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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  16/2008 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  290/2008  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 28η Μαΐου 2008, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 8:30 µ.µ., στην αίθουσα 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους αριθµός 
28, συνέρχεται στην 16η/2008 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας, 
µετά την από 23-05-2008 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 (αποχώρηση στην 
υπ’ αριθ. 292 απόφαση), 4) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 5) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 6) Καµβυσίδης 
Ιωάννης, 7) Κλείδωνας Θεοφάνης, 8) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 9) Κουδούνης Αργύριος, 10) 
Κουρκουτάς Γεώργιος, 11) Λαγανάκος Γεώργιος, 12) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 13) Μπάκας 
Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 297 απόφαση), 14) Μπασακίδης Νικόλαος, 15) 
Νταγιόπουλος Γεώργιος, 16) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 17) Πολίτης ∆ηµήτριος,  18) Σπίνος 
Γεώργιος, 19) Τσακαλάκου Σταυρούλα (προσέλευση στην υπ’ αριθ. 290 απόφαση) και 20) 
Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 292 απόφαση). 
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) Γιαννακούλας 
Γρηγόριος, 2) Γουρδέας Ανδρέας, 3) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 4) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 5) 
Μπάκας ∆ηµήτριος, 6) Οικονοµάκου Μαρία και 7) Ράλλης Γεώργιος.   
 
Στη 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) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος 
Χρήστος, 7) Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης, 8) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης, 9) 
Ασπροχώµατος κ. Σπανός Αντώνιος, 10) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος και 11) Καρβελίου κ. 
Χρυσοµάλης Ιωάννης, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1)  
Λεϊκων κ. Βρυώνης Φώτιος και 2) Μ. Μαντίνειας κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος.  
 
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.  
 
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 εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµα 
που το Σώµα οµόφωνα δέχθηκε να συζητηθεί µαζί µε τα τακτικά θέµατα λόγω του επείγοντος 
χαρακτήρα του,  µε τίτλο : 

Ενηµέρωση δηµοτών στα θέµατα διαχείρισης απορριµµάτων. 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. ∆ήµαρχος αναφέρεται στην υπ’ αριθ. πρωτ. 11405/22-5-2008 
εισήγηση του Τµήµατος Αποκοµιδής Απορριµµάτων της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος του ∆ήµου 
Καλαµάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
 
«ΘΕΜΑ: Ενηµέρωση δηµοτών στα θέµατα διαχείρισης απορριµµάτων. 
  
Ο ∆ήµος θα διανείµει διαφηµιστικό υλικό σε όλες τις σχολικές µονάδες  της Α΄βαθµιας και 
Β΄βαθµιας εκπαίδευσης εντός των ορίων του, σχετικού µε την ανακύκλωση, επίσης θα 
διανεµηθούν τσάντες ειδικές σε διερχόµενα οχήµατα µε στόχο την αποφυγή της απόρριψης 
απορριµµάτων στους δρόµους της πόλης µας, θα καλυφθούν ηχητικά διάφορες εκδηλώσεις 
που συνδιοργανώνει ο ∆ήµος µε το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, τις ∆ιευθύνσεις 
Α΄βαθµιας και Β΄βαθµιας εκπαίδευσης. 
 
Για όλα τα παραπάνω έχει συνταχθεί από τη ∆/νση Περιβάλλοντος η µελέτη α.α. 11/208 βάσει 
της οποίας προβλέπονται οι απαιτούµενες προµήθειες και αναθέσεις για την εξυπηρέτηση του 
σχετικού προγραµµατισµού του ∆ήµου και ζητείται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο η έγκριση των 
δράσεων αυτών καθώς και η έγκριση της διάθεσης του συνολικού ποσού των 10.000 €,  
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., σε βάρος του Κ.Α. 20.7425.02 του ∆ηµοτικού 
Προϋπολογισµού 2008 για την πραγµατοποίησή τους. 
 
 

Για το Τµήµα Αποκοµιδής Απορριµµάτων 
Γιάννης Παπαδόπουλος 

ΠΕ Περιβάλλοντος 

Για τη ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος 
Γιάννης Λιοντήρης  

Γεωπόνος  M.sc  Περ/ντος» 
 
 
Ολοκληρώνοντας την εισήγησή του ο κ. ∆ήµαρχος αναφέρει τα εξής:  

 
Είναι η τελευταία φορά που έρχεται τέτοιο θέµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, 
επειδή υπάρχουν ανειληµµένες υποχρεώσεις από ένα παρελθόν που ήταν 

καλύτερο σε επίπεδο συνεργασίας µεταξύ ∆ήµου και εταιρείας ανακύκλωσης. Σας παρακαλώ να 
ψηφιστεί, αλλά από δω και πέρα πρέπει να έρθει εδώ η εκπροσώπηση της εταιρείας 
ανακύκλωσης, διότι δεν ανταποκρίνονται σε στοιχειώδους όρους της σύµβασης. Υπάρχει 
εκµετάλλευση ενός πλούτου, εξαιρετικά σηµαντικού που προέρχεται από τα απορρίµµατα, 
στην πόλη δεν αποδίδεται τίποτα, έχουν την υποχρέωση να αναλαµβάνουν το κόστος της 
διαφήµισης και προβολής και το αποφεύγουν επιµελώς. Έχει δηµιουργηθεί, από τις 
προσπάθειες του ∆ήµου, συνειδητοποίηση στους πολίτες, αυξάνονται συνεχώς τα υλικά στους 
µπλε κάδους αλλά µειώνεται η ικανότητα µεταφοράς των υλικών αυτών στο Κ∆ΑΥ,  διότι τα 
µέσα που έχει διαθέσει η εταιρεία απαξιώνονται συνεχώς. Ζήτησα και έχει σταλεί το σχετικό 
έγγραφο, να έρθει η εταιρεία εδώ για να συζητήσουµε και όσον αφορά στην προβολή και όσον 
αφορά στην αύξηση των µέσων αποκοµιδής των ανακυκλώσιµων υλικών. Είναι ένα θέµα που 
αντιµετωπίζουν και άλλες πόλεις και θα το θέσω και στον Πρόεδρο της ΚΕ∆ΚΕ τον κ. 
Κακλαµάνη που θα έρθει αύριο εδώ. 
 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του την 
παραπάνω εισήγηση,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Εγκρίνει τις δράσεις που αφορούν στην ενηµέρωση δηµοτών στα θέµατα 
διαχείρισης απορριµµάτων, εγκρίνοντας παράλληλα τη διάθεση πίστωσης ποσού 
δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 €) σε βάρος του Κ.Α. 20.7425.02 του δηµοτικού 
προϋπολογισµού οικον. έτους 2008  για την πραγµατοποίηση του παραπάνω 
σκοπού.  
 

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

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

 2. Αλευράς ∆ιονύσιος 

 3. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 4. Ηλιόπουλος Ιωάννης  

 5. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 6. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 7. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 8. Κουδούνης Αργύριος 

 9. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 10. Λαγανάκος Γεώργιος 

 11. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 12. Μπάκας Ιωάννης 

 13. Μπασακίδης Νικόλαος  

 14. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

 15. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 16. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 17. Σπίνος Γεώργιος 
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 18. Τσακαλάκου Σταυρούλα 

 19. Τσερώνης Κων/νος  

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 12 Ιουνίου 2008 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 

 

 

 
                                                                
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


