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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  13/2008 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  252/2008  

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 5ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Κανονισµός Καθαριότητας ∆ήµου Καλαµάτας. 
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 3463/2007, για την έκδοση δηµοτικών 
κανονιστικών αποφάσεων, όπως είναι και η απόφαση έγκρισης Κανονισµού Καθαριότητας, 
εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή.  

Με την υπ΄ αριθµ. 163/2008 απόφασή της η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή, µετά από ενδελεχή 
συζήτηση µε την συµµετοχή στη διαδικασία της τελικής διαβούλευσης φορέων και δηµοτών, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 79 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006), που 
ανταποκρίθηκαν στη σχετική πρόσκληση του ∆ήµου Καλαµάτας,  εισηγείται  στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο την έγκριση της τροποποίησης του Κανονισµού Καθαριότητας του ∆ήµου 
Καλαµάτας, όπως η τροποποίηση αυτή αρχικά συντάχθηκε από τη ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος 
του ∆ήµου Καλαµάτας, αφού λήφθηκαν υπόψη προτάσεις και παρατηρήσεις φορέων και 
δηµοτών που ανταποκρίθηκαν στη σχετική πρόσκληση του ∆ήµου Καλαµάτας, και τελικά 
διαµορφώθηκε κατά την συζήτηση του θέµατος και ο οποίος Κανονισµός Καθαριότητας 
αναλυτικά καταχωρείται στο αποφασιστικό µέρος της εν λόγω απόφασης της ∆ηµαρχιακής 
Επιτροπής.   
 
 
Και στην παρούσα συνεδρίαση  έχουν προσκληθεί ενδιαφερόµενοι φορείς και πολίτες ώστε να 
συµµετέχουν κατά τη συζήτηση του εν λόγω θέµατος.  
 
Κατόπιν αυτού παραβρίσκονται στη συνεδρίαση οι κ.κ. Στέφανος Κουνιάδος, εκπροσωπώντας 
την Οικολογική Κίνηση Καλαµάτας,  Γεωργία Σαραντέα – Κουνιάδου, εκπροσωπώντας την 
Ένωση Καταναλωτών Μεσσηνίας και Άγγελος ∆ηµόπουλος, εκπροσωπώντας το Σύλλογο ¨Φίλοι 
του Μεσσηνιακού Κόλπου¨.     
 
Στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του θέµατος αυτού παραβρίσκονται επίσης και οι δηµοτικοί 
υπάλληλοι Λιοντήρης Ιωάννης, ∆ιευθυντής Περιβάλλοντος του ∆ήµου και Παπαδόπουλος 
Γιάννης, Προϊστάµενος Τµήµατος Αποκοµιδής Απορριµµάτων του ∆ήµου.  
 
 
Παίρνοντας το λόγο ο Αντιδήµαρχος κ. Αθανασόπουλος Κων/νος, εισηγούµενος το θέµα λέει 
τα εξής: 

 
Κύριοι συνάδελφοι, επανέρχεται προς συζήτηση και ψήφιση ο 
Κανονισµός Καθαριότητος του ∆ήµου Καλαµάτας µετά από µία 

πολυτάραχο διαδροµή  αρκετών χρόνων. Βεβαίως είχε ψηφισθεί από την προπροηγούµενη 
∆ηµοτική Αρχή, δεν ενεργοποιήθηκε λόγω του ότι δεν είχε θεσµοθετηθεί η ∆ηµοτική 
Αστυνοµία και εκ των πραγµάτων ήταν αδύνατη η   υλοποίησή του. Μετά τη θεσµοθέτηση της 
∆ηµοτικής Αστυνοµίας και εν όψει ενεργοποιήσεώς της ήρθε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο νέος 
Κανονισµός Καθαριότητος,  επανήλθε προς επικαιροποίηση,  µετά από προσφυγή ακυρώθηκε, 
ακολούθησαν διαβουλεύσεις ως ο νόµος ορίζει, ψηφίσθηκε από τη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή και 
έρχεται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο προς επικαιροποίησή του.  
Έχει περίπου 30 άρθρα. Έχει ξαναγίνει συζήτηση, δύο διευκρινήσεις κάνω για να µην 
πλατειάζουµε. Τίποτα δεν είναι τέλειο, πιθανόν και πράγµατι και εδώ να υπάρχουν ατέλειες και 
προβλήµατα. Να ψηφισθεί και στην πορεία οσάκις προκύπτουν προβλήµατα κατά τη διάρκεια 
της υλοποιήσεώς του θα έρχεται προς τροποποίηση να οδηγηθούµε σε έναν Κανονισµό ο 
οποίος θα υποβοηθήσει την προσπάθεια για τον ευπρεπισµό της πόλεως.  

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: 
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∆ίνω το λόγο στον κ. Κουνιάδο. Εντός 5λέπτου παρακαλώ τις απόψεις σας. 
Πείτε παρακαλώ, όνοµα, επώνυµο, τι εκπροσωπείτε, για να γραφτεί στα 

πρακτικά.  
 
Στέφανος Κουνιάδος, Πρόεδρος της Οικολογικής Κίνησης Καλαµάτας αλλά 
εκπροσωπώ 3 Συλλόγους, την Οικολογική Κίνηση Καλαµάτας, τους Φίλους του 

Μεσσηνιακού, την Ένωση Καταναλωτών Μεσσηνίας… 
 
Αυτά που εκπροσωπείτε στο συγκεκριµένο θέµα.  
 
Ναι ακριβώς. Και την Επιτροπή πρωτοβουλίας Πολιτών για την Ολοκληρωµένη 
∆ιαχείριση των Απορριµµάτων.  

Κύριε Πρόεδρε θα ήθελα πριν ξεκινήσω να σας παρακαλέσω, επειδή τα 5 λεπτά είναι πολύ λίγα 
για το θέµα αυτό για το οποίο έχουµε παλέψει επί 20ετία, να µας δώσετε  µία … 

 
Θα σας πω αµέσως. Έχετε αναπτύξει στη ∆ηµαρχιακή τις απόψεις σας πλήρως 
εντός µισής ώρας. Λοιπόν εντός 5λέπτου σας παρακαλώ τα κύρια σηµεία διότι 

δεν µπορώ να κουράσω το Σώµα, τα έχετε αναπτύξει στη ∆ηµαρχιακή. 
 
∆εν είναι κούραση. 
 

Όχι, τα έχετε αναπτύξει, συµµετέχουν στη ∆ηµαρχιακή όλες οι παρατάξεις και 
έχουν ενηµερώσει γι΄ αυτά που έχετε πει, συνεπώς θέλω εδώ για τα πρακτικά τα 

κύρια σηµεία που έχετε εντοπίσει να τα πείτε… 
 
Θα σας τα καταθέσω. 
 

… βεβαίως, να τα πείτε εντός όµως του χρόνου που λέω. 
 
Θα µας δώσετε και λίγο ακόµη αν χρειαστεί. 
 

Προχωρήστε σας παρακαλώ.  
 
Κύριε Πρόεδρε του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κύριοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, κύριε 
∆ήµαρχε, όσα έχουµε επί µια εικοσαετία µελετήσει για το θέµα της διαχείρισης 

των απορριµµάτων είναι σίγουρο ότι δεν µπορούµε όπως σας το είπα και προηγουµένως να τα 
πούµε µέσα σε λίγα λεπτά. Είναι πολύ µεγάλο το θέµα. Έχουµε αφιερώσει εκατοντάδες ώρες 
για να µην πω χιλιάδες και έτσι λοιπόν πρέπει να το συζητήσουµε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
∆εν αρκεί µόνο η εισήγηση που έκανε ο κύριος αρµόδιος Αντιδήµαρχος. 

 
Όχι, όχι, η ∆ηµαρχιακή είναι το όργανο πριν το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και είναι 
ενηµερωµένοι οι πάντες, συµµετέχουν όλοι. 
 
Εµείς θέλουµε να πούµε, αφού θα τα καταθέσουµε και εγγράφως να κάνουµε 
µία σύνοψη όπως το λέτε εσείς, θέλουµε να πούµε ότι το θέµα των 

απορριµµάτων είναι βασικά το θέµα της διαχείρισης των οργανικών, των βιοαποδοµήσιµων 
δηλαδή ή  βιοαποδοµήσιµων ή του κλάσµατος που λέγεται αυτό που βγαίνει µέσα από την 
κουζίνα. Εάν λοιπόν τα βιοαποδοµήσιµα δεν µπορέσουµε να τα διαχειριστούµε ορθά τότε 
έχουµε πραγµατικά το µεγάλο πρόβληµα και γι΄ αυτό ερίζουν όλες οι ∆ηµοτικές Αρχές από τη 
µία άκρη της Ελλάδος µέχρι την άλλη. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΚΟΥΝΙΑ∆ΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΟΥΝΙΑ∆ΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:   

ΚΟΥΝΙΑ∆ΟΣ:   

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΟΥΝΙΑ∆ΟΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΟΥΝΙΑ∆ΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΚΟΥΝΙΑ∆ΟΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΟΥΝΙΑ∆ΟΣ: 
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Εάν λοιπόν διαχειριστούµε σωστά αυτά τα οργανικά απορρίµµατα τότε θα έχουµε λύσει κατά 
95% το πρόβληµα της διαχείρισης των απορριµµάτων. Γι΄ αυτό λοιπόν και εµείς επιµένουµε 
από παλιά και επειδή έχουµε το συγκριτικό πλεονέκτηµα η Καλαµάτα να είναι η πρώτη όλη σε 
ολόκληρη την Ελλάδα που έχει εργοστάσιο διαχείρισης των οργανικών, γι΄ αυτό λοιπόν 
επιµένουµε και είναι αυτή τη στιγµή το κοµβικό σηµείο, ότι αν δεν περιληφθεί αυτό µέσα στον 
Κανονισµό Καθαριότητας θα πάει πίσω ολόκληρη αυτή η προσπάθεια την οποία ξεκινάµε, διότι 
οι πολίτες θα µάθουν από αυτή τη στιγµή ότι έχουµε τον πρώτο κάδο ο οποίος θα είναι µε τα 
ανακυκλώσιµα και απ΄ ότι τουλάχιστον βλέπουµε πάει αρκετά καλά, ήδη οι πολίτες έχουν 
συνειδητοποιήσει για το τι συµβαίνει εκεί  και έχουν καταλάβει το πώς πρέπει να 
λειτουργήσουν και να ενεργήσουν, µετά είναι ο κάδος ο οποίος έχουµε ο γκρι ο οποίος εµείς 
επιµένουµε ότι πρέπει να αλλάξει. Γι΄ αυτό λοιπόν θα πρέπει  ο δεύτερος  κάδος ο γκρι να 
αλλάξει σε δύο κάδους που θα µείνει γκρι για τα άχρηστα, περίπου το 10 µε 15 ή και 20%, και 
ο τρίτος κάδος θα πάρει τα βιοαποδοµήσιµα.   

Αυτή τη στιγµή έχουµε στα χέρια µας και ένα άλλο εργαλείο, το εργαλείο των 
βιοαποδοµήσιµων σακουλών. Σε αυτά εδώ λοιπόν εάν µπει, εάν τοποθετήσουµε τα 
βιοαποδοµήσιµα, δηλαδή αυτά βγαίνουνε µέσα από την κουζίνα, αυτά που  µπορούν να γίνουν 
οργανικό υλικό και τελικά να γίνουν το λίπασµα που θα χρησιµοποιούµε στις καλλιέργειές µας 
κ.λ.π. κ.λ.π., τότε θα έχουµε γλιτώσει πραγµατικά από το άγχος και το άγος που λέγεται 
διαχείριση απορριµµάτων γιατί θα µπαίνουν µέσα εδώ θα πηγαίνουν στην ΜΟΛΑΚ, γιατί η 
ΜΟΛΑΚ αυτή τη στιγµή έχει άµεση και ευθεία συνάρτηση µε το πως θα λειτουργήσει η ΜΟΛΑΚ 
µέσω της διαχείρισης των απορριµµάτων. Εάν λοιπόν δεν το κάνουµε αυτό το πράγµα θα 
έχουµε ένα πολύ µεγάλο πρόβληµα και εµείς δεν µπορούµε να το δεχτούµε αυτό το πράγµα 
αλλά και προσέξτε, εδώ θα µου επιτρέψετε να πω το εξής, ότι η Οδηγία 31 του 1999 είναι 
σαφής σαφέστατη και δυστυχώς στην Ελλάδα δεν έχει ληφθεί υπόψη µέχρι τώρα. Τι λέει αυτή 
η Οδηγία: Ότι µέχρι το 2006 θα πρέπει τα βιοαποδοµήσιµα να φτάνουν στο 25% του 
συνόλου, δηλαδή να µπούµε να τα διαχειριστούµε, µέχρι το 2009 το 50% και µέχρι το 2013 το 
75 δηλαδή σχεδόν πλήρως τα βιοαποδοµήσιµα που βγαίνουνε µέσα από τα νοικοκυριά και από 
τις επιχειρήσεις που χρησιµοποιούν αυτά τα υλικά. Πήραµε και ευτυχώς που πήραµε και µία 
µικρή παράταση από την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί πάντα δυστυχώς παίρνουµε, είµαστε οι 
τελευταίοι των τελευταίων, και αυτό από 2006 έγινε 2009 αν δεν κάνω λάθος, δηλαδή το 
25%, το 2013 το 50% και το 2016 αν θυµάµαι για να φτάσουµε στο 75. Άρα λοιπόν  εάν δεν 
το κάνουµε και δεν το βάλουµε στο σηµερινό Κανονισµό Καθαριότητας, το 2009 είναι ο 
επόµενος χρόνος εποµένως δεν θα έχουµε εκπληρώσει εκείνα τα οποία λέει η Ευρωπαϊκή 
Ένωση και κάποια στιγµή θα ρθει η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πει: Για καθίστε, εµείς σας 
δώσαµε και επιπλέον χρόνο, γιατί εσείς δεν το εκµεταλλευτήκατε; Γιατί δώσατε τόσα λεφτά, 2 
δισεκατοµµύρια, πόσα έχουµε δώσει µέχρι τώρα, για τη ΜΟΛΑΚ και γιατί δεν τη 
χρησιµοποιείται σωστά;  Εµείς λοιπόν λέµε και επιµένουµε ότι πρέπει η ΜΟΛΑΚ να 
χρησιµοποιηθεί σωστά, µε ένα τρίτο κάδο και δεν νοµίζω να είναι µεγάλη η δαπάνη, γιατί 
ξέρετε ότι θα δώσουµε 2 δισεκατοµµύρια, µε συγχωρείτε 2 εκατοµµύρια ευρώ  για 2 χρόνια, 
δηλαδή 1 εκατοµµύριο για κάθε χρόνο για να βάλουµε σκουπίδια όπως λέει ο κ. ∆ήµαρχος και 
να βγάλουµε σκουπίδια. Μα η Οδηγία 31 του 1999 λέει ότι ακριβώς γι΄ αυτό το λόγο και βγήκε 
η οδηγία, να διαχειριστούµε τα απορρίµµατα τα οργανικά για να µην πηγαίνουν για να µην 
πηγαίνουν στους χώρους υγειονοµικής ταφής. Εδώ λοιπόν τώρα από τη ΜΟΛΑΚ αφού δεν 
µπορούνε να πάνε πουθενά, θα πηγαίνουν πάλι και αυτά στη Μαραθόλακα, τα υπόλοιπα θα τα 
µπαλοποιούµε, αγοράσαµε και µπαλοποιητή και δώσαµε 500.000,00 €, δυστυχώς πολλά 
λεφτά, θα του βάλουµε απάνω και µία κορδελίτσα και θα πάµε να τα βάλουµε στη 
Μαραθόλακα αλλά λέει όµως ότι αυτά θα πρέπει προσωρινά να εναποθηκευτούν. Στη 
Μαραθόλακα µπορεί προσωρινά να εναποθηκευτούν; Θα πέσουν πάλι χώµατα, θα γίνει ένα 
βουνό και τελειώνει η υπόθεση!  

Αλλά θα σταθώ και σε ένα άλλο σηµείο, το τι λέει για τη λειτουργία της ΜΟΛΑΚ  η απόφαση 
περιβαλλοντικών όρων της Περιφέρειας. Λέει το εξής:  
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¨Σύµφωνα µε την απόφαση της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την έγκριση περιβαλλοντικών 
όρων της λειτουργίας της ΜΟΛΑΚ, από την κοµποστοποίηση …, την ελεγχόµενη δηλαδή, σας 
λέω τα ίδια λόγια που λέει η απόφαση, δηλαδή την βιοοξείδωση  ετερογενών οργανικών 
υλικών παράγεται το κοµποστ, πλούσια σε οργανική ουσία  µε υψηλό χηµικό περιεχόµενο που 
χρησιµοποιείται κυρίως ως εδαφοβελτιωτικό υλικό αλλά και ως υπόστρωµα για την καλλιέργεια 
φυτών, ως βιοφίλτρο και ως ηχοµονωτικό υλικό. Το καθαρά κοµποστοποιηµένο υλικό ωριµάζει 
προκειµένου να αποκτήσει τις ιδιότητες του χουµοποιουµένου υλικού και µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί στη γεωργία και το οποίο θα πρέπει να έχει τα ελάχιστα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά του κόµποστ και οι οριακές τιµές τους για τις ποσότητες βαρέων µετάλλων  
που µπορούν να εισάγονται κατά έτος στα καλλιεργήσιµα εδάφη καθορίζονται από µία Οδηγία 
του 1997, πράγµα το οποίο όµως αγνοείται από τον Κανονισµό. Γιατί; ∆ιότι ο Κανονισµός λέει 
θα πηγαίνουν τα σύµµεικτα  όπως τα παίρνουµε µέσα από τον γκρι κάδο, θα µπαίνουν µέσα 
στη ΜΟΛΑΚ και θα αρχίζει µία διαδικασία διαλογής από την οποία όπως και ο κ. ∆ήµαρχος έχει 
παραδεχτεί, και όλοι βέβαια θα πρέπει να το παραδεχτούµε γιατί είναι κοινή λογική δεν είναι 
κάτι πρέπει να έχε κανείς ιδιαίτερες γνώσεις επιστηµονικές για να το καταλάβει, ότι από εκεί θα 
πάρουµε ένα υλικό το οποίο δεν µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε και θα αναγκαστούµε να το 
πάµε στη Μαραθόλακα που απαγορεύεται και θα πάµε και τα άλλα άχρηστα, εποµένως … 

 
Συντοµεύετε όµως αν έχετε την καλοσύνη. 
 
Συντοµεύω, συντοµεύω. Θα πηγαίνουν λοιπόν όλα τα αυτοκίνητα στην ΜΟΛΑΚ, 
θα γίνει ένα διαµετακοµιστικό κέντρο, κάποια στιγµή δεν θα µπορεί η ΜΟΛΑΚ 

να τα επεξεργαστεί όλα αυτά γιατί κάποια στιγµή θα βρεθούν τεράστιες ποσότητες µε 
αποτέλεσµα να δηµιουργηθεί πάλι  πιθανόν µία χωµατερή αλλά και πάλι να τα ξαναπαίρνουν  
τα αυτοκίνητα να τα πηγαίνουν  επάνω στη Μαραθόλακα ή όπου αλλού εάν θα γίνει ΧΥΤΥ.  
Λοιπόν έχουµε τεράστιο πρόβληµα και θέλουµε … 
 
Φωνή: Η πρότασή σας… (δεν ακούγεται) 

 
Η πρότασή µας … 
Ακριβώς, συµπερασµατικά.  

Παρόλο που τα είπαµε όλα στη διαβούλευση φαίνεται πως στη διαβούλευση δεν 
εισακουσθήκαµε γιατί η απόφαση της διαβούλευσης αν την έχετε διαβάσει, είναι ότι κατά την 
εισήγηση της Υπηρεσίας.  
Η πρόταση λοιπόν η δική µας είναι η εξής: 
Ότι παρόλο πως µπήκε ένα άρθρο 11 µέσα στον καινούριο Κανονισµό ύστερα από δική µας 
πίεση, το άρθρο αυτό δεν είναι ουσιαστικό άρθρο γιατί έχει µία ευχή ότι θα µπορέσουµε να 
κάνουµε τούτο, εκείνο και πιθανόν µέσα στην ΜΟΛΑΚ να µπορέσουµε να κάνουµε και µία άλλη 
µονάδα που θα διαχειρίζεται τα οργανικά απορρίµµατα, τα πλήρη οργανικά απορρίµµατα, όµως 
αυτό δεν είναι σωστό. Εµείς έχουµε ζητήσει το άρθρο 11 να διατυπωθεί µε τον τρόπο µε τον 
οποίο έχει διατυπωθεί στις προτάσεις µας προς τη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή και θα 
παρακαλέσουµε πάρα πολύ να διαβαστεί, δεν το έχω εδώ υπάρχει όµως µέσα στο φάκελο, 
ποια ακριβώς είναι η πρότασή µας για το άρθρο 11 γιατί αυτό είναι το ουσιώδες. Και υπάρχουν 
βέβαια και άλλα ουσιώδη όπως π.χ. θα πρέπει να υπάρχει ένας µηχανισµός ελέγχου γιατί δεν 
υπάρχει µηχανισµός ελέγχου, γενικώς και αορίστως είχαµε ψηφίσει έναν Κανονισµό 
Καθαριότητας πριν από 7 χρόνια, δεν µπήκε καθόλου σε εφαρµογή, αυτός θα µπει βέβαια αλλά 
δεν είµαστε δεσµευµένοι το πότε θα κάνουµε τις αλλαγές. Εµείς λέµε, σε ένα εξάµηνο να 
δούµε πως δούλεψε, να κάνουµε … 

 
Συντοµεύετε, συντοµεύετε, σας έχω δώσει πολύ χρόνο. 
 
Συντοµεύω και τελειώνω. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:   

ΚΟΥΝΙΑ∆ΟΣ:  

ΚΟΥΝΙΑ∆ΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:   

ΚΟΥΝΙΑ∆ΟΣ: 
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Πρέπει να κάνουµε οπωσδήποτε έλεγχο µέσα σε ένα εξάµηνο και µετά να πούµε ότι κάθε 
χρόνο εφόσον υπάρχουν αλλαγές, τις αλλαγές αυτές να τις κάνουµε.   

 
Ευχαριστώ. 
 
∆υστυχώς δεν µπόρεσα να τα διαβάσω, που ήταν πολύ διαφορετικά τα 
πράγµατα. Ότι µπόρεσα … 

 
Ότι έχετε κάνει τα έχουν στο φάκελο µέσα, είναι ενηµερωµένοι οι πάντες.  
 
Ότι µπόρεσα είπα προφορικά αλλά κ. Πρόεδρε όταν βρίσκεται κανείς κάτω από 
µια τέτοια πίεση δεν µπορεί … 

 
Έτσι είναι τι να κάνουµε, είναι κανονισµοί εδώ. 
 
Ναι, δεν µπορεί όµως να εκφράσει απόλυτα εκείνα τα οποία … 
 

Τα είπατε στη ∆ηµαρχιακή και στις διαβουλεύσεις και είναι ενηµερωµένοι όλοι οι 
συνάδελφοι. 
 
Και παρακαλούµε τους κυρίους δηµοτικούς συµβούλους να ψηφίσουν και αυτή 
τη διάταξη του άρθρου 11 και το µηχανισµό ελέγχου. 

Ευχαριστώ πολύ. 
 
Ερωτήσεις µήπως θέλει κάποιος συνάδελφος;  
Όχι. 

Τοποθετήσεις. Ο κ. Κοσµόπουλος. Ορίστε. 
 
Απαιτείται Κανονισµός Καθαριότητος ο οποίος να ισχύσει άµεσα; Απαιτείται. 
Είναι ο τέλειος Κανονισµός Καθαριότητας; Πιθανά να µην είναι. Απαιτείται 

όµως να ισχύσει το συντοµότερο δυνατόν και ήδη έχει καθυστερήσει; Ήδη από την 
προηγούµενη τετραετία το παλεύουµε. Απαιτείται. Ως εκ τούτου πιστεύω ότι εµείς πρέπει να 
ψηφίσουµε τον Κανονισµό αυτό. Έχουµε µπροστά µας όλο το περιθώριο να διορθώσουµε, να 
βελτιώσουµε και να φέρουµε αυτές τις αλλαγές οι οποίες θα τον κάνουν καλλίτερο.  
Συµφωνώ απόλυτα µε αυτά που λέει ο κ. Κουνιάδος πρώτα – πρώτα. Είναι εφικτά να γίνουν 
άµεσα; ∆εν είναι εφικτά. Πρώτα απ΄ όλα ξέχωρα από την ύπαρξη του κάδου χρειάζεται η 
αντίστοιχη προπαγάνδα, χρειάζεται µια τεράστια προετοιµασία του κόσµου για να δεχτεί και να 
µπορέσει να χωρίζει τα βιοαποδοµήσιµα από τα σύµµεικτα, πράγµα που δεν το έχουµε πετύχει 
ακόµα ύστερα από 1 ½ - 2 χρόνια στην ανακύκλωση σε µεγάλο βαθµό. Και το ερώτηµα είναι, 
και στην ΜΟΛΑΚ να πηγαίνουνε αυτά τα οποία θα µπαίνουν στους γκρι κάδους και δεν θα είναι 
χωρισµένα σε βιοαποδοµήσιµα και σε σύµµεικτα, τι γίνεται, που θα τα πηγαίνουµε εκείνα 
εκείνη τη στιγµή; Επειδή λοιπόν δεν µπορούµε µέσα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα να 
αποκτήσουµε και να δώσουµε την κουλτούρα η οποία απαιτείται στους συνδηµότες µας, 
πιστεύω ότι πρέπει να ψηφίσουµε τον υπάρχοντα Κανονισµό.  
Είναι µπροστά µας, είναι προς τιµήν το γεγονός   ότι υπάρχει αναφορά, και εδώ είναι µεγάλη η 
βοήθεια των Φίλων του Μεσσηνιακού Κόλπου, όπως και εχθές στην ηµερίδα παρουσιάστηκαν, 
για την οικιακή κοµποστοποίηση την οποία πρέπει ο ∆ήµος να δίνει τη µεγαλύτερη δυνατή 
έµφαση και να τη βοηθήσει µε όλες τις δυνάµεις.  Το ότι αναφέρεται, έστω και µε τη µορφή 
που αναφέρεται, στον Κανονισµό είναι ένα πολύ µεγάλο νοµίζω βήµα. Εδώ είµαστε, όσο θα 
προχωρά η συνειδητοποίηση του κόσµου για το τι πρέπει να γίνεται, να προχωρήσουµε και σε 
άλλες αλλαγές.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΚΟΥΝΙΑ∆ΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΚΟΥΝΙΑ∆ΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΟΥΝΙΑ∆ΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΟΥΝΙΑ∆ΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 



Συνεδρίαση :13/2008                                 Πέµπτη  08 / 05 / 2008 ΑΠΟΦΑΣΗ  252/2008 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  7 

Θα ήθελα να τονίσω ότι υπάρχουν κάποια άρθρα τα οποία λίγο πολύ καλύπτουν µια τεράστια 
γκάµα αλλά είναι και θεωρητικά. Θα µείνω  µόνο σε ένα, στο άρθρο 8 το οποίο λέει ότι στα 
πλαίσια αυτά, δηλαδή οι κάτοικοι να βοηθούν τις υπηρεσίες του ∆ήµου, οφείλουν να µην 
παρκάρουν τα οχήµατά τους στα σηµεία εκείνα που σύµφωνα µε το πρόγραµµα του ∆ήµου θα 
περάσουν τα αυτοκινούµενα σάρωθρα του ∆ήµου για τις ηµέρες και ώρες εργασίας των 
σαρώθρων. Για όσους δεν συµµορφώνονται µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού επιβάλλεται 
κάθε φορά πρόστιµο 30 ευρώ εφόσον βέβαια το πρόγραµµα των σαρώθρων είναι 
συγκεκριµένο οριοθετώντας αυστηρά µία περιοχή και όχι  γενικό και αόριστο.  
Αντιλαµβάνεστε ότι ένα τέτοιο άρθρο, ενώ έχει όλη την καλή πρόθεση, πρακτικά είναι 
ανεφάρµοστο εκτός  και µόνο εάν περάσουµε σε µία λογική  που ξέρουµε ότι τη ∆ευτέρα από 
τις 12:00 µέχρι 1:00 το σάρωθρο θα περάσει από το συγκεκριµένο σηµείο  και να ξέρουνε ότι 
κάθε ∆ευτέρα ή κάθε Τρίτη από το συγκεκριµένο σηµείο θα περνάει το σάρωθρο. 
Ανακοινώσεις της προηγουµένης ή µέσα στην εβδοµάδα στην εφηµερίδα ότι αύριο το 
σάρωθρο θα περάσει από αυτά τα σηµεία  νοµίζω ότι δεν µπορούν να λειτουργήσουν και 
σαφέστατα σ΄ αυτές τις περιπτώσεις δεν µπορεί και να υπάρξει και η λειτουργία και η 
φιλοσοφία του προστίµου.    Άρα λοιπόν στο άρθρο αυτό αν υπάρξει, µε την έννοια 
πρόγραµµα των σαρώθρων εννοούµε κατοχυρωµένο εβδοµαδιαίο πρόγραµµα και εφόσον αυτό 
γίνει κτήµα των κατοίκων της πόλης. 
Κατά τ΄ άλλα θέλουµε να πούµε ότι ο Κανονισµός που και άλλες φορές είχε ψηφισθεί 
χρειάζεται δύο πράγµατα για να µπορεί να εφαρµοστεί. Χρειάζεται ένα έντυπο, να 
κυκλοφορήσει µέσα σε ένα έντυπο, να υπάρξει λοιπόν µία κωδικοποίηση των διατάξεων, να 
υπάρξει   ένα έντυπο, ένα έντυπο για τα νοικοκυριά  και ένα έντυπο για τους επιχειρηµατίες – 
επαγγελµατίες, στο έντυπο αυτό να συµπεριληφθούν όλες οι δράσεις της ανακύκλωσης όλοι οι 
κλάδοι της ανακύκλωσης και πως µπορεί ο δηµότης να έχει πρόσβαση σε αυτά, µε τα αναγκαία 
τηλέφωνα πίσω, ώστε πια να γίνει κτήµα και ο κανονισµός, η ανάγκη της ανακύκλωσης και 
βέβαια να αρχίσει πια να συνειδητοποιεί και ο κόσµος την ανάγκη της κοµποστοποίησης 
τουλάχιστον των οικιακών απορριµµάτων και τουλάχιστον µπει στη διαδικασία της αυτόβουλης 
προσπάθειάς του µε τη βοήθεια των Φίλων του Μεσσηνιακού Κόλπου. 

 
Τον λόγο έχει ο κ. ∆ήµαρχος νοµίζω, από την ενηµέρωσή µου.  
Ναι κ. Μπάκα. 

 
Κάποτε τα χωριά, οι κοινότητες, δεν αντιµετώπιζαν προβλήµατα σχετικά µε 
τα απορρίµµατα γιατί τις οργανικές ουσίες τις έριχναν στις κότες ή στα 

ζωντανά τους, από εκεί και πέρα χαρτί, ξύλα, τα ΄καιγαν, άντε και αν έµενε και κανένα κουτάκι 
σιδερένιο το µετέφεραν στα κτήµατα ή κάπου αλλού τέλος πάντων ή σε κάποιους κάδους των 
πόλεων. Αυτές οι συνθήκες που υπήρχαν κάποτε στα χωριά δεν µπορούν να υπάρχουν στα 
∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα ούτε και στις πόλεις υπάρχει όµως η σύγχρονη µεθοδολογία η οποία 
έχει δροµολογήσει  τους οικιακούς κάδους κοµποστοποίησης. ∆εν υπάρχουν τα ζωντανά για να 
εξαφανίσουν κάθε οργανική ουσία, τα αποφαγούδια δηλαδή, υπάρχουν όµως οι κάδοι της 
οικιακής κοµποστοποίησης, υπάρχουν οι µέθοδοι όπου γίνεται ο διαχωρισµός στην πηγή, 
αλλού οι σακούλες µε τα διάφορα και αλλού τα πλαστικά, το χαρτί κ.ο.κ.  Βέβαια για να 
πετύχεις το στόχο που είναι να λειτουργεί αυτό το σύστηµα σωστά και τέλεια όπως λειτουργεί 
σε πάρα πολλές για να µην πω στις περισσότερες ευρωπαϊκές πόλεις, απαιτείται χρόνος 
απαιτείται προσπάθεια. Απαιτείται διαφηµιστική καµπάνια. Κάποτε είχε ξεκινήσει ο ∆ήµος, δεν 
θυµάµαι πριν ένα χρόνο δύο χρόνια, µία καµπάνια, µια διαφηµιστική καµπάνια µέσα από τα 
τοπικά µέσα ενηµέρωση, αυτή πρέπει να συνεχιστεί. Έγινε, δεν σηµαίνει ότι επειδή έγινε έγινε 
και κτήµα της συνείδησης του κάθε πολίτη. Πρέπει να συνεχίζεται, πρέπει να µην διακόπτεται 
ποτέ, πρέπει το µήνυµα να είναι συνεχές, έτσι µέσα από τη συνήθεια να έρθει και η συνείδηση. 
Η πιο συνειδητοί κάτοικοι αυτής της πόλης οφείλω να οµολογήσω, δεν ξέρω τι γίνεται σε άλλες 
πόλεις αλλά εδώ για την Καλαµάτα, οι καλλίτεροι σύµµαχοι της πόλης, να το βάλω έτσι, για 
την αντιµετώπιση της καθηµερινότητας όπου κυρίαρχο ρόλο παίζει η καθαριότητα, µια πόλη 

ΡΑΛΛΗΣ:   

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.:  
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καθαρή είναι και µια όµορφη πόλη, µια πόλη όµορφη περνάει στα µάτια του καθενός  ως 
πολιτισµένη πόλη ως αναβαθµισµένη πόλη, κυρίως στα µάτια του επισκέπτη, οι καλλίτεροι 
λοιπόν σύµµαχοι  κάτοικοι αυτής της πόλης είναι τα µικρά παιδιά, είναι τα παιδιά κυρίως των 
δηµοτικών σχολείων. Ξέρετε αγαπητοί συνάδελφοι γίνεται πολύ καλή δουλειά στο Κέντρο 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης κ. ∆ήµαρχε.  
 
Φωνή: …. (δεν ακούγεται)  

 
∆εν ξέρω τώρα µε ποιον τρόπο µιλάτε, αν εµπεριέχει το σχόλιό σας και 
κάποια ειρωνεία, αλλά εγώ θέλω να καταθέσω µε ευθύτητα την άποψη ότι 

γίνεται πολύ καλή δουλειά, γινόταν και θέλω να πιστεύω ότι συνεχίζει να γίνεται, όπου εκεί 
µέσα δηµιουργούνται συνειδήσεις, περνάνε τα µικρά παιδιά των δηµοτικών σχολείων, γίνεται 
ενηµέρωση. Και από το ∆ήµο γίνεται ενηµέρωση και από τους υπαλλήλους του ∆ήµου και 
µάλιστα πρόσφατα στις ηµέρες του Πάσχα προσωπικό του ∆ήµου προσέφερε σακούλες 
χάρτινες  όπου εκεί αντί να πετάξουµε το πακέτο τα τσιγάρα, ένα άδειο πακέτο να το 
πετάξουµε έξω είναι προτιµότερο να το ρίξουµε σε µια σακούλα και αυτή όταν γεµίσει να την 
πάµε στον κάδο των απορριµµάτων. 
Όλα αυτά τα λέω για ποιο λόγο, για να καταστήσω σαφές ότι απαιτείται µεγάλη προσπάθεια 
από τους αρµοδίους. Είχα πει κατά τη συνεδρίαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής µάλιστα, είχα 
προτείνει ότι ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος επί των συγκεκριµένων θεµάτων, και δεν είναι µοµφή 
εναντίον του σηµερινού Αντιδηµάρχου, έτσι, ο σηµερινός ο αυριανός ο µετά από 5 χρόνια µετά 
από 10 χρόνια, δεν µπορεί να πολυδιασπώνται οι δραστηριότητές του σ΄ ένα σωρό 
αντικείµενα, πρέπει να έχει ένα αντικείµενο και µοναδικό αυτό της καθαριότητας. Είναι 
τεράστιο το αντικείµενο και πολύ µεγάλη η προσπάθεια να περάσει στη συνείδηση του άλλου 
τη συνήθεια πλέον, να το κάνει συνήθεια να πηγαίνει να ρίχνει στον µπλε κάδο τα 
απορρίµµατα αυτά που πρέπει να ρίξει και να πηγαίνει στον άλλο κάδο να ρίξει τα άλλα, όσα 
τέλος πάντων του αποµένουν, και είναι πολύ µεγάλη προσπάθεια ώστε το κάθε σπίτι ή τα 
περισσότερα σπίτια της Καλαµάτας να αποκτήσουν αυτόν τον κάδο για οικιακή 
κοµποστοποίηση. 
Αυτά θα ήθελα να καταθέσω µε αφορµή τη συζήτηση του θέµατος. 

 
Ο κ. Νταγιόπουλος έχει το λόγο.  

 
Κύριε Πρόεδρε, εµείς οπωσδήποτε θα ψηφίσουµε τον Κανονισµό 
Καθαριότητος. Θα πρέπει να υπενθυµίσω στους συναδέλφους ότι πρέπει να 

είµαστε υπερήφανοι για τους δηµότες της Καλαµάτας, όταν ξεκίνησε η ανακύκλωση ήταν η 
πρώτη πόλη και µε µεγαλύτερη διαφορά από την επόµενη στο ποσοστό ανακυκλωσίµων 
υλικών. Πιστεύω ότι έχουµε να απευθυνθούµε σε ανθρώπους που αγαπάνε και αυτοί την πόλη, 
το έχουν δείξει έµπραχτα βλέποντας τις διάφορες στατιστικές που βγαίνουν ανά πόλη.   Αν 
παραδεχτούµε εδώ ότι η Καλαµάτα ξεκίνησε την ανακύκλωση και στα δύο χρόνια που ξεκίνησε 
έχει φτάσει σε αποτελέσµατα γερµανικών πόλεων δεκαετίας, θα πρέπει να πιστεύουµε στους 
δηµότες. Οπωσδήποτε χρειάζεται ενηµέρωση, οπωσδήποτε χρειάζεται η υπενθύµιση, 
οπωσδήποτε στον κανόνα υπάρχει και η εξαίρεση και θα υπάρχουν και αυτοί που δεν θα 
υπακούουν και γι΄ αυτούς θα πρέπει να είµαστε προσεκτικοί.  
∆εν έχω να πω τίποτε άλλο, απλά έχω να πω ότι οι Καλαµατιανοί έχουν δείξει τη διαγωγή τους, 
αγαπάνε την πόλη, συµµορφώνονται µε τις υποδείξεις της ∆ηµοτικής Αρχής εκεί επάνω πρέπει 
να ποντάρουµε και ο Κανονισµός να είναι τέτοιος που να υπενθυµίζεται και να έχουµε 
συνεργασία και να µην έχουµε από την αρχή απέναντί µα όλους τους Καλαµατιανούς. Να 
πιστεύουµε επάνω στο γεγονός ότι οι Καλαµατιανοί και συνεργάσιµοι είναι και αγαπούν την 
πόλη τους.  
Οπωσδήποτε θα ψηφίσουµε τον Κανονισµό.  
 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.:  

ΡΑΛΛΗΣ:   

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Ο κ. Αθανασόπουλος 
 
Κύριοι συνάδελφοι, συνεργαζόµαστε και µε τις Οικολογικές Οργανώσεις 
και µε τους Φίλους του Μεσσηνιακού Κόλπου και µε τους συναδέλφους 

όλων των παρατάξεων. Με τους συνδηµότες, επειδή το κεφάλαιο διαχείριση απορριµµάτων, 
φεύγουµε από τον Κανονισµό, είναι, και ο Κανονισµός, αναπόσπαστο τµήµα  της πολιτικής 
διαχειρίσεως απορριµµάτων,  προκειµένου να φτάσουµε σε ένα επιθυµητό αποτέλεσµα είναι σε 
εξέλιξη µια προσπάθεια αρκετών χρόνων για τον εξοπλισµό της καθαριότητος και νοµίζω ότι 
φτάνουµε σε ένα επίπεδο εξοπλισµού που θα είµαστε σε θέση να προγραµµατίσουµε 
υπεύθυνα, να κάνουµε αναδιάρθρωση των δροµολογίων κ.λ.π., ούτως ώστε να µην υπάρξει 
πρόβληµα, κάνοντας την διευκρίνιση υπό την έννοια του άρθρου 8 που είπε και ο συνάδελφος 
ο κύριος … ∆εν πρόκειται λοιπόν, επικρίνεται το άρθρο αυτό ως δαµόκλειο σπάθη στα κεφάλια 
των συνδηµοτών οι οποίοι παρκάρουν. Πριν εφαρµοσθεί κάτι τέτοιο προϋποθέτει ένα 
πρόγραµµα αξιόπιστο αλλά το αξιόπιστο πρόγραµµα ως προϋπόθεση έχει έναν εξοπλισµό ο 
οποίος θα είναι σε θέση να κάνει ένα αξιόπιστο πρόγραµµα.   Κατά συνέπεια λίαν προσεχώς 
τελειώνει το πρόγραµµα εξοπλισµού καθαριότητας µε το δάνειο των 850.000,00 € που είχαµε 
πάρει, αναµένονται τρία (3) απορριµµατοφόρα ακόµη καινούρια, ήρθαν τα σάρωθρα, ήρθε και 
το άλλο που είχε πάθει τη βλάβη και µία υπερκατασκευή ακόµη, που σηµαίνει πλέον τελειώνει 
ο εξοπλισµός και τίθεται επί νέας βάσεως το πρόγραµµα περισυλλογής και αποκοµιδής των 
απορριµµάτων και εν συνεχεία το πρόγραµµα των σαρώθρων. 

Εις ότι έχει σχέση µε την ενηµέρωση των συνδηµοτών… Ή µάλλον να ξεκινήσω από την 
εφαρµογή του Κανονισµού, προϋποθέτει πλήρη ενηµέρωση, θα υπάρξει καµπάνια ενηµερωτική 
προς πάσα κατεύθυνση. Προϋπόθεση επιτυχίας ενός Κανονισµού και ενός προγράµµατος είναι 
η τετραµερής συνεργασία, δεν αρκεί µόνο η προσπάθεια του ∆ήµου, ∆ήµος,  δηµότες, 
εργαζόµενοι και µέσα ενηµερώσεως. Είναι 4 παράµετροι οι οποίοι είναι ουσιαστικοί 
προκειµένου να επιτευχθεί η βελτίωση του προγράµµατος. Θα γίνει κωδικοποίηση περιληπτική 
του Κανονισµού, θα συµπτυχθεί δηλαδή  και µέσω των λογαριασµών της ∆ΕΥΑΚ θα 
διοχετευθεί σε όλα τα σπίτια προκειµένου να ενηµερωθούν. Και βεβαίως ότι είναι δυνατόν να 
γίνει θα γίνει, πάντα σε συνεργασία µε όλους του οποίους µε θρησκευτική ευλάβεια θα έλεγα 
ακούµε, καταγράφουµε τις παρατηρήσεις, καλοπροαίρετες είναι οι παρατηρήσεις αλλά και σε 
ορισµένες περιπτώσεις υπάρχει αντικειµενική αδυναµία υλοποιήσεως ορισµένων 
παρατηρήσεων διότι καλό είναι να λέµε το τι πρέπει να γίνει αλλά είναι και λιγάκι δύσκολο και 
το πώς θα γίνει, διότι προϋποθέτει µια παιδεία η οποία έχει ξεκινήσει από τα σχολεία χρόνια. 
Καταβάλλεται λοιπόν, µία προσπάθεια  ενηµερώσεως των νέων µέσω των σχολείων κ.λ.π. και 
νοµίζω είµαστε σε έναν καλό δρόµο προκειµένου να υπάρχει βελτίωση της καταστάσεως.  

Όµως κλείνοντας επαναλαµβάνω για πολλοστή φορά, δεν υπάρχει τίποτα τέλειο. Και ο ποινικός 
κώδικας και όλοι οι νόµοι του κράτους αν δείτε καθηµερινώς στη Βουλή αναθεωρούνται, 
διορθώνονται, συµπληρώνονται κ.λ.π. Επί δεκαετίες ολόκληρες από την περίοδο του ΄34 και 
ένθεν, ΄36 - ΄37 κ.λ.π., έχουµε βελτιώσεις των νόµων, των κανονισµών κ.λ.π. Κατά συνέπεια 
είναι ο ορίζοντας ανοικτός σε όλους τους συναδέλφους στην πορεία να ακουστούν, να 
συµπληρωθούν, ενδεχοµένως να απαλειφθούν εφόσον δεν υπάρχει λόγος,  ορισµένοι 
παράγραφοι ή ορισµένα άρθρα του παρόντος Κανονισµού, όµως πρέπει να γίνει αυτό το βήµα. 
Να γίνει συνείδηση πλέον ότι έχουµε και δικαιώµατα αλλά έχουµε και υποχρεώσεις και στο 
βωµό ορισµένων ελαχίστων που δεν σέβονται, δεν οφείλουν οι άλλοι που σέβονται να 
πληρώνουν τα σπασµένα των ολίγων.  

Εποµένως ευχαριστώ του συναδέλφους για την κατανόηση και πιστεύω να τύχει της 
οµοφώνου ψηφίσεως.  

 
Κύριε ∆ήµαρχε. 
 

ΡΑΛΛΗΣ: 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 
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Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν ξέρω γιατί είµαι πιο ανήσυχος απ΄ όλους σας, δεν 
ξέρω γιατί δεν ανησυχούµε πολλοί περισσότεροι µέσα σ΄ αυτήν την αίθουσα για 

την κατάσταση η οποία κυριαρχεί µε τα σκουπίδια.  

Εγώ θέλω να κάνω κάποιες γενικότερες επισηµάνσεις για να βοηθήσω στη συνειδητοποίηση 
µιας κατάστασης που δεν είναι καθόλου ειδυλλιακή. Τα απορρίµµατα στερεά και υγρά είναι το 
µείζον πρόβληµα του ∆ήµου Καλαµάτας και θα κριθεί η πορεία τους τα προσεχή χρόνια από 
τον τρόπο που θα το διαχειριστούµε και από την στρατηγική µας.  

Αγαπητοί συνάδελφοι υπάρχει πρόβληµα σε όλη την Ελλάδα ασφαλώς, η χειρότερη περιφέρεια 
της Ελλάδας είναι η Πελοπόννησος και θα µου επιτρέψετε να πω ότι από τις µεγάλες πόλεις της 
Πελοποννήσου, η Καλαµάτα είναι στην πρωτοπορία του προβλήµατος δυστυχώς, ότι και αν 
λένε κάποιοι για επιτεύγµατα για το ένα και για το άλλο. Αν θέλοµε να βλέποµε κατάµατα την 
αλήθεια ή να βάλοµε το κεφάλι µας στην άµµο όπως οι στρουθοκάµηλοι και να πληρώσοµε 
αυτά τα οποία θα κληθούµε να πληρώσοµε.  

Λοιπόν, τελειώσανε τα ψέµατα και τα συγχαρητήρια του ενός προς τον άλλον, στις 31-12 
έρχονται οι ελεγκτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει και ως Αρχή ∆ηµοτική και ως 
∆ηµοτικό Συµβούλιο και ως Υπηρεσία, οι υπάλληλοι είναι οι τελευταίοι οι οποίοι ευθύνονται, να 
τρέξοµε για να µην υποστεί ο ∆ήµος αυτά τα οποία πρόκειται να υποστεί. ∆εν λέγω, η πρώτη 
και η µεγάλη ευθύνη ανήκει στο κράτος όχι στην Αυτοδιοίκηση. 

Λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι το πρόβληµά µας είναι µεγάλο, όλο το φρύδι, ολόκληρο, από τα΄ 
Ασπρόχωµα µέχρι τα Γιαννιτσάνικα είναι µία απέραντη χωµατερή, ξεφυτρώνουν οι ανενεργή 
ΧΑ∆Α ο ένας µετά τον άλλον. Ευτυχώς που ο Περιφερειάρχης βλέποντας το πρόβληµα, ενέταξε 
και τον Μπουρνιά στη διαδικασία της αποκατάστασης των ανενεργών ΧΑ∆Α.   Είναι κυρίαρχο 
αυτό ώστε να αποφύγοµε µαζί µε την αποκατάσταση των Γιαννιτσανίκων, τις βέβαιες ποινές. 
Να σας πω ακόµα και ενώπιον των µέσων ενηµέρωσης, κάναµε µία προσπάθεια µε τους 
γειτόνους µας για να αντιµετωπίσουµε κάπως τα πράγµατα, εννοώ κυρίως τα Αρφαρά, τη 
Θουρία και την Αβία. Ο ∆ήµος Καλαµάτας τον ενεργό ΧΑ∆Α που πρόκειται να δηµιουργηθεί δεν 
πρόκειται σε καµία περίπτωση να τον χρησιµοποιήσει.  

Αυτό το λέω προς πολλούς αποδέκτες. Επειδή όµως το πρόβληµα του γείτονά σου είναι και 
δικό σου πρόβληµα, ο ∆ήµος Καλαµάτας πρωτοστάτησε σ’ αυτή την προσπάθεια και έδωσε τις 
τεχνικές εκείνες συµβουλές και την υποστήριξη ώστε να προχωρήσει η συγκεκριµένη 
διαδικασία στη Θουρία. ∆εν έχει ανάγκη ο ∆ήµος Καλαµάτας άµεση από ενεργό ΧΑ∆Α. Να σας 
πω στη συνέχεια, εκτός λοιπόν από το φρύδι αυτό µε τα προβλήµατα τα σοβαρά, έχοµε 
πρόβληµα µε το Ασπρόχωµα. Έχοµε πρόβληµα µε τη ΜΟΛΑΚ. Ξέρετε τι γράφει η προκήρυξη; 
Για τη ΜΟΛΑΚ θα κλιθούµε εάν υπογράψοµε τη σύµβαση να πληρώνοµε 600.000 ευρώ το 
χρόνο µόνο για τη λειτουργία της. Το ξέρετε από τον προϋπολογισµό. Μόνο. Ξέρετε τι πρέπει 
να γραφτεί στη σύµβαση; Γράφτηκε στην προκήρυξη. Ότι ο ∆ήµος Καλαµάτας είναι 
υπεύθυνος για την ποιότητα του παραγόµενου κόµποστ και είναι υπεύθυνος επίσης ο ∆ήµος 
και για τη διάθεσή του. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν θα έρθει εδώ για έλεγχο, αυτό µε ρώτησε 
και ο Υφυπουργός Εσωτερικών και ο Περιφερειάρχης, αυτό το οποίο παράγεται από τη µονάδα 
λιπασµατοποίησης κατ΄ ευφηµισµόν τι το κάνουµε; ∆ηλαδή τι θα πούµε στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση; Λέµε στη διαδικασία της ανακύκλωσης παίρνουµε αυτά κι αυτά και τα χρησιµοποιούµε. 
Έχουµε πιστοποίηση για να χρησιµοποιηθεί αυτό; Και δεν έχοµε και δεν µπορούµε να έχοµε αν 
δεν έχοµε ανακύκλωση στην πηγή. Ιατρικά απόβλητα, βαρέα µέταλλα κλπ, κλπ. Πρέπει να 
λύσοµε δηλαδή προβλήµατα τα οποία συνδέονται µε την πηγή. ∆ηλαδή ανακύκλωση.  

Το άλλο πρόβληµα το οποίο υπάρχει είναι µε το Κ∆ΑΥ, είναι µε τον περιφερειακό σχεδιασµό. 
Καταρχήν ο περιφερειακός σχεδιασµός είναι ένα τεράστιο λάθος. Η ΜΟΛΑΚ και να 
λειτουργούσε σωστά, δεν µπορούσε να καλύψει την Καλαµάτα, δεν είναι δυνατόν να µπαίνει 
στον περιφερειακό σχεδιασµό για ολόκληρη τη Μεσσηνία, ούτε είναι δυνατόν ο νοµός να έχει 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:   
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ένα Κ∆ΑΥ. Χρειαζόµαστε εποµένως έναν νέο περιφερειακό σχεδιασµό µε περισσότερα από ένα 
Κ∆ΑΥ, τουλάχιστον ένα για να καλύψει τη δυτική Μεσσηνία.  

Και να το πούµε, έχουµε προβλήµατα µε την εταιρεία ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ. Έχοµε προβλήµατα µε 
τους εργολάβους που έχει σπείρει ανά την Ελλάδα η εταιρεία ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ. Έχοµε 
σοβαρότατα ζητήµατα µε τα µέσα που διαθέτει η εταιρεία ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ. Έχετε παρατηρήσει 
γιοµάτους τους µπλε κάδους συχνά πυκνά; ∆ηλαδή προχωρεί η συνειδητοποίηση µε την 
ηρωϊκή προσπάθεια των υπαλλήλων του ∆ήµου Καλαµάτας διότι ο ∆ήµος Καλαµάτας έχει 
επωµιστεί αυτό το πολύ µεγάλο βάρος το οποίο είναι ωφέλιµο και περιβαλλοντικά ασφαλώς 
αλλά παλεύει µόνος του ο ∆ήµος. Φορτηγά τα οποία απαξιώνονται χρόνο µε το χρόνο δεν είναι 
δυνατόν να ανταποκριθούν στον αυξηµένο όγκο των ανακυκλούµενων υλικών που αυξάνεται 
λόγω της προϊούσας συνειδητοποίησης. Γι΄ αυτό και το Υπουργείο επειδή είναι µακροχρόνια η 
σύµβαση, το ΥΠΕΧΩ∆Ε, προχωρά σε νοµοθετική ρύθµιση ώστε να βοηθηθούν οι ∆ήµοι 
οικονοµικά. Τα απορρίµµατα είναι πλουτοπαραγωγική πηγή, δεν είναι δυνατόν να µην 
επιστρέφει τίποτα στο ∆ήµο, να µην επιστρέφει κάτι στο σχολείο, στα παιδάκια που 
αγωνίζονται γι΄ αυτό το σκοπό. ∆εν είµαστε εµείς υπηρέτες σε όλη αυτή τη διαδικασία, οι 
υπάλληλοί µας να µετέχουν στην ενηµέρωση του κοινού, να κάνουµε την προβολή, να 
κάνουµε το ένα, να κάνουµε το άλλο και τι επιστρέφει στο ∆ήµο από όλη αυτή την 
προσπάθεια η οποία γίνεται που πράγµατι είναι ο µόνος δρόµος για να αντιµετωπίσουµε το 
µεγάλο πρόβληµα το οποίο έχοµε.  

Εµείς αγαπητοί συνάδελφοι είµαστε από την αρχή της θητείας µας σταθεροί σε µία 
συγκεκριµένη πολιτική διότι πρέπει να λύσουµε τα ζητήµατα πολιτικής και στρατηγικής. 
Είµαστε ξεκάθαροι. Και αυτή την πολιτική και την στρατηγική προσπαθούµε να τη 
διαµορφώσουµε µαζί µε την υπαλληλία και να την εξηγήσουµε και στην υπαλληλία. Το 
χειρότερο είναι να έχεις πολλές στρατηγικές, το χειρότερο είναι η υπαλληλία να µην µετέχει 
της πολιτικής και της στρατηγικής. Να πω το εξής, ότι η στρατηγική µας στηρίζετε στα εξής: 
Ότι ο περιφερειακός σχεδιασµός πρέπει να αλλάξει και άλλαξε. Ένα. Ότι το Παλιοροβούνι είναι 
µία επιλογή στην οποία έχοµε προχωρήσει και πρέπει να είµαστε σταθεροί, ότι στο ΧΥΤΥ του 
Παλιοροβουνίου πρέπει να έχοµε εκεί και τις δραστηριότητες οι οποίες ακολουθούνε ένα ΧΥΤΥ. 
∆ηλαδή µονάδα για τη διαχείριση των αδρανών και εργοστάσιο ή πώς να το πούµε, το οποίο 
θα κάνει την ολική διαχείριση. Πρέπει να σκεφτόµαστε πολύ σοβαρά, την επόµενη εβδοµάδα 
θα έχοµε και εκπροσώπους από την Περιφέρεια και την Αθήνα, ως ∆ήµος τι θα κάνοµε µε την 
µεταφορά των απορριµµάτων προς το Παλιοροβούνι. Να το δούµε από τώρα. Ο µπαλοποιητής 
ας πούµε δεν είναι κάτι το οποίο θα το αφήσοµε να απαξιωθεί. Ασφαλώς αυτή τη διαδικασία 
µεταφόρτωσης είναι ένα πολύτιµο εργαλείο το οποίο µπορεί και πρέπει να χρησιµοποιηθεί.  

Αγαπητοί συνάδελφοι να µην πω και πολλά, ο κ. Αθανασόπουλος είπε για τον εξοπλισµό, 
πήραµε ένα δάνειο, κοιτάξτε, όµως οι ανησυχίες που έχει εκφράσει ο συνάδελφος Μπάκας αν 
δεν απατώµαι στο παρελθόν µπορεί να γίνουν πραγµατικότητα αν αυτός ο εξοπλισµός δεν 
αξιοποιηθεί µε ορθολογισµό, µε προσοχή, µε σχεδιασµό, µε στρατηγική. Με τον εξοπλισµό τον 
οποίο έχοµε δεν πρέπει να υπάρχει χαρτάκι – οι δηµότες τα έχουνε πληρώσει – στην πόλη της 
Καλαµάτας, δεν πρέπει να υπάρχουν σκουπίδια πουθενά στην πόλη. 

Να σας πω λοιπόν τελειώνοντας ότι εντάξει, αυτός ο κανονισµός έχει προβλήµατα. Εγώ θέλω 
να ευχαριστήσω καταρχήν τους υπαλλήλους οι οποίοι αγωνίσθηκαν, κοπίασαν, κατέθεσαν την 
εµπειρία τους, προσπαθούν να συνθέσουν διάφορα πράγµατα, υπάρχουν κάποια προβλήµατα, 
ένας κανονισµός πρέπει να είναι σύντοµος, να είναι λυτός, πράγµατι να είναι συνοπτικός, να 
έχει µικρή έκταση. Ένας κανονισµός 30 σελίδων δεν διαβάζεται γι’  αυτό παρεκάλεσα την 
υπηρεσία να δούµε µία σύνοψη αυτού του κανονισµού, ένα δισέλιδο ώστε να µπορούν και οι 
πολίτες να τον µάθουν γρήγορα και να τον εφαρµόσουν, όχι µόνον οι πολίτες αλλά και τα 
ελεγκτικά όργανα, τα πολλά λόγια, τα πολλά «απαγορεύονται», οι ποινές κλπ, κλπ είναι βέβαιο 
ότι δεν βοηθούν αλλά είναι αναγκαίο όπως είπαν και τόνισαν εδώ και οι συνάδελφοι, να 
προχωρήσουµε επιτέλους σε ένα κανονισµό καθαριότητας. Και στο δεύτερο επίπεδο που το 
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δεύτερο επίπεδο υποχρεωτικά θα είναι µε τη λειτουργία του ΧΥΤΥ, να δούµε έναν άλλο 
κανονισµό καθαριότητας, να αντλήσουµε τις εµπειρίες που έχοµε απ΄ αυτόν και να 
προχωρήσουµε. 

Να παρακαλέσω κι εγώ να συνεχίσει αυτό το οποίο γίνεται και από τις οικολογικές οργανώσεις, 
µπορεί να διαφωνούµε, µπορεί να προσεγγίζουµε τα πράγµατα διαφορετικά καµιά φορά, όµως 
είναι βέβαιο ότι οι οικολογικές οργανώσεις έχουν βοηθήσει. Ακόµα και µε τις υπερβολές, µε τις 
υπερβολικές φωνές καµιά φορά έχουν βοηθήσει στη συνειδητοποίηση ενός προβλήµατος που 
είναι πράγµατι σοβαρό και µεγάλο και ως πρόβληµα πλέον έχει γίνει συνείδηση στα ευρύτερα 
πληθυσµιακά στρώµατα. Με την έννοια αυτή να τους ευχαριστήσω. Εγώ και µε τον κ. 
Κουνιάδο έχουµε έτσι έρθει σε σύγκρουση καµιά φορά και στο παρελθόν, µε τον κ. 
∆ηµόπουλο όχι, αναγνωρίζω όµως και τον αγώνα και την αγωνία τους γι’  αυτά τα ζητήµατα 
που είναι πλέον τα πρώτα ζητήµατα στον κόσµο και στην πατρίδα µας. 
Λοιπόν και εγώ δέχοµαι την  εισήγηση, ότι εντάξει να προχωρήσουµε να τον ψηφίσουµε, να 
κάνετε και µία σύνοψη κε Παπαδόπουλε, να τη δούµε κι εµείς, να τη δει και η νοµική 
υπηρεσία, λίγες λέξεις, να µπορεί να διαβαστεί σε τρία λεπτά αν είναι δυνατόν και να γίνει 
συνείδηση από τους πολίτες. 

 
Το θέµα είναι «Κανονισµός καθαριότητας ∆ήµου Καλαµάτας». 
Αντιλαµβάνοµαι ότι ο κ. ∆ήµαρχος είχε τους λόγους του να αναφερθεί 

γενικά στο θέµα της καθαριότητος. Θα µπορούσαµε και εµείς επί µακρόν να αναφερθούµε σ’  
αυτό και βέβαια να τον διαβεβαιώσουµε ότι έχουµε τις ίδιες, τουλάχιστον τις ίδιες ανησυχίες 
όσον αφορά την πορεία του συστήµατος καθαριότητας. Απλώς είπαµε να µείνουµε µόνο στο 
θέµα το οποίο είχαµε σήµερα. 

Και επίσης τέλος να θυµίσω ότι εµείς τουλάχιστον σαν παράταξη επί 4 χρόνια έχουµε κάνει 
τέτοια αρθρογραφία για τα θέµατα της ανακύκλωσης που δεν πιστεύω να έχει γίνει από 
κάποιον άλλον. Και ο ίδιος πριν από µερικά χρόνια ήταν σηµαίνον στέλεχος της Νοµαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης όταν και η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση είχε τον πλήρη έλεγχο και την πλήρη 
αρµοδιότητα για χωροθέτηση χώρων για τα απορρίµµατα. 

 
Θέλω να πω µια κουβέντα αν µου επιτρέπετε. 
Εγώ πρώτα – πρώτα ποτέ δεν έχω αµφισβητήσει τις ευαισθησίες και τη συµβολή 

σας κε Κοσµόπουλε. Αλίµονο. Θέλω να πω όµως, τον κανονισµό συζητάµε, αλλά αν θα πάµε 
στο άρθρο 11. . . Αυτά τα είπα για να µην υπάρξει και από τους φίλους τους δηµοσιογράφους 
κάποιος σχολιασµός αντιφατικότητος γιατί στο άρθρο 11 γίνεται µία ανάλυση η οποία δεν είναι 
κανονισµός, µπαίνουµε πλέον σε σχεδιασµό ή σε πολιτικές. Αυτά δεν είναι δουλειά του 
κανονισµού. Ακούστε «Πέρα της παραπάνω κεντρικής διαδικασίας θα µπορούσε µέσα στο 
χώρο της ΜΟΛΑΚ να εξετασθεί και η δηµιουργία συµπληρωµατικής µονάδας κοµποστοποίησης 
προδιαλεγοµένων οργανικών υλικών. Μια τέτοια µονάδα θα µπορούσε να παράγει και κλπ.» 
Αυτά δεν µπαίνουν µέσα στον οργανισµό, αυτά είναι στρατηγική, αυτά είναι πολιτική. Αλλά 
είπα το εξής. Να µην πάµε άρθρο – άρθρο, αυτά θα µου πεις πιθανότατα «θα µπορούσατε να 
τα έχετε δει», τα είπα όµως για να µη θεωρήσει κάποιος ότι άλλα περνάµε στον κανονισµό και 
άλλα λέµε εδώ. Η στρατηγική είναι αυτή την οποία έχω εκφράσει κατ΄ επανάληψη αλλά κατά 
συνθήκη επειδή είναι αναγκαίο να έχοµε έναν κανονισµό, να περάσει, ταλαιπωρούµαστε χρόνια 
και χρόνια και όταν θα αποκρυσταλλωθούν κάποια πράγµατα, ιδιαίτερα µε το Παλιοροβούνι, 
θα έρθοµε µε έναν νέο κανονισµό. Αλλά να κάνοµε µία σύνοψη να ξέρει ο κόσµος για τι µιλάµε 
ακριβώς. Και κάποια πολλά «απαγορεύεται» και πρόστιµα και το ένα και το άλλο, πρέπει να τα 
δούµε µε πολύ µεγάλη προσοχή, ιδιαίτερα στο σηµείο εκείνο γιατί µπαίνουν και κυκλοφοριακά 
ζητήµατα, τα είδατε κι εσείς. Έτσι; Αυτό δεν σηµαίνει ότι θέλω να µειώσω την προσπάθεια των 
υπηρεσιακών παραγόντων κυρίως που αγωνίσθηκαν γι’  αυτό. 
 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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Είπε ο κ. ∆ήµαρχος και ορθώς κάποια στιγµή κατά την τοποθέτησή του, ότι 
ο ∆ήµος διαθέτει προσωπικό, διαθέτει χρήµατα, κάτι πρέπει να πάρει πίσω. 

Στους Ταγαράδες της Θεσσαλονίκης, βέβαια αυτή η έκταση είναι πολλαπλάσια, πολλές φορές 
µεγαλύτερη απ’ ότι είναι ο σκουπιδότοπος των Γιαννιτσανίκων, λειτουργεί ήδη, γίναν εγκαίνια 
πριν ένα µήνα, εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε βιοαέριο. ∆εν ξέρουµε αν ο 
όγκος των σκουπιδιών που βρίσκονται ήδη στον σκουπιδότοπο Γιαννιτσανίκων µπορεί να 
παράγει βιοαέριο, αλλά τουλάχιστον σε πρώτη φάση ας γίνει µια µελέτη να δούµε τι 
δυνατότητες έχει αυτός ο χώρος, αν µπορεί να δώσει βιοαέριο, αν µπορεί να γίνει µία µικρή 
µονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας προκειµένου να αντλήσει κάποια έσοδα ο ∆ήµος από 
κει προκειµένου να καλύπτει ένα µέρος του δηµοτικού φωτισµού. Αυτό είναι το πρώτο. 

Εµείς θα ψηφίσουµε ΛΕΥΚΟ. Και γιατί θα ψηφίσουµε ΛΕΥΚΟ; Εδώ και τις τελευταίες δεκαετίες 
εφαρµόζεται µια συγκεκριµένη µεθοδολογία απ’  όλες τις ∆ηµοτικές αρχές στην καθαριότητα 
και για την αντιµετώπιση της καθηµερινότητας. Εµείς κατ΄ επανάληψη έχουµε καταθέσει 
προτάσεις και έχουµε πει ένα µεγάλο κοµµάτι π.χ. του οδοκαθαρισµού πρέπει να περάσει για 
να γίνει αποτελεσµατικός αυτός ο τοµέας, στον ιδιωτικό τοµέα. Πρόσφατα ο ∆ήµος 
προµηθεύτηκε κάδους 8 κυβικών ενώ υπάρχουν τόσοι πολλοί ιδιώτες και θα στοίχιζαν στο 
∆ήµο πολύ λιγότερα. Έχουµε καταθέσει τέτοιου είδους προτάσεις. ∆εν έχουν γίνει, δεν έχουν 
εισακουστεί. Εµείς λέµε µε τις προσλήψεις προσωπικού φορτώνεται το λειτουργικό κόστος, 
διογκώνεται και κάποια στιγµή θα γονατίσει ο ∆ήµος. ∆εν εισακουγόµαστε. Ψηφίζουµε ΛΕΥΚΟ 
λοιπόν µήπως κάποια στιγµή εισακουστούµε. 

 
Κε Πρόεδρε για ελάχιστο χρόνο. 
Πράγµατι το θέµα ήταν οριοθετηµένο, δεν ήταν γενικά το ζήτηµα της 

καθαριότητας. Ήταν η στάση µας θετική ή επιφυλακτική απέναντι στον προτεινόµενο 
κανονισµό. Ένα σχόλιο κε Πρόεδρε µόνο. Είναι γεγονός ότι το ζήτηµα που άπτεται του 
κανονισµού, δηλαδή η καθαριότητα, που φιλοδοξεί να την υπηρετήσει είναι το πρώτο 
πρόβληµα των οργανωµένων κοινωνιών σήµερα. Η πόλη έχει προβλήµατα. Υπάρχουν 
προσπάθειες και φιλότιµες παραγόντων, υπηρεσιακών, δηµοτικών παρατάξεων, το ζήτηµα 
όµως πρέπει να οµολογήσουµε και στην πόλη µας είναι σε µία παρατεταµένη εκκρεµότητα. Και 
θα ήθελα να πω κε Πρόεδρε και να τελειώσω µ’  αυτό, ότι στη χώρα µας διεξάγεται ένας 
διάλογος χωρίς χρονικά όρια, ακροτελεύτια. Συζητάµε ώρες, µέρες, µήνες 

 
Χρόνια, 15 χρόνια. 
 

Χρόνια κε ∆ήµαρχε είναι αλήθεια. Ανατρέπονται σχεδιασµοί, εµφανίζονται 
εισηγήσεις, προσδιορίζονται περιοχές οριοθέτησης ΧΥΤΑ – ΧΥΤΥ. Με άλλη 

ονοµασία αυτοί οι συγκροτηµένοι χώροι επεξεργασίας των σκουπιδιών έρχεται. Η Ευρωπαϊκή 
Ένωση µε το νοµικό της πλαίσιο απειλεί πρόστιµα στη χώρα και η Ελλάδα εξακολουθεί να 
πορεύεται βουλευόµενη αποτελεσµατικώς ή χωρίς αποτέλεσµα, θα το αποδείξει ο χρόνος.  

Μόνον αυτή την παράµετρο ήθελα να βάλω, ότι θα πρέπει εν τέλει και ο διάλογος να τελειώσει 
σε όλη την χώρα, στην Πελοπόννησο, στο Νοµό, στο ∆ήµο για να υπάρξουν εν τέλει 
αποτελέσµατα τα οποία θα υπάρξουν όταν βεβαίως και η προσωπική µας κουλτούρα, 
διαπαιδαγώγηση, αλλά κυρίως πρακτική, εναρµονίζεται µε τις επιταγές αυτές και που 
επιβάλλονται αλλά που πρέπει να προκύπτουν και εσωτερικά. Ευχαριστώ. 

 
Ψηφίζω µε την ευχή ότι σύντοµα στο άρθρο 11 να ενσωµατωθούν και των 
τεσσάρων αυτών φορέων. 

 
Κε Πρόεδρε να πω µια κουβέντα. Το πρόβληµα των σκουπιδιών έχει µία 
ονοµασία «Χωροθέτηση του οποιουδήποτε χώρου». Όταν λυθεί αυτό, θα 

λυθεί και το πρόβληµα των σκουπιδιών. 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΑΛΕΥΡΑΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΑΛΕΥΡΑΣ: 

∆ΙΚΑΟΥΛΑΚΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας κε Κουνιάδο και για τις παρατηρήσεις σας 
και τις γραπτές που έχετε. 

 
Ακολούθως ο κ. Κουνιάδος εκ µέρους των οργανώσεων «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ», 
¨ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ», «ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» & «ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» καταθέτει κοινό κείµενο µε τις θέσεις τους επί του κανονισµού 
καθαριότητας, το οποίο έχει ως εξής: 
 
 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
  

ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ 
  

ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

  
   

Τοποθέτηση ενώπιον του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας στη συνεδρίαση της 8ης Μαΐου 2008 για το 
θέµα του Κανονισµού Καθαριότητας του ∆ήµου Καλαµάτας. 

  
  
Κύριε Πρόεδρε του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
Κύριοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
  
Κύριε ∆ήµαρχε 
  
Όσα έχουµε επί µια εικοσαετία µελετήσει για το θέµα της διαχείρισης των απορριµµάτων είναι σίγουρο πως δεν 
είναι δυνατόν να τα εκθέσουµε στο Συµβούλιό σας και στον κ. ∆ήµαρχο µέσα σε ελάχιστα λεπτά. 
Έχουµε αφιερώσει στο θέµα εκατοντάδες για να µην πω χιλιάδες ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ώρες. Κι αυτό γιατί δεν είµαστε 
επαγγελµατίες της πολιτικής αλλά εραστές αλλά και συνήγοροι της προστασίας του περιβάλλοντος. 
Εθελοντές µε την πλήρη σηµασία της λέξης. 
  
Η παγκόσµια κατάσταση είναι όχι µόνο σοβαρή αλλά µπορούµε να πούµε ότι βρισκόµαστε ένα βήµα µετά τον 
γκρεµό, επάνω σε µια σανίδα που τραµπαλίζεται στο κενό. ∆εν θα θέλαµε να έχει συµβεί ποτέ αυτό. 
Υπάρχουν και άλλα πράγµατα που θα µπορούσαµε να ασχοληθούµε. 
Τα βιβλία µας, η µουσική µας, οι περίπατοι και ένα άλλο µεγάλο πλήθος ενασχολήσεων.  
  
Όµως η κατάσταση είναι επιεικώς ΤΡΟΜΑΚΤΙΚΗ. 
  
Ένα µεγάλο µέρος αυτής της τροµερής κατάστασης οφείλεται στην ΑΠΟΛΥΤΗ Α∆ΙΑΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
και την ΕΠΙ∆ΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ και αυτό συµβαίνει κατά µείζονα λόγο και στη διαχείριση των 
απορριµµάτων µας. 
  
Τα απορρίµµατα, κυρίες και κύριοι, ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΚΟΥΠΙ∆ΙΑ ΓΙΑ ΠΕΤΑΜΑ. Είναι υλικοί πόροι που ΠΡΕΠΕΙ ΠΑΣΕΙ 
ΘΥΣΙΑ να ξαναµπούν στη ροή της οικονοµίας και όχι στις χωµατερές. Είναι αξίωµα. 
  
Αυτό το αξίωµα ποιοι το έχουν αντιληφθεί; 
Αν είχε γίνει αντιληπτό σε ολόκληρο το εύρος του εµείς σήµερα δεν θα ήµαστε εδώ, γιατί απλά θα είχε λυθεί από 
χρόνια. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 
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Στη χωµατερή των Γιαννιτσανίκων βρίσκονται θαµµένοι θησαυροί τουλάχιστον 600.000 χιλιάδων τόνων, στο 
Μπουρνιά τουλάχιστον 40.000 τόνοι και στη Μαραθόλακκα τουλάχιστον 150.000 τόνοι. Συνολικά δηλαδή 800.000 
τόνοι χώρια όσα είναι πεταµένα εδώ και κει. 
  
Τι έγινε µέχρι σήµερα για να  µην απωλεσθούν αυτοί οι πόροι και να µην απειληθεί το περιβάλλον; Σχεδόν τίποτα, 
γιατί αν δεν υπήρχε αυτή η ασφυκτική πίεση από την Ε.Ε δεν θα είχε γίνει ούτε αυτό το ελάχιστο που 
προσπαθούµε να συζητήσουµε και να διαµορφώσουµε σήµερα, διότι µην ξεχνάτε ότι κανονισµός καθαριότητας 
είχε ψηφιστεί επί ∆ηµαρχίας Κουµάντου και αράχνιασε στα συρτάρια 
  
Αλλά και αυτό το που πάει να γίνει σήµερα είναι κουτσουρεµένο, επειδή στον Κανονισµό δεν προβλέπεται η 
σύννοµη διαχείριση του ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ που είναι η καρδιά της διαχείρισης των απορριµµάτων µαζί 
µε τα επικίνδυνα, µε τη διαλογή στην πηγή δηλ. στα σπίτια και στις επιχειρήσεις.  
Όσο δεν γίνεται αντιληπτό τι σηµαίνει ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑ ή ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΚΛΑΣΜΑ ή ΒΙΟΑΠΟ∆ΟΜΗΣΙΜΑ, 
δεν θα έχει γίνει σχεδόν τίποτε. 
ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ των απορριµµάτων είναι το ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΚΛΑΣΜΑ, δηλ. εκείνο που µπορεί να χουµοποιηθεί να 
γίνει κοµπόστ και να χρησιµοποιηθεί στην καλλιέργεια και τα επικίνδυνα. 
Υστέρα από πίεσή µας, στον Κανονισµό περιλήφθηκε το άρθρο 11 για τη διαχείριση των οργανικών, εν είδει 
ευχολογίου και αορίστως, όµως θα πρέπει να τονίσουµε ότι ο Κανονισµός είναι Τοπικός Νόµος και πρέπει οι 
διατάξεις του να είναι ρητά ορισµένες και σαφείς. 
Ο Κανονισµός επίσης πρέπει να συµπεριλάβει και διατάξεις για τα επικίνδυνα απόβλητα που παράγονται 
από τα νοικοκυριά και αφορούν στα φαρµακευτικά σκευάσµατα και άλλα τοξικά που χρησιµοποιούνται στα 
νοικοκυριά. 
  
Όσο ο πρόβληµα των ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ δεν λύνεται µαταιοπονούµε. 
  
Και µη µας πείτε ότι δεν είµαστε έτοιµοι, ο κόσµος δεν ανταποκρίνεται, ο κόσµος δεν ξέρει και άλλα τέτοια που 
λέτε κάθε φορά κλπ., δηλ. εννοείτε ότι ο κόσµος δεν ξέρει τα ξεχωρίσει τα σκουπίδια του και ξέρει να εκλέξει τις 
∆ηµοτικές του Αρχές; !!  
Οφείλουµε να σας πούµε ότι, γνωστοί και φίλοι δυσαρεστούνται αφάνταστα όταν ακούν τέτοιους χαρακτηρισµούς 
ανικανότητας που τους προσάπτονται από τους ανθρώπους του ∆ήµου. 
  
Όχι κυρίες και κύριοι, ο κόσµος είναι έτοιµος εσείς δεν του δίνετε την ευκαιρία και τη δυνατότητα να το κάνει. 
Σε µια οργανωµένη κοινωνία γι αυτό υπάρχουν τα όργανα και οι αρµοδιότητες για να µπαίνει µια τάξη αλλιώς η 
εντροπία του συστήµατος θα µας καταπιεί. 
  
Γι αυτό επιµένουµε. 
  
∆εν µπορεί να υπάρξει Κανονισµός Καθαριότητας χωρίς τον ΤΡΙΤΟ ΚΑ∆Ο. 
Η διαχείριση των απορριµµάτων και ιδιαίτερα των Οργανικών µε τον ΤΡΙΤΟ κάδο, που αποτελεί το κοµβικό 
σηµείο της διαχείρισης όλων των οικιακών απορριµµάτων, είναι απόλυτα συνδεδεµένη µε την προοπτική 
λειτουργίας στο ∆ήµο µας της ΜΟΛΑΚ. 
Ο τρίτος κάδος θα παίρνει τα οργανικά για να λειτουργήσει η ΜΟΛΑΚ που είναι το συγκριτικό µας πλεονέκτηµα. 
Αλλιώς, αν δεν το κατανοήσουµε, θα έχουµε µια από τα ίδια. Και το έργο αυτό το έχουµε ξαναδεί και µάλιστα µε 
µια δίκη του Εισηγητή του Κανονισµού. 
Σκουπίδια θα µπαίνουν σκουπίδια θα βγαίνουν, όπως προσφυώς το διατύπωσε ο κ. ∆ήµαρχος. 
Η διαφορά θα είναι ότι αυτό το βάλε – βγάλε για δυο χρόνια θα το χρυσοπληρώσουµε µε τουλάχιστον 2 
εκατοµµύρια ΕΥΡΩ αλλά και θα χάσουµε τουλάχιστον και άλλα 2- 3 εκατοµµύρια από την αξία του κοµποστ αλλά 
και των δροµολογίων των απορριµµατοφόρων να µεταφέρουν τα σκουπίδια στη ΜΟΛΑΚ – που έτσι γίνεται 
∆ΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΚΟΥΠΙ∆ΙΩΝ  - και από κει µπαλοποιηµένα  και µε κορδελίτσα στη 
Μαραθόλακκα. ∆ηλ. σύνολο 5 εκατοµµύρια και θα έχουµε και το ανάθεµα της Μαραθόλακκας.  
Εκτός των άλλων µειονεκτηµάτων και προβληµάτων, η ΜΟΛΑΚ έχει ορισµένη δυναµικότητα επεξεργασίας. Αν 
όλα τα σκουπίδια µεταφερθούν εκεί, π.χ το Καλοκαίρι µε τους καύσωνες το εργοστάσιο θα υπερθερµαίνεται και θα 
αδυνατεί να τα διαχειριστεί και έτσι θα δηµιουργηθεί πάλι απ’έξω άλλη µια χωµατερή.  
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Εκτός από όλα αυτά υπάρχει και ουσιαστική και τυπική ακυρότητα του Κανονισµού. 
∆εν λαµβάνει υπ όψη του ούτε υλοποιεί τις σχετικές Οδηγίες της Ε.Ε και του Εσωτερικού ∆ικαίου και ιδίως όσον 
αφορά στα Βιοαποδοµήσιµα απορρίµµατα. 
Η Οδηγία 31/1999 της Ε.Ε ρητώς αναφέρεται στα απορρίµµατα αυτά. 
Το άρθρο 4 παρ. 2 σε συνδυασµό µε το άρθρο 18 παρ 1 και το άρθρο 19 ορίζει ότι: από την ηµεροµηνία 
δηµοσίευσης της οδηγίας που είναι το 1999 και µετά από 2 έτη που οφείλουν οι χώρες να προσαρµόσουν στο 
δίκαιό τους την οδηγία δηλ. το 2001, θα πρέπει µέχρι το 2006 έχουν προχωρήσει στη διαχείριση του 
βιοαποδοµήσιµου κλάσµατος των απορριµµάτων κατά 25% κατά βάρος, µέχρι το 2009 κατά 50% και µέχρι το 
2016 κατά 75%, µε βάση τα στοιχεία του 1995. Έτσι θα αποφευχθεί  η µεταφορά αυτών των απορριµµάτων στους 
Χώρους Υγειονοµικής Ταφής. 
Με αίτηµά µας προς την Ευρ. Επιτροπή πήραµε παράταση των προθεσµιών αυτών, αποδεικνύοντας µε αυτόν τον 
τρόπο τη αδυναµία µας, για να µην πω την ανικανότητά µας, να εφαρµόσουµε αυτό που είχε υπογράψει η ίδια η 
Κυβέρνηση για την έκδοση της Οδηγίας. 
Εµείς πότε θα φθάσουµε σε αυτούς τους στόχους, όταν ήδη θα έπρεπε σήµερα που µιλάµε να έχουµε ξεπεράσει 
το 25% και να προχωρούµε για τον επόµενο χρόνο δηλ. το 2009 στη διαχείριση του 50%;  
Αν µεταφέρουµε στη Μαραθόλακκα τα επεξεργασµένα οργανικά, γιατί δεν µπορούµε να τα κάνουµε τίποτα άλλο, 
τότε παραβαίνουµε τις διατάξεις της Οδηγίας και των Νόµων που απαγορεύουν τη µεταφορά οργανικών 
απορριµµάτων στους Χώρους Ταφής.. 
Εµείς δεν είναι δυνατόν να συναινέσουµε σε κάτι τέτοιο αλλά και σεις νοµίζουµε πως δεν µπορείτε να 
προχωρήσετε σε ψήφιση µιάς τέτοιας  ρύθµισης, διότι θα έχετε ευθύνη για παράβαση Οδηγίας και Νόµου. 
Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να τονίσουµε Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ και µια άλλη, παρά πολύ σηµαντική παράµετρο, γιατί 
επιµένουµε για τον ξεχωριστό ΤΡΙΤΟ κάδο των βιοαποδοµήσιµων. 
Σύµφωνα µε την απόφαση της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων 
λειτουργίας της ΜΟΛΑΚ: «Από την κοµποστοποίηση, την ελεγχόµενη δηλ. βιοξείδωση ετερογενών οργανικών 
υλικών, παράγεται το compost, πλούσιο σε οργανική ουσία µε υψηλό χηµικό περιεχόµενο, που χρησιµοποιείται 
κυρίως ως εδαφοβελτιωτικό υλικό αλλά και ως υπόστρωµα για την ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΝ, ως βιοφίλτρο και ως 
ηχοµονωτικό υλικό….. Το καθαρό κοµποστοποιηµένο υλικό ωριµάζει…. Προκειµένου να αποκτήσει τις  
Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ του Χουµοποιουµένου υλικού και να µπορεί ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, και το οποίο θα 
πρέπει να  έχει τα ελάχιστα ποιοτικά χαρακτηριστικά του compost και οι οριακές τιµές  για τις ποσότητες των 
βαρέων µετάλλων που µπορούν να εισάγονται κατ’ έτος στα ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΑ εδάφη καθορίζονται στην ΚΥΑ 
114218/97 (ΦΕΚ 1016/Β 17-11-1997). Πράγµα το οποίο αγνοείται από τον Κανονισµό. 
∆ηλ. αν η ΜΟΛΑΚ δεν παράγει αυτό το compost, όπως περιγράφεται στους περιβαλλοντικούς όρους της 
περιφέρειας Πελοποννήσου, ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΑΠΛΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ. !!! 
Τέλος, στον Κανονισµό Καθαριότητας δεν προβλέπονται χρονικά, ποσοτικά και ποιοτικά όρια για τις δράσεις, ώστε 
όλα να είναι µετρήσιµα, έτσι όλα εγκαταλείπονται «στον πατριωτισµό των καλαµατιανών και της εκάστοτε 
δηµοτικής αρχής», ούτε µηχανισµοί ελέγχου και παρακολούθησης µε αποτέλεσµα όλα να λειτουργούν εµπειρικά 
και κατά το δοκούν των εκάστοτε υπευθύνων. 
Όσον αφορά στη νοµική τεκµηρίωση των διατάξεων του Κανονισµού και τη συµβατότητα του προς το ισχύον 
νοµικό πλαίσιο, ιδιαίτερα όσον αφορά στη διαχείριση των βιοαποδοµήσιµων της οδηγίας 31/1999 της Ε.Ε και της 
υπ αριθ. Οικ. 3051/14-9-2004 Έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το έργο: «µονάδα Κοµποστοποίηση 
απορριµµάτων ∆ήµου Καλαµάτας ΜΟ.ΛΑ.Κ) ο Κανονισµός είναι πλήρως αντίθετος.  
Ο Κανονισµός, ως Νοµικό κείµενο θα έπρεπε να αναφέρει όλες τις διατάξεις των Νόµων και των Οδηγιών στις 
οποίες στηρίζεται. Η µη αναφορά αυτή καθιστά το κείµενο αόριστο και νοµικά ατεκµηρίωτο και εποµένως 
ακυρωτέο. 
Επειδή αναφερόµαστε σε όλα τα κατατεθέντα κείµενα µας στα οποία έχουµε λεπτοµερώς καταθέσει τις απόψεις 
µας µε τη νοµική αιτιολογία τους και ειδικότερα στην επίσηµη διαβούλευση του Κανονισµού ενώπιον της 
∆ηµαρχιακής Επιτροπής της 14ης Απριλίου 2008. 
Επειδή δεν υπάρχει γραπτή εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας ως και της Νοµικής Υπηρεσίας προς τη 
∆ηµαρχιακή Επιτροπή και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο που να τεκµηριώνει τις επιλογές της ως πρός το περιεχόµενο 
του Κανονισµού Καθαριότητας, υπάρχει αδυναµία νοµικής τεκµηρίωσης, και εποµένως το περιεχόµενο του 
πάσχει νοµικά ως κείµενο µε Κανονιστικές ∆ιατάξεις που επέχουν θέση δεσµευτικά εφαρµοστέου νοµικού 
κειµένου.  
  
Συµπερασµατικά: 
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Ο Κανονισµός έρχεται για ψήφιση χωρίς να έχει γίνει δεκτή καµιά από τις προτάσεις που έχουµε υποβάλει πριν 
από τη διαβούλευση αλλά και κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης ενώπιον της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής, που 
βασίζονται στη Οδηγία 31/1999  και το Εσωτερικό ∆ίκαιο. 
Εποµένως, φαίνεται πως η ∆ιαβούλευση δεν ήταν τίποτε άλλο παρά ένα πρόσχηµα και άλλοθι ώστε να περάσει η 
Πρόταση της Υπηρεσίας όπως ακριβώς είχε αρχικά ψηφιστεί από το ∆.Σ µε την προσθήκη του άρθρου 11, που 
αποτελεί όχι θετικό ∆ίκαιο αλλά ευχολόγιο. Πράγµα που καθιστά, τουλάχιστον ως προς αυτό το άρθρο, τον 
κανονισµό ακυρωτέο. 
Αν επιµείνετε στην Ψήφιση του Κανονισµού µε αυτό το περιεχόµενό του, εµείς είµαστε υποχρεωµένοι να 
προσφύγουµε νοµίµως για την εφαρµογή του Ευρωπαϊκού ∆ικαίου και Κεκτηµένου και των ελληνικών Νόµων. 
  
Ευχαριστούµε για την προσοχή σας και ελπίζουµε στην ευθυκρισία σας.      
  
Καλαµάτα 8 Μαΐου 2008 
  
  

Ο εκπρόσωπος 
Όλων των ανωτέρω Οργανώσεων και της Κίνησης Πολιτών 

  
Στέφανος Λεων. Κουνιάδος 

 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
της τα προαναφερόµενα, την υπ’ αριθ. 163/2008 απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής και τις 
διατάξεις των άρθρων 75 & 79 του ∆.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 

 

Εγκρίνει την τροποποίηση του Κανονισµού Καθαριότητας του ∆ήµου Καλαµάτας, 
όπως τελικά διαµορφώθηκε µε την υπ’ αριθ. 163/2008 απόφαση της ∆ηµαρχιακής 
Επιτροπής και ο οποίος Κανονισµός Καθαριότητας αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

ΣΤΟ ∆ΗΜΟ 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. 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο  3: Προσδιορισµός και ταξινόµηση απορριµµάτων. 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο  4: Υποχρεώσεις του ∆ήµου. 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο  5: Υποχρεώσεις των κατοίκων. Χώροι παραγωγής απορριµµάτων και υπεύθυνοι 

τήρησης διατάξεων. 
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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. 
 
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. 
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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 ∆ήµου 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 ∆ηµοτική 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 ∆ηµοτική Αρχή µε τις υπηρεσίες και τις υποδοµές της. 

� Όλοι οι κάτοικοι του ∆ήµου, 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. 

 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  3 

Προσδιορισµός και ταξινόµηση απορριµµάτων 
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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 ΕΙ∆ΙΚΑ. 

 

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. 

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. 
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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 ∆ήµο Καλαµάτας. 

 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  4 

Υποχρεώσεις του ∆ήµου 

Υποχρεώσεις του ∆ήµου 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 ∆ήµου 

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 

∆ήµου. Ενδεικτική πινακίδα της ηµέρας αποκοµιδής ογκωδών αντικειµένων για κάθε περιοχή 

επικολλάται στους ΓΚΡΙ κάδους ενώ ο ∆ήµος 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. 

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. 
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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.∆.∆ και Ν.Π.Ι.∆., οι 

τράπεζες, οι οργανισµοί κ.ο.κ.  

Υπεύθυνοι είναι: 

 - 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 ∆ιοικητικού. 
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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 ∆ήµος 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 ∆ήµου 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. 

� 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 ∆ήµου και 

απαγορεύεται αυστηρά η µετατόπισή τους. 
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� Σε όσους δεν εφαρµόζουν τις διατάξεις αυτές, ο ∆ήµος 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 ∆ήµος 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. 

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. 
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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 ∆ήµο 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 ∆ήµου, θα περάσουν τα αυτοκινούµενα σάρωθρα 

του ∆ήµου 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 

∆ήµος στην περίπτωση που έχει την ευχέρεια της περισυλλογής τους, τα περισυλλέγει µε βάση 

ειδικό πρόγραµµα που ανακοινώνει στους ενδιαφερόµενους οι οποίοι µε την σειρά τους 

υποχρεώνονται να καταβάλλουν υπέρ του ∆ήµου 30 ΕΥΡΩ   για κάθε κυβικό µέτρο. Αν η  

µεταφορά γίνεται µε µέσα του ενδιαφερόµενου θα καταβάλλεται το µισό τέλος. 

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

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

∆ήµος. 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 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 
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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 ∆ήµου. 

 

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 ∆ήµος 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. 

 

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 ∆ήµου µε 

τα υπόλοιπα απορρίµµατα αστικού χαρακτήρα. Σε όσους δεν εφαρµόζουν τις διατάξεις αυτές, 

εκτός από τις προβλεπόµενες άλλες νόµιµες κυρώσεις, ο ∆ήµος επιβάλλει πρόστιµο που 
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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 ∆ήµου 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 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 ∆ήµο. 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. 

 



Συνεδρίαση :13/2008                                 Πέµπτη  08 / 05 / 2008 ΑΠΟΦΑΣΗ  252/2008 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  29 

� Σε όσους δεν εφαρµόζουν τις διατάξεις αυτές, ο ∆ήµος 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 ∆ήµος. 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 ∆ήµο 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 ∆ήµος 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. 

 
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. 
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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 

∆ήµο. 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 ∆ήµος 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. 

 

ε) Ρυπογόνα υλικά οχηµάτων. 

 Οι επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στο ∆ήµο 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 



Συνεδρίαση :13/2008                                 Πέµπτη  08 / 05 / 2008 ΑΠΟΦΑΣΗ  252/2008 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  31 

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. 

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 Π∆ 221/2006 ή µε οποιαδήποτε µελλοντική τροποποίηση  των διατάξεων αυτών. 
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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 Π∆ 221/2006. 

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

άρθρα 9 και 12 του Π∆ 221/2006. 

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

στους κάδους των απορριµµάτων του ∆ήµου. 

  

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 

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 ∆ήµος 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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Για την υλοποίηση αυτών των προγραµµάτων, ο ∆ήµος 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 ∆ήµο 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 ∆ήµου 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 ∆ήµου 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 

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 ∆ήµος προωθεί και στηρίζει τη συνεχώς 

διευρυνόµενη προσπάθεια εφαρµογής της οικιακής κοµποστοποίησης.  

 

 

Α  Ρ  Θ  Ρ  Ο  12 

Ρύπανση και απόρριψη αντικειµένων 
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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. 

 

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, 
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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.   

 

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 ∆ήµο 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 
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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 ∆ήµος 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 ∆ήµο 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, 

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 ∆ήµος χρεώνοντας και γι αυτό τον ρυπαίνοντα. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 17 

Ρύπανση από την υπαίθρια αποθήκευση υλικών. 
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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 ∆ηµοτικής 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 ∆ήµο 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 ∆ήµος 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 ∆ήµου 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, 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 ∆ήµος 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 
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ιδιοκτητών και των νοµέων αυτών των χώρων, που ευθύνεται καθένας από αυτούς σε 

ολόκληρο και τις εισπράττει ο ∆ήµος 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 ∆ήµου. 

 

 

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 ∆ήµου 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 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 ∆ήµου, 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. 
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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 ∆ήµου 

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 ∆ήµου 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 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 ∆ηµοτικού 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 ∆ήµο και εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του 
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Ν. 2946/01 και οι σχετικές αποφάσεις του ∆ηµοτικού 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 ∆ηµοτικό 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. 

1. Με ειδικές αποφάσεις του ∆ηµοτικού 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 ∆ήµου, 

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 

∆ήµο, αυτή, αφού λήξει η τυχόν χορηγηθείσα, δεν ανανεώνεται. Οι αποφάσεις του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου πρέπει να γνωστοποιούνται έγκαιρα στους ενδιαφερόµενους µε 

οποιοδήποτε τρόπο ή µέσο. 
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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.∆Ε., το ∆ηµοτικό 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 ∆ήµο, 

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 περί 

επιβολής τελών ή εισφορών για έργα που εκτελούνται ή υπηρεσίες του ∆ήµου 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 

∆ήµος χρεώνοντας µε το αντίστοιχο ποσό τον ρυπαίνοντα. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 27   

Προγράµµατα περιβαλλοντικής επιµόρφωσης και συµµετοχή των πολιτών. 
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1. Ο ∆ήµος 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 ∆ήµος σε συνεργασία µε τη ∆ηµοτική Επιτροπή Παιδείας, τις ∆ιευθύνσεις 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. 

Για τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων του παρόντος κανονισµού και της ισχύουσας κάθε 

φορά νοµοθεσίας στον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου προβλέπεται η Ειδική 

Υπηρεσία της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας.  Οι αρµοδιότητες, τα καθήκοντα, τα προσόντα και οι 

υποχρεώσεις του προσωπικού της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας καθορίζονται από την ισχύουσα 

νοµοθεσία και τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του ∆ήµου. 

Οι παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος κανονισµού βεβαιώνονται από τους υπαλλήλους 

της ∆ηµοτικής 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 ∆ήµου. 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 ∆ήµου, για την αγορά 

ελεύθερων χώρων. Επίσης, από τα ίδια έσοδα µπορούν να χρηµατοδοτηθούν καµπάνιες 
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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 ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που λαµβάνεται 

κάθε χρόνο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 29 

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

∆ηµοτικού 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 

∆ηµοτικού Συµβουλίου.  

 

 

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 : 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  ΟΙ ΠΡΟΕ∆ΡΟI 

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ  

 

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος      1. Αλάµαρας Παναγιώτης (Πηγών) 

 2. Αλευράς ∆ιονύσιος 2. Αργυροπούλου Βασιλική (Αντικαλάµου) 

 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος 3. Βασιλάκη Γεωργία (Αρτεµισίας) 

 4. Γουρδέας Ανδρέας 4. Βεργινάδης Νικήτας (Νέδουσας) 
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 5. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 5. Βουτσής Γεώργιος (Λαδά) 

 6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 6. Βρυώνης Φώτιος (Λεϊκων) 

 7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 7. Κουµουνδούρος Νικόλαος (Μ. Μαντίνειας) 

 8. Καµβυσίδης Ιωάννης 8. Κούτρος Χρήστος (Ελαιοχωρίου) 

 9. Κλείδωνας Θεοφάνης  9.  Περρωτής Παναγιώτης (Σπερχογείας) 

 10. Κοσµόπουλος Βασίλειος 10. Σπανός Αντώνιος (Ασπροχώµατος) 

 11. Κουδούνης Αργύριος 11. Χειλάς Ευάγγελος (Βέργας) 

 12. Κουρκουτάς Γεώργιος 12. Χρυσοµάλης Ιωάννης (Καρβελίου) 

 13. Λαγανάκος Γεώργιος  

 14. Μιχαλόπουλος Σωτήριος  

 15. Μπάκας Ιωάννης  

 16. Μπασακίδης Νικόλαος   

 17. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

 18. Οικονοµάκου Μαρία  

 19. Παπαµικρούλης Παναγιώτης   

 20. Πολίτης ∆ηµήτριος  

 21. Ράλλης Γεώργιος   

 22. Σπίνος Γεώργιος  

 23. Τσακαλάκου Σταυρούλα  
 
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 4  Ιουνίου 2008 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


