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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  13/2008 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  251/2008  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 8η Μαΐου 2008, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:30 µ.µ., στην αίθουσα 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους αριθµός 
28, συνέρχεται στην 13η/2008 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας, 
µετά την από 02-05-2008 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύµφωνα µε το 
νόµο. 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης,  
Πρόεδρος του Σώµατος, 2)  Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς ∆ιονύσιος, 4) Γιαννακούλας 
Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος,  8) 
Ηλιόπουλος Ιωάννης (προσέλευση στην υπ’ αριθ. 251 απόφαση και αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 
252 απόφαση), 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 10) Καµβυσίδης Ιωάννης, 11) Κλείδωνας 
Θεοφάνης, 12) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 13) Κουδούνης Αργύριος, 14) Κουρκουτάς Γεώργιος, 
15) Λαγανάκος Γεώργιος, 16) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 17) Μπάκας Ιωάννης, 18) Μπασακίδης 
Νικόλαος, 19) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 20) Οικονοµάκου Μαρία, 21) Παπαµικρούλης 
Παναγιώτης, 22) Πολίτης ∆ηµήτριος, 23) Ράλλης Γεώργιος, (προσέλευση στην υπ’ αριθ. 252 
απόφαση και αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 253 απόφαση), 24) Σπίνος Γεώργιος, 25) Τσακαλάκου 
Σταυρούλα (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 253 απόφαση) και 26) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση 
στην υπ’ αριθ. 252 απόφαση).   
 
∆εν παραβρίσκεται, αν και κλήθηκε νόµιµα, ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Μπάκας ∆ηµήτριος.   
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων επειδή στην 
ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά ∆ιαµερίσµατα. 
Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Πηγών κ. Αλάµαρας 
Πέτρος, 2) Αντικαλάµου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 3) Αρτεµισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 4) 
Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 5) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 6) Λεϊκων κ. Βρυώνης Φώτιος, 
7) Μ. Μαντίνειας κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος, 8) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος, 9) 
Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης, 10) Ασπροχώµατος κ. Σπανός Αντώνιος, 11) Βέργας κ. 
Χειλάς Ευάγγελος και 12) Καρβελίου κ. Χρυσοµάλης Ιωάννης, ενώ δεν παραβρίσκεται ο 
Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου  Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης.    
 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαµάτας» κ. 
Νικόλαος ∆ιασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.  
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου Καλαµάτας κ. Παναγιώτης 
Κουτσογιαννόπουλος.  
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης παρουσία του ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

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

Εφαρµογή προγράµµατος εναλλακτικής διαχείρισης αναλώσιµων εκτυπωτών. 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος κ. Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος, αναφέρεται στην µε 
αριθµ. πρωτ. 9589/29-4-2008 σχετική εισήγηση του Τµήµατος Αποκοµιδής Απορριµµάτων της 
∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος του ∆ήµου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
«ΘΕΜΑ: «Εφαρµογή προγράµµατος εναλλακτικής διαχείρισης αναλώσιµων εκτυπωτών». 
 

Ο ∆ήµος Καλαµάτας στα πλαίσια των πρωτοβουλιών του για την επέκταση της εφαρµογής της 
εναλλακτικής διαχείρισης των απορριµµάτων, έχει έλθει σε επαφή µε την εταιρεία  THINK INK 
που εδρεύει στην Παλλήνη, ιδιοκτησίας Ευσταθίου Ιακωβίδη του Πέτρου, προκειµένου να 
λειτουργήσει στο ∆ήµο µας ιδιαίτερο ρεύµα συλλογής και διαχείρισης αποβλήτων  αναλώσιµων 
των εκτυπωτών (Laserjet Toners & Inkjet Cartridges). 

Πρόκειται για ένα ρεύµα ανακύκλωσης η εφαρµογή του οποίου δεν προβλέπεται, τουλάχιστον 
ακόµα, από τη νοµοθεσία και γι αυτό άλλωστε, µέχρι σήµερα, λιγότερο από το 1% των 
παραπάνω υλικών ακολουθεί κάποιο πιστοποιηµένο πρόγραµµα ανακύκλωσης (περιοδικό 
ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ, τεύχος ∆εκεµβρίου 2007, σελ. 13). Όµως ο ∆ήµος πρέπει να ενδιαφερθεί για την 
άµεση αντιµετώπιση του θέµατος προκειµένου να δώσει τη δυνατότητα στους δηµότες του να 
απαλλάξουν τους συνηθισµένους ΓΚΡΙ κάδους από τα παραπάνω υλικά µε επακόλουθο να 
µειωθεί ο αριθµός των υλικών αυτών που καταλήγουν στο χώρο διάθεσης των απορριµµάτων 
του ∆ήµου.  Στην περίπτωση δε που θεσµοθετηθεί από την πολιτεία αντίστοιχο ρεύµα 
ανακύκλωσης, ο ∆ήµος θα ενταχθεί στη συνέχεια στο ρεύµα αυτό. Πρόκειται για µια ενέργεια 
αντίστοιχη µε αυτήν που έχει γίνει για τα τηγανέλαια. 

Τα βασικά σηµεία της συνεργασίας του ∆ήµου Καλαµάτας µε την εταιρεία ¨Think Ink ¨ θα 
είναι τα εξής: 

1. Το έργο της συλλογής θα γίνεται σε ειδικούς κάδους, που η “Think Ink”, µε 

δαπάνες της θα κατασκευάσει και θα τοποθετήσει στα ειδικά σηµεία περισυλλογής που 

θα καθορισθούν µε την συνεργασία του «∆ήµου Καλαµάτας» και της “Think Ink” και 

τα οποία σε πρώτη φάση  είναι 73 και αναλυτικά αναφέρονται στο υπ.αρ.πρωτ. 

26766/16-11-2007 έγγραφο του ∆ήµου Καλαµάτας προς την παραπάνω εταιρεία. Τα 

σηµεία αυτά θα αυξηθούν µετά από συνεννόηση των δύο παραπάνω συνεργαζόµενων 

φορέων ενώ η «Think Ink» θα αποστείλει αρχικά στο ∆ήµο Καλαµάτας 150 ειδικούς 

κάδους ώστε να τοποθετήσει τους απαιτούµενους 73 στα σηµεία που έχουν αρχικά 

προσδιορισθεί και να αποθηκεύσει τους υπόλοιπους τους οποίους σταδιακά θα 

τοποθετεί σύµφωνα µε τις νέες ανάγκες που θα δηµιουργούνται. 

2. Το κόστος εκτέλεσης του έργου ήτοι η συλλογή (αναλώσιµα, συντήρηση), η 

τελική διάθεση υπολείµµατος, η επεξεργασία (προσωπικό, ηλεκτρική ενέργεια, 
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αναλώσιµα κλπ.) και η διαχείριση των υλικών θα βαρύνει την “Think Ink”. Ειδικότερα 

όµως σε ότι αφορά στη συλλογή (προσωπικό), ο «∆ήµος Καλαµάτας» θα διαθέτει στην 

“Think Ink”, κατά τις ηµέρες και ώρες της συλλογής, έναν υπάλληλό του, ο οποίος θα 

διευκολύνει το συνεργείο της “Think Ink” στη συλλογή καθοδηγώντας  το στο 

αποτελεσµατικό “πέρασµα” των σηµείων συλλογής. 

3. Η συλλογή των αποβλήτων των αναλώσιµων των εκτυπωτών από την “Think 

Ink” τους τρεις πρώτους µήνες θα γίνουν σε συντονισµό µε το ∆ήµο Καλαµάτας ο 

οποίος στην αρχική αυτή φάση του προγράµµατος θα υποβοηθήσει την “Think Ink” 

αφού είναι καλύτερος γνώστης της περιοχής και των ιδιοµορφιών της. Στη συνέχεια η 

“Think Ink” αποκτώντας την εµπειρία της πόλης θα συγκεντρώνει µε δική της ευθύνη 

τα αναλώσιµα των εκτυπωτών, έχοντας την προαναφερθείσα, βοήθεια ενός υπαλλήλου 

του ∆ήµου. Μέχρι τη συµπλήρωση του πρώτου χρόνου από την πρώτη συλλογή και µε 

δεδοµένα τα στατιστικά στοιχεία συλλογής που θα έχουν προκύψει έως τότε, θα 

συµφωνηθεί συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα της συλλογής  όπως οι µέχρι τότε 

διαµορφωµένες ανάγκες υποδείξουν. Επίσης, η συλλογή των αποβλήτων δύναται να 

γίνει οποτεδήποτε προκύψει ανάγκη κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως µεταξύ του 

«∆ήµου Καλαµάτας» και της “Think Ink”. 

4. Ο ∆ήµος Καλαµάτας θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να 

ενηµερώσει, να προωθήσει και να διαφηµίσει το έργο της συλλογής των αναλώσιµων 

των εκτυπωτών συνεργαζόµενος µε την “Think Ink”. 

5. Η “Think Ink” επαναπροωθεί στην αγορά όσα από τα συλλεγόµενα κελύφη 

έχουν τη δυνατότητα επαναχρησιµοποίησης ενώ τα υπόλοιπα τα διοχετεύει σε 

αντίστοιχες επιχειρήσεις οι οποίες ξεχωρίζουν τα µεταλλικά από τα πλαστικά µέρη και 

τα ανακυκλώνουν. 

 

Μετά τα παραπάνω 

                           Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε 

την έγκριση της συνεργασίας του ∆ήµου µας µε τη εταιρεία “Think Ink”, σύµφωνα µε τις 
προαναφερθείσες βασικές αρχές, δεδοµένου µάλιστα ότι µετά την αρχική ενηµέρωση που έχει 
γίνει στην πόλη από την υπηρεσία µας, ήδη έχει εκδηλωθεί σηµαντικό ενδιαφέρον για την 
εφαρµογή του προγράµµατος. 
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Υπενθυµίζεται ότι το θέµα είχε εισαχθεί και πάλι σε προηγούµενη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου αλλά είχε ζητηθεί από την υπηρεσία µας η αναβολή του προκειµένου να 
διευκρινισθούν καλλίτερα ορισµένες πτυχές του, πράγµα που γίνεται µε την εισήγηση αυτή. 
 
 

Για το Τµήµα Αποκοµιδής Απορριµµάτων 
Γιάννης Παπαδόπουλος 

ΠΕ Περιβάλλοντος 

Για τη ∆ιεύθυνση  Περιβάλλοντος 
Γιάννης Λιοντήρης 

Msc Γεωπόνος 
 
Συνηµµένα: 

- Φωτ/φο σελ. 13 περιοδικού ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ, τεύχους ∆εκεµβρίου 2007. 
- Η υπ.αρ.πρωτ. 26766/16-11-2007 επιστολή του ∆ήµου Καλαµάτας προς την εταιρεία 

“Think Ink”.» 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του την 
παραπάνω εισήγηση,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 

Εγκρίνει τη συνεργασία του ∆ήµου Καλαµάτας µε την εταιρεία ¨Think  Ink¨ που 
εδρεύει στην Παλλήνη, ιδιοκτησίας Ευσταθίου Ιακωβίδη του Πέτρου, για την 
εφαρµογή στο ∆ήµο Καλαµάτας προγράµµατος εναλλακτικής διαχείρισης 
αναλώσιµων εκτυπωτών και συγκεκριµένα προκειµένου να λειτουργήσει στο ∆ήµο 
Καλαµάτας ιδιαίτερο ρεύµα συλλογής και διαχείρισης αποβλήτων αναλωσίµων των 
εκτυπωτών (Laserjet Toners & Inkjet Cartridges), σύµφωνα µε τις βασικές αρχές 
συνεργασίας που αναφέρονται στην  µε αριθµ. πρωτ. 9589/29-4-2008 σχετική 
εισήγηση του Τµήµατος Αποκοµιδής Απορριµµάτων της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος 
του ∆ήµου Καλαµάτας, η οποία καταχωρείται αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης 
αυτής, και για τους λόγους που αναφέρονται σ΄ αυτή.  
 

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

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

 2. Αλευράς ∆ιονύσιος 

 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος 

 4. Γουρδέας Ανδρέας 

 5. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 

 6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 7. Ηλιόπουλος Ιωάννης  

 8. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 9. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 10. Κλείδωνας Θεοφάνης  



Συνεδρίαση :13/2008                                 Πέµπτη  08 / 05 / 2008 ΑΠΟΦΑΣΗ  251/2008 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  5 

 11. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 12. Κουδούνης Αργύριος 

 13. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 14. Λαγανάκος Γεώργιος 

 15. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 16. Μπάκας Ιωάννης 

 17. Μπασακίδης Νικόλαος  

 18. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

 19. Οικονοµάκου Μαρία 

 20. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 21. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 22. Σπίνος Γεώργιος 

 23. Τσακαλάκου Σταυρούλα 

 24. Τσερώνης Κων/νος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα,  15  Μαΐου 2008 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


