
Συνεδρίαση :  15/2008 Δευτέρα 14/04/2008 ΑΠΟΦΑΣΗ   163/2008 

Πρακτικά Δημαρχιακής Επιτροπής   1

 

 
 
  

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   15/2008 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   163/2008 
 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 14η Απριλίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00  
συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28 στην 15η/2008 
συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 10-04-2008 
πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  
 
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Παναγιώτης Ε. Νίκας, Δήμαρχος Καλαμάτας, 
Πρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής και από τα τακτικά μέλη οι κ.κ. 1) Καμβυσίδης 
Ιωάννης, 2) Κουδούνης Αργύριος  και 3) Πολίτης Δημήτριος.  
 
Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ.: 1) Αλευράς Διονύσιος,   
2) Κοσμόπουλος Βασίλειος και 3) Λαγανάκος Γεώργιος.   
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα παρακάτω αναπληρωματικά μέλη της 
Δημαρχιακής Επιτροπής :  
 
α) από την πλευρά της πλειοψηφίας ο κ. Κουρκουτάς Γεώργιος, ο οποίος συμμετέχει στη 

συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Λαγανάκο Γεώργιο και  
 
β) από την πλευρά της μειοψηφίας οι  κ.κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης και Μπάκας Ιωάννης, οι 

οποίοι συμμετέχουν στη συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τους κ.κ. Αλευρά Διονύσιο 
και Κοσμόπουλο Βασίλειο.   

 
Στη συνεδρίαση παρίσταται επίσης ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Παναγιώτης 
Κουτσογιαννόπουλος. 
 
 
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 1ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Τροποποίηση κανονισμού καθαριότητας Δήμου Καλαμάτας. 

Στην παρούσα συνεδρίαση και κατά τη συζήτηση του εν λόγω θέματος έχουν προσκληθεί 
ενδιαφερόμενοι φορείς και πολίτες ώστε να συμμετάσχουν στη διαδικασία της τελικής 
διαβούλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 79 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 
3463/2006). 
Κατόπιν αυτού παραβρίσκονται στη συνεδρίαση οι κ.κ. Στέφανος Κουνιάδος, 
εκπροσωπώντας την Οικολογική Κίνηση Καλαμάτας,  Γεωργία Σαραντέα – Κουνιάδου, 
εκπροσωπώντας την Ένωση Καταναλωτών Μεσσηνίας, Άγγελος Δημόπουλος, 
εκπροσωπώντας το Σύλλογο ¨Φίλοι του Μεσσηνιακού Κόλπου¨, Καράμπη, εκπροσωπώντας 
την Επιτροπή Πρωτοβουλίας Πολιτών Μεσσηνίας για την ολοκληρωμένη διαχείριση των 
απορριμμάτων, Ηλίας Αλειφέρης, Καλαματιανός ο οποίος έχει εμπειρία στον τομέα της 
οργάνωσης επιχειρήσεων καθώς και πολυετή σχετική εμπειρία από την επαγγελματική 
δραστηριοποίησή του και διαμονή του στη Γερμανία.     
 
Στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του θέματος αυτού παραβρίσκονται επίσης και οι 
δημοτικοί υπάλληλοι του Τμήματος Αποκομιδής Απορριμμάτων του Δήμου      
Παπαδόπουλος Γιάννης, Προϊστάμενος, και Μάλαμας Γεώργιος.  
 
 
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Δήμαρχος λέει τα εξής: 

 
Τροποποίηση Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Καλαμάτας. 
Έρχεται για δεύτερη φορά διότι υπήρχαν ελλείψεις στη δημόσια 

διαβούλευση.  
 
Ακολούθως ο κ. Δήμαρχος αναφέρεται στην εισήγηση του Τμήματος Αποκομιδής 
Απορριμμάτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου που ήταν στο φάκελο του 
θέματος προς ενημέρωση, μαζί με το σχέδιο του Κανονισμού Καθαριότητας που 
διαμορφώθηκε από την Υπηρεσία, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κανονισμού καθαριότητας. 
 
Σας διαβιβάζουμε το σχέδιο του κανονισμού καθαριότητας όπως αυτό 
διαμορφώθηκε από την Υπηρεσία μας αφού λήφθηκαν υπόψη οι προτάσεις και 
παρατηρήσεις των φορέων και των δημοτών που ανταποκρίθηκαν στη σχετική 
πρόσκληση του Δήμου Καλαμάτας.  Το σχέδιο αυτό πρέπει να εισαχθεί, προς 
συζήτηση, σε συνεδρίαση της Δημαρχιακής Επιτροπής, αποτελώντας τη βάση για τη 
διαμόρφωση της σχετικής εισήγησή της προς το Δημοτικό Συμβούλιο μετά βέβαια και 
την έκφραση των απόψεων των φορέων και των δημοτών αλλά και των αιρετών του 
Δήμου. Για τον λόγο αυτό στη συνεδρίαση της Δημαρχιακής Επιτροπής όπου θα 
συζητηθεί το θέμα, θα πρέπει να προσκληθούν οι ενδιαφερόμενοι φορείς και πολίτες 
ώστε να συμμετάσχουν στη διαδικασία της τελικής διαβούλευσης, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 79 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.). Επίσης στη συνεδρίαση 
αυτή της Δημαρχιακής Επιτροπής ή και πριν απ΄ αυτήν, είναι απαραίτητη η κατάθεση 
των απόψεων της υπηρεσίας οι οποίες έχουν ζητηθεί τόσο για τη βελτίωση του 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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περιεχομένου του κειμένου όσο και για τη διασφάλιση των καλλίτερων 
προϋποθέσεων υλοποίησής του. 
 
Υπενθυμίζεται ότι, στη μέχρι τώρα διαδικασία, υιοθετήθηκε εκείνο το μέρος των 
γραπτών προτάσεων που υποβλήθηκαν στον Δήμο που μπορούσε σε αυτή τη 
φάση να υιοθετηθεί, σύμφωνα με το σκεπτικό που αναπτύχθηκε στη συνάντηση 
όλων των ενδιαφερομένων η οποία έλαβε χώρα στις 22/01/2008, στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας. Οι εκδηλώσαντες ενδιαφέρον 
ήταν: 
 

- η Οικολογική Κίνηση Καλαμάτας, 
- η Ένωση Καταναλωτών Μεσσηνίας, 
- η Επιτροπή πρωτοβουλίας πολιτών Μεσσηνίας για την ολοκληρωμένη 

διαχείριση των απορριμμάτων, 
- οι φίλοι του Μεσσηνιακού Κόλπου, 
- ο Καλαματιανός φοιτητής Κ. Σωτήρης Βαρελάς ο οποίος έκανε την 

μεταπτυχιακή του εργασία μελετώντας τη διαχείριση των απορριμμάτων στο 
Δήμο Καλαμάτας και 

- ο κ. Ηλίας Αλειφέρης, Καλαματιανός ο οποίος έχει εμπειρία στον τομέα της 
οργάνωσης επιχειρήσεων καθώς και πολυετή σχετική εμπειρία από την 
επαγγελματική δραστηριοποίησή του και  διαμονή του στη Γερμανία. 

 
Περιληπτικά επισημαίνεται ότι στο αρχικό σχέδιο τροποποίησης έγιναν κυρίως οι εξής 
αλλαγές: 
 

1) Υιοθετήθηκε η πρόταση για εφαρμογή ηπιότερων λέξεων και φράσεων και 
έτσι οι αρχικοί όροι «επιβάλλει», «ποινή», «οφείλει – οφείλουν», «παραβάτης», 
«παράβαση» έχουν αντικατασταθεί από τους όρους «υποχρέωση που 
επιβάλλεται από τον κανονισμό», «πρέπει», «υπόχρεος από τον κανονισμό»,  
«μη τήρηση», «μη συμμόρφωση» κλπ. Ειδικότερα δεν έγινε αποδεκτή, όπως 
προέκυψε από τη συζήτηση, η πρόταση ορισμένων να αντικατασταθεί ο 
όρος «πρόστιμο» από τον όρο «τέλος» για λόγους τυπικούς και πρακτικούς. 

2) Υιοθετήθηκε ο διευρυμένος τίτλος του συζητούμενου κανονισμού ως 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ αφού πράγματι ρυθμίζει και άλλα 
θέματα πέραν της καθαριότητας. 

3) Υιοθετήθηκε η πρόταση να γίνει αναφορά στη πρόληψη ρύπανσης από την 
επαγγελματική δραστηριότητα κατά τα θρησκευτικά και άλλα πανηγύρια 
(άρθρο 12). 

4) Υιοθετήθηκε η πρόταση να γίνει αναφορά στην αντιμετώπιση αυθαίρετης 
στάθμευσης δίπλα από τους κάδους των απορριμμάτων με αποτέλεσμα να 
δυσχεραίνεται ή να γίνεται αδύνατη η αποκομιδή τους (άρθρο 21). 

5) Θεωρείται σωστή η παρατήρηση ότι η αναφορά της σχετικής νομοθεσίας 
δεν ήταν πλήρης, δεν θεωρείται όμως αυτό ως κυρίαρχο στοιχείο ούτε είναι 
απαραίτητο στοιχείο ενός τέτοιου κανονισμού και δεδομένου ότι βρίσκεται σε 
εξέλιξη η διαδικασία σύνταξης της νέας Ευρωπαϊκής Οδηγίας, προκρίνεται η 
μη αναλυτική καταγραφή της σχετικής νομοθεσίας ως συνοδευτικού 
στοιχείου του κανονισμού. 

6) Υιοθετήθηκε η πρόταση για αναλυτικότερη αναφορά στον κανονισμό της 
κομποστοποίησης των οργανικών απορριμμάτων (άρθρο 11). Δεν 
υιοθετήθηκε βέβαια και η πρόταση για τη λειτουργία από τώρα της ΜΟΛΑΚ 
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αποκλειστικά με προδιαλεγμένα οργανικά απορρίμματα για τους λόγους που 
αναλυτικά εκτέθηκαν στην προαναφερθείσα συνάντηση. 

 
Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η υποβληθείσα πρόταση για αλλαγή του τρόπου 
λειτουργίας των κάδων συλλογής, δηλαδή αντί να έχουμε κάδους ανά οικοδομικό 
τετράγωνο ή ανά περιοχή να χρεώσουμε τους κάδους ανά νοικοκυριό ή ανά 
πολυκατοικία ώστε να υπάρχουν υπεύθυνοι για τη σωστή τους λειτουργία, 
συζητήθηκε αναλυτικά αφού άλλωστε η πρόταση αυτή είχε απασχολήσει την 
υπηρεσία μας και πριν, μετά από εμπειρίες που έχουμε αποκτήσει από το εξωτερικό. 
Εκτιμήθηκε όμως ότι, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, οι υποδομές της πόλης μας δεν 
μπορούν να εξυπηρετήσουν μια τέτοια, πράγματι αποτελεσματική, διαδικασία 
αποκομιδής. Πρόκειται όμως για ένα θέμα το οποίο συνεχίζει να μας απασχολεί. 
 
  

Για το Τμήμα 
Αποκομιδής Απορριμμάτων 

Γιάννης Παπαδόπουλος 

Για τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος 
 

Γιάννης Λιοντήρης 
 
 
 
Συνεχίζοντας ο κ. Δήμαρχος λέει τα εξής: 

 
Είναι εδώ και ο Γιώργος ο Μάλαμας που είναι η ατμομηχανή κατά κάποιον 
τρόπο της καθαριότητας, Γιώργο το λέω πάρα πολλές φορές, κάνεις έναν 

αγώνα πολύ μεγάλο και πολύ σημαντικό σε επίπεδο πράξης, γιατί στα γραφεία γίνεται ο 
σχεδιασμός ασφαλώς αλλά αν δεν υπάρξει η υλοποίηση από κάτω … 
Να μην διαβάζω χαρτιά, κ. Παπαδόπουλε πείτε 3 κουβέντες γι΄ αυτό. Έτσι και αλλιώς θα 
πάει Δημοτικό Συμβούλιο όπου θα κάνουμε αναλυτική συζήτηση. 

 
Έχουμε κάνει μία συνάντηση έξω από τη διαδικασία της Δημαρχιακής 
Επιτροπής για να προετοιμάσουμε το θέμα, το δεύτερο μήνα του 

χρόνου. Οι φορείς και οι δημότες που ενδιαφέρονταν  και απάντησαν στην πρόσκλησή μας 
μας έχουν υποβάλει και γραπτά τις προτάσεις τους αλλά εκεί κάναμε  εξειδίκευση της 
κουβέντας και συγκρατήσαμε, μέσα από την κουβέντα, πως έπρεπε να τροποποιήσουμε 
κατά την υπηρεσιακή εκτίμηση τον Κανονισμό.   
Αυτό το σχέδιο που σας έχουμε μοιράσει είναι η τελική μας πρόταση, απλώς την 
προηγούμενη βδομάδα, μαζί με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, χρειάστηκε να κάνουμε μια 
περαιτέρω βελτίωση  όλου του σχεδίου σε ορισμένα οριακά σημεία τα οποία εάν  θέλετε 
μπορώ να σας τα αναπτύξω αναλυτικά.  
Είναι λοιπόν το σχέδιο μετά από τη διαδικασία που έχουμε κάνει για να βοηθήσουμε τη 
συζήτηση και την τελική απόφαση – εισήγηση της Δημαρχιακής Επιτροπής.  
 
Κύριε Δήμαρχε αυτά θέλω να πω σε γενικές γραμμές, άμα χρειάζεται  κάτι επιμέρους 
ευχαρίστως να σας απαντήσω.  

 
Κύριε Μάλαμα, θέλεις να πεις κάτι; 
 
Όχι δεν έχω κάτι να προσθέσω. Αν χρειαστεί κάποια λεπτομέρεια στην 
πορεία, να συμπληρώσουμε. 
 
Έχετε βάλει να εκχωρήσει το Δημοτικό Συμβούλιο στη Δημοτική Αστυνομία 
την αρμοδιότητα για τον έλεγχο… Το έχετε βάλει αυτό έτσι; Υπολογίστε ότι 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΜΑΛΑΜΑΣ: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 
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15 Σεπτεμβρίου θα έχουμε πάνω από 12 δημοτικούς αστυνομικούς οπότε να πάρουν και 
αυτή την αρμοδιότητα αυτοί.  
Εντάξει. 
Έχετε το σχέδιο που έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο, είναι με τίτλους, παράτιτλους κ.λ.π., 
με περιεχόμενα ώστε να μπορεί κάποιος να προστρέξει και να τα βρει και επίσης θα κάνουμε   
και μία προβολή από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και την τηλεόραση   και τον συμβατικό 
τύπο.  
Δημόσια διαβούλευση έχετε κάνει και έχετε καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα και σήμερα 
στην Επιτροπή μπορούμε να πούμε και δημόσια μερικά πράγματα και στη συνέχεια όποιοι 
θέλουν από τους φορείς μπορούν να έρθουν και στο Δημοτικό Συμβούλιο όπου θα ληφθεί 
και η απόφαση η οριστική, να πουν και ότι θέλουν επιπλέον.  
 
Ποιοι θέλουν να μιλήσουν και εκ μέρους ποίου. 
 
Ο κ. Κουνιάδος. 

 
Εκ μέρους της Οικολογικής Κίνησης Καλαμάτας,  Ένωσης Καταναλωτών, 
Φίλων του Μεσσηνιακού Κόλπου και της Επιτροπής Πρωτοβουλίας … 

 
Για όλους αυτούς;   
  
Ναι. 
 

Συμπίπτουν οι απόψεις σας. Προφανώς.  
 

(και απευθυνόμενος στον κ. Αλειφέρη) 
Εσείς κύριε; Τι εκπροσωπείτε εσείς;  
Α μόνος σας. 
Ελάτε κ. Κουνιάδε. Έχετε συζητήσει και με τους υπαλλήλους κ.λ.π., κάποια αποδέχτηκαν 
κάποια δεν αποδέχτηκαν. Αυτά τα λέγω να καταγράφονται και στα πρακτικά για τον τύπο 
αλλά και την ουσία…  

 
Ακριβώς. 
 

Ελάτε.   
  
Εκ μέρους  
της Οικολογικής Κίνησης Καλαμάτας,  

της Ένωσης Καταναλωτών Μεσσηνίας,  
των Φίλων του Μεσσηνιακού Κόλπου και  
της Επιτροπής Πρωτοβουλίας Πολιτών Μεσσηνίας Για Την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Των 
Απορριμμάτων.  
 
 
Προς 
Τη Δημαρχιακή Επιτροπή 
Του Δήμου Καλαμάτας 
 
Θέμα: Τροποποίηση Κανονισμού Καθαριότητας, Παρατηρήσεις - Προτάσεις – Τροποποιήσεις 
των πιο πάνω φορέων. 
 
 

ΚΟΥΝΙΑΔΟΣ: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΚΟΥΝΙΑΔΟΣ: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΚΟΥΝΙΑΔΟΣ: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΚΟΥΝΙΑΔΟΣ: 
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Αναφερόμενοι στο υπ’ αριθμό 7179/1-4-2008 έγγραφο σας, σας καταθέτουμε τις κοινές 
συμπληρωματικές παρατηρήσεις μας επί των άρθρων του Κανονισμού Καθαριότητας σε 
συνδυασμό με όσες είχαμε καταθέσει ύστερα από την πρόσκληση σας για διαβούλευση. 
 
Θέλουμε να ελπίζουμε πως η διαβούλευση αυτή θα έχει ουσιαστικό περιεχόμενο 
ανταποκρινόμενη στο γράμμα και στο πνεύμα του Νόμου και όχι απλώς για την κάλυψη του 
τύπου. 
 
Τα όσα σας καταθέτουμε με το παρόν μας και όσες προτάσεις σας έχουμε καταθέσει τα 
έχουμε επεξεργαστεί με πολύ μεγάλη υπευθυνότητα και λεπτομέρεια και θέλουμε να 
πιστεύουμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας έχει την αποφασιστικότητα και τη 
βούληση να λύσει το γόρδιο δεσμό των απορριμμάτων ακολουθώντας πιστά και κατά 
γράμμα τη νομοθεσία, οδηγίες της Ε.Ε και τις ΚΥΑ, της Ελληνικής Νομοθεσίας, καθώς και τις 
τελευταίες αποφάσεις της Ε.Ε για την ανάδειξη της Ε.Ε σε κοινωνία της ανακύκλωσης. 
 
Οι τέσσερις φορείς που καταθέτουμε αυτές τις προτάσεις αποτελούμε τους φορείς 
εκπροσώπησης ενός πολύ μεγάλου μέρους των πολιτών που ενδιαφέρονται και μας πιέζουν 
να αγωνιστούμε για το περιβάλλον και την ποιότητα της ζωής τους. Νομιμοποιούμαστε 
λοιπόν να εκφράζουμε την εικαζόμενη βούλησή τους για ένα περιβάλλον καθαρό, για την 
ποιότητα της ζωής τους και την αειφορική λειτουργία του Δήμου μας, μεταξύ άλλων και στο 
συγκεκριμένο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων. 
 
Παρέλκει να σας πούμε τι σημαίνει καθαριότητα και διαχείριση των απορριμμάτων. Είναι 
γνωστό σε όλους. Το άρθρο 24 του Συντάγματος αναφέρει ρητά την εφαρμογή της αρχής 
της αειφορίας που στην περίπτωση της διαχείρισης των απορριμμάτων θεωρείται ως 
κλασική εφαρμογή. 

1ον Έχουμε εξοικονόμηση πόρων και πρώτων υλών. 
2ον Εξοικονόμηση ενέργειας. 
3ον  Εξοικονόμηση νερού  και προστασία των υδροφορέων από τη ρύπανση. 
4ον Μείωση της εντροπίας του γήινου οικοσυστήματος. 
5ον Θετικό οικονομικό ισοζύγιο μεταξύ κόστους – οφέλους, υπέρ του οφέλους. 
6ον Μείωση των αερίων που συμβάλλουν στην καταστροφή της στοιβάδας του όζοντος. 
7ον Μείωση των αερίων που συμβάλλουν στην επίταση του φαινομένου του 
θερμοκηπίου. 
8ον Μείωση των επιπτώσεων των απορριμμάτων στις κλιματικές αλλαγές. 
9ον Βελτίωση της Αισθητικής Εμφάνισης του Δήμου και της πρωτεύουσάς του της 
Καλαμάτας. 
10ον Βελτίωση των άυλων παραμέτρων του Δήμου και της πόλης γενικώς.  

 
Ένας καθαρός Δήμος, με την πρωτεύουσα του την πόλη της Καλαμάτας, που είναι και η 
πρωτεύουσα του Νομού, αποτελεί δικαίωμα και ταυτόχρονα υποχρέωση τόσο των δημοτών 
όσο και της εκάστοτε δημοτικής αρχής.  
 
Δυστυχώς, το ισχύον σύστημα διαχείρισης των απορριμμάτων που ισχύει στο Δήμο μας, 
είναι ξεπερασμένο, όχι μόνο από το χρόνο αλλά και από τις μεγάλες μεταβολές που έχουν 
γίνει τόσο στη φύση όσο και στον όγκο των απορριμμάτων, αλλά και από την έκταση του 
Δήμου μας.  
 
Ειδικό θέμα: 

Κομποστοποίηση οργανικών απορριμμάτων 
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Θεωρούμε πως το θέμα της κομποστοποίησης των οργανικών απορριμμάτων είναι το 
κομβικώτερο σημείο της διαχείρισης των απορριμμάτων.  
Εάν δεν αντιμετωπιστεί αυτό το σημείο, λύση στο πρόβλημα απορριμμάτων δεν μπορεί να 
υπάρξει. 
 
Όλες οι φασαρίες, οι αντιδράσεις και οι αμφισβητήσεις των πολιτών μιας περιοχής που 
επιχειρείται να χωροθετηθεί ως ΧΥΤΑ ή ως ΧΥΤΥ προέρχονται ακριβώς από το γεγονός ότι 
δεν αντιμετωπίζεται ως κυρίαρχο πρόβλημα το θέμα τον οργανικών απορριμμάτων 
Πρόβλημα όχι άλυτο. Υπάρχει λύση. 
 
Πρέπει όλοι να αντιληφθούμε και να δώσουμε στους πολίτες να αντιληφθούν ότι η μέγιστη 
ευθύνη όλων μας είναι η αντιμετώπιση των οργανικών απορριμμάτων. 
 
Γι αυτό επιμένουμε στον τρίτο κάδο και στην οικιακή κομποστοποίηση. 
 
Αν δεν γίνει δεκτή η Πρότασή μας για την πλήρη διαλογή στην πηγή δεν μπορούμε να 
δεχθούμε τη ρύθμιση της λειτουργίας της ΜΟΛΑΚ με σύμμεικτα απορρίμματα. 
 
Είναι πλέον βέβαιο ότι κομπόστ για καλλιέργειες, όπως προβλέπεται από την απόφαση των 
περιβαλλοντικών όρων της Περιφέρειας, δεν μπορεί να παραχθεί  σε καμία περίπτωση. Τα 
αρνητικά αποτελέσματα της ίδιας πρακτικής για τη λειτουργία της ΜΟΛΑΚ, έχουν 
καταγραφεί. Δεν παράχθηκε ποτέ ούτε ένα κιλό πιστοποιημένου κομπόστ και υπήρξαν 
δικαστικές εμπλοκές.   
 
Σεις ως υπεύθυνοι για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας, κρατάτε  στα χέρια σας, το 
μέλλον της διαχείρισης των απορριμμάτων όλου του νομού.  
Η θέση σε ισχύ του κανονισμού καθαριότητας από το Δήμο μας αποτελεί πρόκριμα  για 
ολόκληρο το νομό μας.  
Αν δεν δεχθείτε αυτή τη ρύθμιση, η αποτυχία είναι προδιαγεγραμμένη.  
 
Ένας σωστός Κανονισμός Καθαριότητας μπορεί να βελτιώσει καθοριστικά και ουσιαστικά 
την καθαριότητα του δήμου αρκεί να τον σεβαστούμε και να δεσμευτούμε για την τήρησή 
του. 
 
Ελπίζουμε στη θετική σας ανταπόκριση. Όλοι θέλουμε, μπορούμε και πρέπει να πετύχουμε. 
 
Το σύνθημα:  
Όμορφος και καθαρός Δήμος Καλαμάτας, συνειδητά και με ευθύνη όλων μας.   
 
Αυτή ήταν μία γενική πρώτη τοποθέτηση και θα έρθουμε να σας καταθέσουμε τις 
τροποποιήσεις που εμείς κρίνουμε ότι πρέπει να γίνουν και φυσικά ελπίζουμε να έχουμε μία 
συμπαράσταση εκ μέρους σας αλλά και μία αποδοχή της προτάσεώς μας γιατί όπως σας 
διάβασα και προηγουμένως … 

 
Διαβάστε και τις προτάσεις σας, πέστε ότι έχετε να πείτε …. 
 
Ναι, ακριβώς   
 

…θα τοποθετηθεί η Υπηρεσία, θα έρθει εισήγηση από πλευράς Υπηρεσίας 
καταρχήν στη Δημαρχιακή Επιτροπή, θα πάρουμε απόφαση, θα πάμε στο 

Δημοτικό Συμβούλιο και θα τα ξαναπούμε εκεί. Εδώ γίνεται προδικασία δεν είναι … 
 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΚΟΥΝΙΑΔΟΣ: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 
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Δηλαδή θα ξαναγίνει … 
 

Θα πάει Δημοτικό Συμβούλιο, εδώ είναι … 
 
Δημαρχιακή Επιτροπή θα ξαναγίνει;  
 

Όχι, όχι, φεύγει από τη Δημαρχιακή Επιτροπή. 
 
Α, εντάξει ωραία. 
 

Πάει Δημοτικό Συμβούλιο όπου θα γίνει η μεγάλη συζήτηση. 
 
Ακριβώς γι΄ αυτό έχουμε τη διαβούλευση.  
 

Περνάει από εδώ και πάει … 
 
Έτσι ακριβώς.  
 

Επί των προτάσεων κ. Στέφανε. Επί των προτάσεων για να τοποθετηθεί η 
Υπηρεσία. 
 
Επί των προτάσεων. 
 

Άρθρο 11. 
 
Κομποστοποίηση Οργανικών απορριμμάτων 
 
Η δική μας η πρόταση είναι η εξής: 
 
1. Η κομποστοποίηση των οργανικών απορριμμάτων είναι υποχρεωτική από τις διατάξεις 
της Οδηγίας 31/1998 και των ΚΥΑ που υπάρχουν. Δεν τις αναφέρουμε εδώ. 

2. Η πρόβλεψη αυτή υλοποιείται με δύο τρόπους: Α. Με την οικιακή κομποστοποίηση και Β. 
Με τη συλλογή σε ξεχωριστό κάδο, αποκλειστικά για τα οργανικά απορρίμματα. 

3. Οικιακή Κομποστοποίηση. Η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου χορηγεί, μέσω ειδικού 
προγράμματος του Δήμου, σε δημότες οι οποίοι επιθυμούν να κομποστοποιούν τα 
απορρίμματά τους ατομικά στην οικία τους ή στην επιχείρησή τους, τον ειδικό κάδο 
κομποστοποίησης. 

4. Συλλογή σε ξεχωριστό κάδο. Η Υπηρεσία Καθαριότητας, δίπλα στους ήδη υπάρχοντες 
κάδους (Γκρι Κάδο και Μπλε Κάδο) τοποθετεί έναν τρίτο κάδο χρώματος κίτρινο, πράσινο ή 
όπως εσείς αποφασίσετε, στον οποίον εναποθέτονται αποκλειστικά τα οργανικά 
κομποστοποιήσιμα απορρίμματα του παραρτήματος Α, γιατί λέω παρακάτω  για τα 
παραρτήματα, του παρόντος Κανονισμού. Στο παράρτημα γίνεται μια όσο το δυνατόν πιο 
λεπτομερής καταγραφή των οργανικών απορριμμάτων για να ξέρει ο κόσμος ποια είναι, 
γιατί λέμε … Να σας πω και ένα ανέκδοτο: Πήγε ο Πρόεδρος του Συλλόγου των Φίλων του 
Μεσσηνιακού να παρουσιάσει το πώς γίνεται η οικιακή κομποστοποίηση και είπε: Εδώ θα 
κάνουμε κομποστοποίηση¨ και πετάγεται μία κυρία και λέει ¨Αυτό το διάστημα τι φρούτα 
έχουμε και πως θα κάνουμε την κομποστοποίηση ή το κομπόστ;¨. Κομπόστα. Δηλαδή 
νόμιζαν ότι αυτό είναι γλυκό, ότι είναι κομπόστα. Φανταστείτε δηλαδή πόση δουλειά 
χρειάζεται για να μπορέσουμε να πείσουμε τον κόσμο για το τι συμβαίνει και τι πρέπει να 
κάνει. 
      

ΚΟΥΝΙΑΔΟΣ: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΚΟΥΝΙΑΔΟΣ: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΚΟΥΝΙΑΔΟΣ: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΚΟΥΝΙΑΔΟΣ: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΚΟΥΝΙΑΔΟΣ: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΚΟΥΝΙΑΔΟΣ: 
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Ο μέχρι σήμερα χρησιμοποιούμενος Γκρι κάδος αλλάζει προορισμό και σε αυτόν 
εναποθέτονται τα άχρηστα απορρίμματα του Παραρτήματος Β.  
 
6. Η αποκομιδή των καθαρά οργανικών απορριμμάτων πραγματοποιείται από της 1ης 
Νοεμβρίου μέχρι 31 Μαρτίου κάθε τρίτη ημέρα, και από 1ης Απριλίου μέχρι και 31 
Οκτωβρίου, δηλαδή την καλοκαιρινή περίοδο, κάθε δεύτερη ημέρα. 

7. Τα οργανικά απορρίμματα εναποτίθενται στον (κίτρινο, πράσινο κάδο ή όποιο άλλο 
χρώμα έχει) την ημέρα που πρόκειται να γίνει η αποκομιδή, σύμφωνα με πρόγραμμα το 
οποίο γνωστοποιείται μέσω του λογαριασμού της ΔΕΥΑΚ και με δημόσια ανακοίνωση. 

8. Τα οργανικά απορρίμματα εναποτίθενται στον αντίστοιχο κάδο αποκλειστικά μέσα σε 
ειδικές βιοδιασπόσιμες σακούλες  όπως ακριβώς θα έχετε πληροφορηθεί ότι αυτές οι 
σακούλες θα χρησιμοποιηθούν απ΄ όλα τα super markets   της Αθήνας ήδη από σήμερα. γι΄ 
αυτές λοιπόν τις βιοαποδομήσιμες σακούλες μιλήσαμε εμείς πριν από 2 ½ χρόνια, που 
προμηθεύονται οι κάτοικοι, αντί συμβολικού τιμήματος, το οποίο καθορίζεται κάθε φορά 
από το Δημοτικό Συμβούλιο, από τις Υπηρεσίες του Δήμου ή τα Καταστήματα της πόλης. 

9. Απαγορεύεται η χρήση άλλου είδους σακούλας πλην της ειδικής βιοαποδομήσιμης 
σακούλας που χορηγείται από την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου. 

11. Τα οργανικά απορρίμματα οδηγούνται στη ΜΟΛΑΚ για κομποστοποίηση. 

12. Το παραγόμενο κομπόστ κατάλληλο για την καλλιέργεια και τα φυτά γλάστρας 
χορηγείται σύμφωνα με απόφαση της Υπηρεσίας Καθαριότητας σε όλους τους Δημότες. 

13. Όποιος παραβαίνει τη διάταξη αυτή του Κανονισμού, καταβάλλει πρόστιμο 50 ΕΥΡΩ και 
για κάθε επόμενη παράβαση καταβάλλει πρόστιμο 100 ΕΥΡΩ. 
 
 
Συμπληρωματικό άρθρο, του άλλου κάδου, του τρίτου κάδου.   
 
Άρθρο 12. 
 
Κάδος αχρήστων απορριμμάτων. 
 
1.Τα άχρηστα απορρίμματα (πλην των οργανικών του άρθρου 11 και των  ανακυκλώσιμων 
των άρθρων τάδε) που ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται στο παράρτημα  Β 
εναποτίθενται στον γκρι κάδο. 

2. Τα απορρίμματα του άρθρου αυτού αποκομίζονται δύο φορές την εβδομάδα, κάθε 
Δευτέρα και Πέμπτη. Τα απορρίμματα αυτά εναποτίθενται στον κάδο την ημέρα που 
πρόκειται να γίνει η αποκομιδή, σύμφωνα με το πρόγραμμα το οποίο γνωστοποιείται μέσω 
του λογαριασμού της ΔΕΥΑΚ και με δημόσια ανακοίνωση. 

3. Τα απορρίμματα αυτά, που απαγορεύεται να αναμειγνύονται με οργανικά, μπορούν να 
συσκευάζονται σε κοινές πλαστικές σακούλες, δεδομένου ότι δεν δημιουργούν πρόβλημα 
ρύπανσης στο χώρο εναπόθεσης απορριμμάτων του Δήμου.  

4. Όποιος παραβαίνει τη διάταξη αυτή καταβάλλει πρόστιμο 50 ΕΥΡΩ και για επόμενη 
παράβαση 100 ΕΥΡΩ. 
 
 
Άρθρα που προτείνουμε να προστεθούν στον Κανονισμό 
 
Για τους μικρούς κάδους απορριμμάτων.  
Δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο.  
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Στις οδούς της πόλης της Καλαμάτας και των Δημοτικών Διαμερισμάτων τοποθετούνται 
ειδικοί μικροί κάδοι για την υποδοχή των απορριμμάτων των διαβατών. 
Οι κάδοι αυτοί ακολουθούν τη γενική κατάταξη σε κίτρινους, πράσινους, μπλε και Γκρι. 
Δηλαδή ανάλογα όπως γίνεται ο διαχωρισμός στην πηγή στους μεγάλους κάδους.  
Στους μικρούς αυτούς κάδους εναποτίθενται αντίστοιχα ότι και στους μεγάλους. 
 
Πρόβλεψη για τα κλαδέματα του Δήμου.  
Και εδώ δεν υπάρχει κάποια διάταξη. 
Ζητούμε λοιπόν κομποστοποίηση των κλαδεμάτων του Δήμου αλλά και των κλαδεμάτων 
των ιδιωτικών καλλιεργειών. 
 
 
Άλλο άρθρο. 
Σταδιακή αλλαγή του συστήματος των Δημοτικών Κάδων 
 
Η Υπηρεσία Καθαριότητας μετά τη θέση σε ισχύ του Κανονισμού Καθαριότητας, ξεκινά 
σταδιακά την αλλαγή του συστήματος των Δημόσιων Κάδων με σύστημα ατομικών ανά 
κατοικία και επιχείρηση κάδων και προχωρά στην ατομική διαχείριση των απορριμμάτων με 
την πλήρη διαλογή στην πηγή από κάθε κατοικία και επιχείρηση. Περιοχές, εδώ θα 
καθορίσουμε τις περιοχές  και ορισμένους χρόνους έναρξης αυτών των προγραμμάτων 
ώστε σταδιακά ολόκληρη η πόλη να απαλλαγεί από τους κάδους οι οποίοι κάδοι αυτοί δεν 
μπορούν να λειτουργήσουν, δημιουργούν τεράστια προβλήματα εκτός των άλλων και 
αισθητικής για την πόλη.  
 
Προτείνουμε επίσης μια  Επιτροπή Παρακολούθησης του Συστήματος Διαχείρισης των 
Απορριμμάτων και Εφαρμογής του Κανονισμού Καθαριότητας και λέμε στο συγκεκριμένο 
άρθρο: 
 
Συγκροτείται «Επιτροπή  Παρακολούθησης του Συστήματος Διαχείρισης των Απορριμμάτων 
και Εφαρμογής του Κανονισμού Καθαριότητας». Στην Επιτροπή αυτή, που είναι  
εννεαμελής, μπορεί να είναι και εντεκαμελής εσείς θα αποφασίσετε εμείς είπαμε εννεαμελής,  
συμμετέχουν Δημοτικοί Σύμβουλοι, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου και του Εμπορικού 
Συλλόγου,  Εκπρόσωπος των Περιβαλλοντικών Συλλόγων του Δήμου. Πρόεδρος της 
Επιτροπής είναι ο εκάστοτε Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Μπορεί να είναι και ο 
Δήμαρχος, δεν έχει σημασία απλώς έτσι το σκεφτήκαμε. Για κάθε τακτικό μέλος υπάρχει και 
ο αναπληρωτής του. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από εισήγηση του κ. 
Δημάρχου εγκρίνεται ο κανονισμός αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Επιτροπής. Η 
απόφαση αυτή, για τη λειτουργία δηλαδή της Επιτροπής,  εκδίδεται μέσα σε ένα μήνα από 
την έγκριση του Κανονισμού από το Δημοτικό Συμβούλιο. 
 
Αξιολόγηση, Τροποποίηση και Συμπλήρωση του Κανονισμού Καθαριότητας 
 
Είναι ένα άλλο άρθρο  το οποίο προτείνομε να μπει μέσα στον Κανονισμό.  
 
Μετά την πάροδο της αρχικά εξάμηνης εφαρμογής του Κανονισμού υποβάλλεται έκθεση της 
«Επιτροπής Παρακολούθησης του Συστήματος Διαχείρισης των Απορριμμάτων και 
Εφαρμογής του Κανονισμού Καθαριότητας» προς το Δημοτικό Συμβούλιο με την 
αξιολόγηση του συστήματος και τυχόν προτάσεις για την Τροποποίηση ή Συμπλήρωση του 
Κανονισμού.  
Και αυτό, γιατί στην πρώτη εφαρμογή που κρίνουμε ότι ένα εξάμηνο θα είναι αρκετό για να 
δούμε τι πρέπει να τροποποιήσουμε και τι πρέπει να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε, 
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μπορεί να γίνει η τροποποίηση αυτή δεσμευτικά μέσα από τον Κανονισμό Καθαριότητας που 
θα προβλέπεται.  
Κάθε χρόνο και εντός του μηνός Ιανουαρίου υποβάλλεται υποχρεωτικά προς το Δημοτικό 
Συμβούλιο Ετήσια Αναλυτική Έκθεση της Επιτροπής παρακολούθησης με την Αξιολόγηση 
του Συστήματος και τις τυχόν προτάσεις για Τροποποίηση ή Συμπλήρωση του Κανονισμού. 
Αυτό αποτελεί και δέσμευση του Δημοτικού Συμβουλίου ώστε να υπάρχουν τακτές περίοδοι 
κατά τις οποίες θα πρέπει να κάνουμε τροποποιήσεις, αλλαγές κ.λ.π. και αυτό γίνεται μέσα 
από τη δέσμευση του Κανονισμού Καθαριότητας γιατί να το αφήσουμε έτσι φλου 
πιστεύουμε ότι δεν θα γίνει, όπως δεν έγινε ακριβώς και η επικαιροποίηση του πρώτου 
Κανονισμού Καθαριότητας ο οποίος ψηφίσθηκε πριν από 6 χρόνια και ερχόμαστε μετά από 
6 χρόνια, το 2008, να εφαρμόσουμε έναν Κανονισμό Καθαριότητας  ο οποίος είχε ψηφισθεί 
αλλά δεν είχε ποτέ μπει σε εφαρμογή. Είναι τρομακτικό δηλαδή. Εδώ βλέπουμε λοιπόν την 
ανενέργεια  του νόμου που αυτό γίνεται σε πολύ μεγάλη έκταση σε ολόκληρη την Ελλάδα. 
Έχουμε ανενέργεια νόμου σε πάρα πολλές περιπτώσεις και ειδικά όσον αφορά τα θέματα 
του περιβάλλοντος και γι΄ αυτό έχουμε φτάσει σ΄ αυτή την κατάσταση πλέον και 
βρισκόμαστε πάντα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατηγορούμενοι με τις περισσότερες 
κατηγορίες.   
 

 
Αυτές είναι οι προτάσεις. 
 
Και τελειώνω, έκανα μία μικρή παρένθεση … 
 

Αυτά τα έχετε συρράψει όλα τα έχουν πάρει και τα έχουν αξιολογήσει.      
 
Βεβαίως. 
 

Σύνταξη Παραρτημάτων Α, Β, Γ και Δ 
 
Δυστυχώς ακόμη και ευαισθητοποιημένοι πολίτες για την πλήρη διαλογή στην πηγή, μερικές 
φορές αμφιβάλλουν για το ποια είναι η κατάταξη κάθε απορρίμματος. Γι αυτό είναι αναγκαίο 
να υπάρχουν τρία παραρτήματα όπου θα υπάρχουν κατηγοριοποιήσεις σε Οργανικά, 
Ανακυκλώσιμα και Άχρηστα. 
Θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει και ένα Δ.΄ παράρτημα με τα επικίνδυνα και τοξικά 
απόβλητα που μπορεί και να είναι αντίγραφα των παραρτημάτων όπως αναφέρονται στις 
σχετικές Οδηγίες και στην ΚΥΑ. Δηλαδή να μην φτιάξουμε δικά μας Παραρτήματα αλλά να 
βάλουμε τα Παραρτήματα που υπάρχουν μέσα στο νόμο.  
Επίσης θα πρέπει να υπάρχει και μια διάταξη που να προειδοποιεί ότι όποιος έχει αμφιβολίες 
για την κατάταξη των απορριμμάτων και μάλιστα των επικίνδυνων και τοξικών θα πρέπει να 
απευθύνεται στην αρμόδια Υπηρεσία Καθαριότητας. 
 
Και γενική παρατήρηση 
  
Οι διατάξεις που προβλέπουν τον διπλασιασμό του προστίμου κάθε φορά για κάθε 
παράβαση θεωρούμε ότι είναι μη σύννομες και πρέπει να τροποποιηθούν. Δηλαδή όπως 
στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας δεν υπάρχει η παράβαση, ότι για κάθε δεύτερη, τρίτη ή 
τέταρτη  θα πληρώνεις και το διπλάσιο ή τριπλάσιο ή τετραπλάσιο πρόστιμο … Γιατί μπορεί 
τελικά ο Κανονισμός αυτός της Καθαριότητας αν κάποιος υποπίπτει σε επαναλαμβανόμενες 
παραβάσεις μπορεί να προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας ή ακόμα και στο 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και να πει ότι εγώ δεν μπορώ να πληρώσω 1.000 € - 2.000 €, κάθε 
παράβαση έχει το δικό της ποσό.    
 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 
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Με τιμή 
 

Για τα Δ.Σ 
 

Οι εκπρόσωποι 
 

Στέφανος Κουνιάδος  
Δημόπουλος Άγγελος 

Γεωργία Σαραντέα - Κουνιάδου 
  
Ευχαριστούμε πολύ.  

 
¨Γεωργία Σαραντέα¨. Α, η σύζυγός σας. 
 
Ναι, είναι εκπρόσωπος της Ένωσης Καταναλωτών.  
 

Θα παρακαλούσαμε να γίνει και μία συζήτηση, όχι μόνο να παραπεμφθεί. Αν έχετε και εσείς  
κάτι … 

 
Εντάξει. 
Ελάτε κ. Αλειφέρη 
 
Αυτό το καταθέτουμε σε εσάς;  
 

Στη Γραμματεία.  
 
Εδώ, έτσι για να σας δείξω, (και επιδεικνύει μια σακουλίτσα με οργανικά 
απορρίμματα) είναι τα οργανικά που αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Αν 

είναι συσκευασμένα με αυτό τον τρόπο μετά από 500 χρόνια όταν θα λιώσουν οι σακούλες  
τότε θα έχουμε τα αέρια του θερμοκηπίου, θα έχουμε … Τα ξέρετε καλά εσείς, έτσι δεν 
είναι; Λοιπόν αυτά εδώ λέμε να μαζέψουμε ξεχωριστά.   
Επίσης, με συγχωρείτε μισό λεπτό, εδώ αυτό που βλέπετε είναι, όλα αυτά κ. Δήμαρχε αυτά 
κοιτάχτε να δείτε, τα έχουμε μαζέψει  και όλα μπορεί να τα κάνει ο κάθε πολίτης, αυτά εδώ 
είναι τα ανακυκλώσιμα, κανείς δεν το πετάει αυτό. Ούτε παίρνει από τη σοκολάτα ή ξέρω 
εγώ από κάποιο γλυκό που έφαγε να το κρατήσει και να το δώσει για να γίνει η 
ανακύκλωση. Αυτά, αυτά.  
Επίσης   ο Δήμος, και ο κάθε ένας μας στα γραφεία του μέσα, που έχει  χιλιάδες φακέλους, 
ειδικά ο Δήμος, ο Δήμος από τους φακέλους αυτούς μπορεί να γεμίζει ένα ολόκληρο 
αυτοκίνητο κάθε …. 

 
Εντάξει.  
Ελάτε κ. Αλειφέρη.  
 
Με τον κ. Παπαδόπουλο, τον κ. Αθανασόπουλο, τον κ. Μάλαμα και άλλα 
άτομα έχω κάνει δύο συζητήσεις. Την πρώτη συζήτηση την έκανα και με τον 

κ. Αθανασόπουλο ο οποίος μου αφαίρεσε το λόγο μόνο από 10 λεπτά. Δεν ξέρω γιατί … 
 
Μιλήσατε 10 λεπτά;  
 
15, κάτι τέτοιο, 20. 
 
Πόσο θέλετε να μιλάτε εσείς για να πείτε αυτά τα οποία σκέπτεστε;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 
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Τουλάχιστον 3 τέταρτα το οποίο θα ανακοινώσω την επιστολή μου.  
 
Σιγά σιγά, πόσο θέλετε να μιλήσετε εδώ πέρα;  
 
Εδώ δεν θα σας αναφέρω όλη την πρότασή μου διότι … 
 
Πόσο χρόνο θέλετε να μιλήσετε;  
 
Τρία τέταρτα τουλάχιστον.  
 
Πόσο; 
 
Τρία τέταρτα. 
 
Να μην μιλήσετε.  
Λοιπόν σε 3-4 λεπτά πέστε μας ότι θέλετε και τέλος.   

 
Φωνές: ….. (διαμαρτυρίας για το χρόνο που ζητάει) Δεν μας δίνετε μία φωτοτυπία της 
πρότασής σας;  

 
Δώστε γραμμένο ότι θέλετε. Τι θέλετε να μας βασανίσετε εδώ πέρα;  
 
Δεν την έχω συντάξει σε τέτοιο τρόπο ώστε να σας τη δώσω.  
 
Δεν θέλετε. 
 
Όχι ¨δεν θέλω¨, έχω κάνει συζήτηση με τα άτομα.  
 
Σιγά σιγά, δεν μαλώνουμε. Έχετε κάνει συζήτηση με την υπηρεσία; Θέλετε 
να μας πείτε σε 3-4 λεπτά … 
 
Αυτό έχω σκοπό.  
 
Κάντε το. 
 
Διάβασα την έκθεση αυτή που έλαβα προχτές. Προτείνονται πολλά  αλλά 
εκείνο το οποίο θαυμάζω είναι τα περισσότερα, τα 90% είναι προτάσεις μετά 

την αποκομιδή, τι θα γίνονται τα απορρίμματα μετά την αποκομιδή. Το πλείστον. Κανένας 
μα κανένας δεν ασχολείται τι γίνεται πριν από την αποκομιδή. Κανένας. Όχι σήμερα, όχι 
χθες αλλά και ανέκαθεν, κανένας δεν ασχολείται τι γίνεται πριν την αποκομιδή. Δηλαδή τι 
γίνεται ώστε να μειώσουμε τα σκουπίδια. Τίποτα. Δηλαδή κατά τη γνώμη τη δική μου αυτή 
η έκθεση που έχω παραλάβει και να υλοποιηθεί δεν θα επιφέρει τα επιθυμητά 
αποτελέσματα.  
Τώρα, ποια θα πρέπει να είναι τα επιθυμητά αποτελέσματα. Εδώ δεν αναφέρονται. Θα σας 
τα αναφέρω εγώ εν ολίγοις.  
Η δυνατότητα μεταφοράς της σακούλας από την κουζίνα στον κάδο να είναι πολύ σύντομη 
διαφορετικά θα πεταχτεί στο χαντάκι. Η ίση μεταχείριση των δημοτών έναντι αυτού του 
προβλήματος. Σήμερα τουλάχιστον 2.500 οικογένειες υποφέρουν  και έχουν μπροστά από 
την κουζίνα τους τον κάδο και τα σκουπίδια της γειτονιάς. Να παρέχει η νέα αυτή 
οργάνωση κίνητρα προς το δημότη ώστε να μειώσει τα σκουπίδια. Κίνητρα, να τα κάνει από 
μόνος τους, ίσως και οικονομικά, θα καταλήξω κάπου. Να παρέχει δυνατότητα εύκολου 
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διαχωρισμού των καθαρών αποβλήτων από τα ανακυκλώσιμα. Σήμερα εσείς ξέρετε 
καλλίτερα από εμένα, από το εργοστάσιο ανακύκλωσης πόσοι τόνοι φεύγουν που δεν 
πρέπει να πάνε εκεί και πάνε πάλι στα σκουπίδια. Εσείς το ξέρετε καλλίτερα από εμένα.  
Να είναι δυνατός ο έλεγχος της ποσότητας παραγωγής των σκουπιδιών. Δηλαδή πόσα 
σκουπίδια παράγω εγώ και επιβαρύνω ίσως και το γείτονά μου ο οποίος δεν θα βάλει 
σχεδόν καθόλου σκουπίδια διότι είναι συνειδητός. Να είσαστε στη θέση να ελέγξετε αυτή 
την ποσότητα τη δική μου. … (δεν ακούγεται). 
Δυνατή η παρέμβαση του Δήμου σε παραβάσεις. Αυτές οι αναφερόμενες παραβάσεις με 
πρόστιμα και τέτοια κατά τη γνώμη μου δεν είναι υλοποιήσιμα.  Θέλει ακριβώς να υπάρχουν 
και  … (δεν ακούγεται). Τι εισπράξεις κάνετε;  

 
Να σας ρωτήσω, για τη γνώμη σας; 
Τι ιδιότητα έχετε εσείς που είσαστε έτσι τόσο απόλυτος στη γνώμη σας; Τι 

ιδιότητα έχετε, επιστημονική … 
  
Έχω σπουδάσει στο εξωτερικό Οικονομικά και Οργάνωση Επιχειρήσεων. 
 
Έχετε ασχοληθεί με το θέμα αυτό; 
 
Συγκεκριμένα με αυτό το θέμα όχι, αλλά γενικά Οργάνωση.  
 
Έχουμε μιλήσει και μαζί μια φορά έτσι;   
 
Ήρθα στο γραφείο σας πριν από καιρό.  
 
Για συνεχίστε.  
 
Δυνατή η παρέμβαση του Δήμου σε κάθε περίπτωση παράβασης. Τότε είναι 
δυνατό το πρόστιμο, σήμερα με αυτή την πρόταση το πρόστιμο δεν είναι 

δυνατό και ούτε και θα εισπραχθεί. Και να επιβληθεί δεν θα εισπραχθεί, το ξέρετε εσείς 
καλλίτερα από εμένα.  
Πώς είναι δυνατή αυτή η λύση;  
Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να οργανωθούν τα απορρίμματα έτσι ώστε να υπάρξει ένα 
θεμέλιο σήμερα τέτοιο ώστε να μας παρέχει τη δυνατότητα για το μέλλον να κάνουμε 
επεκτάσεις, αλλά το θεμέλιο υπάρχει. Ε τώρα κατά τη γνώμη μου αυτές οι λύσεις είναι 
τοπικές, δηλαδή προχειρότητες κατά τη γνώμη μου. Να φτιάξουμε ένα θεμέλιο τέτοιο ώστε 
να μπορούμε συνέχεια έπειτα να το επεκτείνομε.     
 
Επανέρχομαι σε εκείνη την πρόταση που έκανα προηγουμένως. Πρόστιμο σε εκείνους που 
παράγουν πολλά σκουπίδια. Πώς είναι δυνατόν; Είναι, όταν έχει κάθε ένας τον κάδο του, 
τον ατομικό του κάδο …   

 
Εντάξει κ. Αλειφέρη, ολοκληρώνετε. Τα είπατε και με την υπηρεσία, αν 
χρειαστεί να τα πούμε και σε κάποια άλλη φάση … 
 
Και έχετε τη δυνατότητα εσείς ως Δήμος να ελέγξετε είτε το βάρος είτε τον 
όγκο της παραγωγής των σκουπιδιών . Μπορείτε να επιβάλετε εσείς, και θα 

ρθει αυτό, αυτό το πρόστιμο θα ρθει κάποτε… 
 
Εάν χρειαστεί στην πορεία θα ξαναπαρέμβετε. Σας παρακαλώ πολύ, 
μεθαύριο έχουμε και Δημοτικό Συμβούλιο θα ρθείτε εδώ να τα πούμε.  
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Λοιπόν θέλω να αρχίσει να μιλάει η Υπηρεσία. Συζητήσατε και με τους εκπροσώπους των 
Οικολογικών και Καταναλωτικών Οργανώσεων και με τον κ. Αλειφέρη.  

 
Η Ελευσίνα μας έβαλε τα γυαλιά. Είναι αμαρτία, εμείς έπρεπε να τους 
βάλουμε τα γυαλιά.  

 
Δεν είναι ακριβές αυτό που λέει ο κ. Κουνιάδος. Σε άλλα σημεία 
είμαστε καλλίτεροι εμείς. 

 
Θέλετε να σας δώσω μία περιοχή της Καλαμάτας να την επιβλέπετε εσείς με 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και να συγκεντρώνετε  εσείς τα 

απορρίμματα;  
 
Να τα συγκεντρώνουμε όχι αλλά να … (δεν ακούγεται) 
 

 ….. (δεν ακούγεται) 
 
 
….. (δεν ακούγεται)  Έχουμε την έγκρισή σας ήδη. …. (δεν ακούγεται) 
γραπτή.  

 
Πολύ γρήγορα θα σας απαντήσω σε ένα – ένα από αυτά που έθεσαν 
για την καταχώρηση στα πρακτικά.   

Όσον αφορά το μεγάλο ζήτημα… Γιατί γι΄ αυτά όλα τα θέματα έχουμε συζητήσει με τους 
κυρίους, εδώ τους φορείς, με καλή διάθεση και έχουμε προσπαθήσει και έχουμε υιοθετήσει 
πάρα πολλά μέχρι τώρα και το λέμε και στην εισήγησή μας.    
Ένα ζήτημα που βάζει ο κ. Κουνιάδος, τον τρίτο κάδο, εξηγούμε ότι  σ΄ αυτή τη φάση δεν 
είναι δυνατόν δεν έχουμε τις υποδομές να το κάνουμε και να μαζεύουμε χωριστά τα 
οργανικά απορρίμματα και αυτό δεν είναι δικιά μας αυθαίρετη κίνηση, είναι σύμφωνο το 
ΥΠΕΧΩΔΕ, έτσι γίνεται και στην Ελλάδα όπου γίνεται, στα Χανιά αυτή τη στιγμή, και ο κ. 
Κιρκίτσος ο Πρόεδρος της Οικολογικής Εταιρείας  Ανακύκλωσης ο οποίος είχε μιλήσει πριν 
από 2 χρόνια στην Καλαμάτα προσκεκλημένος της Οικολογικής Κίνησης Καλαμάτας, στο 
ερώτημα που του θέσαμε συμφώνησε με την δικιά μας άποψη.  

 
Δεν ήταν προσκεκλημένος της Οικολογικής Κίνησης. 

 
Ήταν προσκεκλημένος των οικολογικών φορέων της πόλης. 
  

Δεν κατάλαβα για ποιο λόγο τώρα γίνεται αυτή η συζήτηση;    
 
Απλώς χρειάζεται για τη διαβούλευση, για τη νομιμότητα της 
απόφασης κ. Μπάκα.  

 
Θα ρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο …… (δεν ακούγεται) 

 
Σας λέω, γιατί την προηγούμενη φορά η απόφαση απορρίφθηκε, ότι 
χρειάζεται δημόσια διαβούλευση.  

 
 … (δεν ακούγεται) 

 
Προσπαθώ σύντομα να του απαντήσω     
 

ΚΟΥΝΙΑΔΟΣ: 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΚΟΥΝΙΑΔΟΣ: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΚΟΥΝΙΑΔΟΣ:  

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΚΟΥΝΙΑΔΟΣ:  

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: 

Φωνή: 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Όσο γίνεται πιο …. (δεν ακούγεται) 
 
Ε αυτό προσπαθώ, άμα μου επιτρέψετε, αλλά πρέπει αυτό να γίνει για 
τη νομιμότητα της απόφασης.  

 
Άρα εξηγούμε γιατί ο κάδος ο τρίτος δεν μπορεί σ΄ αυτή τη φάση να γίνει.  
Επίσης δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή υποχρεωτικά να βάλουμε το πρόγραμμα της οικιακής 
κομποστοποίησης, το προωθούμε  με τον καλλίτερο δυνατό τρόπο αλλά δεν έχουμε αυτή 
τη στιγμή τη δυνατότητα να πούμε ότι το βάζουμε, δεν έχουμε εξασφαλισμένες πιστώσεις 
και οργάνωση.   
Τρίτον, δεν μπορούν τα απορριμματοφόρα μας να συλλέγουν τα απορρίμματα τα οργανικά 
κάθε δεύτερη ή κάθε τρίτη ημέρα. Αυτή τη στιγμή μαζεύουμε καθημερινά. Απαιτούνται 
περισσότερα απορριμματοφόρα, καλλίτερη οργάνωση, δεν μπορεί να μπει σ΄ αυτή τη φάση 
του Κανονισμού, μπορούμε να το δούμε στη συνέχεια.  
Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να προβλέψουμε για τις βιοδιασπόμενες  σακούλες γιατί δεν 
έχουμε ολοκληρώσει τη σχετική μελέτη. Είναι ένα θέμα που το έχουμε ξεκινήσει, στο βαθμό 
που στη συνέχεια καταλήξουμε πολύ ευχαρίστως, και είναι μέσα στις προθέσεις μας, να το 
δούμε πολύ θετικά. 
Αναφέρουμε για μικρούς κάδους απορριμμάτων μέσα στον  Κανονισμό Καθαριότητας σε 
διάφορα σημεία που λέμε που πρέπει και τι να τοποθετείται μέσα σ΄ αυτούς.  
Για την πρόληψη για το κλάδεμα που είπε ο κ. Κουνιάδος ότι δεν αναφέρεται, απλώς θα του 
πω εγώ για να δει έτσι ότι θέλει μία μελέτη ο Κανονισμός μας, στη σελίδα 11 και μόνο 
μπορώ να αναφέρω  ότι λέει ότι «Φύλλα, ξερά άνθη, υπόλοιπα καθαρισμού κήπων, γκαζόν 
και λοιπά συσκευάζονται σε ανθεκτικούς πλαστικούς σάκους όπως τα απορρίμματα. 
Υπόλοιπα κοπής δένδρων, θάμνων, κλαδιά και λοιπά συσκευάζονται σε ελαφρά δέματα. Αν 
απορριφθούν χύμα θεωρείται ότι καταλαμβάνουν δημοτικό χώρο οπότε καταβάλλεται το 
σχετικό τέλος»  
 
Φωνή: … (δεν ακούγεται) 

 
Επιτρέψτε μου. 
«Εξυπακούεται ότι τα υλικά της παραγράφου αυτής αντί να βγουν στο 

δρόμο ως απορρίμματα, μπορούν να μετατραπούν από τους ίδιους τους δημότες σε 
βελτιωτικό εδάφους (compost), μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά φυτικά υπολείμματα, μέσω του 
προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης, την εφαρμογή του οποίου υποστηρίζει ο Δήμος »     
Δηλαδή για τα κλαδέματα και τα προϊόντα των κήπων έχουμε πρόβλεψη …  

 
Μία διευκρίνιση εδώ.  
Η Υπηρεσία Πράσινου έχει κλαδοτρίφτη και  ήδη έχει ενταχθεί αυτό το 

κλάδεμα …. (δεν ακούγεται) 
 
 Να το βάλουμε μέσα εκεί, αυτό λέω. … 

 
Θα το δούμε και αυτό και να τον βάλουμε και τον θρυμματιστή.  
Το θέμα που ετέθη για τους ατομικούς κάδους, τους κάδους ανά 

νοικοκυριό. Είναι και δικός μας προβληματισμός, είναι πολύ σωστή παρατήρηση, εξηγήσαμε 
και στον κ. Αλειφέρη, με τον οποίο κάναμε αλλεπάλληλες  κουβέντες, και ο ίδιος νομίζω 
κατανόησε και στην κουβέντα που κάναμε ότι αυτή τη στιγμή στην πόλη μας δεν μπορούμε 
να το μοιράσουμε, σε όλη την πόλη, άρα στη συνέχεια θα το δούμε. Αυτή τη στιγμή δεν 
μπορούμε να βάλουμε τέτοια δέσμευση στον Κανονισμό μας.  
Για την Επιτροπή Παρακολούθησης δεν είναι της δικιάς μου αρμοδιότητας να απαντήσω και 
για την αξιολόγηση του Κανονισμού. 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΜΑΛΑΜΑΣ: 

ΚΟΥΝΙΑΔΟΣ: 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι ο διπλασιασμός των προστίμων ότι είναι μη σύννομος, εγώ 
όλο τον Κανονισμό όπως είπαμε στη συνάντηση που είχαμε κάνει, τον έθεσα και κάναμε 
αναλυτική συζήτηση με τη νομική υπηρεσία του Δήμου και έχει τη σύμφωνη γνώμη ότι 
είναι νομικά επεξεργασμένος … 
 
Φωνή: … (δεν ακούγεται) 

 
Ναι το έχει δει και αυτό και έχει συμφωνήσει.  
Και τελειώνοντας θέλω απλώς να πω ότι σε σχέση με το σχέδιο που 

μοιράσαμε έχουν γίνει ορισμένες οριακές τροποποιήσεις της προηγούμενης βδομάδας που 
μπορώ να σας τις μοιράσω, ανώδυνες εντολές για καλλίτερη λειτουργία της Υπηρεσίας.  
Και τέλος ότι ο Κανονισμός μας αυτός όπως έχουμε πει και σας έχουμε διαβεβαιώσει, επειδή 
συνέχεια μπαίνουν καινούρια ρεύματα ανακύκλωσης, συνεχώς θα αλλάζει. Δηλαδή δεν 
μπορούμε να προβλέψουμε θεωρητικά μέχρι την λεπτομέρεια αυτή τη στιγμή, στην πράξη 
θα κάνουμε συνεχείς βελτιώσεις από την εξέλιξη των πραγμάτων. 
Ευχαριστώ. 

 
Τα μέλη της Επιτροπής. 
Η μειοψηφία, ο κ. Μπάκας. 

 
Εκτενώς κ. Δήμαρχε θα αναφερθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο ο 
επικεφαλής του Συνδυασμού μας ο κ. Τσερώνης γύρω από το θέμα της 

σύνταξης και της εφαρμογής του Κανονισμού Καθαριότητας. Εγώ θέλω να επικεντρωθώ σε 
ένα σημείο που έχει να κάνει με το άρθρο 4 και με τις υποχρεώσεις του Δήμου. Θεωρώ η 
αναφορά στις υποχρεώσεις του Δήμου είναι πενιχρή και ειδικότερα σε εκείνη την 
παράγραφο που έχει να κάνει με την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών. Η 
παράγραφος εξαντλείται μέσα σε 2-3 αράδες. Πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες 
δεσμεύσεις από πλευράς Δήμου σε ότι αφορά την υποχρέωση για ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση των πολιτών. Έπρεπε εδώ και πολλά χρόνια να έχει γίνει μία καμπάνια η 
οποία δεν γίνεται. Και με τον τρόπο που πρέπει να γίνει, έτσι; Όχι εκ του προχείρου. Δεν 
μπορεί δηλαδή να βγαίνει, για να μην αναφέρουμε ονόματα, ο κάθε αρμόδιος και σε τελική 
ανάλυση να προδιαθέτει αρνητικά τον πολίτη. Διότι πολλές φορές η παρουσία μας στην 
τηλεόραση  δεν κάνει πάντα καλό, προδιαθέτει και αρνητικά. Δηλαδή εδώ χρειάζεται με 
επιστημονικό τρόπο να προγραμματιστεί και να υλοποιηθεί μια διαφημιστική καμπάνια και 
όχι εκ του προχείρου.  
Έτσι 2-3 παρατηρήσεις για να αιτιολογήσω την άρνησή μου να ψηφίσω τη συγκεκριμένη 
πρόταση.   Αλλά και με την ευκαιρία έτσι να καταθέσω 2-3 επισημάνσεις, χωρίς φόβο και 
χωρίς πάθος, το λέω και χωρίς φόβο και χωρίς πάθος, λέγοντας ότι θα ήτανε πάρα πολύ 
πρόωρο, θα ήτανε πάρα πολύ πρόωρο να κάνουμε σ΄ αυτή τη φάση σ΄ αυτή τη χρονική 
στιγμή μία αποτίμηση  του έργου και της δράσης της παρούσας Δημοτικής Αρχής και 
ειδικότερα του αρμοδίου Αντιδημάρχου στον τομέα της καθαριότητας. Θα ήταν πρόωρο. 
Ότι δεν μπορείς ακόμα να κάνει αποτίμηση, να πεις πέτυχε δεν πέτυχε. Αυτά κάλλιστα 
μπορούν να γίνουν στο τέλος της διετίας. Πλην όμως πιστεύουμε και το δηλώνουμε ότι η 
αποτελεσματικότητα των πολιτικών προϊσταμένων σε κάθε τομέα εξαρτάται και από τον 
όγκο των αντικειμένων που διαχειρίζονται. Εμείς πιστεύουμε, λαμβάνοντας υπόψη σοβαρά 
και την κατεύθυνση που έδειξε νωρίτερα ο κ. Κουνιάδος σε ότι αφορά τη διαλογή στην 
πηγή, μιλήσατε για διαλογή στην πηγή, για να φτάσουμε στα επιθυμητά αποτελέσματα και 
να υλοποιήσουμε αυτόν τον τομέα διαλογής στη πηγή, να γίνεται δηλαδή η διαλογή στην 
πηγή, θα πρέπει ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος για την καθαριότητα να μην απασχολείται με 
τίποτε άλλο παρά μόνο με τον τομέα της καθαριότητας. Αυτό πιστεύουμε και μην 
παρεξηγηθούμε, μιλάμε για τον κάθε Αντιδήμαρχο που είτε είναι στη σήμερα είτε μπορεί να 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 
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είναι στο αύριο. Για να μην παρεξηγηθούμε και θεωρήσει κάποιος ότι μιλάμε με εμπάθεια για 
πρόσωπα ή καταστάσεις.  
Αυτές λοιπόν τις επισημάνσεις ήθελα να καταθέσω με αφορμή την κουβέντα που γίνεται 
γύρω από τον Κανονισμό Καθαριότητας. Εκτενώς θα τα πει ο επικεφαλής του συνδυασμού 
μας κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.  

 
Ο κ. Ηλιόπουλος. 

 
Κύριε Δήμαρχε, κύριοι Πρόεδροι των Φορέων και αγαπητοί 
συνάδελφοι, το θέμα των σκουπιδιών με την ευκαιρία της 

συζήτησης για τον Κανονισμό είναι   πάρα πολύ σοβαρό. Εμείς πιστεύουμε ότι η 
ολοκληρωμένη διαχείριση των σκουπιδιών είναι ένας βραχνάς για την πόλη αλλά και για όλη 
την Ελλάδα. Όλοι γνωρίζετε τα πρόστιμα τα οποία απειλούνται και για την πόλη μας και για 
τις χωματερές και γενικότερα στο πνεύμα των σκουπιδιών.  
Θα πω 2-3 κουβέντες για τη συμμετοχή των φορέων στο πρόγραμμα αυτό. Εμείς βλέπουμε 
θετικά ότι οι Οικολογικές Οργανώσεις και οι φορείς της πόλης θέλουν να συμμετέχουν σ΄ 
αυτή την προσπάθεια η οποία πρέπει να είναι συνεχής, να βελτιώνεται συνέχεια για να έχει 
καλλίτερο αποτέλεσμα. Βέβαια βλέπουμε πάρα πολύ θετικά τις προτάσεις για πλήρη 
διαχωρισμό και με αύξηση των κάδων ανά πολυκατοικία και ανά διαμέρισμα αλλά αυτό 
θέλει μία μεγαλύτερη προσπάθεια η οποία πρέπει να ξεκινήσει κυρίως από την ενημέρωση 
του κόσμου. Πρέπει δηλαδή να ενημερώσουμε τον κόσμο και να βάλουμε  αυτό το σύστημα 
σε λειτουργία. Το βλέπουμε κάπως, όχι μακροπρόσθεσμα, μεσομακροπρόθεσμα.  
¨Ένα δεύτερο θέμα είναι ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι θα γίνει με τη ΜΟΛΑΚ, διότι 
αγαπητέ κ. Δήμαρχε η ΜΟΛΑΚ δεν εργάζεται, η Μαραθόλακα συμπιέζεται, πνίγεται   και 
φοβάμαι ότι θα βρεθούμε σε τραγικά αδιέξοδα. Εμείς θα δούμε με θετικό μάτι τις προτάσεις 
των Οργανώσεων και των φίλων που κατέθεσαν στη Δημαρχιακή Επιτροπή και πιστεύουμε 
ότι αυτές οι πρωτοποριακές προτάσεις πρέπει να μπούνε μέσα στον Κανονισμό για να είναι 
ο μπούσουλας πως πρέπει να κινηθεί η κάθε Δημοτική Αρχή στο θέμα των σκουπιδιών. Δεν 
βλέπουμε δηλαδή ότι πρέπει να είναι ένα στατικό, το τι θα γίνει σήμερα. Ας βάλουμε και 
τους στόχους οι οποίοι να περιγράφονται μέσα στον Κανονισμό σε ένα χρονικό ορίζοντα, 
ενός έτους δύο ετών, αλλά να περιγράφονται, να ξέρουμε δηλαδή που πάμε. Για να μην 
κρυβόμαστε, ο μηχανολογικός εξοπλισμός   και η περασμένη Δημοτική Αρχή που είχα την 
τιμή να μετέχω και η παρούσα έχει κάνει μία σημαντική βελτίωση. Έχουμε πιο πολλά 
οχήματα, καλλίτερο εξοπλισμό. Ας βάλουμε τους στόχους και ας βάλουμε και 
χρονοδιαγράμματα επιτυχίας ακόμα και αν πέσουμε έξω χρονικά αλλά να ξέρουμε τελικά 
που βαδίζουμε.  
Για περισσότερα, εμείς βλέπουμε την ύπαρξη του Κανονισμού σαν θετικό, θα τον 
ψηφίσουμε με επιφυλάξεις και θα καταθέσουμε στο Δημοτικό συμβούλιο ενσωματώνοντας 
κυρίως τις προτάσεις των Φορέων μέσα σ΄ αυτό που λέγεται Κανονισμός, να δείξουμε τους 
στόχους και το δρόμο πως θα φτάσουμε σ΄ αυτά τα πράγματα. Δεν πρέπει να 
περιοριστούμε στο σήμερα. 
Ευχαριστώ.  

 
Εγώ να ευχαριστήσω τους κυρίους, τους εκπροσώπους των Οργανώσεων για 
την προσπάθεια την οποία κατέβαλαν και τον κ. Αλειφέρη που ως ενεργός 

πολίτης παρενέβη… 
 
Συγγνώμη, δεν κάνω προσπάθειες εγώ, εγώ δεν κάνω προσπάθειες εγώ 
θέτω το θέμα. 
 
Δεν το έκαναν όλο αυτό ούτε για να περάσουν την ώρα τους ούτε για 
οποιοδήποτε άλλο λόγο, καταθέτουν την αγωνία τους για ένα θέμα που όχι 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΑΛΕΙΦΕΡΗΣ: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 
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μόνο για την Καλαμάτα, για ολόκληρη την Ελλάδα είναι θέμα προτεραιότητος ενώ θα 
έπρεπε να έχει λυθεί εδώ και πολλά χρόνια, τουλάχιστον από την εποχή που μπήκαμε στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει κάποια χώρα επάνω στον πλανήτη που 
το θέμα των απορριμμάτων το έχει επιλύσει στο απόλυτο βαθμό και δεν υπάρχει καμία 
κοινωνία που να μην είναι αυτό το θέμα θέμα προτεραιότητος. Όσο μάλιστα αυξάνει ο 
καταναλωτισμός, το πρόβλημα αυτό οξύνεται.    Και να ευχαριστήσω και την Υπηρεσία, όλο 
το προσωπικό, ιδιαίτερα τα στελέχη   τα οποία προσπαθούν να δώσουν ένα Κανονισμό 
λειτουργικό, ρεαλιστικό, γιατί τον παράδεισο τον ξέρουμε όλοι αλλά υπάρχει και μία 
πραγματικότητα την οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Εδώ είμαστε μία ανοικτή κοινωνία, 
ασφαλώς αν είμαστε παράδεισος ξέραμε όλοι, θα ξέρανε οι πολίτες τι πρέπει να κάνουν, δεν 
θα χρειαζόταν κανένας να μάθει τίποτα.    Υπάρχει ασφαλώς θέμα εκπαίδευσης και εγώ 
χαίρομαι γατί τα παιδιά, θα μιλήσω γι΄ αυτό, από το Δημοτικό Σχολείο ακόμα η λέξη 
¨ανακύκλωση¨ και τι πρέπει να γίνει έχει περάσει σε γενικές γραμμές με τον ιδρώτα 
κάποιων ανθρώπων φοβούμαι χωρίς τη συμβολή της εταιρείας ¨Ανακύκλωσης¨ στο βαθμό 
που έπρεπε να συμβάλλει η συγκεκριμένη εταιρεία.  
Λοιπόν αν   είμαστε μια κοινωνία εκπαιδευμένη δεν θα υπήρχε έτσι λόγος γι΄ αυτή την 
κουβέντα, θα ήξερε η κοινωνία να τα κάνει μόνη της και θα βοηθούσε και τις αρχές. Επίσης 
αν είμαστε μία ολοκληρωτική κοινωνία πάλι κάποιοι στρατηγοί θα δίνανε τις διαταγές και 
αυτά ως δια μαγείας θα ελύνοντο, διότι δεν θα υπήρχαν μόνο τα πρόστιμα θα υπήρχαν και 
άλλες ποινές. Αλλά δεν πρέπει να είμαστε εξωπραγματικοί, ξέρουμε την κοινωνία μέσα στην 
οποία ζούμε, τα δικαιώματα, τους θεσμούς, τις διαδικασίες, έτσι πρέπει να κινηθούμε  με 
γνώμονα δηλαδή την πραγματικότητα ώστε να φτάσουμε σε κάποιες λύσεις οι οποίες να 
είναι ρεαλιστικές.     
 
Λοιπόν για το θέμα αυτό που είναι και στην επικαιρότητα τις τελευταίες ημέρες και θα είναι, 
αυτό είναι βέβαιο, και τις προσεχείς για να μην πω όλο το οκτάμηνο διότι πρέπει να λύσομε 
προβλήματα πριν φτάσει η 31/12 διότι έρχονται τα πρόστιμα, δεν είναι μόνο τα πρόστιμα 
είναι και η ουσία  ότι πρέπει να λύσομε το πρόβλημα αλλά τα πρόστιμα είναι και αυτά μια 
τραγική ιστορία συνέπεια των συνεχών αναβολών. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι όσον αφορά 
στη ΜΟΛΑΚ  πρέπει να πούμε δυνατά αυτό που λέμε μεταξύ μας, ότι δηλαδή η ΜΟΛΑΚ της 
βάζεις σκουπίδι από τη μία μεριά και από την άλλη δεν παράγει κάτι το οποίο μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί. Εμένα με ρώτησε ο Υπουργός Εσωτερικών προχθές και του το είπα 
ευθαρσώς, σε μία συνάντηση στην οποία έπρεπε να είμαι και ήμουν παρών. Δεν παράγει 
κάτι η ΜΟΛΑΚ χρήσιμο. Όταν έρθει η Ευρωπαϊκή Ένωση  και ρωτήσει, αυτό το οποίο εν 
πάση περιπτώσει κατεργάζεστε, τι το κάνετε; Και αυτό στη χωματερή το πηγαίνουμε. Προς 
τι τότε όλα τα χρήματα τα οποία ξοδεύτηκαν γι΄ αυτή την ιστορία. Δηλαδή, ΜΟΛΑΚ μπορεί 
να σου δώσει κάτι πιστοποιημένο αν γίνεται διαλογή στην πηγή.   Σε κάποια πράγματα 
πρέπει να συνεννοηθούμε. Όταν λοιπόν αυτή τη στιγμή έχουμε εκατοντάδες ιατρεία και 
οδοντιατρεία στην πόλη της Καλαμάτας και δεν έχει λυθεί το ζήτημα των αποβλήτων των 
ιατρικών όπως έπρεπε να έχει λυθεί παρά τις συνεννοήσεις που έγιναν με τον Ιατρικό 
Σύλλογο και τους άλλους συναρμόδιους, όταν δεν έχουμε επιλύσει προβλήματα τα οποία 
συνδέονται με τα υπολείμματα των κρεοπωλείων παρά τις επιταγές τις οποίες δίνει ο νόμος, 
όταν δεν έχουμε ολοκληρωτική διαχείριση βαρέων μετάλλων, τοξικών κ.λ.π. και κάποια 
πηγαίνουν από τους γκρι κάδους στη ΜΟΛΑΚ, από εκεί και πέρα πιστοποίηση  δεν θα δώσει 
κανένας γεωπόνος, κανένας χημικός, κανένας χημικός μηχανικός για την χρησιμοποίηση 
αυτού που ονομάζουμε compost. Θα κάνουμε λοιπόν μία κομποστοπλατεία, θα τα 
απλώνουμε και θα ξοδεύουμε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για κάτι το οποίο δεν είναι 
χρήσιμο. Και καμία Ευρωπαϊκή Ένωση και ποτέ η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να σου 
δώσει πιστοποίηση ότι έχεις προχωρήσει στον τομέα της διαχείρισης σ΄ αυτόν τον τομέα με 
τέτοιο εργοστάσιο. Απλά φαίνεται ότι ξοδεύομε τα λεφτά μας τσάμπα.  
Τα κλαδέματα δέστε τα, νομίζω κάτι γράφει μέσα, και των ιδιωτών. Είδα κλαδεύουν αυτές 
τις ημέρες, πιάνει όπως είναι τα κλαδιά κ.λ.π. από τα δέντρα τα πετάνε μες τους δρόμους ή 
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επάνω στη νησίδα χωρίς να ειδοποιήσουν κανέναν. Μία νοοτροπία η οποία είναι 
απαράδεκτη. Γέμισαν εχθές όλη τη νησίδα της οδού Ακρίτα με τέτοια κλαδέματα, χωρίς 
τακτοποίησης, χωρίς δέσιμο, χωρίς να ενημερώνουν την υπηρεσία. Δυστυχώς αυτή είναι μία 
νοοτροπία την οποία πρέπει να την αλλάξουμε.  
Σε κανένα δεν αρέσουν οι κάδοι που είναι σκορπισμένοι μέσα στην πόλη. Αυτό είναι βέβαιο. 
Εμείς κάνουμε μία προσπάθεια να ξέρετε να υπογειοποιήσουμε ορισμένους  απ΄ αυτούς 
ώστε να βελτιωθεί αισθητικά η πόλη. Είναι βέβαιο ότι στο μέλλον όταν θα έχουμε 
οργανωθεί καλλίτερα και όταν θα έχουν προχωρήσει και κάποια πράγματα παιδείας, είναι 
βέβαιο ότι θα μπορεί να υπάρξει έτσι ένα άτυπο συμβόλαιο μεταξύ Δήμου και νοικοκυραίων 
να βγάζουν τα σκουπίδια τους σε συγκεκριμένο χρόνο  να περνάει το αυτοκίνητο και να τα 
παίρνει. 
 
Η  Εταιρεία Ανακύκλωσης, το είπα και στο Υφυπουργό προχτές,   πρέπει να κάνει βήματα 
πολύ περισσότερα. Τα έσοδά της συνεχώς αυξάνονται ιδιαίτερα από μεγάλες πόλεις όπως 
είναι η δική μας. Δεν είναι δυνατόν, με τους εργολάβους που έχει σκορπίσει ανά την 
ελληνική περιφέρεια, τα προβλήματα μεγαλώνουν παρά μικραίνουν. Υπάρχουν και άλλα 
προβλήματα για τα οποία θα ενημερώσω σύντομα το Δημοτικό Συμβούλιο. Θέλω να πω 
όμως, να μην νομίζουν ότι δεν τα βλέπομε και δεν τα ξέρομε, εγώ πληροφόρηση έχω 
κεντρική για όλα αυτά από την Τρίπολη και από το Υπουργείο, εκείνο το οποίο θέλω να πω 
είναι ότι η εταιρεία Ανακύκλωσης δεν είναι δυνατόν να αφήνει την παιδεία την οικολογική, 
ζητήματα που έχουν σχέση με τη πληροφόρηση και τη διαφήμιση… Είχε δίκιο ο 
συνάδελφος προηγουμένως που είπε ότι τα θέματα ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης κ.λ.π. 
δεν πρέπει να τα αφήνομε στους δημοτικούς άρχοντες. Δηλαδή το να βγω εγώ και να πω, 
κοιτάξτε να δείτε μαζεύετε τα σκουπίδιά σας, εσείς φταίτε, βρωμίζετε τον τόπο, με ένα 
τρόπο που μπορεί να είναι αυθεντικός, να είναι δικός μου κ.λ.π. αλλά να μην είναι ο 
κατάλληλος. Πρέπει να το κάνουνε κατάλληλοι άνθρωποι αυτό, πρέπει να χρησιμοποιηθούν 
τα επιστημονικά δεδομένα στο χώρο της προβολής και της διαφήμισης και αυτό ασφαλώς 
θα γίνει από το Δήμο αλλά πρέπει να υπάρξει και μία συμβολή της εταιρείας Ανακύκλωσης, 
αυτή που εισπράττει από αυτή την ιστορία και δεν επιστρέφει τίποτα πίσω ούτε μία μπάλα  
ούτε έναν υπολογιστή στον μαθητή στον οποίο του λέμε αυτό και το κάνει πάρα πολλές 
φορές. Έχει μπει ένα θέμα με ιδιαίτερη έμφαση. 
Κοιτάξτε η ιστορία των προστίμων δεν είναι εύκολη ιστορία. Δηλαδή έκανες αυτό, πάρε το 
πρόστιμο. Τελικά θα κυνηγάμε τους πολίτες, έχουμε κάνει ένα πλέγμα προστίμων και 
τρέχουμε πίσω τους, πρόστιμα για το παρκάρισμα, πρόστιμα για την κατάληψη των 
δημοσίων χώρων, πρόστιμα τώρα και με τα απορρίμματα κ.λ.π. Είμαστε και μία χώρα που 
μας αρέσει και λίγο και η αταξία, δεν είναι αυτό πάντοτε αρνητικό έχει και τα συν του. Εν 
πάση περιπτώσει πρέπει να υπάρχει ένα αρμόδιο όργανο για όλα αυτά, αυτό το αρμόδιο 
όργανο δεν μπορεί να είναι άλλο από τη Δημοτική Αστυνομία η οποία πρέπει να είναι 
αρωγός και συμβοηθός και συμπαραστάτης  στο έργο το οποίο θα κάνει το επιτελείο της 
αποκομιδής των απορριμμάτων.  
Μαζί με όλα αυτά θα πρέπει να κάνουμε και μία οργάνωση νομίζω πολύ καλλίτερη της 
υπηρεσίας. Στον νέο Οργανισμό ο οποίος θα ψηφισθεί αφού έχουμε κάποια δεδομένα από 
το Πανεπιστήμιο που κάνει τη μελέτη για το ISO. Πρέπει δυσλειτουργίες να τις 
αντιμετωπίσουμε με κυριότερη, με πρώτη το γεγονός ότι η μισή υπηρεσία των 
απορριμμάτων ανήκει στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος   και η άλλη μισή ανήκει στη 
Διεύθυνση   Τεχνικών Υπηρεσιών με αποτέλεσμα να έχουμε ανθρώπους που δουλεύουν 
στον ίδιο χώρο με αξιολογήσεις από διαφορετικούς προϊσταμένους και να αναφέρονται σε 
διαφορετικές υπηρεσιακές μονάδες. Πρέπει να υπάρξει  μία Υπηρεσία Καθαριότητος, μία 
Υπηρεσία, μία Διεύθυνση με μοναδικό αντικείμενο την καθαριότητα, με τα αυτοκίνητά της, 
με τα μέσα τα οποία πρέπει να έχει και με το προσωπικό της ώστε να ξέρομε και το τι 
κάνομε.   
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Αυτά θέλω να σας πω. Εγώ αγαπητοί συνάδελφοι κλείνοντας, με τα προβλήματα τα οποία 
αντικειμενικά υπάρχουν, να αποδεχθούμε όμως ότι τα τελευταία χρόνια έχουνε γίνει βήματα 
σημαντικά και πρέπει να γίνουν ακόμα περισσότερα, δεν φτάνουμε στο άριστα από τη μία 
στιγμή στην άλλη, και η οικολογική συνείδηση έχει βελτιωθεί και η συμπεριφορά των 
πολιτών είναι καλλίτερη σε σχέση με το παρελθόν και πολλοί συμπολίτες μας ξεχωρίζουν τα 
απορρίμματα και βοηθούν την προσπάθεια η οποία καταβάλλεται.  
Λοιπόν εγώ εισηγούμαι της Υπηρεσίας η εισήγηση να γίνει αποδεκτή από τη Δημαρχιακή 
Επιτροπή και να πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο όπου ανάλογα θα γίνουν ή όχι τροποποιήσεις 
για να γίνει πλέον κανονιστική απόφαση και να εφαρμοσθεί και αυτό εισηγούμαι.      
Ψηφοφορία. 

 
Για το θέμα της ΜΟΛΑΚ κ. Δήμαρχε τι … 
 

Για το θέμα της ΜΟΛΑΚ, επειδή έγινε μια εκτεταμένη συζήτηση  στην 
Περιφέρεια παρουσία και του Υφυπουργού, κοιτάξτε τι έχει συμβεί. 

Η ΜΟΛΑΚ έχει μπει με τον Περιφερειακό Σχεδιασμό του 2004 ως ο χώρος στον  οποίο θα 
γίνεται διαλογή και τα υπολείμματα θα προωθούνται σε συγκεκριμένο χώρο υγειονομικής 
ταφής. Όμως η ΜΟΛΑΚ δεν μπορεί να ανταποκριθεί, είναι βέβαιο ότι είναι λανθασμένο το 
ότι μπήκε στον Περιφερειακό Σχεδιασμό.  Πρώτον και σωστά να λειτουργούσε και να ήταν 
σύγχρονη μονάδα δεν μπορούσε να καλύψει ούτε  την Καλαμάτα και αυτά που λένε  για 
λειτουργία σε 24ωρη βάση κ.λ.π.,  τα λένε άνθρωποι που νομίζω ότι δεν έχουν στοιχειώδη 
έτσι ενημέρωση πάνω στο πως λειτουργεί ένα εργοστάσιο, με τις ώρες που χρειάζεται για 
τη ζύμωση κ.λ.π.  Το πρόβλημά μας είναι ακριβώς αυτό το οποίο είπατε, ότι επειδή δεν 
γίνεται διαλογή στην πηγή   πηγαίνουνε υλικά εκεί πέρα τα οποία δεν επιτρέπουν να 
δώσουμε πιστοποίηση για το compost. Επομένως και το compost θα πηγαίνει στη 
χωματερή. Δηλαδή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό το υλικό ούτε για τα πυρόπληκτα, 
ούτε για τα δάση. Κάποτε είχε χρησιμοποιηθεί στην αρχή της λειτουργίας όταν ύστερα από 
ένα ενθουσιασμό θεωρούσαμε ότι παράγουμε το καλλίτερο λίπασμα αλλά αυτό σταμάτησε 
και με τρόπο που δεν ήταν και ο καλλίτερος.  
Εγώ ρώτησα τις υπηρεσίες μου πιστοποίηση δεν δίνεται εφόσον δεν λυθούν ζητήματα τα 
οποία έχουν σχέση με τη διαλογή στην πηγή. Επομένως έχουν ξοδευθεί πάρα πολλά 
χρήματα σε όλα τα στάδια για ένα μέσο το οποίο δεν μπορεί να βοηθήσει εάν δεν λυθούν 
πρώτα άλλα προβλήματα.  
Εκείνο το οποίο φαίνεται ότι θα γίνει εάν ισχύσει, γιατί δεν μπορώ να σας πω τώρα, η 
καρδιά του Περιφερειακού Σχεδιασμού που είναι ένας ΧΥΤΥ σε κάθε νομό, εκείνο το οποίο 
θα γίνει είναι ότι δίπλα στο ΧΥΤΥ  θα υπάρχουν και όλες οι δραστηριότητες οι οποίες 
θεωρούνται συνοδές και τέτοια δραστηριότητα είναι ασφαλώς και ένα εργοστάσιο. Δεν έχει 
όμως ξεκαθαρίσει κάτι για να σας πω συγκεκριμένα. Το μόνο το οποίο είναι για το νομό μας 
ξεκαθαρισμένο αυτή τη στιγμή είναι ότι μπαίνει τις προσεχείς ημέρες, ξεκίνησε η διαδικασία 
αποκατάστασης των ανενεργών ΧΑΔΑ και έχουμε στην Καλαμάτα δύο τέτοιες, των 
Γιαννιτσανίκων και του Μπουρνιά, που είναι πρόβλημα πάρα πολύ μεγάλο. Είμαι 100% 
βέβαιος για την ένταξη των Γιαννιτσανίκων, με ερωτηματικά για τον Μπουρνιά μάλλον δεν 
μπαίνει μέσα. Θα δούμε, πρέπει να γίνει αυτό πάρα πολύ γρήγορα. Και επίσης η άποψη  ότι 
το Ασπρόχωμα πρέπει να το ελαφρύνουμε λίγο διότι παραέχει φορτωθεί τέτοιες 
δραστηριότητες και είναι μία άποψη η οποία γίνεται κοινός τόπος σιγά – σιγά.  
 
Λοιπόν συνάδελφοι να προτείνω,     

 
Θα μείνει το άρθρο για τη ΜΟΛΑΚ;  
 

Τι λέει το άρθρο για τη ΜΟΛΑΚ; 
 

ΚΟΥΝΙΑΔΟΣ: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΚΟΥΝΙΑΔΟΣ:  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 
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 Θέλετε να σας το διαβάσω; 
 

Ναι, ναι. 
 
«Κομποστοποίηση οργανικών απορριμμάτων 
 

Οι κάτοικοι πρέπει να συμμετέχουν σε όλα τα προαναφερθέντα, στα προηγούμενα άρθρα, 
προγράμματα του Δήμου και με τον τρόπο που περιγράφεται για κάθε περίπτωση, έτσι 
ώστε να μείνουν τελικά στον ΓΚΡΙ κάδο μόνον οργανικά απορρίμματα, κατά βάση τα 
υπολείμματα των τροφών. Έτσι η σωστή συμμετοχή των πολιτών σε κάθε ξεχωριστό ρεύμα 
εναλλακτικής διαχείρισης των απορριμμάτων της πόλης θα συμβάλει στην επίτευξη και 
καλλίτερου περιεχομένου των ΓΚΡΙ κάδων ώστε να παραχθεί στην Μονάδα 
Λιπασνατοποίησης  Απορριμμάτων compost της καλλίτερης δυνατής ποιότητας. 
Πέραν της παραπάνω κεντρικής διαδικασίας, θα μπορούσε, μέσα στο χώρο της ΜΟΛΑΚ, να 
εξετασθεί και η δημιουργία συμπληρωματικής μονάδας κομποστοποίησης προδιαλεγμένων 
οργανικών υλικών. Μια τέτοια μονάδα θα μπορούσε να παράγει άριστης ποιότητας compost 
τροφοδοτούμενη με απόλυτα καθαρά οργανικά απορρίμματα (υπολείμματα τροφών 
στρατοπέδων, ξενοδοχειακών μονάδων, εστιατορίων κ.λ.π.)» 
 
Και το συγκεκριμένο άρθρο ολοκληρώνεται με μία παράγραφο για την οικιακή 
κομποστοποίηση.   

 
Εντάξει, είναι ο παράδεισος …. (δεν ακούγεται) ¨Πρέπει, θα, εάν και ….¨  

 
Πρέπει να ορίζεται σαφώς. 
 

Εδώ είναι οριστική η έγκριση, δεν μπορούμε να πούμε θα γίνει και θα .. 
 

¨Πρέπει, θα, εφόσον και αν¨ Αυτό θα το δούμε βεβαία. Η πολιτική είναι να 
ελαφρυνθεί το Ασπρόχωμα. Να φύγουν από εκεί όλα. 
 
Άρα να ξεκινήσουμε αυτή τη διαλογή στην πηγή, να βάλουμε τον τρίτο 
κάδο. Δεν είναι δύσκολο. 

 
Στέφανε, κοίταξε … 
 
Δεν είναι δύσκολο. 
 

Εγώ δεν λέω αυτά τα οποία ισχυρίζεσαι ότι είναι λάθος αλλά είμαστε εδώ 
υποχρεωμένοι πρώτα απ΄ όλα να εξετάζομε το ρεαλιστικό και το εφικτό. 
 
Το μέλλον ανήκει   στη νοοτροπία κ. Δήμαρχε. Έτσι μας έλεγαν και πριν 
από 20 χρόνια ότι θα …… (δεν ακούγεται) τον κόσμο, και τι και πως και τι 

και γιατί, και ορίστε τα βλέπουμε μπροστά μας. Τα βλέπουμε μπροστά μας. 
 
Η πλειοψηφία ψηφίζει έτσι;  

5, εσείς 6  
Εσείς; 
 
ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: ….. (δεν ακούγεται) 

 
ΛΕΥΚΟ; 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΣΑΡΑΝΤΕΑ-ΚΟΥΝΙΑΔΟΥ: 

ΚΟΥΝΙΑΔΟΣ: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΚΟΥΝΙΑΔΟΣ: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΚΟΥΝΙΑΔΟΣ: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΚΟΥΝΙΑΔΟΣ: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 
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ΛΕΥΚΟ 
 

Ναι το ΛΕΥΚΟ έχει την έννοια ης επιφύλαξης για την έκδοση των απόψεων 
στο Δημοτικό Συμβούλιο.   

    
Λοιπόν κατά πλειοψηφία γίνεται αποδεκτή η εισήγηση της τροποποίησης του Κανονισμού 
Καθαριότητος, κατά πλειοψηφία, και αυτή η απόφαση παίρνει τον αριθμό 163. 

 
Με τις παρατηρήσεις μας και για το θέμα της ΜΟΛΑΚ κ. Δήμαρχε. 

 
Τα έχετε καταθέσει; 
 

Ναι βέβαια. 
 

Ακούστε, τις παρατηρήσεις σας κρατήστε τες, θα γίνει μια εκτεταμένη στο 
Δημοτικό Συμβούλιο  κουβέντα… 
 
Πριν να πάμε στο Δημοτικό Συμβούλιο γιατί άμα πάει εκεί ποιος … 
 

ΚΟΥΝΙΑΔΟΥ: … (δεν ακούγεται) 
 

    
Η Δημαρχιακή Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της τα προαναφερόμενα και τις διατάξεις των άρθρων 75 & 79 του Δ.Κ.Κ. 
(Ν.3463/2006), μειοψηφούντος του κ. Μπάκα Ιωάννη, ο οποίος δηλώνει ΛΕΥΚΗ ψήφο, 
κατά πλειοψηφία,  

 
Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 

 
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της τροποποίησης του 
Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Καλαμάτας, όπως η τροποποίηση αυτή 
αρχικά συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου Καλαμάτας, 
αφού λήφθηκαν υπόψη προτάσεις και παρατηρήσεις φορέων και δημοτών που 
ανταποκρίθηκαν στη σχετική πρόσκληση του Δήμου Καλαμάτας, και τελικά 
διαμορφώθηκε κατά την παρούσα συζήτηση του θέματος και ο οποίος 
Κανονισμός Καθαριότητας αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
Α Ρ Θ Ρ Ο  1:  Αντικείμενο του κανονισμού. 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο  2: Υπόχρεοι για την τήρηση και την εφαρμογή του κανονισμού. 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΚΟΥΝΙΑΔΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΚΟΥΝΙΑΔΟΣ: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΚΟΥΝΙΑΔΟΣ: 
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Α Ρ Θ Ρ Ο  3: Προσδιορισμός και ταξινόμηση απορριμμάτων. 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο  4: Υποχρεώσεις του Δήμου. 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο  5: Υποχρεώσεις των κατοίκων. Χώροι παραγωγής απορριμμάτων και υπεύθυνοι 

τήρησης διατάξεων. 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο   6: Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα εσωτερικά μη ογκώδη αστικά απορρίμματα. 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο  7: Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα εσωτερικά ογκώδη. Συσκευασία – εναπόθεση 

ογκωδών αστικών απορριμμάτων. 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο   8: Υποχρεώσεις κατοίκων για τα εξωτερικά απορρίμματα. 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο  9: Υποχρεώσεις υπευθύνων ειδικών απορριμμάτων τα οποία δεν εντάσσονται, 

τουλάχιστον ακόμα, στο επόμενο άρθρο 10 της αξιοποίησης των 
απορριμμάτων μέσω της εναλλακτικής διαχείρισής των. 

 
Α Ρ Θ Ρ Ο 10: Υποχρεώσεις υπευθύνων σχετικά με την αξιοποίηση των απορριμμάτων 

μέσω της εναλλακτικής διαχείρισής των (επαναχρησιμοποίηση, 
ανακύκλωση, αξιοποίηση). 

 
Α Ρ Θ Ρ Ο  11: Κομποστοποίηση οργανικών απορριμμάτων. 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο  12: Ρύπανση και απόρριψη αντικειμένων. 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο 13: Φθορά κάδων, ρύπανση με αναγραφή συνθημάτων. 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο 14: Υποχρεώσεις καταστηματαρχών. 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο 15: Καθαριότητα δημοτικών χώρων χρησιμοποιούμενων από επιχειρήσεις. 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο 16: Ρύπανση ακάλυπτων χώρων, δασών και προστασία τους. 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο 17: Ρύπανση από την υπαίθρια αποθήκευση υλικών. 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο 18: Καθαριότητα οικοπέδων. 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο  19: Κατασκευές σε πεζοδρόμια και ρείθρα. 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο 20: Ρύπανση από εργοταξιακές δραστηριότητες.  
 
Α Ρ Θ Ρ Ο 21:  Μεταφορά και φορτοεκφόρτωση αντικειμένων. 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο 22: Παρεμποδίζουσα  στάθμευση. 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο 23: Εμπορική διαφήμιση – προβολή πολιτικών και άλλων μηνυμάτων.  
 
Α Ρ Θ Ρ Ο 24: Χωροθέτηση των λειτουργιών της πόλης. 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο 25: Ανταποδοτικά τέλη για αποκατάσταση του περιβάλλοντος. 
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Α Ρ Θ Ρ Ο 26:  Μη προβλεφθείσες περιπτώσεις. 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο 27: Προγράμματα περιβαλλοντικής επιμόρφωσης και συμμετοχή των πολιτών. 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο 28: Μηχανισμός ελέγχου της τήρησης του κανονισμού. 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο 29: Εκδίκαση ενστάσεων. 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο 30: Τελικές διατάξεις. 
 
 

Α Ρ Θ Ρ Ο  1 

Αντικείμενο του κανονισμού 

 

Η καθαριότητα της πόλης και η προστασία του περιβάλλοντος είναι κοινωνικά αγαθά που 

αποκτώνται με τη συνεχή συνεργασία του Δήμου και των δημοτών με προκαθορισμένο και 

διακριτό πλαίσιο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Ο παρών κανονισμός έχει ως αντικείμενο: 

 - την τήρηση της καθαριότητας της πόλης και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, 

 - τη σωστή διαχείριση των απορριμμάτων – στερεών αποβλήτων (συσκευασία, συλλογή, 

αποκομιδή, ανακύκλωση, διάθεση), 

 - τη γνωστοποίηση και συμμόρφωση στις σχετικές δημοτικές διατάξεις. 

 
 

Α Ρ Θ Ρ Ο  2 

Υπόχρεοι για την τήρηση και την εφαρμογή του κανονισμού είναι: 

 

α) για την εφαρμογή: 

 Η Δημοτική Αρχή με τις υπηρεσίες και τους αρμόδιους υπαλλήλους της. 

 Τα κρατικά υγειονομικά όργανα. 

 Τα αστυνομικά όργανα κι οποιοδήποτε άλλο, κατά νόμο αρμόδιο κι εντεταλμένο όργανο. 

 

β) για την τήρηση: 

 Η Δημοτική Αρχή με τις υπηρεσίες και τις υποδομές της. 

 Όλοι οι κάτοικοι του Δήμου, καθώς και  οι επισκέπτες. 

 Οι δημόσιες υπηρεσίες, τα σχολεία, σωματεία, σύλλογοι και κάθε άλλος φορέας. 

 Οι ιδιοκτήτες και μισθωτές επιχειρήσεων και καταστημάτων. 

 Οι ιδιοκτήτες και μισθωτές οικοπέδων και οικοδομών. 
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Α Ρ Θ Ρ Ο  3 

Προσδιορισμός και ταξινόμηση απορριμμάτων 

 

Απορρίμματα - στερεά απόβλητα νοούνται όλες οι ουσίες ή αντικείμενα, κύρια στερεάς 

μορφής, που προέρχονται από ανθρώπινες δραστηριότητες ή φυσικούς κύκλους και 

παράγονται στο αστικό περιβάλλον (χώροι διαβίωσης, εργασίας, ψυχαγωγίας κ.α.). 

 

Τα απορρίμματα ταξινομούνται σε: 

 

ΑΣΤΙΚΑ και ΕΙΔΙΚΑ. 

 

Τα αστικά απορρίμματα περιλαμβάνουν: 

α) εσωτερικά απορρίμματα, ογκώδη και μη ογκώδη που προέρχονται από οικίες, 

καταστήματα, γραφεία, βιομηχανικούς, βιοτεχνικούς και επαγγελματικούς χώρους και γενικά 

χώρους, όπου εκδηλώνονται ανθρώπινες δραστηριότητες. 

β) εξωτερικά απορρίμματα, οποιασδήποτε χρήσης και προέλευσης, που κείνται σε οδούς, 

κοινόχρηστους χώρους, οικόπεδα κ.τ.λ. 

γ) προϊόντα κηπουρικών εργασιών (κλαδιά, φύλλα κ.τ.λ.). 

δ) επικίνδυνα απορρίμματα που προέρχονται από τις κατοικίες κλπ εσωτερικούς χώρους 

όπως φορητές μπαταρίες, φάρμακα, σύριγγες κ.τ.λ. που χρήζουν ειδικής διαχείρισης. 

 

Τα ειδικά απορρίμματα περιλαμβάνουν: 

α) στερεά απόβλητα που προέρχονται από την παραγωγική δραστηριότητα βιομηχανιών, 

βιοτεχνιών, εργαστηρίων, συνεργείων και άλλων μονάδων παραγωγής (μέταλλα, ξύλο, 

χαρτί, πλαστικά κ.τ.λ.) και δεν προσομοιάζουν με τα αστικά λόγω όγκου, ποσότητας και 

ποιότητας. 

β) προϊόντα και υλικά προερχόμενα από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και γενικά οικοδομικές 

εργασίες. 

γ) αυτοκίνητα, οχήματα, σκάφη και μηχανήματα γενικά ή μέρη τους άχρηστα και 

εγκαταλελειμμένα, χρησιμοποιημένες μπαταρίες (συσσωρευτές) αυτοκινήτων – βιομηχανίας, 

χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια και λιπαντικά έλαια καθώς και οι συσκευασίες τους, 

χρησιμοποιημένα τηγανέλαια, χρησιμοποιημένα ελαστικά οχημάτων, χρησιμοποιημένα 

κελύφη μελανιών εκτυπωτών κλπ ανάλογα απορρίμματα. 
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δ) Ζωικά υποπροϊόντα που προκύπτουν από τη δραστηριότητα σφαγείων, πτηνοσφαγείων, 

εργαστηρίων κοπής κρέατος, αλλαντοποιείων, κρεοπωλείων και ιχθυοπωλείων. 

ε) Απορρίμματα σκύλων κλπ ζώων συντροφιάς. 

στ) Επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα από τις υγειονομικές μονάδες της πόλης τα οποία 

απαιτούν ειδική αντιμετώπιση, σύμφωνα με τη νομοθεσία. 

ζ) Λοιπά τοξικά - επικίνδυνα απόβλητα όπου συμπεριλαμβάνονται όλα, όσα περιέχουν 

ουσίες που εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον και δεν 

συμπεριλαμβάνονται στα τοξικά και επικίνδυνα των παραπάνω κατηγοριών(γεωργικά 

φάρμακα, εκρηκτικά ραδιενεργά κ.τ.λ.). 

Η ανεξέλεγκτη παραμονή και η αποθήκευση τοξικών - επικίνδυνων αποβλήτων 

απαγορεύεται στο Δήμο Καλαμάτας. 

 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  4 

Υποχρεώσεις του Δήμου 

Υποχρεώσεις του Δήμου είναι: 

α) Η περισυλλογή, αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των μη ογκωδών αστικών 

απορριμμάτων έτσι όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού περί 

αστικών απορριμμάτων. 

Η περισυλλογή γίνεται με τρόπο ώστε να αποφεύγεται η διασπορά απορριμμάτων κατά τη 

φόρτωση και κατά τη μεταφορά στον χώρο επεξεργασίας απορριμμάτων του Δήμου 

Καλαμάτας. 

β) Η αποκομιδή, η μεταφορά και διάθεση των ογκωδών αστικών απορριμμάτων έτσι όπως 

περιγράφονται στην σχετική ενότητα του άρθρου 3, (παλιά έπιπλα, στρώματα, ογκώδη 

προϊόντα περιποίησης κήπων και λοιπά) η οποία θα γίνεται σύμφωνα με το πρόγραμμα του 

Δήμου. Ενδεικτική πινακίδα της ημέρας αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων για κάθε περιοχή 

επικολλάται στους ΓΚΡΙ κάδους ενώ ο Δήμος πρέπει να θρυμματίζει όσα από τα παραπάνω 

ογκώδη απορρίμματα μπορούν να θρυμματιστούν στο θρυμματιστή του και να τα οδηγεί 

στην κομποστοποίησή τους.   

γ) Η καθαριότητα των εξωτερικών χώρων (άρθρο 3, ενότητα αστικών απορριμμάτων, 

παράγραφοι β,γ) όλες οι εργασίες περισυλλογής και απομάκρυνσης σκουπιδιών και 

απορριμμάτων που βρίσκονται σε οδούς, πλατείες, κοινόχρηστους χώρους, οικόπεδα κ.τ.λ. 

και βέβαια για τους ιδιωτικούς από τους παραπάνω χώρους, μετά την τήρηση των νόμιμων 

προϋποθέσεων. 
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δ) Η εφαρμογή προγραμμάτων διαλογής στην πηγή για την εναλλακτική διαχείριση των 

απορριμμάτων. 

ε) Η κομποστοποίηση των οργανικών απορριμμάτων. 

στ)  Η λήψη έκτακτων μέτρων για την καθαριότητα της πόλης. 

ζ) Η λήψη μέτρων για την αποτροπή παραγωγής, διακίνησης και αποθήκευσης των 

απορριμμάτων και αποβλήτων που περιγράφονται στο άρθρο 3 σαν τοξικά - επικίνδυνα. 

η) Η ενημέρωση των δημοτών για τα προγράμματα και τα δρομολόγια των οχημάτων 

αποκομιδής απορριμμάτων, τις τυχόν αλλαγές, τα προγράμματα και τα δρομολόγια των 

μηχανικών σαρώθρων. 

θ) Η προστασία της υγείας των εργαζομένων. 

ι)  Η διατήρηση της δημόσιας υγείας και η προστασία του περιβάλλοντος. 

ια)  Η μέριμνα για την τοποθέτηση των κατά περίπτωση κατάλληλων κάδων, η διατήρησή 

τους σε καλή και καθαρή κατάσταση. 

ιβ)  Η επανατοποθέτησή των κάδων μετά την εκκένωση στην προβλεπόμενη θέση και στην 

κατά περίπτωση ενδεδειγμένη κατάσταση λειτουργίας. 

ιγ)   Η συστηματική παρακολούθηση της τήρησης του παρόντος κανονισμού και η επιβολή 

των προβλεπόμενων κυρώσεων στις περιπτώσεις καταστρατήγησής του. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  5 

Υποχρεώσεις των κατοίκων 

Χώροι παραγωγής απορριμμάτων και υπεύθυνοι τήρησης διατάξεων 

 

Για την εφαρμογή των επομένων διατάξεων του κανονισμού δίνονται οι έννοιες των όρων 

που χρησιμοποιούνται: 

α) “Κατοικίες”  θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι όπου κατοικούν άτομα ή οικογένειες. 

Υπεύθυνοι τήρησης των διατάξεων είναι, για τις κατοικίες ο ιδιοκτήτης και ο νομέας και για 

τους κοινόχρηστους χώρους των πολυκατοικιών, ο διαχειριστής. 

β) “Καταστήματα” θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι όπου λειτουργούν κάθε φύσης 

εμπορικές επιχειρήσεις καθώς και τα κάθε είδους εργαστήρια, βιοτεχνίες και βιομηχανίες. 

Υπεύθυνοι τήρησης των διατάξεων είναι το πρόσωπο ή τα πρόσωπα στο όνομα των οποίων 

ασκείται η επιχείρηση ή ο διευθυντής της επιχείρησης που χαρακτηρίζεται  σαν κατάστημα. 

γ) “Γραφεία” θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι όπου ασκούνται οποιαδήποτε επαγγέλματα 

μόνιμα ή πρόσκαιρα, ως και οι δημόσιες υπηρεσίες, οι υπηρεσίες των Ν.Π.Δ.Δ και Ν.Π.Ι.Δ., 

οι τράπεζες, οι οργανισμοί κ.ο.κ.  

Υπεύθυνοι είναι: 
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 - για τα γραφεία το πρόσωπο ή τα πρόσωπα στο όνομα των οποίων ασκείται το επάγγελμα, 

 - για τις προσωπικές επιχειρήσεις και ΕΠΕ ο διαχειριστής, 

 - δια τις ανώνυμες εταιρείες ο εκπρόσωπος κατά το καταστατικό, 

 - για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις ο Προϊστάμενος Διοικητικού. 

 

 

Α  Ρ  Θ  Ρ  Ο   6 

Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα εσωτερικά μη ογκώδη αστικά απορρίμματα 

 

Τα εσωτερικά μη ογκώδη απορρίμματα (και για όσα βέβαια από αυτά δεν εφαρμόζεται η 

ειδική διαχείριση των άρθρων 9 & 10 του κανονισμού αυτού) πρέπει να συσκευάζονται σε 

ανθεκτικούς σάκους και να τοποθετούνται προς αποκομιδή από τους κατοίκους, με αυστηρή 

τήρηση των κανόνων υγιεινής και προστασίας του περιβάλλοντος. 

 Συγκεκριμένα : 

 Οι κάτοικοι οφείλουν να έχουν συσκευασμένα τα απορρίμματά τους σε ειδικούς 

ανθεκτικούς σάκους, τους οποίους από τη δύση του ήλιου και προ της 1ης  πρωινής 

ώρας, να έχουν αποθέσει στους ΓΚΡΙ κάδους που έχει τοποθετήσει ο Δήμος στο δρόμο 

τους. Η διαδικασία αυτή θα γίνεται κάθε βράδυ πλην εκείνων των βραδινών την επομένη 

των οποίων δεν θα γίνεται δρομολόγιο του απορριμματοφόρου λόγω αργιών κλπ, 

σύμφωνα με το πρόγραμμα του Δήμου το οποίο έγκαιρα θα γνωστοποιείται στους 

κατοίκους. Στις περιπτώσεις αυτές οι κάτοικοι οφείλουν να κρατήσουν τα απορρίμματά 

τους στον εσωτερικό τους χώρο και να τα αποθέσουν στους κάδους το επόμενο βράδυ. 

 Το βάρος κάθε συσκευασίας απορριμμάτων δεν πρέπει να ξεπερνά τα είκοσι ( 20 ) κιλά. 

 Τα απορρίμματα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από υγρά απόβλητα για να μην 

δημιουργούν ρύπανση, δυσοσμία και μόλυνση. 

 Σε περίπτωση που ο πλησιέστερος κάδος είναι συγκυριακά γεμάτος ενώ οι επόμενοι 

πλησιέστεροι δεν είναι γεμάτοι, ο κάτοχος των απορριμμάτων πρέπει να τα μεταφέρει και 

να τα αποθέσει σε έναν από τους επόμενους πλησιέστερους άδειους.  

 Απορρίμματα που δεν είναι δυνατή η παραλαβή τους λόγω δυσκολίας προσέγγισης του 

απορριμματοφόρου (στενός δρόμος, αδιέξοδο), με ευθύνη των κατόχων τους, 

μεταφέρονται και τοποθετούνται στον πλησιέστερο κάδο. 

 Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία δεν είναι δυνατή η αποκομιδή των 

απορριμμάτων, μετά από προφορική ή γραπτή ενημέρωση των πολιτών, τα απορρίμματα 

παραμένουν μέσα στην ιδιοκτησία τους με ευθύνη των κατόχων τους. 
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 Απαγορεύεται αυστηρά η τοποθέτηση απορριμμάτων σε νησίδες, πλατείες, πάρκα, 

πεζόδρομους, οικόπεδα, άλση ή το κρέμασμα αυτών στα δένδρα, τις κολόνες ή 

οπουδήποτε αλλού. 

 Οι κάδοι τοποθετούνται σε θέσεις που θα καθορίζονται από τις υπηρεσίες του Δήμου και 

απαγορεύεται αυστηρά η μετατόπισή τους. 

 Σε όσους δεν εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές, ο Δήμος επιβάλλει πρόστιμο  ύψους 30 

ΕΥΡΩ για κάθε μία. Για κάθε νέα μη συμμόρφωση για την ίδια αιτία από το ίδιο πρόσωπο, 

το τέλος θα διπλασιάζεται κάθε φορά. 

 

 

Α  Ρ  Θ  Ρ  Ο  7 

Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα εσωτερικά ογκώδη 

Συσκευασία – εναπόθεση ογκωδών αστικών απορριμμάτων 

 

Τα εσωτερικά ογκώδη απορρίμματα (και για όσα βέβαια από αυτά δεν εφαρμόζεται η ειδική 

διαχείριση σύμφωνα με τα άρθρα 9 & 10 του κανονισμού αυτού) δεν εγκαταλείπονται 

οπουδήποτε αλλά δίπλα στους ΓΚΡΙ κάδους επί του πεζοδρομίου, σύμφωνα με το 

πρόγραμμα αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων.  

Στην περίπτωση αυτή οι υπεύθυνοι υποχρεώνονται να μην βγάζουν τα ογκώδη 

απορρίμματα στο πεζοδρόμιο από πριν, αλλά μόνο την ημέρα που τους έχει ανακοινωθεί. Σε 

κάθε άλλη περίπτωση θεωρείται ότι καταλαμβάνουν δημοτικό χώρο και επιβάλλεται τέλος 

κατάληψης πεζοδρομίου. 

Ειδικότερα : 

1.  Φύλλα, ξερά άνθη, υπόλοιπα καθαρισμού κήπων, γκαζόν και λοιπά συσκευάζονται σε 

ανθεκτικούς πλαστικούς σάκους όπως τα απορρίμματα. Υπόλοιπα κοπής δένδρων, 

θάμνων, κλαδιά και λοιπά συσκευάζονται σε ελαφρά δέματα. Αν απορριφθούν χύμα 

θεωρείται ότι καταλαμβάνουν δημοτικό χώρο οπότε καταβάλλεται το σχετικό τέλος. 

Εξυπακούεται ότι τα υλικά της παραγράφου αυτής αντί να βγουν στον δρόμο ως 

απορρίμματα, μπορούν να μετατραπούν από τους ίδιους τους δημότες σε βελτιωτικό 

εδάφους (compost), μαζί τα υπόλοιπα οικιακά φυτικά υπολείμματα, μέσω του 

προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης, την εφαρμογή του οποίου υποστηρίζει ο 

Δήμος Καλαμάτας.  

2.  Οι υπεύθυνοι μεγάλης ποσότητας (άνω των 2 κ.μ.) ογκωδών εσωτερικών απορριμμάτων 

οφείλουν να αποδώσουν προ της αποκομιδής το ειδικό τέλος ανά επί πλέον κ.μ.  που 

καθορίζεται στα 5 ΕΥΡΩ ανά κ.μ. 
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3.  Τα πάσης φύσεως υλικά συσκευασίας ( ξύλινα κιβώτια, φελιζόλ και λοιπά) των γραφείων 

και καταστημάτων τοποθετούνται προς αποκομιδή αφού προηγουμένως έχει 

ελαχιστοποιηθεί ο όγκος με πίεση, περίδεση κ.τ.λ. Ειδικότερα για τα χαρτοκιβώτια κλπ 

χαρτοσυσκευασία εφαρμόζεται η εναλλακτική διαχείριση των απορριμμάτων όπως αυτή 

περιγράφεται στο άρθρο 10 του κανονισμού αυτού. 

4.  Τα ογκώδη απορρίμματα τοποθετούνται σε σημείο που δεν εμποδίζεται η κυκλοφορία 

πεζών και οχημάτων και οπωσδήποτε όχι εντός των οικιακών και δημοτικών κάδων. 

5.  Σε όσους δεν συμμορφώνονται με τις ανωτέρω διατάξεις επιβάλλεται πρόστιμο από 60 

έως 300 ΕΥΡΩ ανάλογα με τον όγκο απορριμμάτων. 

 

 

Α  Ρ  Θ  Ρ  Ο   8 

Υποχρεώσεις κατοίκων για τα εξωτερικά απορρίμματα 

 

Οι κάτοικοι πέραν της υποχρέωσής τους να μην ρυπαίνουν τους εξωτερικούς χώρους της 

πόλης, σύμφωνα με τις επί μέρους προβλέψεις του άρθρου 12 του παρόντος κανονισμού, 

οφείλουν επιπροσθέτως να διευκολύνουν τον Δήμο στην προσπάθειά του για καθαρισμό 

των παραπάνω χώρων. Στα πλαίσια αυτά οφείλουν να μην παρκάρουν τα οχήματά τους στα 

σημεία εκείνα που, σύμφωνα με το πρόγραμμα του Δήμου, θα περάσουν τα αυτοκινούμενα 

σάρωθρα του Δήμου και για τις ημέρες και ώρες εργασίας των σαρώθρων. Για όσους δεν 

συμμορφώνονται με τις διατάξεις του άρθρου αυτού επιβάλλεται, κάθε φορά, πρόστιμο 30 

ΕΥΡΩ, εφόσον βέβαια το πρόγραμμα των σαρώθρων είναι συγκεκριμένο οριοθετώντας 

αυστηρά μια περιοχή και όχι γενικό και αόριστο. 

 

 

Α  Ρ  Θ  Ρ  Ο   9 

Υποχρεώσεις υπευθύνων ειδικών απορριμμάτων τα οποία δεν εντάσσονται, 

τουλάχιστον ακόμα, στο επόμενο άρθρο 10 της αξιοποίησης των απορριμμάτων 

μέσω της εναλλακτικής διαχείρισής των. 

 

α) Απόβλητα βιομηχανιών, βιοτεχνιών, εργαστηρίων, συνεργείων και άλλων 

μονάδων παραγωγής. 

 Ειδικά για τα απόβλητα από βιομηχανικές και άλλες δραστηριότητες όπως αυτές 

καθορίζονται στο άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού, ενότητα ειδικών απορριμμάτων, 

παράγραφος α, ο Δήμος στην περίπτωση που έχει την ευχέρεια της περισυλλογής τους, τα 
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περισυλλέγει με βάση ειδικό πρόγραμμα που ανακοινώνει στους ενδιαφερόμενους οι οποίοι 

με την σειρά τους υποχρεώνονται να καταβάλλουν υπέρ του Δήμου 30 ΕΥΡΩ   για κάθε 

κυβικό μέτρο. Αν η  μεταφορά γίνεται με μέσα του ενδιαφερόμενου θα καταβάλλεται το 

μισό τέλος. 

Στην περίπτωση που ο Δήμος δεν έχει την δυνατότητα περισυλλογής, οι υπεύθυνοι 

βιομηχανιών, βιοτεχνιών, εργαστηρίων, συνεργείων κ.τ.λ., πρέπει να τα απομακρύνουν με 

δικά τους μέσα. Υποχρεούνται όμως μέχρι την ημέρα της αποκομιδής, να κρατούν τα 

απορρίμματά τους ειδικά συσκευασμένα στα προαύλια των επιχειρήσεων και να μην τα 

βγάζουν στο πεζοδρόμιο. Σε όσους δεν εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές θα επιβάλλεται 

πρόστιμο από 150 έως 600 ΕΥΡΩ ανάλογα με τον όγκο των απορριμμάτων. 

 

β) Προϊόντα εκσκαφών και κατεδαφίσεων. 

 Ειδικά για τα απορρίμματα που αναφέρονται στο άρθρο 3, ενότητα ειδικών απορριμμάτων, 

παράγραφο β του παρόντος κανονισμού (μπάζα και άλλα αδρανή υλικά που προέρχονται 

από εκσκαφές, κατεδαφίσεις ανακαινίσεις οικοδομών και λοιπά) μεταφέρονται με ευθύνη 

του ιδιοκτήτη ή του υπεύθυνου εργασιών σε χώρους που τους υποδεικνύει ο Δήμος μέχρι 

τη νομοθετική πρόβλεψη για την εναλλακτική διαχείρισή τους οπότε και θα ενταχθούν και 

αυτά στο επόμενο άρθρο 10. Μέχρι τότε: 

 Στην περίπτωση που παραμένουν στο πεζοδρόμιο για διάστημα μεγαλύτερο από 

τέσσερις (4) ημέρες, θεωρούνται ότι καταλαμβάνουν δημοτικό χώρο , κοινόχρηστο και οι 

υπεύθυνοι υποχρεώνονται να αποδώσουν τα προβλεπόμενα από το άρθρο 26 παρ. 5 του 

Νόμου 1828/89 μετά την τροποποίησή του με το αρ. 6 του ν. 1900/90. 

 Επιπλέον με τον παρόντα κανονισμό θα επιβάλλεται πρόστιμο από 60 έως 300 ΕΥΡΩ. 

 Σε όσους απορρίπτουν μπάζα σε ακάλυπτους χώρους όπως οικόπεδα, ρέματα, άλση 

κ.τ.λ. ή εκτός σχεδίου, εκτός από τις συνέπειες που προβλέπει το άρθρο 119 του Νόμου 

1892/90 και τις προβλεπόμενες άλλες κυρώσεις, ο Δήμος επιβάλλει πρόστιμο που 

κυμαίνεται από 150 έως 600 ΕΥΡΩ, ανάλογα με τον όγκο των απορριπτόμενων αδρανών, 

στο οποίο πρόστιμο προστίθενται και τα έξοδα τόσο της απομάκρυνσης των μπαζών από 

τον χώρο της αυθαίρετης απόρριψής τους όσο και της μεταφοράς τους στους χώρους 

που υποδεικνύει ο Δήμος. Σε περίπτωση επανάληψης το πρόστιμο είναι δεκαπλάσιο 

αυτού που επιβλήθηκε προηγούμενα. 

 

γ) Απόβλητα ζώων. 

Οι ιδιοκτήτες σκύλων κλπ ζώων συντροφιάς πρέπει, πέρα από τον εμβολιασμό των ζώων 

τους, να λαμβάνουν κάθε πρόνοια για την αποκατάσταση της καθαριότητας των 
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κοινόχρηστων χώρων τους οποίους τα ζώα αυτά ρυπαίνουν με τα απορρίμματά τους 

(άρθρο 3, ενότητα ειδικών απορριμμάτων, παράγραφος ε).  Συγκεκριμένα  πρέπει να 

συνοδεύουν τα ζώα τους κατά την έξοδο των τελευταίων από τις κατοικίες, τα 

καταστήματα κλπ χώρους όπου αυτά ζουν, να τα εποπτεύουν σε όλη τη διάρκεια της 

βόλτας τους και να καθαρίζουν τους κοινόχρηστους χώρους της πόλης από τα στερεά 

απορρίμματά τους. Για το σκοπό αυτό οι ιδιοκτήτες τους πρέπει στη διάρκεια της βόλτας 

των ζώων τους, να φέρουν πάντοτε μαζί τους μικρή πλαστική σακούλα στην οποία και 

συλλέγουν τα τυχόν στερεά απορρίμματά τους με τη βοήθεια συστήματος μικρής σκούπας-

φαρασιού ή έστω με τη βοήθεια κοινού χαρτιού. Η πλαστική αυτή σακούλα θα αποτίθεται 

στα καλαθάκια ή τους ΓΚΡΙ κάδους του Δήμου. 

 

Μόνον με τις παραπάνω προϋποθέσεις επιτρέπεται η βόλτα των ζώων συντροφιάς στα 

πάρκα, στις πλατείες, στους δρόμους, στα πεζοδρόμια κλπ κοινόχρηστους χώρους της 

πόλης. Απαγορεύεται όμως αυστηρά η βόλτα των ζώων αυτών στους χώρους των παιδικών 

χαρών, ακόμα και με τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις, για να αποφευχθεί η ρύπανση 

των χώρων αυτών από τα υγρά απόβλητά τους τα οποία δεν είναι δυνατόν να συλλεγούν 

και να επιδιωχθεί έτσι η διασφάλιση της υγείας των μικρών παιδιών. 

 

Σε όσους δεν εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές, ο Δήμος επιβάλλει πρόστιμο ύψους 30 ΕΥΡΩ 

για κάθε μία. Για κάθε νέα μη τήρηση του κανονισμού για την ίδια αιτία από το ίδιο 

πρόσωπο, το πρόστιμο θα διπλασιάζεται κάθε φορά. 

 

δ)  Επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα (Ε.Ι.Α.). 

Τα επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα (ΕΙΑ) που αναφέρονται στο άρθρο 3, ενότητα ειδικών 

απορριμμάτων, παράγραφο στ, αφορούν στα ιατρικά απόβλητα που παράγονται από τις 

υγειονομικές μονάδες της πόλης και τα οποία δεν προσομοιάζουν με τα οικιακά 

απορρίμματα των μονάδων αυτών τα οποία συλλέγονται από τα δημοτικά συνεργεία, μαζί 

με τα υπόλοιπα αστικά απορρίμματα μέσω του δικτύου των ΓΚΡΙ κάδων αλλά είναι σαφώς 

επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία λόγω της ειδικής σύστασής τους. Τα επικίνδυνα ιατρικά 

απόβλητα κατανέμονται σε τρεις (3) κατηγορίες: 

- στα αμιγώς μολυσματικού χαρακτήρα απόβλητα, 

- στα απόβλητα που έχουν ταυτόχρονα μολυσματικό και τοξικό χαρακτήρα και 

- στα απόβλητα αμιγώς τοξικού χαρακτήρα. 
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Οι παραγωγοί των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων πρέπει να τα συλλέγουν χωριστά, στον 

τόπο παραγωγής τους, από τα υπόλοιπα απορρίμματά τους, και να τα οδηγούν προς 

αποτέφρωση ή αποστείρωση, ανάλογα με την κατηγορία τους, σύμφωνα με όσα 

προβλέπουν οι διατάξεις της ΚΥΑ  Η.Π.37591/2031/2003 ή οποιασδήποτε μελλοντικής 

τροποποίησής της. Οι παραπάνω παραγωγοί απαγορεύεται αυστηρά να απορρίπτουν τα 

επικίνδυνα ιατρικά απορρίμματα που δημιουργούνται από την δραστηριότητά τους, στους 

κάδους του Δήμου με τα υπόλοιπα απορρίμματα αστικού χαρακτήρα. Σε όσους δεν 

εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές, εκτός από τις προβλεπόμενες άλλες νόμιμες κυρώσεις, ο 

Δήμος επιβάλλει πρόστιμο που κυμαίνεται από 150 έως 600 ΕΥΡΩ ανάλογα με τον όγκο των 

απορριπτόμενων ΕΙΑ. Σε περίπτωση επανάληψης το πρόστιμο είναι δεκαπλάσιο αυτού που 

επιβλήθηκε προηγούμενα. 

 

Στόχος είναι τα απορρίμματα του άρθρου αυτού, με την πρόοδο της επιστήμης και της 

τεχνολογίας αλλά και με την εξέλιξη της νομοθεσίας, να εντάσσονται σταδιακά και εφόσον 

έχουν δημιουργηθεί οι απαραίτητες συνθήκες, στα απορρίμματα του επόμενου άρθρου 10 

για τα οποία δεν περιοριζόμαστε στην αδρανοποίησή τους και στην εν συνεχεία απόρριψή 

τους στο περιβάλλον αλλά προχωρούμε στην αξιοποίησή τους μέσω της εναλλακτικής 

διαχείρισής τους. 

 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 10 
 
Υποχρεώσεις υπευθύνων σχετικά με την αξιοποίηση των απορριμμάτων μέσω της 

εναλλακτικής διαχείρισής των (επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, αξιοποίηση). 

Οι κάτοικοι και οι επιχειρήσεις πρέπει να συμμετέχουν και να συμμορφώνονται με τους 

κανόνες που έχουν τεθεί από τις συμφωνίες του Δήμου με τα συλλογικά συστήματα, για 

καθένα από τα διαφορετικά ρεύματα εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων που 

δημιουργούνται στην πόλη. Αναλυτικά: 

 
α) Υλικά συσκευασίας.  

Οι κάτοικοι πρέπει να ξεχωρίζουν στις κατοικίες τους, στα καταστήματά τους και στα 

γραφεία τους, το σύνολο των χάρτινων, πλαστικών, γυάλινων και μεταλλικών υλικών 

συσκευασίας που εισέρχεται στους παραπάνω χώρους και να τα τοποθετούν στους ΜΠΛΕ 

κάδους ανακύκλωσης, χωριστά από τα υπόλοιπα απορρίμματα τα οποία τοποθετούνται 

στους ΓΚΡΙ κάδους. Μαζί με τα παραπάνω αναφερόμενα ανακυκλώσιμα υλικά συσκευασίας 
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τοποθετούνται στους ΜΠΛΕ κάδους και οι εφημερίδες, τα περιοδικά κλπ έντυπα.  Τα υλικά 

αυτά τοποθετούνται μέσα στους ΜΠΛΕ κάδους εκτός κι αν αυτοί έχουν γεμίσει ή τα υλικά 

είναι πολύ μεγάλου μεγέθους οπότε τοποθετούνται με τάξη δίπλα από τους ΜΠΛΕ  κάδους, 

σύμφωνα πάντοτε με τις οδηγίες που έχουν δοθεί από το Δήμο. Ειδικότερα τα χαρτοκιβώτια 

και οι ογκώδεις χαρτοσυσκευασίες, εφόσον δεν χωρούν μέσα στους ΜΠΛΕ κάδους, 

τοποθετούνται με τάξη δίπλα από αυτούς αφού προηγουμένως  σπαστούν και δεθούν. 

Απαγορεύεται αυστηρά να τοποθετούνται οργανικά κλπ συμβατικά απορρίμματα μέσα, 

επάνω ή και δίπλα στους ΜΠΛΕ κάδους. 

 

 Σε όσους δεν εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές, ο Δήμος επιβάλλει πρόστιμο ύψους 30 

ΕΥΡΩ για κάθε μία. Για κάθε νέα μη τήρηση του κανονισμού για την ίδια αιτία από το ίδιο 

πρόσωπο, το πρόστιμο θα διπλασιάζεται κάθε φορά. 

 
β) Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.). 

Οι κάτοικοι επίσης πρέπει να συλλέγουν χωριστά τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.), δηλαδή τα παλιά πλυντήρια, ψυγεία, κουζίνες, κλιματιστικά, 

ηλεκτρικά σώματα θέρμανσης, τηλεοράσεις, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ηλεκτρικούς 

λαμπτήρες, ραδιόφωνα, ηλεκτρικά σίδερα, τοστιέρες, καφετιέρες και γενικά κάθε τι που 

λειτουργεί με ρεύμα ή με μπαταρίες καθώς και τα τηλέφωνα και καλώδια. Τα απόβλητα 

αυτά οι κάτοικοι πρέπει να τα μεταφέρουν οι ίδιοι, με δικά τους μέσα, και να τα αποθέτουν 

σε χώρους υποδοχής που τους υποδεικνύει ο Δήμος. Ειδικότερα για τα μεγάλου μεγέθους 

Α.Η.Η.Ε. τα οποία δεν είναι εύκολο να μεταφερθούν,  όσοι κάτοικοι δεν μπορούν να τα 

μεταφέρουν μόνοι τους, καλούν τον Δήμο τηλεφωνικώς να τα παραλάβει έξω από την 

κατοικία τους ή το κατάστημά τους ή το γραφείο τους, και να τα μεταφέρει ο ίδιος στους 

χώρους υποδοχής.  Ακόμα οι κάτοικοι πρέπει οι ίδιοι να μεταφέρουν και αποθέτουν τα 

μικρού μεγέθους Α.Η.Η.Ε. σε ειδικούς κάδους οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί, από το 

αντίστοιχο συλλογικό σύστημα, σε πολλά επιλεγμένα σημεία μέσα στην πόλη, για τη 

διευκόλυνση της ξεχωριστής συλλογής των Α.Η.Η.Ε. Επίσης οι επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στην εμπορία και τοποθέτηση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού πρέπει τα Α.Η.Η.Ε. που προκύπτουν από την δραστηριότητά τους να τα 

διαχειρίζονται σύμφωνα με τη νομοθεσία. 

 
Σε όσους δεν εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές, ο Δήμος επιβάλλει πρόστιμο ύψους 30 ΕΥΡΩ 

για κάθε μία περίπτωση. Για κάθε νέα μη τήρηση του κανονισμού για την ίδια αιτία από το 

ίδιο πρόσωπο, το πρόστιμο θα διπλασιάζεται κάθε φορά. 
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γ) Παλιά οχήματα (Ο.Τ.Κ.Ζ.). 

 Οι κάτοικοι επίσης πρέπει, με τη δημιουργία και στο νομό Μεσσηνίας κέντρου συλλογής 

παλιών οχημάτων, δηλαδή οχημάτων που βρίσκονται στο τέλος του κύκλου ζωής τους 

(Ο.Τ.Κ.Ζ.) (ειδικά απορρίμματα άρθρου 3, παρ. γ του κανονισμού αυτού), να μην 

εγκαταλείπουν στους δρόμους και στους κοινόχρηστους χώρους τα παλιά τους αυτοκίνητα 

κλπ οχήματα αλλά να τα παραδίδουν στο παραπάνω αναφερόμενο κέντρο συλλογής απ΄ 

όπου και θα παίρνουν  τα προβλεπόμενα έγγραφα αποταξινόμησης του οχήματός τους.  

 

Σε όσους δεν εφαρμόζουν τις ανωτέρω διατάξεις επιβάλλεται πρόστιμο από 60 έως 300 

ΕΥΡΩ ανάλογα με τη σοβαρότητα και το επαναλαμβανόμενο της μη εφαρμογής. 

 

δ) Φορητές μπαταρίες.  

Οι κάτοικοι επίσης πρέπει να ξεχωρίζουν από τα υπόλοιπα απορρίμματά τους, τις  

χρησιμοποιημένες φορητές μπαταρίες (αστικά απορρίμματα του άρθρου 3, παρ. δ του 

κανονισμού αυτού) οι οποίες εφαρμόζονται σε διάφορες συσκευές όπως ραδιόφωνα, 

κασετόφωνα, ακουστικά, παιδικά παιγνίδια κλπ.  Οι φορητές μπαταρίες πρέπει να 

μεταφέρονται και να αποτίθενται στους ειδικούς κάδους συλλογής των αποβλήτων αυτών οι 

οποίοι, για τη διευκόλυνση των κατοίκων, έχουν τοποθετηθεί σε πάρα πολλά σημεία μέσα 

στο Δήμο. Τέτοιοι κάδοι έχουν τοποθετηθεί σε όλες τις σχολικές μονάδες προκειμένου να 

μεταφέρονται εκεί από τους μαθητές, αφού μαθητές υπάρχουν στις περισσότερες 

οικογένειες της πόλης. Επίσης τέτοιοι κάδοι έχουν τοποθετηθεί σε καταστήματα, super 

markets, δημόσιες και δημοτικές υπηρεσίες, ιδρύματα, χώρους άθλησης, χώρους 

πολιτιστικών δραστηριοτήτων και γενικά χώρους συνάθροισης των πολιτών προκειμένου 

όλοι να διευκολύνονται στη χωριστή συλλογή των φορητών μπαταριών λόγω της ιδιαίτερης 

επικινδυνότητάς τους. Εάν, παρά το ευρύτατο αυτό δίκτυο ειδικών κάδων φορητών 

μπαταριών, το οποίο συνεχώς διευρύνεται και βελτιώνεται, για κάποιους υπάρχει ακόμα 

δυσκολία να προσεγγίσουν τους ειδικούς κάδους, τότε αυτοί πρέπει, ως τελευταία 

εναλλακτική λύση, να ξεχωρίσουν τις φορητές μπαταρίες και να τις τοποθετήσουν, μαζί με 

τα υπόλοιπα ανακυκλώσιμα υλικά συσκευασίας, στους ΜΠΛΕ κάδους της ανακύκλωσης των 

υλικών αυτών, ποτέ όμως μαζί με τα υπόλοιπα οργανικά κλπ απορρίμματα που 

τοποθετούνται στους ΓΚΡΙ κάδους. 

 

Σε όσους δεν εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές, ο Δήμος επιβάλλει πρόστιμο ύψους 30 ΕΥΡΩ 

για κάθε μία περίπτωση. Για κάθε νέα μη τήρηση του κανονισμού για την ίδια αιτία από το 

ίδιο πρόσωπο, το πρόστιμο θα διπλασιάζεται κάθε φορά. 
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ε) Ρυπογόνα υλικά οχημάτων. 

 Οι επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στο Δήμο σε αντικείμενα σχετικά με τη 

συντήρηση των οχημάτων ή και άλλες επιχειρήσεις από τη δραστηριότητα των οποίων 

δημιουργούνται ως απόβλητα i)μπαταρίες – συσσωρευτές αυτοκινήτων – βιομηχανίας, 

ii)ορυκτέλαια – λιπαντικά έλαια καθώς και συσκευασίες τους και iii)ελαστικά οχημάτων, 

(ειδικά απορρίμματα άρθρου 3, παρ. γ του κανονισμού αυτού), πρέπει να συλλέγουν 

χωριστά τα απόβλητα αυτά και να τα παραδίδουν στα αντίστοιχα συλλογικά συστήματα, 

εφόσον δεν υπάρχει αντίστοιχο ατομικό σύστημα, προκειμένου να ανακυκλωθούν ή να 

αξιοποιηθούν. Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε άλλη διαχείριση των αποβλήτων αυτών 

όπως είναι η ανεξέλεγκτη απόρριψή τους οπουδήποτε είτε η διάθεσή τους σε άλλους 

φορείς, πέραν των παραπάνω αδειοδοτημένων. 

 

Σε όσους δεν εφαρμόζουν τις ανωτέρω διατάξεις επιβάλλεται πρόστιμο από 60 έως 300 

ΕΥΡΩ ανάλογα με τη σοβαρότητα και το επαναλαμβανόμενο της πράξης. 

 

στ) Μαγειρικά έλαια. 

Οι επιχειρήσεις ετοιμασίας και διάθεσης φαγητών όπως είναι τα εστιατόρια, ξενοδοχεία, 

καντίνες, κέτερινγκ κλπ πρέπει να διαθέτουν τα χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια από τη 

δραστηριότητά τους (ειδικά απορρίμματα άρθρου 3, παρ. γ του κανονισμού αυτού), σε 

εταιρείες συλλογής με τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις ώστε να διασφαλίζεται η 

περιβαλλοντικά σωστή διαχείριση των συγκεκριμένων αποβλήτων και να διασφαλίζεται η 

δημόσια υγεία. Οι εταιρείες αυτές που αξιοποιούν εναλλακτικά τα τηγανέλαια (πχ παραγωγή 

βιοκαυσίμων) διευκολύνουν τις επιχειρήσεις εστίασης στην περιβαλλοντικά σωστή διάθεση 

των αποβλήτων αυτών αφού έτσι αποφεύγεται η αυστηρά απαγορευόμενη απόρριψή τους 

στην αποχέτευση, στους αγωγούς ομβρίων, στο έδαφος αλλά αποφεύγεται επίσης και η 

εξίσου απαγορευόμενη επαναφορά τους στην τροφική αλυσίδα. Η διαδικασία αυτή θα 

συνεχίσει ισχύουσα μέχρι τη θεσμοθέτηση ιδιαίτερου ρεύματος εναλλακτικής διαχείρισης 

των αποβλήτων αυτών, ανάλογου με τα ρεύματα των προηγούμενων παραγράφων του 

άρθρου αυτού οπότε και ο κανονισμός αυτός θα εναρμονισθεί σχετικά. 

 

Σε όσους δεν εφαρμόζουν τις ανωτέρω διατάξεις επιβάλλεται πρόστιμο από 60 έως 300 

ΕΥΡΩ ανάλογα με τη σοβαρότητα και το επαναλαμβανόμενο της πράξης. 

 

ζ) Ζωικά υποπροϊόντα. 
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Τα σφαγεία, πτηνοσφαγεία, εργαστήρια κοπής κρέατος, αλλαντοποιεία, κρεοπωλεία και 

ιχθυοπωλεία, είτε λειτουργούν ως ανεξάρτητες επιχειρήσεις είτε μέσα σε πολυκαταστήματα, 

αλλά ακόμα και όσοι δεν είναι επαγγελματίες των παραπάνω κλάδων αλλά από τη 

δραστηριότητά τους παράγονται ζωικά υποπροϊόντα, παράγονται δηλαδή υποπροϊόντα 

ζωικής προέλευσης τα οποία δεν καταναλώνονται από τον άνθρωπο όπως δέρματα, 

σπλάγχνα, οστά, λίπος, νεύρα κλπ, (ειδικά απορρίμματα άρθρου 3, παρ. δ του κανονισμού 

αυτού), πρέπει τα υποπροϊόντα αυτά να τα συλλέγουν χωριστά από τα λοιπά απορρίμματα 

και να φροντίζουν για την αδρανοποίησή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Κοινοτικού 

Κανονισμού 1774/2002 και του ΠΔ 221/2006 ή με οποιαδήποτε μελλοντική τροποποίηση  

των διατάξεων αυτών. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, όλοι οι 

προαναφερόμενοι παραγωγοί ζωικών υποπροϊόντων υποχρεούνται: 

 

- Να καταγράφουν καθημερινά τις παραγόμενες ποσότητες ζωικών υποπροϊόντων. 

- Να εξασφαλίζουν τη διαχείριση των ζωικών υποπροϊόντων σύμφωνα με τις διατάξεις 

του παραπάνω Κανονισμού. 

- Να εξασφαλίζουν την αποθήκευσή τους σύμφωνα με το άρθρο 11 του ΠΔ 221/2006. 

- Να τηρούν μητρώο αποστολών και αρχείο συνοδευτικών εγγράφων σύμφωνα με τα 

άρθρα 9 και 12 του ΠΔ 221/2006. 

- Να μην απορρίπτουν, με οποιονδήποτε τρόπο, τα παραγόμενα ζωικά υποπροϊόντα τους 

στους κάδους των απορριμμάτων του Δήμου. 

  

Η συμμόρφωση των παραγωγών ζωικών υποπροϊόντων με τις προαναφερθείσες 

υποχρεώσεις τους γίνεται με δική τους ευθύνη και δαπάνη ενώ η διαχείριση των 

υποπροϊόντων αυτών μπορεί να μην σταματά στην αδρανοποίηση αλλά να ακολουθεί και 

αξιοποίησή τους, σύμφωνη με τη νομοθεσία, για τη δημιουργία ζωοτροφών σαρκοφάγων 

ζώων. Για τον λόγο αυτό η διαχείριση των ειδικών αυτών απορριμμάτων εντάσσεται στο 

άρθρο 10 του κανονισμού όπου κατατάσσονται όλα τα απορρίμματα που αξιοποιούνται 

μέσω της εναλλακτικής διαχείρισής τους. 

 

Σε όσους δεν εφαρμόζουν τις ανωτέρω διατάξεις επιβάλλεται πρόστιμο από 60 έως 300 

ΕΥΡΩ ανάλογα με τη σοβαρότητα και το επαναλαμβανόμενο της πράξης. 

  

η) Αναλώσιμα εκτυπωτών. 

Οι κάτοικοι, οι υπηρεσίες και οι επιχειρήσεις πρέπει επίσης να φροντίζουν να μην ρίχνουν τα 

χρησιμοποιημένα και άδεια κελύφη των μελανιών των εκτυπωτών μέσα στους κάδους των 
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απορριμμάτων αλλά να τα τοποθετούν στους ειδικούς κάδους εναλλακτικής διαχείρισής 

τους, σε διάφορα σημεία της πόλης (υπηρεσίες, επιχειρήσεις, καταστήματα κλπ), εάν οι ίδιοι 

δεν αξιοποιούν μόνοι τους τη δυνατότητα που υπάρχει για το ξαναγέμισμα των κελυφών 

αυτών σε ορισμένα καταστήματα. 

 
Σε όσους δεν εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές, ο Δήμος επιβάλλει πρόστιμο ύψους 30 ΕΥΡΩ 

για κάθε μία περίπτωση. Για κάθε νέα μη τήρηση του κανονισμού για την ίδια αιτία από το 

ίδιο πρόσωπο, το πρόστιμο θα διπλασιάζεται κάθε φορά. 

 

Για την υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων, ο Δήμος επιδιώκει την ανάπτυξη 

συνεργασίας με τους επαγγελματικούς και κοινωνικούς φορείς της πόλης, τις διάφορες 

ομάδες, τις οικολογικές κινήσεις, τις μαθητικές και εκπαιδευτικές κοινότητες και άλλους 

φορείς. 

 

Το άρθρο αυτό συμπληρώνεται με τις αντίστοιχες προβλέψεις για κάθε νέο ρεύμα 

εναλλακτικής διαχείρισης που δημιουργείται και εφαρμόζεται στο Δήμο Καλαμάτας. Μέχρι 

την ένταξη στον κανονισμό αυτό του νέου ρεύματος ισχύουν τα προβλεπόμενα από τη 

νομοθεσία για το νέο ρεύμα καθώς και τα μικρότερα από τα παραπάνω αναφερόμενα 

πρόστιμα του άρθρου 10. 

 

 

Α  Ρ  Θ  Ρ  Ο  11 

Κομποστοποίηση οργανικών απορριμμάτων. 

Οι κάτοικοι πρέπει να συμμετέχουν σε όλα τα προαναφερθέντα, στα προηγούμενα άρθρα, 

προγράμματα του Δήμου και με τον τρόπο που περιγράφεται για κάθε περίπτωση, έτσι 

ώστε να μείνουν τελικά στον ΓΚΡΙ κάδο μόνον οργανικά απορρίμματα, κατά βάση τα 

υπολείμματα των τροφών. Έτσι η σωστή συμμετοχή των πολιτών σε κάθε ξεχωριστό ρεύμα 

εναλλακτικής διαχείρισης των απορριμμάτων της πόλης θα συμβάλει στην επίτευξη και 

καλλίτερου περιεχομένου των ΓΚΡΙ κάδων ώστε να παραχθεί στην Μονάδα 

Λιπασματοποίησης Απορριμμάτων του Δήμου Καλαμάτας (ΜΟΛΑΚ) compost της καλλίτερης 

δυνατής ποιότητας.  

 

Πέραν της παραπάνω κεντρικής διαδικασίας, θα μπορούσε, μέσα στο χώρο της ΜΟΛΑΚ, να 

εξετασθεί και η δημιουργία συμπληρωματικής μονάδας κομποστοποίησης προδιαλεγμένων 

οργανικών υλικών. Μια τέτοια μονάδα θα μπορούσε να παράγει άριστης ποιότητας compost 
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τροφοδοτούμενη με απόλυτα καθαρά οργανικά απορρίμματα (υπολείμματα τροφών 

στρατοπέδων, ξενοδοχειακών μονάδων, εστιατορίων κλπ). 

 

Στη διαδικασία της κομποστοποίησης των οικιακών οργανικών απορριμμάτων, 

συμπληρωματικά με τη λειτουργία της ΜΟΛΑΚ, ο Δήμος προωθεί και στηρίζει τη συνεχώς 

διευρυνόμενη προσπάθεια εφαρμογής της οικιακής κομποστοποίησης.  

 

 

Α  Ρ  Θ  Ρ  Ο  12 

Ρύπανση και απόρριψη αντικειμένων 

1.  Ρύπανση των κοινοχρήστων χώρων (πλατείες, δρόμοι, παιδικές χαρές, πάρκα, χώροι 

πρασίνου, αθλητικές εγκαταστάσεις κλπ) που προκαλείται από την αυθαίρετη απόρριψη 

αντικειμένων μικρής συσκευασίας και ειδών ατομικής χρήσης από πεζούς, επιβάτες, 

πλανόδιους μικροπωλητές, πωλητές λαϊκών αγορών, μικροπωλητές θρησκευτικών και 

άλλων πανηγυριών, δεν επιτρέπεται. Ομοίως δεν επιτρέπεται η ρύπανση μνημείων, 

αγαλμάτων, τοίχων κλπ. 

2.  Τα παραπάνω αντικείμενα πρέπει να ρίπτονται στους υπάρχοντες ΜΠΛΕ ή ΓΚΡΙ κάδους, 

ανάλογα αν είναι ανακυκλώσιμα ή μη, ή στα υπάρχοντα καλάθια απορριμμάτων. Οι 

μικροπωλητές, πλανόδιοι και μη, οι μικροπωλητές θρησκευτικών και άλλων πανηγυριών, 

οι πωλητές λαϊκών αγορών καθώς και τα καταστήματα που διαθέτουν προϊόντα άμεσης 

κατανάλωσης, υποχρεούνται να διαθέτουν δύο (2) κάδους υποδοχής ή ειδικούς σάκους 

μικροαντικειμένων, έναν για τα ανακυκλώσιμα και έναν για τα μη ανακυκλώσιμα 

αντικείμενα, με αντίστοιχη σήμανση, το περιεχόμενο των οποίων πρέπει να τοποθετούν 

στους ΜΠΛΕ ή ΓΚΡΙ κάδους αντίστοιχα ενώ επίσης πρέπει να μεριμνούν για τη 

γενικότερη καθαριότητα του χώρου που καταλαμβάνουν. 

3.  Σε όσους δεν εφαρμόζουν τις παραπάνω διατάξεις επιβάλλεται πρόστιμο από 15 έως 150 

ΕΥΡΩ ανάλογα με το μέγεθος και τη σοβαρότητα της ρύπανσης. 

Σε περίπτωση επανάληψης και για κάθε νέα μη τήρηση του κανονισμού, για την ίδια αιτία, 

από το ίδιο πρόσωπο, το πρόστιμο  θα διπλασιάζεται ενώ  θα τριπλασιάζεται σε περιπτώσεις 

καταστροφής. Στις περιπτώσεις, όπως της παρ. 1, που ακολουθούν εργασίες 

αποκατάστασης, θα επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με την αντίστοιχη δαπάνη. 

  

 
ΑΡΘΡΟ 13 

Φθορά κάδων, ρύπανση με αναγραφή συνθημάτων. 
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Η αποκατάσταση ζημιών  σε είδη συλλογής απορριμμάτων, ή η απομάκρυνση συνθημάτων 

graffiti’s κ.α. θα γίνεται εις βάρος και για λογαριασμό του υπαιτίου. Θα του επιβάλλεται δε 

πρόστιμο από 350 έως 1400 ΕΥΡΩ ανάλογα το μέγεθος της ρύπανσης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 14 

Υποχρεώσεις καταστηματαρχών 

Καταστήματα στα οποία παρατηρείται παραγωγή κάθε είδους απορριμμάτων από την 

κατανάλωση των προσφερομένων ειδών (καταστήματα πρόχειρου και γρήγορου φαγητού, 

ψιλικατζίδικα, περίπτερα, αναψυκτήρια κλπ) πρέπει να τοποθετούν με δική τους δαπάνη 

δοχεία απορριμμάτων και σταχτοδοχεία αλλά και να διατηρούν καθαρούς τους χώρους έξω 

από το κατάστημά τους μέχρι και του ρείθρου του πεζοδρομίου, συλλέγοντας με δική τους 

ευθύνη τα απορρίμματα από τους χώρους αυτούς τα οποία οφείλουν να τοποθετούν στους 

ΓΚΡΙ ή ΜΠΛΕ κάδους. Απαγορεύεται η προώθηση των απορριμμάτων αυτών, με το 

σκούπισμα, στο οδόστρωμα ή στη βάση του ρείθρου.  Στους μη εφαρμόζοντες τη διάταξη 

αυτή επιβάλλεται πρόστιμο 60 έως 300 ΕΥΡΩ και σε περίπτωση και τρίτης υποτροπής 

αφαιρείται η άδεια λειτουργίας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 15 

Καθαριότητα δημοτικών χώρων χρησιμοποιούμενων από επιχειρήσεις. 

Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν, μετά από άδεια δημοτικούς και κοινόχρηστους χώρους 

όπως καφενεία, καφετέριες, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια και συναφή, πρέπει να διατηρούν 

διαρκώς αυτούς τους χώρους καθαρούς, μέχρι και του ρείθρου του πεζοδρομίου, 

τοποθετώντας με δική τους δαπάνη σταχτοδοχεία και καλαθάκια απορριμμάτων, 

συλλέγοντας έτσι τα απορρίμματα  και ξεχωρίζοντάς τα σε ανακυκλώσιμα και μη και 

τοποθετώντας τα στους αντίστοιχους ΜΠΛΕ και ΓΚΡΙ κάδους. Οι επιχειρηματίες αυτοί 

οφείλουν να διατηρούν καθαρούς τους χώρους έξω από το κατάστημά τους και μέχρι του 

ρείθρου του πεζοδρομίου, συλλέγοντας με δική τους ευθύνη τα απορρίμματα από τους 

χώρους αυτούς. Απαγορεύεται η προώθηση των απορριμμάτων αυτών, με το σκούπισμα, 

στο οδόστρωμα ή στη βάση του ρείθρου. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται πρόστιμο 60 

έως 300 ΕΥΡΩ ανάλογα με την έκταση, τη σοβαρότητα και την επικινδυνότητα της 

ρύπανσης, ενώ σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης παράβασης θα αφαιρείται η άδεια 

χρήσης του δημοτικού χώρου.   
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Ειδικότερα επιχειρήσεις της κατηγορίας αυτής οι οποίες ασκούν τη δραστηριότητά τους 

εποχιακά, όπως είναι τα καταστήματα της παραλίας που αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσματα 

στην αμμουδιά μόνο την καλοκαιρινή περίοδο, αμέσως μόλις ολοκληρώσουν την εποχιακή 

τους δραστηριότητα, σε χρονική στιγμή που προσδιορίζεται σύμφωνα με τον 

προγραμματισμό κάθε επιχείρησης,  πρέπει να απελευθερώσουν οργανωμένα και με τάξη 

τον χώρο που έχουν καταλάβει, από τραπεζοκαθίσματα, ξαπλώστρες, ομπρέλες, τέντες κλπ 

αντικείμενα καθώς και από τις βάσεις των αντικειμένων αυτών, και να παραδώσουν τον 

χώρο αυτό απολύτως καθαρό στον Δήμο και στους κατοίκους και επισκέπτες της πόλης. Η 

απελευθέρωση του συνολικού χώρου μπορεί να γίνει άπαξ ή σταδιακά, ανάλογα με τον 

προγραμματισμό της κάθε επιχείρησης, πάντοτε όμως οργανωμένα και με τάξη ώστε να μην 

δημιουργείται η εικόνα αδιαφορίας και εγκατάλειψης του χώρου που βλάπτει τόσο την 

αισθητική της πόλης όσο και την τουριστική προοπτική της. 

 

Επίσης οι παραλιακές επιχειρήσεις έχουν την ευθύνη συλλογής από τη θάλασσα 

αντικειμένων τους που έχουν παρασυρθεί από τον αέρα ή από άλλες αιτίες και αποτελούν 

εστίες ρύπανσης και κινδύνου για τους λουόμενους το καλοκαίρι και για τους κατοίκους το 

χειμώνα (στύλοι και βάσεις ομπρελών, καθίσματα κλπ). 

 

Η μη συμμόρφωση των επιχειρήσεων με εποχιακή δραστηριότητα με τα παραπάνω 

συνεπάγεται επιβολή προστίμου 60 έως 300 ΕΥΡΩ  ανάλογα με την έκταση, τη σοβαρότητα 

και την επικινδυνότητα της ρύπανσης. Παράλληλα οι επιχειρήσεις αυτές έχουν την 

υποχρέωση με δικά τους έξοδα να διορθώσουν οποιεσδήποτε από τις παραπάνω εκτροπές 

έχουν γίνει ως αποτέλεσμα της δραστηριότητάς τους, αμέσως μόλις ο Δήμος Καλαμάτας 

τους το υποδείξει διαφορετικά δεν θα τους χορηγείται ανανέωση της άδειας κατάληψης του 

συγκεκριμένου χώρου για την επομένη σαιζόν. Αν κάποια επιχείρηση δεν έχει τη 

δυνατότητα να αποκαθιστά με ευθύνη δική της τις παραπάνω εκτροπές, πρέπει να 

ενημερώνει άμεσα τον Δήμο ο οποίος θα φροντίζει για την αποκατάσταση και θα χρεώνει τη 

σχετική δαπάνη στην επιχείρηση. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 16 

Ρύπανση ακάλυπτων χώρων, δασών και προστασία τους. 

1. Η με οποιοδήποτε τρόπο απόρριψη σε ακάλυπτους χώρους δημόσιους και ιδιωτικούς, 

ρέματα, δάση και αλλού εντός ή εκτός σχεδίου πόλης, αχρήστων υλικών (αδρανή υλικά, 
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στερεά απόβλητα, κηπευτικά προϊόντα κ.α.) με συνέπεια τη σοβαρή υποβάθμιση του 

περιβάλλοντος, τη δημιουργία εστιών μόλυνσης και την προσβολή της αισθητικής του 

τοπίου και του οικιστικού περιβάλλοντος, απαγορεύεται αυστηρά.  

2. Σε όσους δεν εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές επιβάλλεται πρόστιμο από 30 έως 600 

ΕΥΡΩ ενώ παράλληλα επιβάλλεται στον ρυπαίνοντα η υποχρέωση να αποκαταστήσει τα 

πράγματα στην πρότερη κατάσταση. Εάν ο ρυπαίνων δεν έχει τη δυνατότητα ή για 

οποιονδήποτε άλλο λόγο δεν προχωρήσει στην αποκατάσταση τότε την αποκατάσταση 

κάνει ο ίδιος ο Δήμος χρεώνοντας και γι αυτό τον ρυπαίνοντα. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 17 

Ρύπανση από την υπαίθρια αποθήκευση υλικών. 

1. Απαγορεύεται η απόρριψη, τοποθέτηση ή κατάληψη πεζοδρομίων ή άλλων ελεύθερων 

δημοτικών και κοινόχρηστων χώρων (πλατείες, πεζόδρομοι και άλλοι χώροι) με 

εμπορεύματα και υποπροϊόντα παραγωγικής διαδικασίας, στερεά ή υγρά, όπως πρώτες 

ύλες κι έτοιμα προϊόντα ή υποπροϊόντα, οικοδομικά, λατομικά, μεταλλευτικά και χημικά 

υλικά, παλαιά είδη σιδήρου, ξυλεία, ελαστικού χάρτου, καύσιμα, λιπαντικά, χωρίς την 

προηγούμενη άδεια της Δημοτικής Αρχής, την καταβολή του καθορισμένου τέλους και 

υπό την προϋπόθεση ότι τα υλικά αυτά δεν ρυπαίνουν το περιβάλλον. 

2. Η υπαίθρια εναπόθεση, αποθήκευση και συγκέντρωση των υλικών αυτών πρέπει να 

γίνεται κατά τρόπο που να αποκλείει τη διαρροή ή το διασκορπισμό τους στο 

περιβάλλον. 

3. Στη χορηγούμενη από το Δήμο άδεια κατάληψης του πεζοδρομίου ή του κοινόχρηστου 

χώρου, για την εναπόθεση, αποθήκευση ή συγκέντρωση των παραπάνω υλικών πρέπει 

υποχρεωτικά να αναγράφονται τα αναγκαία προστατευτικά μέτρα (περίφραξη υλικών, 

κάλυψη με πλαστικό νάιλον και λοιπά) που πρέπει να λάβει ο αιτών. 

4. Ο Δήμος σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του κατόχου της άδειας με τα παραπάνω ή 

άλλα προστατευτικά μέτρα που του υποδεικνύονται, ανακαλεί την άδεια και ειδοποιεί 

την αστυνομική αρχή για τη μη συμμόρφωση. 

Σε περίπτωση που ο υπόχρεος δεν προβαίνει στην απομάκρυνσή τους, αυτό γίνεται από 

τις υπηρεσίες του Δήμου με δαπάνη του μη συμμορφωθέντος και του επιβάλλεται, 

πέραν των προβλεπομένων άλλων κυρώσεων, το σχετικό τέλος αυθαίρετης χρήσης 

κοινόχρηστου χώρου και το πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 6 του Νόμου 1900/90. 

5. Αν από την πλημμελή εφαρμογή των παραπάνω μέτρων προκληθεί ρύπανση 

επιβάλλεται πέραν των προβλεπομένων άλλων κυρώσεων από την κείμενη νομοθεσία, 
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πρόστιμο από 60 έως 600 ΕΥΡΩ ανάλογα με τη σοβαρότητα και το μέγεθος της 

ρύπανσης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 18 

Καθαριότητα οικοπέδων. 

Οι ιδιοκτήτες και οι νομείς οικοπέδων πρέπει να τα διατηρούν πάντοτε ελεύθερα από 

απορρίμματα ακόμη και όταν αυτά προέρχονται από τρίτους καθώς επίσης να τα διατηρούν 

καθαρά από ξηρά χόρτα και απαλλαγμένα από εύφλεκτα υλικά. Γι αυτό οφείλουν να τα 

περιφράξουν (σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΟΚ) και να προβαίνουν σε περιοδική 

καθαριότητα και αποψίλωσή τους. 

Αν οι υπεύθυνοι εξακολουθούν να αδιαφορούν και μετά τις σχετικές συστάσεις, ο Δήμος 

έχει το δικαίωμα, για να εξασφαλίσει τη δημόσια υγεία και ασφάλεια, να παρέμβει 

καθαρίζοντας το οικόπεδο, περιφράζοντας το με δικές του δαπάνες τις οποίες βεβαιώνει σε 

βάρος των ιδιοκτητών και των νομέων αυτών των χώρων, που ευθύνεται καθένας από 

αυτούς σε ολόκληρο και τις εισπράττει ο Δήμος Καλαμάτας. 

Σε όσους δεν εφαρμόζουν τις παραπάνω διατάξεις, επιβάλλεται πρόστιμο 100 ΕΥΡΩ  για 

κάθε μια περίπτωση.  

Σε περίπτωση επανάληψης για κάθε νέα μη τήρηση του κανονισμού, για την ίδια αιτία από 

το ίδιο πρόσωπο, το πρόστιμο θα διπλασιάζεται κάθε φορά εφόσον δεν υπάρχει 

συμμόρφωση στις έγγραφες ειδοποιήσεις του Δήμου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ  19 

Κατασκευές σε πεζοδρόμια και ρείθρα. 

Οποιαδήποτε κατασκευή σε κοινόχρηστο χώρο π.χ. ζαρντινιέρες στα πεζοδρόμια ή 

κατασκευή ράμπας στα ρείθρα θα καθαιρείται από τις υπηρεσίες του Δήμου εφόσον δεν 

προβλέπεται από σχετική μελέτη και άδεια. Η σχετική δαπάνη θα καταβάλλεται από του 

υπευθύνους σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού. 

 

ΑΡΘΡΟ 20 

Ρύπανση από εργοταξιακές δραστηριότητες. 

Οι υπεύθυνοι εργοταξίων ιδιωτικών ή δημόσιων έργων πρέπει να διατηρούν το εργοτάξιο 

καθώς και τους γύρω χώρους καθαρούς και να αποκαθιστούν την καθαριότητα κάθε φορά 
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που προκύπτει ανάγκη. Να περιφράσσουν δε κατάλληλα τα εργοτάξια προς αποφυγήν 

ατυχημάτων. 

Σε περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω επιβάλλεται πρόστιμο 400 – 800 ΕΥΡΩ στο οποίο 

προστίθεται και το κόστος αποκατάστασης της όποιας ζημιάς έχει δημιουργηθεί. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 21 

Μεταφορά και φορτοεκφόρτωση αντικειμένων. 

1. Όσοι ενεργούν ή συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη μεταφορά, φόρτωση,  

εκφόρτωση και γενικά στη διακίνηση υλικών (υγρών, στερεών, αερίων) με φορτηγό, 

βυτιοφόρο, σιλοφόρο και άλλο μεταφορικό μέσο στην περιοχή του Δήμου, οφείλουν να 

λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα συσκευασίας και ασφαλούς μεταφοράς, ώστε ν’ 

αποφεύγεται ο διασκορπισμός τους και η ρύπανση του οικιστικού και φυσικού 

περιβάλλοντος με τα μεταφερόμενα υλικά όπως λάδια, ασβέστια, τσιμέντα, χώματα 

εκσκαφών, υγρά απόβλητα κλπ. 

2. Σε βάρος όσων δεν λαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα, ανάλογα με τη σοβαρότητα και 

το μέγεθος της ρύπανσης, επιβάλλεται πρόστιμο 100 έως 600 ΕΥΡΩ). Σε περίπτωση 

επανάληψης, επιβάλλεται πρόστιμο μέχρι και τριπλάσιο του επιβληθέντος προηγούμενα. 

Παράλληλα επιβάλλονται σε βάρος τους το ποσό που δαπάνησαν οι υπηρεσίες του 

Δήμου για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 22 

Παρεμποδίζουσα  στάθμευση. 

1. Απαγορεύεται η στάθμευση φορτηγών, αυτοκινήτων, μηχανημάτων, νταλικών, 

πούλμαν, λεωφορείων, τροχόσπιτων και λοιπών μεγάλων τροχοφόρων στα δημοτικά 

πάρκινγκ και πεζοδρόμια, κρασπεδόρειθρα, πλατείες και κοινόχρηστους χώρους, γύρω 

από σχολεία και εκκλησίες. 

Όσοι δεν εφαρμόζουν τις παραπάνω διατάξεις υποχρεούνται στην καταβολή των 

προβλεπόμενων  από τις σχετικές διατάξεις του ΚΟΚ και για κάθε περίπτωση 

υποχρεούνται στην αποκατάσταση τυχόν φθορών και ζημιών. 

2. Όργανα του Δήμου που διαπιστώνουν ότι οχήματα, πάσης φύσεως, καταλαμβάνουν 

παρανόμως θέσεις στάθμευσης Α.Μ.Ε.Α ή είναι σταθμευμένα μπροστά σε ράμπες 

διευκόλυνσης της κυκλοφορίας εμποδιζόμενων ατόμων, υποχρεούνται να ζητήσουν 

άμεσα την συνδρομή της Αστυνομίας για την απομάκρυνση του οχήματος. Η δαπάνη 
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της απομάκρυνσης θα βαρύνει τους δημιουργούντες το πρόβλημα, πέραν των 

προβλεπόμενων από τον ΚΟΚ προστίμων που θα τους επιβάλλονται. 

3. Ανάλογες επιπτώσεις έχουν και όσοι παρκάρουν αυθαίρετα δίπλα σε κάδους με τρόπο 

ώστε να μην είναι δυνατή η μετακίνησή τους για την αποκομιδή των απορριμμάτων. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 23 

Εμπορική διαφήμιση. 

 Η αφισοκόλληση επιτρέπεται μόνο στους κοινόχρηστους χώρους που ορίζονται με 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  Οι χώροι αυτοί μπορεί να παραχωρούνται, 

έπειτα από δημοπρασία, σε ιδιωτική εταιρεία η οποία αναλαμβάνει τη διαχείρισή 

τους.  Ο διαφημιζόμενος συνεργάζεται με την εκάστοτε εταιρεία υποχρεωτικά.  

 Ο διασκορπισμός εντύπων, η αναγραφή συνθημάτων και διαφημιστικών, η 

ανάρτηση ταμπλό, πανό, επιγραφών μπορούν να πραγματοποιούνται έπειτα από 

σχετική άδεια που θα χορηγείται από το Δήμο και εφόσον τηρούνται οι όροι και οι 

προϋποθέσεις του Ν. 2946/01 και οι σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου 

που καθορίζουν τους χώρους και τον τρόπο προβολής καθώς και τον τρόπο και 

χρόνο απομάκρυνσής τους. 

Σε περίπτωση που γίνονται  τα παραπάνω χωρίς άδεια, ή με υπέρβαση αυτής, επιβάλλονται 

τα αντίστοιχα πρόστιμα και ποινές όπως αυτά  προβλέπονται από το Ν. 2946/01 αρ. 10, η 

δαπάνη απομάκρυνσης υλικού της διαφήμισης καταλογίζεται σε βάρος των διαφημιζόμενων. 

Ειδικά για τις εταιρείες που εκμεταλλεύονται τους κοινόχρηστους χώρους που έχουν 

παραχωρηθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο για αφισοκόλληση, επιβάλλεται πρόστιμο μέχρι 

3.000 € στις περιπτώσεις που παρουσιάζουν απαράδεκτη εμφάνιση στα ταμπλό, ή την 

διενέργεια πλημμελούς αφισοκόλλησης με αποτέλεσμα είτε το σχίσιμο των αφισών είτε την 

διαρροή κόλλας στο πεζοδρόμιο ή το οδόστρωμα 

 

Προβολή πολιτικών και άλλων μηνυμάτων. 

Για την προβολή μηνυμάτων πολιτικού περιεχομένου αλλά και μηνύματα μαθητικών, 

φοιτητικών, συνδικαλιστικών και συνεταιριστικών οργανώσεων, ενώσεων προσώπων μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα εφαρμόζονται όσα αναφέρονται στο αρ. 3 του Ν. 1491/84. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 24 

Χωροθέτηση των λειτουργιών της πόλης. 
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1. Με ειδικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και με τήρηση της πολεοδομικής 

νομοθεσίας που εκδίδονται μετά από εκπόνηση σχετικής μελέτης χωροθέτησης των 

λειτουργιών της πόλης και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, μπορεί να απαγορεύεται η 

άσκηση ορισμένων δραστηριοτήτων σε κοινόχρηστους ή ελεύθερους χώρους του 

Δήμου, με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος, την υγεία των πολιτών και τη 

διατήρηση της ιστορικής, της αισθητικής και πολιτιστικής φυσιογνωμίας της πόλης. 

2. Με όμοιες αποφάσεις και με βάση την τήρηση της πολεοδομικής νομοθεσίας, μπορούν 

να αναστέλλονται έργα ή δραστηριότητες φυσικών ή νομικών προσώπων σε 

κοινόχρηστους ή ελεύθερους χώρους, αν από τη μελέτη των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων διαπιστώνεται ρύπανση και υποβάθμιση του δομημένου και φυσικού 

περιβάλλοντος. Αν για την  άσκηση του συγκεκριμένου έργου ή δραστηριότητας 

απαιτείται  έκδοση σχετικής αδείας από το Δήμο, αυτή, αφού λήξει η τυχόν 

χορηγηθείσα, δεν ανανεώνεται. Οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου πρέπει να 

γνωστοποιούνται έγκαιρα στους ενδιαφερόμενους με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 25 

Ανταποδοτικά τέλη για αποκατάσταση του περιβάλλοντος. 

1. Για έργα ή δραστηριότητες φυσικών ή νομικών προσώπων που λόγω της φύσης ή του 

μεγέθους ή της έκτασής τους, μπορούν να προκαλέσουν σοβαρούς κινδύνους για το 

περιβάλλον και που έχουν επιβληθεί πέρα από τους γενικούς όρους και προδιαγραφές, 

ειδικούς όρους και περιορισμούς για την προστασία του περιβάλλοντος με απόφαση του 

Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., το Δημοτικό Συμβούλιο εισηγείται την έκδοση απόφασης για 

επιβολή τελών σε βάρος των παραπάνω κατηγοριών επιχειρήσεων, για την κάλυψη των 

δαπανών κατασκευής και λειτουργίας έργων και προγραμμάτων προστασίας του 

περιβάλλοντος. 

2. Με την ίδια διαδικασία μπορεί να ζητηθεί η έκδοση υπουργικής απόφασης για την 

επιβολή ανταποδοτικών τελών σε βάρος επιχειρήσεων που χωρίς να προκαλούν 

σοβαρούς κινδύνους ή ενοχλήσεις, υποβάλλονται σε γενικές προδιαγραφές, όρους και 

περιορισμούς που προβλέπονται για την προστασία του περιβάλλοντος από κανονιστικές 

διατάξεις, σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στην παράγραφο 4 του άρθρου 6 του 

Νόμου 1650/86. 

3. Για το ύψος των ανταποδοτικών τελών, τον τρόπο επιβολής και είσπραξης από το Δήμο, 

εκτός της παραπάνω διάταξης, ισχύουν παράλληλα και οι διατάξεις της παραγράφου 14 

του άρθρου 25 του Νόμου 1828/89 όπου προστ. εδαφ. με την παρ.6 αρ.11 ν.2503/97 
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περί επιβολής τελών ή εισφορών για έργα που εκτελούνται ή υπηρεσίες του Δήμου που 

αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των πολιτών και την ανάπτυξη των υποβαθμισμένων 

περιοχών. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 26 

Μη προβλεφθείσες περιπτώσεις.  

Περιπτώσεις ρύπανσης οι οποίες δεν έχουν προβλεφθεί στον κανονισμό αυτό, θα 

αντιμετωπίζονται με την επιβολή προστίμου από 30 έως 500 ΕΥΡΩ, ανάλογα με το μέγεθος 

της ρύπανσης. Ο ρυπαίνων θα υποχρεώνεται επίσης στην επαναφορά του περιβάλλοντος 

στην πρότερη κατάσταση επιβαρυνόμενος με την απαιτούμενη προς τούτο δαπάνη. Εάν για 

οποιονδήποτε λόγο δεν συμμορφωθεί στα παραπάνω, τότε την αποκατάσταση θα κάνει ο 

Δήμος χρεώνοντας με το αντίστοιχο ποσό τον ρυπαίνοντα. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 27   

Προγράμματα περιβαλλοντικής επιμόρφωσης και συμμετοχή των πολιτών. 

1. Ο Δήμος καταρτίζει ετήσιο πρόγραμμα επιμόρφωσης των πολιτών στα ζητήματα του 

περιβάλλοντος και της οικολογίας, με στόχο τη διαμόρφωση οικολογικής συνείδησης 

αλλά και της πρακτικής στήριξης,  από τους πολίτες, των προγραμμάτων του στην 

ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων (επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, 

αξιοποίηση, κομποστοποίηση κλπ), στη βελτίωση και επέκταση του πρασίνου και γενικά 

στην προστασία του περιβάλλοντος. Στο ετήσιο πρόγραμμα περιλαμβάνονται ομιλίες, 

συζητήσεις, συνεντεύξεις, ημερίδες, σεμινάρια, συνέδρια, εκδηλώσεις, ανταλλαγές κλπ. 

Για το σκοπό αυτό συνεργάζεται με φορείς του δημοσίου και επαγγελματικού τομέα, τα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα επιστημονικά ινστιτούτα, τις οικολογικές ομάδες και κινήσεις, 

τους φορείς και επιδιώκει τη χρηματοδότηση των περιβαλλοντικών προγραμμάτων από 

την Ε.E.  

2. Ο Δήμος σε συνεργασία με τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, τις Διευθύνσεις Α΄θμιας και 

Β΄θμιας Εκπαίδευσης και το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, καταρτίζει 

πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης των μαθητών. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 28 

Μηχανισμός ελέγχου της τήρησης του παρόντος. 
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Για τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και της ισχύουσας 

κάθε φορά νομοθεσίας στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου προβλέπεται η 

Ειδική Υπηρεσία της Δημοτικής Αστυνομίας.  Οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, τα προσόντα 

και οι υποχρεώσεις του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας καθορίζονται από την 

ισχύουσα νομοθεσία και τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου. 

Οι παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος κανονισμού βεβαιώνονται από τους 

υπαλλήλους της Δημοτικής Αστυνομίας και ο παραβάτης μπορεί να υποβάλλει τις απόψεις 

του εντός τριών (3) ημερών στην αρμόδια επιτροπή. 

 

Τα πρόστιμα, τα τέλη και οι λοιπές ποινές επιβάλλονται με απόφαση του καθ` ύλη αρμοδίου 

Αντιδημάρχου και εισπράττονται με βάση τις διατάξεις περί βεβαιώσεων και εισπράξεων 

τελών του Δήμου. Η κλιμάκωση των προστίμων από το κατώτερο ως το ανώτερο όριο 

σχετίζεται με τον όγκο των απορριμμάτων, το βαθμό, την έκταση, την επικινδυνότητα  και 

τη σοβαρότητα της ρύπανσης και με τη συχνότητα επανάληψης των παραβάσεων. Τα 

έσοδα από πρόστιμα που αφορούν σε παραβάσεις του παρόντος κανονισμού, κατατίθενται 

σε ειδικό λογαριασμό και ενισχύουν τους κωδικούς απαλλοτριώσεων του προϋπολογισμού 

του Δήμου, για την αγορά ελεύθερων χώρων. Επίσης, από τα ίδια έσοδα μπορούν να 

χρηματοδοτηθούν καμπάνιες επικοινωνίας, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης πολιτών και 

να ενισχυθούν με τα απαραίτητα μέσα ομάδες εθελοντισμού για την καθαριότητα και την 

προστασία του περιβάλλοντος. Η κατανομή των κονδυλίων γίνεται με απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται κάθε χρόνο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 29 

Για την εκδίκαση ενστάσεων των δημοτών ορίζεται ειδική επιτροπή με απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου.  

 

Κατά των αποφάσεων με τις οποίες επιβάλλονται κατά τον παρόντα κανονισμό πρόστιμα, 

επιτρέπεται προσφυγή στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από 

την ημέρα κοινοποίησης αυτών στον μη τηρήσαντα τον κανονισμό. Τα πρόστιμα που 

προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό επιβάλλονται ανεξάρτητα από τις κυρώσεις που 

προβλέπονται σε άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

 

Τα πρόστιμα του παρόντος κανονισμού μπορούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου.  
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ΑΡΘΡΟ 30 

Οποιεσδήποτε ρυθμίσεις δια νόμων, κανονιστικών πράξεων κ.λ.π. που επιβάλλουν 

δεσμεύσεις και υποχρεώσεις, αυστηρότερες του παρόντος υπερισχύουν του παρόντος. 

 
 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

 
Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας  1. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

  2. Καμβυσίδης Ιωάννης 

  3. Κουδούνης Αργύριος 

  4. Κουρκουτάς Γεώργιος 

  5. Μπάκας Ιωάννης  

  6. Πολίτης Δημήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 7 Μαϊου 2008 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 
 

 

 

 


