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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  02/2006 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  025/2006 

 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 24η Ιανουαρίου 2006, ηµέρα Τρίτη και ώρα 8:30 µ.µ., στο 
αµφιθέατρο «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΣ» της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας, 
επί της πλατείας Νοµαρχίας, συνέρχεται σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την υπ΄ αριθ. 02/19-01-2006 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία 
επιδόθηκε σύµφωνα µε το νόµο. 
 
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Αδαµόπουλος 
Παναγιώτης, ως Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος,  3) Αργυροπούλου 
Βασιλική, 4) Βασιλάκη Γεωργία, 5) ∆ιασάκος Νικόλαος, 6) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος (αποχώρηση 
στην υπ΄ αριθµ. 28 απόφαση), 7) Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος, 8) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 9) 
Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 10) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 11) Κουδούνης Αργύριος, 12) 
Κουµουνδούρος Νικόλαος, 13) Κυριακόπουλος Γεώργιος, 14) Λαφαζάνος Γεώργιος, 15) 
Λευθεριώτης Ευστάθιος, 16) Μάλαµας Παναγιώτης, 17) Μαλαπάνης Χρήστος, 18) Μασούρας 
Γρηγόριος, 19) Μαστοράκης ∆ηµήτριος, 20) Μαυρέα Αικατερίνη, 21) Μέλιος Ιωάννης, 22) 
Μπάκας ∆ηµήτριος (προσέλευση στην υπ΄ αριθµ. 22 απόφαση), 23) Μπάκας Ιωάννης, 24) 
Μπαστακός Παναγιώτης, 25) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 26) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 27) 
Πασχάλης Γεώργιος, 28) Πουλόπουλος ∆ηµήτριος, 29) Σούµπλης Μιχαήλ (αποχώρηση στην 
υπ΄ αριθµ. 28 απόφαση), 30) Τσακαλάκου Σταυρούλα, 31) Τσώλης Πέτρος (αποχώρηση στην 
υπ΄ αριθµ. 26 απόφαση)  και  32) Χειλάς Ευάγγελος. 
 
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Αλοίµονος 
Ιωάννης, 2) Γιαννακόπουλος ∆ιονύσιος και 3) Οικονοµόπουλος Βασίλειος.  
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται οι Πάρεδροι όλων των δηµοτικών διαµερισµάτων ήτοι οι κ.κ. 
Βαρελάς Γεώργιος (∆.∆. Πηγών), Βουτσής Γεώργιος (∆.∆. Λαδά), Μαρινάκης Σαράντος (∆.∆. 
Καρβελίου)  και  Μπατσικούρας ∆ηµήτριος (∆.∆. Νέδουσας). 
 
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος  κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης, παρουσία του  ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Γεωργίου Ν. Κουτσούλη.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

∆ιοργάνωση ενηµερωτικής εκδήλωσης για την ανακύκλωση µπαταριών. 
 
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην από 19-1-2006 σχετική εισήγηση του Τµήµατος 
∆ιαχείρισης Απορριµµάτων της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου, η οποία έχει ως εξής: 
 
 

«ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

ΘΕΜΑ : «∆ιοργάνωση ενηµερωτικής εκδήλωσης για την ανακύκλωση µπαταριών» 
 
          Ο ∆ήµος µας σε συνεργασία µε τα αρµόδια συλλογικά συστήµατα ΑΦΗΣ και ΣΥ∆ΕΣΥΣ 
διοργανώνει ενηµερωτική εκδήλωση µε θέµα την ανακύκλωση της µπαταρίας, στις 08-02-
2006, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 6.00µµ, στο ξενοδοχείο REX.  Σκοπός της εκδήλωσης,  είναι η 
ευαισθητοποίηση των εµπλεκοµένων στην διαχείριση των µπαταριών που µπορεί να είναι οι 
απλοί δηµότες, αλλά και οι επιχειρήσεις που εµπορεύονται και διαχειρίζονται µπαταρίες ενώ τα 
έξοδα πραγµατοποίησης της εκδήλωσης θα καλυφθούν από τις εταιρείες ΑΦΗΣ και ΣΥ∆ΕΣΥΣ. 
 
Η εταιρεία ΑΦΗΣ (Ανακύκλωση Φορητών Ηλεκτρικών Στοιχείων) είναι το εγκεκριµένο 
συλλογικό σύστηµα από το ΥΠΕΧΩ∆Ε που είναι αρµόδιο για την  εφαρµογή της εναλλακτικής 
διαχείρισης των φορητών µπαταριών.  Στα πλαίσια της συνεργασίας µας µε την εταιρεία ΑΦΗΣ 
έχουν ήδη αναπτυχθεί ειδικοί κάδοι ανακύκλωσης φορητών µπαταριών σε όλες τις σχολικές 
µονάδες της πόλης µας και αναµένεται να τοποθετηθούν και άλλοι κάδοι σε ιδιωτικά 
εκπαιδευτήρια, φροντιστήρια, καταστήµατα που πωλούν µπαταρίες, διάφορες δηµοτικές  και 
δηµόσιες υπηρεσίες, ΚΑΠΗ, στρατιωτικές µονάδες κλπ. 
 
Η εταιρεία ΣΥ∆ΕΣΥΣ (Σύστηµα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσσωρευτών) είναι αντίστοιχα το 
εγκεκριµένο συλλογικό σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης συσσωρευτών αυτοκινήτων, 
βιοµηχανίας (µολύβδου – οξέος και νικελίου - καδµίου).  Η συγκεκριµένη εταιρεία έχει ήδη 
αναπτύξει δραστηριότητα στην περιφέρειά µας στα πλαίσια της οποίας συνεργάζεται µε 
δεκαέξι επιχειρήσεις της πόλης µας που διαχειρίζονται µπαταρίες αυτοκινήτων.  Προκειµένου 
µάλιστα να συνεργασθεί και ο ∆ήµος µας µε την υπόψη εταιρεία θα ήταν σκόπιµο να γίνει 
τοποθέτηση δύο κάδων ανακύκλωσης µπαταριών αυτοκινήτων, ένας στο χώρο των 
συνεργείων του ∆ήµου και ένας στη Μ.Ο.Λ.Α.Κ., ενώ η µοναδική υποχρέωση που απορρέει 
από αυτή τη συνεργασία είναι η καταβολή σε τράπεζα ενός χρηµατικού ποσού 150 € εφάπαξ, 
ανά κάδο, ως εγγύηση και η ενηµέρωση της εταιρείας για την αποκοµιδή των µπαταριών όταν 
ο κάδος γεµίζει.  
 
Στην εκδήλωση συµµετέχουν το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης τα αρµόδια συστήµατα 
και ο ∆ήµος, ενώ έχουν προσκληθεί για να συµµετάσχουν, λόγω αρµοδιότητας, ο Νοµάρχης 
και οι ∆ιευθύνσεις Εµπορίου, Περιβάλλοντος και Μεταφορών & Επικοινωνιών της Νοµαρχίας.  
Η ενηµέρωση που θα γίνει αφορά  στους εκπροσώπους της Α’ βάθµιας και Β’ βάθµιας 
εκπαίδευσης,  επισκευαστές αυτοκινήτων, επιχειρήσεις που διαχειρίζονται µπαταρίες και όλους 
του δηµότες γενικότερα.  
 
Για τη υλοποίηση των παραπάνω εισηγούµεθα: 
α) την έγκριση της διοργάνωσης προαναφερθείσας εκδήλωσης τα έξοδα της οποίας θα 
καλυφθούν άλλωστε από τα συλλογικά συστήµατα. 
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β) την έγκριση διάθεσης πίστωσης 300 € σε βάρος του Κ.Α.  20.73.11.10 του υπό σύνταξη 
δηµοτικού προϋπολογισµού, οικονοµικού έτους 2006, στον οποίον προϋπολογίζονται οι 
δαπάνες εφαρµογής των προγραµµάτων ανακύκλωσης, προκειµένου να καταβληθεί το ποσό 
αυτό ως εγγύηση για την τοποθέτηση δύο κάδων ανακύκλωσης µπαταριών αυτοκινήτων (ένας 
στα συνεργεία αυτοκινήτων και ένας στη ΜΟΛΑΚ) από την εταιρεία ΣΥ∆ΕΣΥΣ.  
 

           
Για το Τµήµα ∆ιαχείρισης 

Απορριµµάτων 
Γιάννης Παπαδόπουλος 

Ο ∆ιευθυντής 
 

Βασίλειος Τζαµουράνης» 
 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του την 
παραπάνω εισήγηση και τις διατάξεις του άρθρου 218 του ∆.Κ.Κ. (Π.∆. 410/95), µεταξύ των 
παρόντων κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας δηµοτικών συµβούλων, µειοψηφούντος του κ. 
∆ιασάκου ο οποίος τάσσεται ΚΑΤΑ, 
 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
  
Ι. Εγκρίνει τη διοργάνωση, από το ∆ήµο Καλαµάτας, ενηµερωτικής ηµερίδας για την 

ανακύκλωση µπαταριών στις 8-2-2006, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 6:00 µ.µ. στο 
συνεδριακό χώρο του ξενοδοχείου REX, σε συνεργασία µε τα αρµόδια συλλογικά 
Συστήµατα ΑΦΗΣ (Ανακύκλωση Φορητών Ηλεκτρικών Στοιχείων) και ΣΥ∆ΕΣΥΣ 
(Σύστηµα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσσωρευτών), µε σκοπό την 
ευαισθητοποίηση των εµπλεκοµένων στην διαχείριση των µπαταριών.  
Τα έξοδα πραγµατοποίησης της εκδήλωσης θα καλυφθούν από τις εταιρείες 
ΑΦΗΣ και ΣΥ∆ΕΣΥΣ. 

 
 
ΙΙ. Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης ποσού τριακοσίων ευρώ (300,00 €) σε βάρος του 

Κ.Α. 20.7311.10 του υπό σύνταξη δηµοτικού προϋπολογισµού, οικον. έτους 
2006, στον οποίο προϋπολογίζονται οι δαπάνες εφαρµογής των προγραµµάτων 
ανακύκλωσης, προκειµένου να καταβληθεί το ποσό αυτό ως εγγύηση για την 
τοποθέτηση από την εταιρεία ΣΥ∆ΕΣΥΣ δύο κάδων ανακύκλωσης µπαταριών 
αυτοκινήτων, ενός στο χώρο των συνεργείων του ∆ήµου και ενός στη ΜΟ.Λ.Α.Κ. 

 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο πρακτικό στο σύνολό του 
υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αδαµόπουλος Παναγιώτης  1. Αθανασόπουλος Κων/νος 
  2. Αργυροπούλου Βασιλική 
  3. Βασιλάκη Γεωργία 
  4. ∆ιασάκος Νικόλαος 
  5. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 
  6. Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος 

  7. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 
  8. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 
  9. Κοσµόπουλος Βασίλειος 
  10. Κουδούνης Αργύριος 
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  11. Κουµουνδούρος Νικόλαος 
  12. Κυριακόπουλος Γεώργιος 
  13. Λαφαζάνος Γεώργιος 
  14. Λευθεριώτης Ευστάθιος 
  15. Μάλαµας Παναγιώτης 
  16. Μαλαπάνης Χρήστος 
  17. Μασούρας Γρηγόριος 
  18. Μαστοράκης ∆ηµήτριος 
  19. Μαυρέα Αικατερίνη 
  20. Μέλιος Ιωάννης 
  21. Μπάκας ∆ηµήτριος 
  22. Μπάκας Ιωάννης 
  23. Μπαστακός Παναγιώτης 
  24. Νταγιόπουλος Γεώργιος 
  25. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 
  26. Πασχάλης Γεώργιος 
  27. Πουλόπουλος ∆ηµήτριος 
  28. Σούµπλης Μιχαήλ 
  29. Τσακαλάκου Σταυρούλα 
  30. Τσώλης Πέτρος 
  31. Χειλάς Ευάγγελος 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Καλαµάτα, 13 Φεβρουαρίου 2006 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ 

 

Ο Ειδ. Γραµµατέας 
Ι. Παπαδόπουλος 

 

 


