Απόφαση 

αριθμ. οικ. 391/2013 Εθνικής Επιτροπής Υδάτων που αφορά σε Έγκριση των Σχεδίων 

Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων 

….Ανατολικής Πελοποννήσου……σελίδες 16.573, 16.578, 16.614, 16.615) σύμφωνα 

με τις προδιαγραφές της οδηγίας «2000/60/ΕΚ, κατ’ εφαρμογή του Ν. 3199/2003 και του 

Π.Δ. 51/2007»αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα που έχει το Υπόγειο Σύστημα (ΥΥΣ) 

Σκάλας το χαρακτηρίζει προστατευόμενο ΥΥΣγια Υδρευτική χρήση. 

 

Το μέτρο Προστασίας  ΟΜ06-6 της παραπάνω Απόφασης , για την προστασία ΥΥΣπου 

εντάσσονται στο μητρώο προστατευόμενων  περιοχών πόσιμου νερού προβλέπει: 

« Κατ’ αρχάς για την εγκατάσταση νέων δραστηριοτήτων εφαρμόζονται οι 

απαγορεύσεις της ζώνης προστασίας II των σημείων  υδροληψίας υπόγειου νερού 

για ύδρευση…..». Στη ζώνη προστασίας II όμως απαγορεύονται μια σειρά 

δραστηριότητες   «υψηλής ρυπαντικής επικινδυνότητας »μεταξύ των οποίων χώροι 

επεξεργασίας ή μεταφόρτωσης  υγρών ή στερεών αποβλήτων, πολύ δε περισσότερο 

ΜΕΑ-ΧΥΤΥ. 
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γ) Οι εκβολές του ποταμού Ευρώτα περιλαμβάνουν παραλίες ωοτοκίας της 

θαλάσσιας  χελώνας  Caretacaretaστο Λακωνικό κόλπο. Η 

επικαιροποιημένη περιοχή Natura έχει τίτλο «Εκβολές Ευρώτα, περιοχή 

Βρονταμά και θαλάσσια περιοχή Λακωνικού Κόλπου» με τον κωδικό 

GR2540003 και έχει χαρακτηρισθεί  ως Προστατευόμενος Τόπος Κοινοτικής 

Σημασίας –Ειδική Ζώνη Διατήρησης  (πΤΚΣ-ΕΖΔ). 

 

δ)     Εντός της επικαιροποιημένης περιοχής Natura 2000, τα 84,59  

στρέμματα από το σύνολο των 136 στρεμμάτων του γηπέδου του ΧΥΤΥ-ΜΕΑ 

της 3ης Υποενότητας, καθώς και 0,93 Km από το συνολικό μήκος των 4,65 

του δρόμου πρόσβασης ανήκουν στην  Natura 2000. 

 

ε)  Από τα νερά Σκάλας-Βασιλοποτάμου αρδεύονται δεκάδες χιλιάδες 

στρέμματα (48,287) πολύ εύφορης γης, κυρίως εσπεριδοειδή και ελαιώνες. 

 

στ)          Η μελέτη που πραγματοποιήθηκε στον χώρο του υπό μελέτη  ΧΥΤΥ 

βάση της οποίας εξήχθηκαν συμπεράσματα , πραγματοποιήθηκε σε βάθος 

μέχρι 18,70 μ. όπου ο ΧΥΤΥ θα θεμελιωθεί σε βάθος 20 μ. Άρα τα στοιχεία 

που αναφέρονται στη μελέτη, ανταποκρίνονται σε έναν σχηματισμό ο οποίος 

θα απομακρυνθεί.  

 

 

Η συνειδητή επιλογή να διατηρείται το μέγιστο μέρος των αστικών απορριμμάτων σε 

σύμμεικτη μορφή και, στη συνέχεια να οδηγείται σε κεντρικές , σύνθετες 

εγκαταστάσεις επεξεργασίας, με σκοπό την ενεργειακή  αξιοποίηση και ίσως και την 

καύση (ακόμα και όταν δεν ομολογείται), όπως του συγκεκριμένου Έργου, 

αποτελεί σχεδιασμό που συντηρεί, μεγεθύνει και  αναπαράγει πολλά προβληματικά 

στοιχεία της υφιστάμενης κατάστασης. 

 Κατά κανόνα αυτές οι εγκαταστάσεις: 

α) είναι υπερδιαστασιολογημένες, δηλαδή έχουν μέγεθος που δεν αντιστοιχεί σε 

οποιαδήποτε , στοιχειωδώς λογική διαχείριση. 

β) δείχνουν άρνηση της πολιτείας να υποστηρίξει ουσιαστικές πολιτικές πρόληψης, 

μείωσης των απορριμμάτων, διαλογής στην πηγή, ανακύκλωσης και 

κομποστοποίησης. Δυστυχώς, παρά τις Δηλώσεις των αρμοδίων , εκάστοτε , 
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Υπουργών για την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου και με το ν. 4496/2017 για την 

ανακύκλωση, σε αντίθεση, τάχα,   με τις προηγούμενες Κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και 

Ν. Δημοκρατίας 

γ)  σταδιακά εκχωρούνται όλες οι δραστηριότητες διαχείρισης στα μεγάλα 

οικονομικά συμφέροντα, με την παράλληλη υποβάθμιση του δημόσιοι κοινωνικού 

χαρακτήρα της και κάθε ίχνους κοινωνικού ελέγχου. Μία από τις σοβαρές 

συνέπειες αυτής της επιλογής αποτελεί και η αναμενόμενη εκτόξευση του κόστους 

διαχείρισης και των δημοτικών τελών.            

                      1) Επειδή, ο Ν. 4042/12 είναι μεταγενέστερος του τότε αναθεωρημένου 

/ επικαιροποιημένου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων Περιφέρειας 

Πελοποννήσου, ΠΕΣΔΑ Πελοποννήσου του 2010, όπως εγκρίθηκε με την αριθμ. 

5145/2.12.2010  απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου , 

Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων, υπό την ισχύ του οποίου έχει εγκριθεί η σχετική 

Μελέτη Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων, με την αριθμ. 173.714/14.7.2014  

Απόφαση του τότε Υπουργού ΠΕΚΑ -  σημερινού Υπουργείου  Περιβάλλοντος & 

Ενέργειας  κ. Ιωάννη Μανιάτη, με συνέπεια  ο ΠΕΣΔΑ αυτός να μην είναι 

ενταγμένος στο Εθνικό Σχέδιο του 2015, ούτε να προβλέπει τρόπους πρόληψης 

δημιουργίας αποβλήτων.  

                         Παρά ταύτα, το άνω Έργο παραβιάζει όλες τις σχετικές διατάξεις του 

ισχύοντος, τότε,  ΠΕΣΔΑ  του 2010, με την υπ’ αριθ.  5145/2.12.2010 απόφαση του 

Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου , Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων για την 

έγκριση του, τότε ( 2010)  αναθεωρημένου / επικαιροποιημένου Περιφερειακού 

Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΠΕ.Σ.Δ.Α. 

Πελοποννήσου 2010), ο οποίος έχει εφαρμοσθεί για την έγκριση της σχετικής Μελέτης 

Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων, με την αριθμ. 173.714/14.7.2014  Απόφαση του τότε 

Υπουργού ΠΕΚΑ κ. Ιωάννη Μανιάτη, σημερινού Υπουργείου  Περιβάλλοντος.    

Ειδικότερα και  εν  περιλήψει: 

1. Παραβίαση κριτηρίου Π2 ΠΕΣΔΑ, πληγείσες εκτάσεις από τη φωτιά του 

2007. 

2. Παραβίαση αρχής  Χ1  ΠΕΣΔΑ περί απόστασης από όρια οικισμών. 

3. Παραβίαση αρχής  εγγύτητας  ΠΕΣΔΑ, αλλαγή κέντρου βάρους 1ης 

υποενότητας. 

4. Παραβίαση  ΠΕΣΔΑ ως προς τις ποσότητες απορριμμάτων. 

5. Υφιστάμενη ρύπανση. 

6. Αριθμητικά λάθη, ανακρίβειες και εσφαλμένες εκτιμήσεις στην επιλογή 

θέσης. 
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7.  Πολυκριτηριακή ανάλυση λανθασμένη. 

8. Κριτήρια Αξιολόγησης  λανθασμένα,  

9. Εσφαλμένη διαπίστωση ότι δεν υπάρχουν υδροληψίες και υπόθεση ότι δεν 

υπάρχει υδροφόρος ορίζοντας. 

10. Αριθμητικά λάθη ( ΜΠΕ 7-136) 

 

  Και παρουσιάζεται το φαινόμενο,  στο συγκεκριμένο Έργο, να εμφανίζονται, 

δήθεν, οι εμπλεκόμενοι Φορείς  να  δρουν,   κατ’ αρχήν,    με τις  δέουσες , δήθεν,  

διαδικασίες, για την έγκριση ενός Έργου,  με παρωχημένες μεθόδους, το οποίο 

Έργο,  παραβιάζει όλη την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία για τη διαχείριση 

απορριμμάτων, ως κατωτέρω,  με γνωστό έντονο παρασκήνιο προς την 

κατεύθυνση της επίτευξης, της υπογραφής της Συμβάσεως Συμπράξεως ΣΔΙΤ  

ΜΕ ΚΑΘΕ ΜΕΣΟΝ, παρά τα υπάρχοντα νομικά και άλλα κωλύματα ή τις 

υπαίτιες παραλείψεις,   να σταματήσουν ένα έργο,  παράνομο από κάθε άποψη και 

παρωχημένο.  

                 Η επίμαχη Σύμβαση ΣΔΙΤ υπεγράφη στις 14/6/2018, ενώ πριν από αυτήν 

την ιδία ημέρα,  υπεγράφη η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ ΦΟΔΣΑ και 

Περιφέρειας Πελοποννήσου, με την οποίαν εκχωρήθηκαν πρώτα τα δικαιώματα 

διαχείρισης των απορριμμάτων, τα οποία είχαν επανέλθει στην αρμοδιότητα  του 

ΦΟΔΣΑ,  σε εφαρμογή  του άρθρου 23 του ν. 4368/2016 ( και με βάση το άρθρο 30 

του Ν. 3536/2007) , στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.  Με το άρθρο 23 του Ν. 

4368/2016, έπαυσε η ανάθεση των έργων διαχείρισης απορριμμάτων στην 

Περιφέρεια, με δύο αποφάσεις του 2010 ( Γ.Γ. Περιφέρειας Πελοποννήσου και του 

2012 (Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και 

Ιονίου).    

                     Πλην, όμως, η Σύμβαση αυτή έχει προβλήματα, προκειμένου να τεθεί σε 

ισχύ, οπότε θα πρέπει σύμφωνα με το άρθρο 6.1.2. αυτής  να υπογραφεί το 

Πρωτόκολλο Παράδοσης-Παραλαβής των Χώρων του Έργου και Προσδιορισμού 

Έναρξης Ισχύος αυτής.  

                     Ειδικότερα,  ο Χώρος της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων 

και Υγειονομικής ταφής του Έργου δεν ανήκει παντελώς στη 
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ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΟΎΤΕ, ΟΜΩΣ 

ΚΑΙ  ΚΑΘ’ ΟΛΟΚΛΗΡΙΑΝ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΗΣ, δήθεν,  Α.Ε. 

«ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Μ.Α.Ε.», η δε απόφαση  για της 

Επίταξη των Χώρων του Έργου σε Π.Ε. Αρκαδίας του Μονομελούς 

Εφετείου Ναυπλίου αριθμ. 129/2020 ΔΕΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΕΙ ΤΗΝ 

ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΑΛΛΩΣ ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, για διενέργεια 

εργασιών.  

                 Αυτά,   ΕΦΟΣΟΝ ΤΑ ΜΙΣΑ ΤΟΥΛΆΧΙΣΤΟΝ ΣΥΝΑΦΘΕΝΤΑ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΥΠΙΚΑ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΑ ( βλ. απόφαση αριθμ. 56/2000 Μον Πρωτ. 

Τριπόλεως) οι δε αληθείς ιδιοκτήτες έχουν δικαιωθεί είτε με 

οριστικές αποφάσεις είτε με αγωγές σε εκκρεμοδικία και 

αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Γενικότερα, το άνω Έργο ΣΔΙΤ  αφορά στην κατασκευή, οργάνωση και λειτουργία 

των Εγκαταστάσεων Μεταφόρτωσης, Επεξεργασίας και Διάθεσης Στερεών 

Συμμείκτων Αποβλήτων για την εξυπηρέτηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που 

αποτελείται από τους  Νομούς Κορίνθου, Άργους-Μυκηνών, Αρκαδίας, Λακωνίας 

και Μεσσηνίας, οι  οποίοι  διαχωρίζονται σε  26 Δήμους,  με  συνολικό πληθυσμό 

578.000 κατοίκους, περίπου.   

 

                   Περιλαμβάνει τρεις Μ.Ε.Α. δηλαδή,  Μονάδες Επεξεργασίας 

Συμμείκτων Απορριμμάτων σε Παλαιόχουνη Αρκαδίας (1η Υποενότητα του 

Έργου), Καλλιρρόη Μεσσηνίας (2η Υποενότητα) και Σκάλα  Λακωνίας (3η 

Υποενότητα), τρεις Χ.Υ.Τ.Υ., Χώρους Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων,   στις 

ως άνω θέσεις,  και 2 Σταθμούς Μεταφόρτωσης σε  Αργολίδα  και Κορινθία. Η 

συνολική δυναμικότητα του Έργου, ανέρχεται σε 200.000 τόνους ετησίως, ενώ τα 

προς διαχείριση απορρίμματα δεν θα υπερβαίνουν, κατά τους δυσμενέστερους 

υπολογισμούς του ισχύοντος ΠΕΣΔΑ του 2017 τους 130.000 περίπου τόνους 



13 
 

το έτος (υπερδιαστασιολόγηση). Περαιτέρω,  η τιμή θα ανέρχεται, σύμφωνα 

με την εγκριτική Πράξη αριθ. 309/2015 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, , η οποία 

ελήφθη με 2 ψήφους έναντι μιας, σε 80,5 ευρώ το τόνο , μέχρι τις 150.000 

τόνους απορριμμάτων, πλέον ΦΠΑ και μεταφορικά, πλέον τέλος ταφής για τα 

μη προδιαλεγμένα απορρίμματα και σε 35,0 ευρώ τους υπόλοιπους 500.000 

τόνους, γεγονός που καθιστά το Έργο το ακριβότερο στην Ελλάδα. 

                  Κατά της ανωτέρω Πράξεως του Ελεγκτικού Συνεδρίου,  δεν 

εξετάστηκαν  οι βάσιμοι ισχυρισμοί μας  στο VI Τμήμα και το Τμήμα 

Μείζονος –Επταμελούς Σύνθεσης, όπου προσέφυγαν οι Σύλλογοι, λόγω της 

εφαρμογής του άρθρου   73  του Ν. 4146/2013, σύμφωνα με το οποίο μόνον  

όταν κρίνει το αρμόδιο Κλιμάκιο,  ότι η ελεγχόμενη  Σύμβαση « Κωλύεται » 

ως προς την υπογραφή της προσβάλλεται .  

                                        

                  Το Έργο «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων στην 

Περιφέρεια Πελοποννήσου» επανεντάχθηκε στις 12/3/2019 (ΑΔΑ 6Ρ637Λ1-

ΙΤΩ)για να συγχρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Ταμείου 

Συνοχής 2017-2021, στον  Άξονα Προτεραιότητας  14, από την «Ειδική Υπηρεσία 

Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου», ΕΝΩ  ο πλήρης απαιτούμενος 

φάκελος χρηματοδότησης υπεβλήθη μέσω της βάσης πληροφοριών SFC 2014 και 

ολοκληρώθηκε  μόλις στις 22/04/2020, 

         Σχετική πληροφόρηση μας παρείχε η άνω Υπηρεσία της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου, με την αριθμ. πρωτ. 1097/29.04/2020 συνημμένη Επιστολή της σε 

απάντηση σχετικού αιτήματος του Πολιτιστικού Συλλόγου κατοίκων της  

Παλαιόχουνης ( 1ης Υποενότητας του Έργου), σύμφωνα με την οποίαν « ….Η αίτηση 

υποβλήθηκε στην Γενική Διεύθυνση  Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DGRegionalandUrbanPolicy, UnitF1 

ClosureandMajorProjects) με το αριθμ. πρωτ. 1065/16-04-2020 έγγραφο της  

ΕΥΔΕΠ Π. Πελοποννήσου».       Στη συνέχεια μας πληροφορεί, ότι : 
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«…….Κατόπιν της παραλαβής της αίτησης, η Ε.Ε. μέσω των αρμοδίων 

Διευθύνσεων αυτής ελέγχει την πρόταση και εκδίδει σχετική απόφαση κατά τις 

διατάξεις του άρθρου 102 του κανονισμού (ΕΕ) με αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού   

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου όπως ισχύει». 

         Η καθυστέρηση στην υποβολή του φακέλου, οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό στα 

προβλήματα  που υπάρχουν, ειδικά με την 3η Υποενότητα του Έργου ως άνω  (Σκάλα 

Λακωνίας) και τους Χώρους του Έργου, οι οποίοι εν πολλοίς είναι καταπατημένοι (με 

σύναψη εικονικών συμβολαίων) σε Νομό Αρκαδίας (1η Υποενότητα – Παλαιόχουνη) 

και οι οποίοι  θα απαλλοτριωθούν με την εξαιρετική  διαδικασία της Επίταξης, του 

άρθρου 7Α Ν. 2882/2001.  Ήδη έχουν εκδοθεί  αποφάσεις του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου και του Ειρηνοδικείου Τριπόλεως οι οποίες δικαιώνουν τους 

πραγματικούς κυρίους αγροτεμαχίων που αποτελούν Χώρους του Έργου επί 

σχετικών αγωγών ή αιτήσεών τους,  για αναγνώριση της κυριότητας τους.   

(Ενδεικτικά Ειρηνοδικείου Τριπόλεως οι αριθμ.: 184/2019 επί αγωγής Μπαρδαβίλλια, 

880/2018 - διαδικασίας Ασφαλιστικών Μέτρων -επί αιτήσεως Κληρονόμων 

Θεμιστοκλή Πολλάλη, 283/2019επί αγωγής αδελφών Πανοπούλου, 217/2018- 

διαδικασίας Ασφαλιστικών Μέτρων - επί αιτήσεως κληρονόμων Κωνσταντίνου 

Μπέζου) .    

          Πρόσφατα, εκδόθηκε η αριθμ. 56/2020  απόφαση του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Τριπόλεως, επί αγωγής αποζημίωσης κληρονόμων Κωνσταντίνου 

Μπέζου κατά των 1) Διαμαντή Σιαμπή και 2) της Αναδόχου Εταιρείας του Έργου 

«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Μ.Α.Ε.» για επιδίκαση «χρηματικής 

ικανοποίησης» λόγω  ηθικής βλάβης την οποίαν υπέστησαν  από παράνομες 

ενέργειες των άνω , οι οποίοι με μυστικές συμφωνίες σε συμπαιγνία και με δόλο  

επώλησαν το ακίνητό τους και υποχρεώθηκαν να προβούν σε δικαστικούς αγώνες 

για να πετύχουν να σταματήσουν τις παράνομες αυτές ενέργειές τους.    

Πράγματι, με την άνω απόφαση επιδικάσθηκε η καταβολή  χρηματικής 

ικανοποίησης σε βάρος των εναγομένων  λόγω ηθικής βλάβης ποσού  8.000 ευρώ 

σε κάθε έναν από τους  τέσσερις αιτούντες, ενώ στην απόφαση αναφέρεται ότι «…. 

ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΘΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΙ ΕΙΧΑΝ ΠΡΑΞΕΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΟ ΙΔΙΟ 

ΚΑΙ ΜΕ ΑΛΛΑ ΓΕΙΤΟΝΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ……..». 
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                   Προβλήματα υπάρχουν και για την Επίταξη των Χώρων του Έργου στη 

Σκάλα Λακωνίας,   όπου υπάρχει, επίσης, διεκδίκηση Χώρων του Έργου από το 

Ελληνικού Δημόσιο, με σχετική αγωγή του από 10/7/2018 ενώπιον του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Σπάρτης, αριθμ. ΤΜ. 76/2018, επί της οποίας αγωγής, εκδικασθείσης 

στις 15/3/2019,   έχει εκδοθεί   απόφαση του Δικαστηρίου, η οποία διατάσσει 

πραγματογνωμοσύνη. 

                                

 

Β)    Τέλος, πρέπει να ληφθεί υπόψη, ότι η προσβαλλομένη απόφαση, ελήφθη: 

 1)   κατά πλειοψηφίαν, 

2)   Ο  Πρόεδρος της Κοινότητας κ. Παναγιώτης Βασιλόπουλος, δεν συνήνεσε γι’ αυτήν 

και η, δήθεν,  δοθείσα συναίνεσή του, η οποία αναγράφεται στην συνοδεύουσα την 

προσβαλλομένη αριθμ. 30/2020 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ήταν χωρίς 

καμία ενημέρωσή του για το θέμα  εκ των προτέρων και μέσα στη νόμιμη 

προθεσμία των τριών ημερών πριν τη Συνεδρίαση. 

           Στη  συνέχεια, στη Συνεδρίαση με τη φυσική παρουσία των Μελών της 

Επιτροπής, όπου εκλήθη ο κ. Βασιλόπουλος, τηλεφωνικώς,  να παραστεί εντός ημίσειας 

ώρας στην Τρίπολη, ενώ ήταν στην Παλαιόχουνη, η ενημέρωσή του ήταν    

παραπληροφόρηση, όπως προκύπτει από τους εδώ λόγους της Προσφυγής.  Και 

πρέπει να λεχθεί, ότι κατ’ αρχήν έγινε προσπάθεια να ληφθεί η συναίνεσή του 

τηλεφωνικώς, χωρίς καν να γνωρίζει το θέμα. Η αρμόδια Γραμματεύς τον 

ενημέρωσε, ότι ήταν ένα θέμα  πολύ απλό, άνευ ιδιαίτερης σημασίας,   ότι όλα τα 

Μέλη συμφωνούσαν να γίνει δεκτό και ότι λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων δεν 

ηδύναντο να παραστούν με φυσική παρουσία..   

       Όταν η Αντιπρόεδρος του Συλλόγου κατοίκων της Παλαιόχουνης «Η ΑΝΑΛΗΨΗ» 

απέστειλε, επειγόντως,   προς τον κ.  Δήμαρχο και Πρόεδρο της Επιτροπής κ. 

Κωνσταντίνο Τζιούμη,  μία σύντομη  επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,   με 

την οποίαν ζητούσε μία μικρή αναβολή για να υποβάλει ενστάσεις για το θέμα,   εντός 

του ελάχιστου χρόνου που είχε από την ενημέρωση για τη σύγκληση αυτή,  η 

Συνεδρίαση αντί να γίνει δια περιφοράς, όπως αρχικώς είχε σχεδιαστεί,  

μετετράπη εντός μιας ώρας,  σε σύγκληση για συνεδρίαση με φυσική παρουσία 

των Μελών, τα οποία με τον αρχικό σχεδιασμό της είχαν κώλυμα να παραστούν.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

II. ΛΟΓΟΙ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ 

α)  ΑΟΡΙΣΤΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
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          1)  Η ληφθείσα Απόφαση πάσχει από αοριστία, εφόσον σ’ αυτήν επιμελώς  

παραλείπεται   η αναγραφή της εκτάσεως του αγροτεμαχίου εκτός σχεδίου στην 

Τ.Κ. Παλαιόχουνη της Δ.Ε. Βαλτετσίου του Δήμου Τρίπολης, για το οποίο 

εγκρίνεται η κατασκευή της κυκλοφοριακής σύνδεσης εισόδου –εξόδου.    

Η  αναγραφή της ακριβούς εκτάσεως ναι μεν δεν αποτελεί αναγκαίο στοιχείο  

για το ορισμένον αυτής , εφόσον αναφέρεται στο σχετικό τοπογραφικό 

διάγραμμα, που την  συνοδεύει,  με αναφορά  στο Πρακτικό αυτής, το οποίο 

διαλαμβάνει σχετικά :  «……. Όπως απεικονίζεται στο από Σεπτέμβριο 2020 

τοπογραφικό διάγραμμα κυκλοφοριακής σύνδεσης εισόδου-εξόδου και την 

Τεχνική Έκθεση του Λυμπεράκη Ιωάννη Τοπογράφου Μηχανικού, τα οποία 

αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας έγκρισης και υπό τις εξής 

προϋποθέσεις…………………….», όμως η αναγραφή της ακριβούς εκτάσεως 

παρελήφθη, υπαιτίως,  και στο Τοπογραφικό, το οποίο αναγράφει αορίστως  

 Όμως λόγω της φύσεως του θέματος και του γεγονότος ότι αποτελεί τμήμα μιας 

εκτάσεως 278,70 στρεμμάτων ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗΣ, με την 

επιφύλαξη  των  διατυπωθεισών  ενστάσεων κατ’ αυτής με   έξη Αιτήσεις Ακυρώσεως στο 

Ε’ Τμήμα του ΣτΕ και δύο στο Δ’ Τμήμα αυτού,  για τις Αποσπαστές Πράξεις της 

Συμβάσεως, η κρίση επί των οποίων θα τερματίσει και το όλο θέμα της 

εκτελέσεως της Συμβάσεως ΣΔΙΤ,  για να αποτελέσει τους Χώρους του Έργου 

της 1ης Υποενότητας στην Παλαιόχουνη Αρκαδίας, η έλλειψη αναφοράς της 

συνολικής έκτασης στρεμμάτων καθιστά την Απόφαση, αόριστη, ασαφή και 

στερούμενη  πλήρους   και ειδικής αιτιολόγησης.   

                   Από την προηγηθείσα συζήτηση, μεταξύ  Δημάρχου Τριπόλεως κ. 

Κωνσταντίνου Τζιούμη και του Δημοτικού Συμβούλου κ. Ιωάννη Σμυρνιώτη προκύπτει, 

ότι η χορηγηθείσα Έγκριση για κυκλοφοριακή σύνδεση, αφορά σε  αγροτεμάχιο, 

περίπου 65 ή 67  στρεμμάτων, θέμα στο οποίο θα αναφερθούμε κατωτέρω, αλλά 

η αναφορά αυτή, η οποία δεν περιλαμβάνεται για ευνόητους λόγους στην 

διατύπωση της τελικής απόφασης,   δεν θεραπεύει την αοριστία της ληφθείσης 

αποφάσεως, εφόσον δεν διατυπώνεται σαφώς στο κείμενό της, αλλά δια 

παραπομπής σε άλλο έγγραφο, εδώ σε Τοπογραφικό διάγραμμα. 

                Αλλά ούτε  και το τοπογραφικό Διάγραμμα στο οποίο παραπέμπει η 

προσβαλλομένη Απόφαση, είναι σαφές. Έχει μεν συντεταγμένες, αλλά 

αναφέρεται αορίστως σε «ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΑ-ΧΥΤΥ».  

               Συγκεκριμένα, στην από Σεπτέμβριο 2020 Μελέτη Κυκλοφοριακής 

Σύνδεσης  Εισόδου-Εξόδου Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων και Χώρου 

Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων σύμφωνα με το Π.Δ. 118/06, φερόμενης 

ιδιοκτησίας, που συνέταξε ο Λυμπεράκης Ιωάννης Τοπογράφος Μηχανικός, όπως 
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ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη Δ/νση Τ.Υ. και Πολεοδομίας του Δήμου Τριπόλεως και 

συνυπογράφει η Ανώνυμη Τεχνική  Εταιρεία «ΧΩΡΟΒΑΤΗΣ», η οποία Μελέτη, κατά τα 

νόμιμα,  φέρει συντεταγμένες,   εμφανίζονται να υπάρχουν στην είσοδο του 

οικοπέδου – Έργου δύο κοινόχρηστοι αγροτικοί οδοί, όπως ονομάζονται στη 

Μελέτη, οι οποίες εκκινούν από την Είσοδο της Εγκατάστασης, αφού συνενωθούν 

επ’ ολίγον,    και  φθάνουν μέχρι την Επαρχιακή οδό που συνδέει Τρίπολη- Ασέα 

-Παλαιόχουνη-Μεγαλόπολη   (σήμερα παλαιά Εθνική οδό Τριπόλεως-

Καλαμάτας), η μία  μεγαλύτερου μήκους,   διασταυρούμενη με δημοτική  οδό από 

Κεραστάρι (ασφαλτοστρωμένη) στο ύψος του εργοστασίου, οπότε ενώνονται και 

καταλήγουν συνενωμένες στην Επαρχιακή οδό προς Μεγαλόπολη ή Τρίπολη.   

             Η άλλη εμφανίζεται να διασχίζει την Παλαιόχουνη,  καθέτως,  σε 

«απαγορευτική»  ελάχιστη απόσταση από τις οικίες του Οικισμού Παλαιόχουνης 

(λιγότερο από  100 μέτρα) για να καταλήξει στην Επαρχιακή οδό, χωρίς να 

διευκρινίζεται από τη Μελέτη ΑΝ ΘΑ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ 

ΜΕ ΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΤΟΥΣ     (105.000.000 κιλά σύμμεικτα απορρίμματα  ετησίως)  Η 

ΘΑ ΕΞΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΦΟΥ ΤΟ ΠΑΡΑΔΩΣΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. 

              Η λέξη απαγορευτική αναφέρεται στο φορτίο των φορτηγών,  που θα 

αφορά σύμμεικτα απορρίμματα, όπως θα εξηγήσουμε κατωτέρω.  

             Συνεπώς, η Μελέτη επί της οποίας ελήφθη η προσβαλλομένη Απόφαση 

είναι αόριστος και μάλιστα «εκ δόλου», για να μην εμφανίζονται τα απαγορευτικά 

στοιχεία της.  

 

2) Πέραν αυτών, όμως, η προσβαλλομένη περιλαμβάνει ασάφειες, αντιφάσεις και  

ψευδείς Δηλώσεις .   

       Το θέμα, όπως έχει τεθεί για έγκριση στην προσβαλλομένη Απόφαση είναι: 

«‘Εγκριση Κυκλοφοριακής Σύνδεσης Εισόδου-Εξόδου Μονάδας 

επεξεργασίας Απορριμμάτων και χώρου υγειονομικής  ταφής υπολειμμάτων, 

σύμφωνα με το Π.Δ. 118/06, ιδιοκτησίας Περιφέρειας Πελοποννήσου & 

Περιβαλλοντικής Πελοποννήσου Μ.Α.Ε. στην Κοινότητα Παλαιόχουνη Δ.Ε. 

Βαλτετσίου του Δήμου Τρίπολης» 

Η εγκριθείσα Απόφαση είναι: 

«‘Εγκριση κατασκευής νέας(!!!)  κυκλοφοριακής σύνδεσης εισόδου-εξόδου 

Μονάδας επεξεργασίας Απορριμμάτων και χώρου υγειονομικής  ταφής 

υπολειμμάτων, σύμφωνα με το Π.Δ. 118/06, φερόμενης  ιδιοκτησίας 

Περιφέρειας Πελοποννήσου (!!!!)  & Περιβαλλοντικής Πελοποννήσου Μ.Α.Ε., 
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σύμφωνα με την από 14-06-2018 Σύμβαση Σύμπραξης (!!!),  σε αγροτεμάχιο 

εκτός σχεδίου στην Τ.Κ.  Παλαιόχουνης Δ.Ε. Βαλτετσίου του Δήμου 

Τρίπολης, όπως απεικονίζεται ………………………..» 

       Επ’ αυτών παρατηρούμε: 

 Δεν είναι αληθές, ότι πρόκειται για νέα  κυκλοφοριακή σύνδεση εφόσον δεν 

υπάρχει καμία άλλη προηγούμενη . Ούτε και επόμενη θα υπάρξει με την 

αναφερόμενη προϋπόθεση 2 για την ισχύ της προσβαλλομένης αποφάσεως.  

 Η σύμβαση ΣΔΙΤ δεν έχει τεθεί σε ισχύ, εισέτι, σύμφωνα με το άρθρο 

6 αυτής, επομένως δεν υπάρχει νόμιμο έρεισμα για αναφορά της στην 

προσβαλλομένη Απόφαση.   

 

                  Πράγματι, σύμφωνα με όσα διαλαμβάνονται στις τρεις (3) 

παραγράφους του   άρθρου  6. 1 της Συμβάσεως Συμπράξεως, η οποία 

υπεγράφη  στις 14/6/2018 μεταξύ της  Περιφέρειας Πελοποννήσου και 

της, ανομιμοποίητης από το Ελεγκτικό Συνέδριο Ανώνυμης Εταιρείας 

με την επωνυμία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Μ.Α.Ε.», ως 

δήθεν Ανώνυμης Εταιρείας Ειδικού Σκοπού ( η οποία, όμως,  δεν 

νομιμοποιείται ενεργητικά ως ΙΦΣ) , και ως εκ τρίτου συμβαλλομένης της 

Ανώνυμης Εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» ,   δεν είναι 

δυνατή     η υπογραφή   Πρωτοκόλλου Παράδοσης-Παραλαβής των 

Χώρων του Έργου και  Προσδιορισμού Ημερομηνίας Έναρξης Ισχύος 

της Συμβάσεως, στο οποίο θα επιβεβαιώνεται η ημερομηνία εκπλήρωσης 

των όρων των προβλεπομένων στο άρθρο  6.1.1. εφόσον: 

 

I)       Δεν έχει κτηθεί, εισέτι η κυριότητα των Χώρων του Έργου σε Παλαιόχουνη 

Αρκαδίας (και Σκάλα Λακωνίας), παρά μόνο η «προσωρινή κατάληψη» αυτών για 

εργασίες.  Η κυριότητα αυτή θα κτηθεί μόνον με τη τελείωση των διαδικασιών  

της απαλλοτρίωσης και την καταβολή της πλήρους αποζημίωσης στους 

ιδιοκτήτες (άρθρα 6.1.1. και 6.1.3 ). 

           Οι επικαλούμενες από την Περιφέρεια και την Εταιρεία τυπικές   Αποφάσεις 

αριθμ. 128 και 129/2020   του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου,, η πρώτη για τους 

χώρους σε Λακωνία και η δεύτερη σε Αρκαδία. με τις οποίες παρεσχέθη η Άδεια   

για προσωρινή κατάληψη των Χώρων του Έργου σε Παλαιόχουνη και Λακωνία,  

με αποβολή ιδιοκτητών, νομέων ή κατόχων των απαλλοτριούμενων ακινήτων με 

άμεση παράδοση αυτών, όπως παγίως γίνεται νομολογιακά δεκτό,  και εκτέλεση 

εργασιών πριν από τον προσδιορισμό και την καταβολή αποζημιώσεως στα 

ακίνητα  που περιλαμβάνονται στον Κτηματολογικό Πίνακα της απαλλοτρίωσης 
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της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ΔΕΝ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ 

ΣΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΟΤΙ  ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΕΙ  ΤΗΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΩ 

ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΙΤΗΣΑΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ, ΠΑΡΑ ΜΟΝΟΝ ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗ Η ΑΛΛΩΣ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΑΥΤΩΝ.   

                       Οι δύο αυτές αποφάσεις, χορήγησαν  την Άδεια στην Περιφέρεια 

Πελοποννήσου  για  την  εκτέλεση εργασιών πριν από τον προσδιορισμό και την 

καταβολή αποζημιώσεως στα ακίνητα  που περιλαμβάνονται στον 

Κτηματολογικό Πίνακα της απαλλοτρίωσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 

Περιφέρειας και σε καμία περίπτωση δεν ανεγνώρισαν  κυριότητα αυτής  ή της 

Α.Ε. «Περιβαλλοντική Πελοποννήσου Μ.Α.Ε.» ή της «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

Α.Β.Ε.Τ.Ε.» στους Χώρους του Έργου.  

           

                      ( Είναι πλέον γνωστό, όπως προελέχθη,  ότι  οι διεκδικήσεις των αληθών 

ιδιοκτητών των αγροτικών ακινήτων στην 1η Υποενότητα  (Παλαιόχουνη Αρκαδίας) που 

αποτελούν τους χώρους του Έργου σε ποσοστό 50 % τουλάχιστον, έχουν προκαλέσει 

την έκδοση πλείστων αποφάσεων των πολιτικών Δικαστηρίων Τριπόλεως, που 

αναγνωρίζουν το ιδιοκτησιακό τους δικαίωμα και απαγορεύουν την είσοδο τρίτων σε αυτά. 

                     Ειδικότερα, όπως προαναφέρθηκε υπό Α. έχουν εκδοθεί ενδεικτικά οι 

αποφάσεις Ειρηνοδικείου Τριπόλεως οι αριθμ.: 184/2019 επί αγωγής Μπαρδαβίλλια, 

880/2018 - διαδικασίας Ασφαλιστικών Μέτρων - επί αιτήσεως  Κληρονόμων Θεμιστοκλή 

Πολλάλη,  283/2019 επί αγωγής αδελφών Πανοπούλου, 217/2018 - διαδικασίας 

Ασφαλιστικών Μέτρων -  επί αιτήσεως κληρονόμων Κωνσταντίνου Μπέζου) .     

          Επίσης και κυρίως , εκδόθηκε η αριθμ.  56/2020  απόφαση του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Τριπόλεως, επί αγωγής αποζημίωσης κληρονόμων Κωνσταντίνου Μπέζου 

κατά των 1) Διαμαντή Σιαμπή και 2) της Αναδόχου Εταιρείας του Έργου 

«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Μ.Α.Ε.»   για επιδίκαση «χρηματικής 

ικανοποίησης» λόγω  ηθικής βλάβης την οποίαν υπέστησαν  από παράνομες ενέργειες 

των άνω , οι οποίοι με μυστικές συμφωνίες σε συμπαιγνία και με δόλο  επώλησαν το 

ακίνητό τους και υποχρεώθηκαν να προβούν σε δικαστικούς αγώνες για να πετύχουν να 

σταματήσουν τις παράνομες αυτές ενέργειές τους.    

Πράγματι, με την άνω απόφαση επιδικάσθηκε η καταβολή  χρηματικής ικανοποίησης  

σε βάρος των εναγομένων  λόγω ηθικής βλάβης ποσού  8.000 ευρώ σε κάθε έναν από 

τους  τέσσερις αιτούντες, ενώ στην απόφαση αναφέρεται ότι «…. ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΘΕΙ ΟΤΙ ΟΙ 

ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΙ ΕΙΧΑΝ ΠΡΑΞΕΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΑΙ ΜΕ ΑΛΛΑ ΓΕΙΤΟΝΙΚΑ 

ΑΚΙΝΗΤΑ……..»)). 
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, 

 Επομένως: 

1)  Οι ιδιοκτησίες στην Υποενότητα 1η της Παλαιόχουνης δεν ανήκουν εισέτι 

στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, αλλά ούτε και, πλήρως στην  

«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Μ.Α.Ε.».  

2) Η Σύμβαση ΣΔΙΤ δεν  ισχύει εισέτι, δεν έχει υπάρχει  έναρξη αυτής, πολύ 

περισσότερον , όταν αμφισβητείται η ΑΕΠΟ στην οποία ερείδεται με 

Αιτήσεις Ακυρώσεως στο ΣτΕ.  

 

Ειδικότερα, για την Μονάδα και ΧΥΤΥ σε Παλαιόχουνη, ως και κατωτλερω 

διαλαμβάνουμε,  έχει ασκηθεί η αριθμ. καταθ. 3247/2014 Αίτηση Ακυρώσεως 

ΥΠΕΚΑ κατά της εγκριτικής Αποφάσεως της Μελέτης Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων,  αριθμ. 173714/9.7.2014, από Πολιτιστικούς Συλλόγους 

Παλαιόχουνης και γύρω χωρίων, καθώς και φυσικά πρόσωπα κατοίκους της 

περιοχής, η οποία μετά από 25 περίπου αναβολές οίκοθεν (!!!) εκδικάζεται 

στο Ε’ Τμήμα σε πενταμελή σύνθεση   στις 21/1/2021. 

      

        Επίσης, έχει εκδικασθεί  η με το ίδιο περιεχόμενο για Παλαιόχουνη, 

αριθμ. 3797/2014 Αίτηση Ακυρώσεως του Νικολάου Πατσαρίνου κ.λ.π 

(μείζων μειοψηφία σε Περιφερειακό Συμβούλιο Περιφέρειας Πελοποννήσου ), 

ομού μετά Αιτήσεως Ακυρώσεως Δήμου Οιχαλίας κ.λπ (3 Αιτήσεις)  που αφορά 

στη 2α Υποενότητα του Έργου σε Καλλιρόη Μεσσηνίας, και αναμένεται η έκδοση 

Αποφάσεως.    

 

  II.   Προσέτι: 

          Το θέμα ως έχει διατυπωθεί και έχει εγκριθεί και από την Επιτροπή 

Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τριπόλεως  με τη συμπροσβαλλόμενη αριθμ. 

30/2020 Απόφασή της,  περιέχει Ψευδή Δήλωση εφόσον ο Χώρος της 

Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων και Υγειονομικής ταφής του Έργου 

δεν ανήκει στη ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΑΛΛΑ 

ΟΎΤΕ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Μ.Α.Ε., κατά 50% 

τουλάχιστον,  η δε απόφαση  για της Επίταξη των Χώρων του Έργου σε Π.Ε. 

Αρκαδίας του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου αριθμ. 129/2020 ΔΕΝ 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΕΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ, 

ΑΛΛΩΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, για 

διενέργεια εργασιών,  ΕΦΟΣΟΝ ΤΑ ΜΙΣΑ ΤΟΥΛΆΧΙΣΤΟΝ ΣΥΝΑΦΘΕΝΤΑ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΑ ( βλ. απόφαση αριθμ. 
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56/2000 Μον Πρωτ. Τριπόλεως) οι δε αληθείς ιδιοκτήτες έχουν δικαιωθεί 

είτε με οριστικές αποφάσεις είτε με αγωγές σε εκκρεμοδικία και αποφάσεις 

ασφαλιστικών μέτρων. 

 

 III.   Περαιτέρω, επειδή μόνον με την αναγκαστική απαλλοτρίωση και τη 

διαδικασία αναγνωρίσεως δικαιούχων και καταβολής πλήρους αποζημιώσεως θα 

μεταβιβασθεί η κυριότητα των ακινήτων, ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ 

τους ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΦΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΕ 

ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΑ/ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ , ώστε να ομιλούν για 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΟΥΣ, ΟΠΟΤΕ ΘΑ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΤΕΘΕΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΕ ΙΣΧΥ. 

            Συνεπώς, το θέμα της απόφασης περιέχει Ψευδή Δήλωση, με ό, τι αυτό 

συνεπάγεται για όσους το πρότειναν και όσους το αποδέχτηκαν για ποινικές και 

άλλες ευθύνες, επιφυλασσόμενοι παντός νομίμου δικαιώματός μας γι’ αυτό. 

 

IV.         Εκκρεμούν στο ΣτΕ (Ε΄Τμήμα) οι Περιβαλλοντικοί Όροι για την κυρίως Μελέτη  

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και την Τροποποίησή της από 19/7/2019, Η ΟΠΟΙΑ 

ΠΡΟΣΕΒΛΗΘΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΟΥΝΗΣ και η οποία, 

πρεπει να σημειωθεί,  ΔΕΝ ΕΤΈΘΗ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΥΠΟΨΙΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,  ΩΣ ΘΑ ΕΔΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΈΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ 

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΊΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.  

             Μετά από μετάθεση σε άλλο Τμήμα  της  Εισηγήτριας της υποθέσεως κας Καρλή 

από άλλον Εισηγητή Δικαστή,  η υπόθεση αναβλήθηκε για την 21/1/2021.  

             Συνεπώς, το θέμα της Αποφάσεως  ως έχει τεθεί στην Ημερήσια Διάταξη 

περιλαμβάνει και Ανακριβείς και Ψευδείς Δηλώσεις,  και για το λόγο αυτό 

πρέπει να ακυρωθεί ως αναληθές και  αβάσιμο νόμω και ουσία. .   

 

 

β)  ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΤ’ ΟΥΣΙΑΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΝΟΜΟY 
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           Προφανής γενεσιουργός αιτία της υπαιτίου παραλείψεως αναφοράς της 

εκτάσεως του ακινήτου από τους εμπλεκόμενους Φορείς  δια παραπομπής του 

κειμένου της Αποφάσεως  στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα, είναι: 

1) Το ιδιαίτερο καθεστώς του Περιβαλλοντικά Αδειοδοτημένου Χώρου του Έργου 

στην Παλαιόχουνη Αρκαδίας, το οποίο διέπεται από τους Ν. 4042/12, τις 

διατάξεις του ν. 1650/86, όσες ισχύουν και το Ν. 4014/2011, με την 

αριθμ. 173.714/2014 Απόφαση του ΥΠΕΚΑ, τότε, Υπουργείου 

Περιβάλλοντος & Ενέργειας, σήμερα, η οποία ενέκρινε τη σχετική Μελέτη 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων,   ο οποίος αφορά σε  ενιαία συνολική 

έκταση 278,07 στρεμμάτων.  

 

                          Στην συνολική αυτή έκταση, κατά την υπογραφείσα την 

14/6/2020, αλλά μη ισχύουσα, εισέτι, Σύμβαση Συμπράξεως   πρόκειται 

να κατασκευασθεί Μονάδα Επεξεργασίας και Χ.Υ.Τ.Υ συμμείκτων 

απορριμμάτων. 

                          

                        Η έκταση στο Νομό Αρκαδίας  για την οποίαν έχει 

κηρυχθεί καθολική αναγκαστική απαλλοτρίωση έχει  καθορισθεί για 

278.103,70 τ.μ.  ( από την αρχικώς εξαγγελθείσα για το Έργο των 312 

στρεμμάτων). 

                       Προηγήθηκε η κήρυξη της αναγκαστικής αυτής απαλλοτριώσεως 

δύο φορές από το Περιφερειακό Συμβούλιο Περιφέρειας Πελοποννήσου με τις 

αριθμ. 532/2018     και     146/2019  Αποφάσεις του οι οποίες ακυρώθηκαν 

από την Επιτροπή του άρθρου 68 Π.Δ. 30/1986 (Νομών Αρκαδίας, Αργολίδας, 

Κορινθίας). 

 

                          Στη συνέχεια, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας 

Πελοποννήσου, ούσα αρμοδία πλέον μετά τη διάταξη του άρθρου 229 εδ. 8 

του Ν. 4635/2019 , πλην  αντισυνταγματικώς αρμοδία, όπως θεωρήθηκε 

από σύσσωμο το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου (βλ. προσαγόμενα 

σχετικά) , εφόσον καταστρατηγεί την αληθή βούληση του Λαού, όπως αυτή  

αποτυπώνεται με το συσχετισμό πολιτικών δυνάμεων στο Περιφερειακό 

Συμβούλιο, με την αριθμ. 3453/2019  απόφασή του για την απαλλοτρίωση 

στο Νομό Αρκαδίας, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ 

ΑΠΕΧΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ,  ΠΕΝΤΕ  ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ κ.κ.  ΚΩΝ. 

ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ, ΓΕΩΡΓ. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ, ΑΔΑΜ.  ΤΖΑΝΕΤΕΑ,  ΑΝΑΣΤ. ΜΠΟΖΙΚΗ 

ΚΑΙ ΝΙΚΟΥ –ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΚΙΛΙΤΣΗ,  η οποία έχει ως εξής:   

 «    Ύστερα από διαλογική συζήτηση - Αποφασίζει ομόφωνα (!!). 
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Την κήρυξη της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για λόγους δημόσιας ωφέλειας και 

εν όψει του γεγονότος ότι αφορά σε έργο γενικότερης σημασίας για την οικονομία 

της χώρας (!!) της έκτασης των 278.13,70 τ.μ., που αφορά στη ζώνη κατάληψης για 

την κατασκευή ΜΕΑ και ΧΥΤΥ της Π.Ε. Αρκαδίας, η οποία αποτελεί τμήμα του 

έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  με ΣΔΙΤ», όπως αυτή προσδιορίζεται χωρικά στο συνημμένο 

κτηματολογικό διάγραμμα απαλλοτρίωσης περιμετρικά με τα στοιχεία 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,11,63,64,65-70,71,72,7-74-75-208-209-210-205-204-203-

202-201-196-195-194-192-191-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-

163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-179-18-181-182-182-

183-184-138-137-136-135-19-18-17-106-15-13-96-97-98-99-12-13-54-35-36-

55-56-57-58-59-60-61-62-39-4-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-3-22-23-24-25-

26-27-1, εξαιρουμένων των τμημάτων (α) 66-67-68-69-66, β) 131-132-133-134-

131, γ) 129-130, γ) 129-130-131-132-129, δ) 143-144-145-146-143  και ε) 175-

176-177-178-175.  Στην έκταση προβάλλουν δικαιώματα κυριότητας οι 

αναγραφόμενοι στο συνημμένο κτηματολογικό πίνακα απαλλοτρίωσης. 

Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται υπέρ της Περιφέρειας Πελοποννήσου 

κ.λπ……………………………………………………………………………………………...  

         

    Όμως, ο νομοθέτης ακόμη και στο αναγκαστικό μέτρο της 

αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, απαιτεί ιδιαίτερες προϋποθέσεις για την  

κήρυξη   αυτής σε περιπτώσεις «περιβαλλοντικής αδειοδότησης». 

       

    Ειδικότερα, στο άρθρο 1 περ. γ του Ν. 2882/2001, προβλέπεται επί λέξει:  

                   «1. α…….β…………………………………………………………………………………………………………….. 

γ.   Τήρηση των διαδικασιών για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του ‘εργου ή της 

δραστηριότητας  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4014/2011 (Α’ 209) και την κατ’ 

εξουσιοδότηση  αυτού εκδιδομένων κανονιστικών πράξεων, όπως ισχύουν κάθε φορά, 

εφόσον το έργο για το οποίο θα κηρυχτεί απαλλοτρίωση περιλαμβάνεται μέσα στις 

διατάξεις αυτές.  Η τήρηση των διαδικασιών αυτών μπορεί να παραλείπεται όταν η 

συγκεκριμένη θέση του έργου έχει ήδη προβλεφθεί σε κείμενο ευρύτερου χωροταξικού η 

πολεοδομικού σχεδιασμού…………» 

            Στη συγκεκριμένη περίπτωση της Αρκαδίας, αλλά και των δύο λοιπών θέσεων σε 

Καλλιρρόη και Σκάλα Λακωνίας: 

 Δεν υπάρχει κανενός είδους έστω και πρωτοβάθμιος πολεοδομικός σχεδιασμός. 

 Δεν υπάρχουν χρήσεις γης, σύμφωνα με έγγραφο της Πολεοδομίας Τριπόλεως 

αριθμ. πρωτ. 8687/9.3.2015 έγγραφό της (το αυτό και σε Καλλιρρόη και Σκάλα) 

 Δεν είναι οριοθετημένοι μέχρι σήμερα (έγγραφο αριθμ. 27850/7.7.2015 

Πολεοδομίας Τριπόλεως). 
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 Το άρθρο 2 παρ. 7α του Ν. 4014/2011  «για την περιβαλλοντική αδειοδότηση κ.λπ» 

προβλέπει σχετικά για τους όρους των ΜΠΕ ότι αυτοί θα πρέπει να είναι: α. 

Συμβατοί με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία και β΄Επαρκείς για την 

περιβαλλοντική προστασία κ.λπ. 

 

               Συνεπώς, δεν είναι νόμιμο, νόμω και ουσία,  για ένα συνολικά 

«περιβαλλοντικά αδειοδοτημένο χώρο» για τον οποίον ισχύουν ειδικές 

διαδικασίες και προϋποθέσεις  να αιτιολογεί  τη θετική για το θέμα κατά 

πλειοψηφίαν  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Δήμαρχος Κων 

Τζιούμης στο ότι ένας ιδιοκτήτης (που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Μ.Α.Ε. με συμβόλαιο το οποίο πράγματι 

δεν αμφισβητείται)  έρχεται και του ζητεί κυκλοφοριακή σύνδεση και 

εφόσον έχει πάνω από 4 στρέμματα, δεν μπορεί να του αρνηθεί, γιατί 

μπορεί να θέλει  να χτίσει πύργο!!! 

        Συγκεκριμένα είπε: 

« ………..  Έχει ένα κομμάτι 65 στρέμματα που είναι δικό του με 

συμβόλαια το έχει πάρει, όχι αυτό που γίνεται η διαμάχη η δικαστική για 

τις απαλλοτριώσεις. Όταν λοιπόν ο οποιοσδήποτε Χ ιδιοκτήτης έρχεται 

σε οικόπεδο που είναι δικό του και σου λέει εγώ θέλω κυκλοφοριακή 

σύνδεση, αν δεν κάνω λάθος γιατί το συζητήσαμε και με τους 

υπηρεσιακούς παράγοντες, ο κ.Σμυρνιώτης που είναι μηχανικός , όταν 

είναι πάνω από 4 στρέμματα εκτός σχεδίου που μπορέι θεωρητικά να 

χτίσει, είσαι υποχρεωμένος να του δώσεις (!!!). Είναι δικό του, είναι πάνω 

από 4 στρέμματα, σου λέει εγώ θέλω σύνδεση κύριε  να πάω στο οικόπεδό 

μου γιατί μπορεί να χτίσω έναν πύργο, είσαι υποχρεωμένος να το δώσεις. 

Εδώ λοιπόν δίνουμε σύνδεση για την ιδιοκτησία που έχει στο όνομά της 

η ΤΕΡΝΑ , δε δίνουμε σύνδεση για τα οικόπεδα (!!!), θεωρητικά γιατί δεν 

είναι αμφισβητούμενα ήδη κατατέθηκαν τα λεφτά και ο Νόμος τα έχει 

δώσει στην ΤΕΡΝΑ, δεν δίνουμε σύνδεση για τα οικόπεδα (!!!!), είναι για 

το κομμάτι το δικό τους……….». 

                 Διαπιστώνουμε, δηλαδή, ότι για εξαιρετικά σοβαρά θέματα 

(περιβάλλον, περιβαλλοντική αδειοδότηση, αναγκαστική απαλλοτρίωση)  από τη 

φύση τους και από τη νομοθεσία μας, αντιμετωπίζονται με εξαιρετικά μη 
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βάσιμες και, βασικά, υπεραπλουστευμένες δικαιολογίες και ανακρίβειες, 

πέραν της πραγματικότητας, εφόσον: 

 Δεν έχει εκκινήσει καν η διαδικασία της αναγκαστικής 

απαλλοτρίωσης αλλά ούτε και της επίταξης.  Το κατατεθειμένο 

ποσόν αφορά το ελάχιστο νόμιμο που απαιτεί η επίταξη του 

άρθρου 7Α Ν 2882/2001. 

 Δεν μπορεί να αποσπάται θεωρητικά το οικόπεδο αυτό από τη 

συνολική έκταση των 278 στρεμμάτων των Χώρων του Έργου 

στην Αρκαδία, για να επιτευχθεί είσοδος σε έργο που δεν έχει 

αποκτήσει εισέτι Άδεια Εγκατάστασης. 

 Η Σύμβαση που το προβλέπει είναι ανίσχυρη, εφόσον δεν έχει 

γίνει έναρξη αυτής, αμφισβητείται η σχετική ΑΕΠΟ 

 και  η Εκχώρηση της αρμοδιότητας στην Περιφέρεια 

Πελοποννήσου έχει λήξει σύμφωνα με το άρθρο 4 της 

προγραμματικής Σύμβασης με ΦοΔΣΑ. 

                  Έχουμε, δηλαδή ένα ¨Εργο, για το οποίο δεν έχει δοθεί Άδεια 

Εγκατάστασης, δεν έχει γίνει έναρξη  της Συμβάσεως η οποία το διέπει , η 

σχετική με το Έργο ΑΕΠΟ είναι σε αμφισβήτηση και επιχειρείται με 

«ΚΕΡΚΟΠΟΡΤΑ», ας μας επιτραπεί η έκφραση, με μία αόριστη, αντιφατική, μη 

νόμιμη, αναληθή και αβάσιμη  Απόφαση του Δήμου Τρίπολης, να εισέλθει η 

Εταιρεία σε όλο τον περιβαλλοντικά αδειοδοτημένο Χώρο,  προκειμένου να 

εισαγάγουν πρόχειρα και επικίνδυνα τα απορρίμματα οι Δήμοι, που δεν 

εκτέλεσαν τις νόμιμες υποχρεώσεις τους ως προς τη διαχείριση των 

απορριμμάτων, η οποία ανήκει σε αυτούς από το Νόμο. Το επιεικέστερον θα 

λέγαμε «αναποτελεσματικοί Δήμοι», και δεν αναφερόμεθα σε μικρούς Δήμους, οι 

οποίοι θα ηδύναντο να είναι αποτελεσματικοί εάν ενωθούν με μεγαλύτερους 

Δήμους (βλ. ΔΙΑΔΥΜΑ –Μακεδονία). 

       Τώρα, πλέον, ακόμη ισχυρότερα, εφόσον έληξε, μη ανανεωθείσα πριν από 

τη λήξη της η Προγραμματική Σύμβαση του άρθρου 100 Ν. 3852/2010 μεταξύ 

ΦοΔΣΑ Πελοποννήσου και Περιφέρειας για την εκχώρηση των αρμοδιοτήτων του 

Περιφερειακού Συνδέσμου στην Περιφέρεια (άρθρο 4 της Συμβάσεως).   

                   Επί πλέον, σχετική νομοθεσία για τα όρια Έργων περιβαλλοντικής 

αδειοδότησης για οικισμούς προϋφιστάμενους της 16.8.1923, είναι το άρθρο 6 

παρ. β. του Νόμου 3325/2005 με τον οποίον επιτρέπεται μονον η εγκατάσταση 

δραστηριοτήτων χαμηλής όχλησης σε απόσταση 500 μέτρων από τα όρια των πιο 

πάνω οικισμών.  
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          Συνεπώς η ιδία η εγκατάσταση, αλλά και η δίοδος φορτηγών που θα 

μεταφέρουν τα σύμμεικτα απορρίμματα σε απαγορευτική απόσταση 

από τον οικισμό, όπως προκύπτει από τη Μελέτη στην οποίαν 

στηρίχθηκε η Απόφαση αυτή είναι παράνομη (ΕΣΔΑ σελίς 90, 3.7, 

Οικιστικά –Πολεοδομικά κλπ Κριτήρια γα τη χωροθέτηση εγκαταστάσεων 

διαχείρισης αποβλήτων).   

 

 

4)     Επίσης, πρέπει να αναφερθεί, ότι    εκκρεμούν  στο Δ’ Τμήμα του 

Σ.τ.Ε. με Πενταμελή Σύνθεση  δύο από 9/11/2018 Αιτήσεις (αριθμ. 

καταθ. 2981 και 2982/2018)  των Δήμων  Οιχαλίας και  Κορινθίων κ.λπ., 

καθώς και Πολιτιστικών Συλλόγων και Φυσικών Προσώπων κατά των 

Αποσπαστών Πράξεων της  Σύμβασης Σύμπραξης του Έργου, οι 

οποίες ενέχουν παραβιάσεις της νομοθεσίας και ψευδείς 

βεβαιώσεις για αιρέσεις σχετικά με τη Σύμβαση, οι οποίες δεν 

είχαν πληρωθεί, αν και βεβαιώθηκε το αντίθετο με Αποφάσεις της 

Οικονομικής Επιτροπής και για τις οποίες προέβλεπε η Πράξη 

Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών (ΠΥΔΠ) για το Διαγωνισμό με 

Ανταγωνιστικό Διάλογο και την Επιλογή Προσωρινού και στη 

συνέχεια Οριστικού Αναδόχου. 

     Η έκδοση αποφάσεων επ΄αυτών είναι κρισιμότατη γιατί 

εξαρτούν την ακυρότητα ή μη της Συμβάσεως ΣΔΙΤ και 

εκδικάζονται στο Δ.Τμήμα του ΣτΕ, συνεκδικαζόμενες, σύντομα,  

στις 24/11/2020.  

 

3) Επί πλέον, για την υπόθεση, τίθεται και το μέγιστο θέμα της 

παύσεως της εκχωρήσεως του δικαιώματος διαχείρισης των 

απορριμμάτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου από τον 

Περιφερειακό Σύνδεσμο  ΦοΔΣΑ Πελοποννήσου , με βάση  την από 

14/6/2018 Προγραμματική Σύμβαση άρθρου 100 Ν. 3852/2010 
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της Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΦοΔΣΑ, αφού σύμφωνα με το 

άρθρο 4 αυτής, έχει παρέλθει από την ημερομηνία ισχύος της 

(14/6/2020) το 28μηνο καθοριζομένης ισχύος της χωρίς να 

ανανεωθεί πριν από τη λήξη της.  

 

5)    Τέλος, η προφανής προώθηση των εργασιών εγκατάστασης στους Χώρους του 

Έργου, ενώ  δεν έχει εκδικασθεί εκδοθεί εισέτι απόφαση επί του θέματος 

των Περιβαλλοντικών Όρων της Σύμβασης από το Ε’ Τμήμα του ΣτΕ,  

συνιστά προφανή καταχρηστική άσκηση δικαιώματος κατ΄ άρθρο 281 

Α.Κ., αφού υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη,  

τα χρηστά ήθη  και ο κοινωνικός και οικονομικός σκοπός του 

δικαιώματος και από την  Περιφέρεια Πελοποννήσου και από την 

Ανάδοχο Εταιρεία. 

             Σε κάθε περίπτωση η, δήθεν, Εταιρεία Ειδικού Σκοπού του Έργου 

«Περιβαλλοντική Πελοποννήσου Μ.Α.Ε.», η οποία, βεβαίως δεν αποτελεί 

συνέχεια της εγκριθείσας από το Ελεγκτικό Συνέδριο, αλλά ανύπαρκτης 

«Περιβαλλοντική Πελοποννήσου Α.Ε.», όπως αποδεικνύεται, πλην άλλων , 

και από το ίδιο το Καταστατικό της, ότι είναι, δηλαδή το πρώτον 

ιδρυθείσα  και δεν αποτελεί τροποποίηση άλλης και μάλιστα της 

«Περιβαλλοντική Πελοποννήσου Α.Ε.», δεν 

 

            Συνεπώς, για όλα τα ανωτέρω,  η προσβαλλομένη απόφαση 

πρέπει να ακυρωθεί και ως μη νόμιμη. 

 

  ΙΙΙ.       Περαιτέρω η Προσφυγή μας κατά της γνωμοδοτικής, τελικώς, Αποφάσεως της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής είχε ως ακολούθως, ιστορικά:   

 

«ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν.ΑΡΚΑΔΙΑΣ 
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ΠΡΟΣΦΥΓΗ  

(Άρθρου 227 και 225 παρ. 1 Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 116 και 

117 Ν. 4445/2018). 

 

1.  Του  Σωματείου με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ-ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΩΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΧΟΥΝΗΣ «Η ΑΝΑΛΗΨΙΣ», που εδρεύει στον Πειραιά (οδός 
Κολοκοτρώνη 108) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρό του κ. Δημήτριο Αποστολόπουλο. 

2.   Του Αστικού Συνεταιρισμού με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΕΡΑΣΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ», που εδρεύει στο Κεραστάρι Αρκαδίας και 
εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρό του κ. ΘοδώρητοΜπαρδαβίλλια.  

3)Του Δημητρίου  Αποστολοπούλου του Ιωάννη, ως Προέδρου του Πολιτιστικού Συλλόγου 

Χωρίου Παλαιόχουνης «Η ΑΝΑΛΗΨΙΣ» καιδι’ εαυτόν ατομικώς, ωςκατοίκου Παλαιόχουνης, 

Δήμου Τριπόλεως, Νομού  Αρκαδίας. 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ  

Της υπ’ αριθ. 30/2020 αποφάσεως της υπ’ αριθμ. 9ης Κατεπειγούσης Συνεδριάσεως   

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της 17ης Σεπτεμβρίου 2020με θέμα:  «Έγκριση 

Κυκλοφοριακής Σύνδεσης  Εισόδου-Εξόδου Μονάδας   Επεξεργασίας Απορριμμάτων 

του χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμάτων, σύμφωνα με το Π.Δ. 118/06, 

ιδιοκτησίας Περιφέρειας Πελοποννήσου & Περιβαλλοντικής Πελοποννήσου Μ.Α.Ε. 

στην κοινότητα Παλαιόχουνη Δ.Ε. Βαλτετσίου του Δήμου Τρίπολης”. 

ΜΕ ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ  ΚΑΙ  ΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ 

 

 Προσφεύγουμε ενώπιόν σας αιτούμενοι την ακύρωση της άνω αποφάσεως της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής  για τους κάτωθι ορθούς, νομίμους, βασίμους λόγους και όσους άλλους 

επιφυλασσόμεθα να προσθέσουμε νομίμως και εμπροθέσμως. 

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ. 

  

Στις   17/9/2020, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Παλαιόχουνης κ. Παναγιώτης Βασιλόπουλος ενημερώνει 

την Αντιπρόεδρο του  Εκπολιτιστικού Συλλόγου Παλαιόχουνης κ. Καλλιόπη Κουτουζή, ότι του τηλεφώνησαν 

στις 10.30 περίπου  από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τριπόλεως και συγκεκριμένα η  

Γραμματέας κ. Πιτερού και τον ενημέρωσε ότι θα συνέλθει ατύπως η Επιτροπή με μοναδικό θέμα το 

ανωτέρω. Περαιτέρω, του είπε ότι επειδή κάποια Μέλη έχουν υποχρεώσεις αλλού, η συναίνεση για την άνω 

έγκριση έχει δοθεί τηλεφωνικώς  από όλους και επομένως αποένει μόνο εκείνος για να συναινέσει.   

Ο κ. Πρόεδρος, ευρέθη σε δύσκολή θέση, εφόσον δεν γνώριζε το θέμα ούτε είχε κάποιο γραπτό και 

επεφυλάχθη,  Η κα Κουτουζή  επικοινωνεί αμέσως με κ. Σάσσαλο, Διευθυντή της Πολεοδομίας Τριπόλεως, 
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ο οποίος υπογράφει μαζί με κάποιο άλλο στέλεχος, ο οποίος την άκουσε, αλλά δεν εξέφρασε απόψεις. 

Επίσης, η άνω ζητεί να μιλήσει με τον κ. Δήμαρχο ο οποίος είναι απασχολημένος. 

   Η κα Κουτουζή αποστέλλει  επιστολή με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και ώρα 12.23,  η οποία 

επιστολή  έλαβε αριθμό πρωτοκόλου του Δήμου25634/17.9.2020 προς το Δήμαρχο κ. 

Τζιούμη, Πρόεδρο της Επιτροπής,   με το εξής περιεχόμενο, η οποία αναφέρεται και στην 

προσβαλλομένη απόφαση, ως ληφθείσα υπόψη: 

 « Κύριε Δήμαρχε, λαμβάνοντας γνώση προφορικά και μόνον από τον Πρόεδρο της Κοινότητας 

Παλαιόχουνης για τα θεμα της Έγκρισης κυκλοφορικής σύνδεσης εισόδου εξόδου για το Έργο 

ΣΔΙΤ Απορριμμάτων κ.λπ παρακαλώ πολύ επειδή υπάρχουν σοβαρές ενστάσεις για την 

πραγματική κατάσταση των 312 στρεμμάτων  του έργου, όσον αφορά τις περιλαμβανόμενες 

ιδιοκτησίες, οι οποίες αναφέρονται ψευδώς στο θέμα σας ως ανήκουστες (ενν. ανήκουσες ) σε 

Περιφέρεια Πελοποννήσου και Περιβαλλοντική Πελοποννήσου Μ.Α.Ε., καθόσον η επίταξη δε 

μεταβιβάζει και την  κυριότητα, Παρακαλούμε να δώσετε μια αναβολή ημέρας ή ωρών 

έστω για να στείλουμε στην Επιτροπή σας αναλυτικά τις ενστάσεις μας , οι οποίες 

αναφέρονται και σε ποινικές ευθύνες της Επιτροπής. 

Με τιμή,  

Κ. Γρίσπου-Κουτουζή 

Αντιπρόεδρος Πολ. Συλλόγου Παλαιόχουνης 

(Εφαρμογή ν. 4042/12, Αρχές του Άαρχους, Κλεισθένης άρθρο 100 Παρ. 5). 

Αθήνα 17/9/2020».  

Ήδη, όμως,  η Γραμματεύς της Επιτροπής  τηλεφωνεί και πάλιν στον κ. Πρόεδρο, περί ώρα 

12.40 και του ζητεί να έρθει κατεπειγόντως  στην Τρίπολη γιατί το Συμβούλιο θα 

πραγματοποιηθεί τελικά με την παρουσία όλων στις 13.00, όπως και έγινε . 

           Στο Πρακτικό της προσβληθείσας απόφασης, αναφέρεται ότι ό Πρόεδρος της 

Κοινότητας συνήνεσε. 

 Όμως, προσφεύγουμε κατά της αποφάσεως αυτής,  για τους κατωτέρω λόγους και 

όσους επιφυλασσόμεθα να προσθέσουμε: 

1)   Επειδή,  ο Πρόεδρος της Κοινότητας πολύ ολίγα ή σχεδόν τίποτα γνωρίζει για τα 

μεγάλα νομικά και ποινικά θέματα για το Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕ ΣΔΙΤ» με Ανάδοχο την 

ανομιμοποίητη  από το Ελεγκτικό Συνέδριο «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

Μ.Α.Ε.», που εκκρεμούν στο ΣτΕ, στο Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης, στα Ποινικά και 

Πολιτικά Δικαστήρια Τρίπολης και για το αληθές ιδιοκτησιακό καθεστώς του Χώρου 

του Έργου, καθώς και για τις εκδοθείσες αποφάσεις των Δικαστηρίων της Τρίπολης 

σε αγωγές αληθών ιδιοκτητών ακινήτων στην Παλαιόχουνη και του Μονομελούς 

Εφετείου Ναυπλίου για τις επιτάξεις σε Παλαιόχουνη και Λακωνία, τις αποφάσεις της 

Πολεοδομίας Τρίπολης για Διακοπές Αδειών Μικρής Κλίμακας που έχει εκδώσει 

κατόπιν ενστάσεων του άνω Συλλόγου για το αληθές ιδιοκτησιακό καθεστώς των 

Χώρων του Έργου σε «Σαπολίβαδο»  Παλαιόχουνης, παραπλανώντας τον ότι, δήθεν, 

«Τι 4 στρέμματα του αγροτικού ακινήτου που θα κατασκευαστεί η είσοδος τι 478 

(τελικά από 312)του όλου  Έργου»,«το ίδιο πράγμα είναι»και «Υπάρχουν αποφάσεις 

για Επιτάξεις».  
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2)   Επειδή αναφέρεται στο Πρακτικό της προσβαλλομένης Αποφάσεως , ότι 

συνήνεσε, χωρίς να έχει καν διαβάσει το θέμα σε κάποιο έγγραφο ή να προλάβει να 

συμβουλευτεί τον υπογράφοντα Δικηγόρο που χειρίζεται την υπόθεση στα άνω 

Δικαστήρια, ή τον κ. Μπάλια που χειρίζεται την από 4/10/2014 Αίτηση Ακυρώσεως 

των Πολιτιστικών Συλλόγων και φυσικών προσώπων σε ΣτΕ, πιεζόταν δε να 

συναινέσει και Τηλεφωνικά. 

 

3)Επειδή, το θέμα ως έχει εγκριθεί περιέχει Ψευδή Δήλωση, εφόσον ο Χώρος της 

Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων και Υγειονομικής ταφής του Έργου δεν 

ανήκει στη ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΟΎΤΕ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε.,η δε απόφαση  για της Επίταξη των Χώρων 

του Έργου σε Π.Ε. Αρκαδίας του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου αριθμ. 129/2020 

ΔΕΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΕΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ,  

ΕΦΟΣΟΝ ΤΑ ΜΙΣΑ ΤΟΥΛΆΧΙΣΤΟΝ ΣΥΝΑΦΘΕΝΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ 

ΕΙΝΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΑ ( βλ. απόφαση αριθμ. 56/2000 Μον Πρωτ. Τριπόλεως) οι δε 

αληθείς ιδιοκτήτες έχουν δικαιωθεί είτε με οριστικές αποφάσεις είτε με αγωγές σε 

εκκρεμοδικία και αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων. 

4)   Περαιτέρω, επειδή μονον με την αναγκαστική απαλλοτρίωση και τη διαδικασία 

αναγνωρίσεως δικαιούχων και καταβολής πλήρους αποζημιώσεως θα μεταβιβασθεί η κυριότητα 

των ακινήτων, ώστε να ομιλούν για ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΟΥΣ. 

             Συνεπώς, το θέμα της απόφασης περιέχει ψευδή δήλωση, με ότι αυτό 

συνεπάγεται για όσους το πρότειναν και το αποδέχτηκαν. 

Επειδή, τα Καταστατικά των προσφευγόντων Πολιτιστικών Συλλόγων και του Συνεταιρισμού 

Κερασταρίου, επιδιώκουν αυτούς ακριβώς τους σκοπούς, οι οποίοι προσβάλλονται 

ανεπανόρθωτα από το άνω Έργο, ως ενιαίο σύνολο και έχουν σπουδαίο και ενεστώς έννομο 

συμφέρον για την ακύρωση της προσβαλλομένης Αποφάσεως, όως και τα προσφέυγοντα 

φυσικά πρόσωπα, 

Επειδή, περαιτέρω, δέον όπως και λόγω της σπουδαιότητας της προσβαλλομένης 

αποφάσεως ζητούμε την αναστολή της ενέργειας της μέχρις θέσεως σε ισχύ της από 

14/6/2018 Συμβάσεως ΣΔΙΤ για το Έργο, με την μεταβίβαση της κυριότητας των 

Χώρων του Έργου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, σύμφωνα με το άρθρο 6 αυτής.   

 

Επειδή επιφυλασσόμεθα,  να προσβάλλουμε και απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το 

άνω θέμα, όπου παραπέμπεται, όπως μας πληροφορεί η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και 

Πολεοδομίας του Δήμου Τριπόλεως με σχετικό της έγγραφο αριθμ. πρωτ. 27440/1.10.2020. 

Επειδή οι ισχυρισμοί μας είναι νόμιμοι, βάσιμοι και αληθείς και θέλουν αποδειχθεί δι’ εγγράφων 

και με Μάρτυρα. 

Επειδή η παρούσα κατατίθεται αρμοδίως και εμπροθέσμως, εφόσον μας κοινοποιήθηκε στις 

22/9/2020 , ελάβομεν δε πλήρη γνώση στις 23/9/2020. 
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Επειδή Αντίκλητό  μας ορίζουμε: το Δικηγόρο Αθηνών Ανδρέα Χ. Μπακόπουλο(Α.Μ. Δ.Σ.Α. 

8545/2018 ), κάτοικο Αθηνών, οδός Ακαδημίας 15, τηλ. 210 3622264–6932040419 και με 

ηλεκτρονική διεύθυνση bakopoulos.and@gmail.com. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

και όσους θα προσθέσουμε έγκαιρα με τη ρητή επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματος μας  

ΖΗΤΟΥΜΕ 

 

1.Την ακύρωση της προσβαλλομένης  υπ’ αριθ. 30/2020 αποφάσεως της υπ’ αριθμ. 9ης 
Κατεπειγούσης Συνεδριάσεως   της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της 17ης Σεπτεμβρίου 
2020 με θέμα:  «Έγκριση Κυκλοφοριακής Σύνδεσης  Εισόδου-Εξόδου Μονάδας   
Επεξεργασίας Απορριμμάτων του χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων, 
σύμφωνα με το Π.Δ. 118/06, ιδιοκτησίας Περιφέρειας Πελοποννήσου & 
Περιβαλλοντικής Πελοποννήσου Μ.Α.Ε. στην κοινότητα Παλαιόχουνη Δ.Ε. Βαλτετσίου 
του Δήμου Τρίπολης. 

2.   Την έκδοση σχετικής ειδικής Πράξεως από το Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοικήσεως  
Πελοποννήσου για το παράνομο αυτής, με την  ταυτόχρονη  ακύρωσή της.   

3. Την αναστολή εκτελέσεως της ανωτέρω Αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του 
Δήμου Τριπόλεως  και με Προσωρινή Διαταγή με απόφαση του κ. Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκηση μέχρις θέσεως σε ισχύ της από 14/6/2018 Συμβάσεως ΣΔΙΤ.-  

 

Αθήνα, 7/10/ 2020. 

                                                     Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος» 

       

  IV.       Επειδή, οι Σύλλογοι των κατοίκων μας και εμείς τα φυσικά 

πρόσωπα Πρόεδροι αυτών, οι οποίοι ασκούμε την παρούσα ως 

Πρόεδροι των Πολιτιστικών Συλλόγων, σύμφωνα και με τις από 

28/10/2020 Αποφάσεις των Διοικητικών τους Συμβουλίων,   αλλά 

και δι’ εαυτούς ατομικώς,   έχουμε  άμεσο, σπουδαίο και ενεστώς 

έννομο συμφέρον, σύμφωνα και με τους σκοπούς των 

Καταστατικών τους και του γεγονότος ότι είμεθα κάτοικοι,  να 

ακυρωθεί η προσβαλλομένη απόφαση γιατί κινδυνεύει η υγεία και η 

περιουσία τους, καθώς και το περιβάλλον.    

          Πράγματι, κινδυνεύουμε να υποστούμε ανεπανόρθωτη ή 

δυσχερώς επανορθώσιμη βλάβη σε περίπτωση που εκτελεσθεί άμεσα η 

προσβαλλόμενη Απόφαση και η συμπροσβαλλομένη σχετική με αυτήν   

και δεν ανασταλεί. 

Επειδή, δεν συντρέχει κάποιος αποχρών λόγος μείζονος 

δημοσίου συμφέροντος, που να αποκλείει τη χορήγηση της 
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αιτουμένης, δια της παρούσης αναστολής, εφόσον εναλλακτική 

διαχείριση των αποβλήτων με έργα μεταβατικής  διαχείρισης έχουν ήδη 

αδειοδοτηθεί σε πολλούς Δήμους ενώ άλλες μορφές εναλλακτικής 

διαχείρισης λειτουργούν σήμερα ή θα λειτουργήσουν άμεσα είτε από 

Δήμους μεμονωμένα ή σε διαδημοτική συνεργασία, όπως άλλωστε, έχει 

προβλεφθεί σχετικά με διάταξη η οποία περιλαμβάνεται στην εγκριτική 

Απόφαση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) 

του ΠΕΣΔΑ Πελοποννήσου, προβλέπεται δε και από το Εθνικό Σχέδιο 

Διαχείρισης Αποβλήτων. 

             Επειδή,  το Δημόσιο συμφέρον σταθμίζεται με τη 

λειτουργία Πολιτεύματος και τις ατομικές ελευθερίες, καθώς και  

το όφελος των πολιτών, προϋποθέσεις που ενυπάρχουν στους 

ανωτέρω επικληθέντες λόγους,  όπως αβίαστα συνάγεται από την 

παράθεση τους,  για την αναστολή της  προσβαλλομένης 

αποφάσεως, αποκλειομένης κάθε άλλης εκδοχής περί δημοσίου 

συμφέροντος, αφού η βλάβη που θα προξενηθεί θα είναι μόνιμη 

και διαρκής και εφόρου ζωής, όσο θα λειτουργεί το έργο ΣΔΙΤ με 

την «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» και Φορέα την Περιφέρεια 

Πελοποννήσου . 

 

             Πράγματι, είναι παραπάνω από βέβαιο και σαφές, κατ’ επίκληση 

και των αναγραφομένων στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του 

Έργου, εκπονηθείσης από την Κοινοπραξία «ENVIROPLAN A.E.” (για 

πλήρη καταστροφή χλωρίδας και πανίδας πέριξ του Έργου, αναγκαίους 

ψεκασμούς κ.λ.π. – όταν η απόσταση του 1ου Εργοστασίου από το Κέντρο 

Παλαιόχουνης είναι μόλις 920 μέτρα σύμφωνα με χάρτη με συντεταγμένες 

της ιδίας, σε άλλα δε σημεία του Οικισμού μόλις 450 μ. ),  αφού 

μακροπρόθεσμα και  στην μέγιστη εμβέλειά του το έργο θα 

καταστρέψει ολοσχερώς κάθε ίχνος ζωής και θα προκαλέσει  

μόνιμη βλάβη της υγείας των πολιτών,  ενώ εάν το έργο γίνει με 

Αποκεντρωμένη Διαχείριση, δηλαδή με τοπικές μικρότερες 

Μονάδες σε κάθε Δήμο, θα είναι ήσσονος σημασίας και μικρότερης 

εμβέλειας επηρεασμού των ζώντων οργανισμών   και της φύσης, 

και συνεπώς δεν θα υπάρχει  ανεπανόρθωτη βλάβη της υγείας των 

πολιτών και της χλωρίδας κα πανίδας και θα είναι αυτή ευχερώς 

διαχειρίσιμη. Επίσης,   θα προσφέρει πολλαπλό κέρδος στους 

κατοίκους, από τη διαχείριση των ιδίων τους απορριμμάτων και με 

ηπιότερες μεθόδους διαχείρισης, δηλαδή διαλογή στην πηγή, 

ανάκτηση, επαναχρησιμοποίηση και  ανακύκλωση και όχι 

«διάθεση» σε φαραωνικούς ΧΥΤΥ (Χώρους Υγειονομικής Ταφής 

Υπολειμμάτων). 
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                 Είναι χαρακτηριστικό, ότι, επειδή σε μία ΜΠΕ, πρέπει να 

περιλαμβάνονται οι πιθανές επιπτώσεις των εργασιών κατασκευής και 

λειτουργίας του Έργου στον πληθυσμό, την χλωρίδα και πανίδα, στο 

έδαφος, στο νερό, στον αέρα, στο τοπίο, όπως και η αλληλοεπίδραση των 

παραγόντων αυτών, τα συμπεράσματα από τις σχετικές υποχρεωτικές 

αναφορές στη Μελέτη για το Εργο ΣΔΙΤ με την ΤΕΡΝΑ και φορές 

την Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι, αν μη τι άλλο, βαρύτατα για 

τους ανθρώπους, τα ζώα , τα φυτά, το νερό , τον αέρα , το έδαφος 

και γενικά το περιβάλλον, αποτέλεσμα αναμενόμενο για 

φαραωνικές Μονάδες και ΧΥΤΥ, με τους τελευταίους να 

δικαιολογούνται στην Ευρώπη, πλέον μόνον για ταφή  

Επικινδύνων Αποβλήτων (ορ. σχετική Επιστολή από 30/08/2016 - Ref. 

Ares (2016) 4869029- Στελεχών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

Περιβάλλοντος προς τον ‘Ελληνα Πρέσβη και Μόνιμο Αντιπρόσωπό μας 

στην Ευρωπαϊκή Ενωση  κ. Ανδρέα Παπασταύρου).   

Περαιτέρω, οι αναφορές που γίνονται στην ΜΠΕ για διαλογή και 

ανακύκλωση είναι αόριστες και προσχηματικές, αφού δεν θέτουν 

συγκεκριμένους στόχους. 

     

          Επειδή οι ισχυρισμοί μας είναι νόμιμοι, βάσιμοι και αληθείς και θέλουν 

αποδειχθεί με έγγραφα  και με Μάρτυρες. 

Επειδή η παρούσα κατατίθεται αρμοδίως και εμπροθέσμως. 

Επειδή Αντίκλητό  μας ορίζουμε: το Δικηγόρο Αθηνών Ανδρέα Χ. Μπακόπουλο (Α.Μ. 

Δ.Σ.Α. 8545/2018 ), κάτοικο Αθηνών, οδός Ακαδημίας 15, τηλ. 210 3622264–

6932040419 και με ηλεκτρονική διεύθυνση bakopoulos.and@gmail.com. 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

και όσους θα προσθέσουμε έγκαιρα με τη ρητή επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματος μας  

ΖΗΤΟΥΜΕ 

 

1.      Την ακύρωση της υπ’ αριθ. 377/2020 αποφάσεως της με αριθμό  36/2020 

Συνεδριάσεως   του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τριπόλεως  της 15ης Οκτωβρίου  2020,  

με θέμα:  «Έγκριση Κυκλοφοριακής Σύνδεσης  Εισόδου-Εξόδου Μονάδας   Επεξεργασίας 

Απορριμμάτων και χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων, σύμφωνα με το Π.Δ. 
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118/06, ιδιοκτησίας Περιφέρειας Πελοποννήσου & Περιβαλλοντικής Πελοποννήσου 

Μ.Α.Ε. στην Κοινότητα Παλαιόχουνη Δ.Ε. Βαλτετσίου του Δήμου Τρίπολης”. 

2.   Την ακύρωση της συνοδευούσης αυτήν γνωμοδοτικής, κατ’ άρθρο 94 του Ν. 

4685/2020,   αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τριπόλεως, αριθ. 

30/2020, όπως ορθώς επανελήφθη,  με το αυτό θέμα, :  «Έγκριση Κυκλοφοριακής 

Σύνδεσης  Εισόδου-Εξόδου Μονάδας   Επεξεργασίας Απορριμμάτων του χώρου 

υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων, σύμφωνα με το Π.Δ. 118/06, ιδιοκτησίας 

Περιφέρειας Πελοποννήσου & Περιβαλλοντικής Πελοποννήσου Μ.Α.Ε. στην 

κοινότητα Παλαιόχουνη Δ.Ε. Βαλτετσίου του Δήμου Τρίπολης”. 

    

3.   Την έκδοση σχετικής ειδικής Πράξεως από το Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοικήσεως  Πελοποννήσου για το παράνομο αυτής, με 

την  ταυτόχρονη  ακύρωσή της.   

4. Την αναστολή εκτελέσεως της ανωτέρω Αποφάσεως του Δημοτικού 

Συμβουλίου  Τριπόλεως και με Προσωρινή Διαταγή με απόφαση του κ. 

Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκηση μέχρις, : α)  εκδόσεως 
Αποφάσεως  από το Ε΄Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, 

Πενταμελούς Συνθέσεως  ή από οποιοδήποτε δικαστικό  σχηματισμό 

ήθελαν παραπεμφθεί οι κατωτέρω Αιτήσεις Ακυρώσεως, και ειδικότερα επί 

της από 6/10/2014 Αιτήσεως Ακυρώσεως αριθμ. καταθ. 3247/2014 του 
Πολιτιστικού Συλλόγου χωρίου Παλαιόχουνης κ.λ.π,  καθώς και της αριθμ. 

καταθ. 3797/2014 Αιτήσεως Ακυρώσεως του Νικολάου Πατσαρίνου κ.λ.π. 

κατά της αριθμ. 173714/2014 αποφάσεως ΥΠΕΚΑ, τότε, νυν Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που αφορούν στην 1η Υποενότητα του Έργου 

σε Παλαιόχουνη Αρκαδίας, β) μέχρι εκδόσεως αποφάσεως του Δ’ 

Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, Πενταμελούς 
Συνθέσεως ή οποιουδήποτε δικαστικού σχηματισμού ήθελαν 

παραπεμφθεί, οι δύο από 9/11/2018  (αριθμ. καταθ. 2982 και 2981/18, 

αντίστοιχα) Αιτήσεις Ακυρώσεως του Δήμου Οιχαλίας και του Δήμου 
Κορινθίων κ.λπ για τις Αποσπαστές Πράξεις της Συμβάσεως ΣΔΙΤ με τις 

οποίες ζητείται η ακύρωση αυτής.   γ)  μέχρι εκδόσεως Πιστοποιητικού 

Ενάρξεως της από 14/6/2018 Συμβάσως ΣΔΙΤ κατά το άρθρο 6 αυτής, και 

τέλος δ) μέχρι εκδόσεως Πιστοποιητικού Εγκαταστάσεως στο Χώρο του 
Έργου σε Αρκαδία από το αρμόδιο Υπουργείο  Ανάπτυξης και Επενδύσεων.- 

 

Αθήνα, 4/11/ 2020. 

                                                     Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 15, ΑΘΗΝΑ 
ΤΗΛ: 210 3622264, 2103628247 
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FAX: 210 3605182 
email: bakopoulos.and@gmail.com 
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