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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  10/2006 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  231/2006 

 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 18η Μαΐου 2006, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:30 µ.µ., στο 
αµφιθέατρο «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΣ» της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας, 
επί της πλατείας Νοµαρχίας, συνέρχεται σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την υπ΄ αριθ. 10/12-05-2006 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία 
επιδόθηκε σύµφωνα µε το νόµο. 
 
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Αδαµόπουλος 
Παναγιώτης, ως Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος,  3) Αλοίµονος Ιωάννης, 
4) Αργυροπούλου Βασιλική, 5) Βασιλάκη Γεωργία, 6) Γιαννακόπουλος ∆ιονύσιος, 7)  ∆ιασάκος 
Νικόλαος, 8) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος  9) Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος, 10) Ηλιόπουλος Αθανάσιος 
(προσέλευση στην υπ’ αριθµ. 204 απόφαση), 11) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 12) Κοσµόπουλος 
Βασίλειος, 13) Κουδούνης Αργύριος, 14) Κουµουνδούρος Νικόλαος, 15) Λαφαζάνος Γεώργιος,  
16) Μάλαµας Παναγιώτης, 17) Μασούρας Γρηγόριος, 18) Μαυρέα Αικατερίνη 19) Μέλιος 
Ιωάννης, 20) Μπάκας ∆ηµήτριος, 21) Μπάκας Ιωάννης, 22) Μπαστακός Παναγιώτης, 23) 
Νταγιόπουλος Γεώργιος, 24) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 25) Πασχάλης Γεώργιος, 26) 
Πουλόπουλος ∆ηµήτριος, 27) Τσακαλάκου Σταυρούλα, 28)  Τσώλης Πέτρος και 29) Χειλάς 
Ευάγγελος. 
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Κυριακόπουλος 
Γεώργιος, 2) Λευθεριώτης Ευστάθιος, 3) Μαλαπάνης Χρήστος, 4) Μαστοράκης ∆ηµήτριος, 5) 
Οικονοµόπουλος Βασίλειος και 6) Σούµπλης Μιχαήλ.  
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται οι Πάρεδροι όλων των δηµοτικών διαµερισµάτων ήτοι Πηγών, 
Λαδά, Καρβελίου και Νέδουσας, οι κ.κ. Βαρελάς Γεώργιος, Βουτσής Γεώργιος, Μαρινάκης 
Σαράντος  και  Μπατσικούρας ∆ηµήτριος αντίστοιχα. 
 
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος  κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης, παρουσία του  ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Γεωργίου Ν. Κουτσούλη.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 25ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

∆ιοργάνωση ηµερίδας, την 24η Μαϊου 2006, για την εναλλακτική διαχείριση των 
απορριµµάτων. 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην από 08-05-2006 σχετική υπηρεσιακή 
εισήγηση η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
 

«ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

ΘΕΜΑ : «∆ιοργάνωση ενηµερωτικής εκδήλωσης για την εναλλακτική διαχείριση 
αποβλήτων ηλεκτρικού & ηλεκτρονικού εξοπλισµού, οχηµάτων, λιπαντικών ελαίων 

& συσκευασιών αυτών, ελαστικών οχηµάτων» 
 
          Ο ∆ήµος µας σε συνεργασία µε τα αρµόδια συλλογικά συστήµατα ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
ΣΥΣΚΕΥΩΝ, Ε∆ΟΕ, ΕΛ.ΤΕ.ΠΕ, Κ.Ε.ΠΕ.∆., και ECO ELASTIKA διοργανώνει ενηµερωτική 
εκδήλωση µε θέµα την εναλλακτική διαχείριση ηλεκτρικών & ηλεκτρονικών συσκευών, 
οχηµάτων, λιπαντικών ελαίων & συσκευασιών αυτών και ελαστικών οχηµάτων στις 24-05-2006 
ηµέρα Τετάρτη και ώρα 7.00µµ στο συνεδριακό χώρο του ξενοδοχείου REX.  Ο σκοπός της 
εκδήλωσης είναι η προβολή του έργου των συλλογικών συστηµάτων και η προώθηση 
αντίστοιχων δράσεων του ∆ήµου Καλαµάτας, σε συνεργασία µε τις ανάλογες επιχειρήσεις, 
φορείς και δηµότες. Τα έξοδα υλοποίησης της εκδήλωσης όπως και τα έξοδα µετακίνησης και 
διαµονής, θα καλυφθούν από τα συλλογικά συστήµατα που συµµετέχουν σε αύτη. Ο ∆ήµος 
από την πλευρά του, προτείνεται να παραθέσει ένα δείπνο στους εκπροσώπους των παραπάνω 
5 συλλογικών συστηµάτων, στη διάρκεια του οποίου θα συζητηθεί περαιτέρω η οργάνωση και 
προώθηση της κοινής δράσης των συλλογικών συστηµάτων και του ∆ήµου. Επίσης ο ∆ήµος 
έχει προσκαλέσει τον κ. Αδαµάντιο Σκορδίλη, επικεφαλής του Γραφείου Ανακύκλωσης του 
ΥΠΕΧΩ∆Ε, να προλογίσει την εκδήλωση µαζί µε το συνεργάτη του κ. Κατσόγιαννο.  
 Η εταιρεία ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ αποτελεί το εγκεκριµένο συλλογικό σύστηµα από 
το ΥΠΕΧΩ∆Ε που είναι αρµόδιο για την  εφαρµογή της εναλλακτικής διαχείρισης των 
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.  Η συνεργασία του ∆ήµου µε την συγκεκριµένη 
εταιρεία βρίσκεται στο στάδιο της εξεύρεσης χώρου για την προσωρινή αποθήκευση των 
συσκευών  και στον καθορισµό των επί µέρους λεπτοµερειών του πλαισίου συνεργασίας.  Ένα 
κρίσιµο σηµείο για τη συνεργασία αυτή αποτελεί ο καθορισµός των χαρακτηριστικών των 
κάδων (pallet boxes) οι οποίοι θα διατεθούν στο ∆ήµο για τη συλλογή των µικρού µεγέθους 
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (ραδιόφωνα, τηλέφωνα, λαµπτήρες, φρυγανιέρες, 
τοστιέρες κλπ) 
 Η εταιρεία Ε∆ΟΕ (Εναλλακτική ∆ιαχείριση Οχηµάτων Ελλάδος) είναι το εγκεκριµένο 
συλλογικό σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης οχηµάτων.  Το πρόβληµα στη συνεργασία µε το 
σύστηµα αυτό είναι ότι δεν έχει υπάρξει ακόµα τοπικός συνεργάτης (τοπικός συλλογέας)  και 
δεν έχει δηµιουργηθεί τοπικό σηµείο συλλογής. Θα µπορούσε για µια µεταβατική περίοδο, 
µέχρι την επίλυση του παραπάνω προβλήµατος, να λειτουργήσει ως τοπικό σηµείο συλλογής ο 
χώρος των παλαιών λατοµείων Μπάκα, σύµφωνα µε την 401/05 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου. Ως µεταβατικός τοπικός συλλογέας θα µπορούσε να είναι ο κ. Μετσοβίτης, 
αδειοδοτηµένος από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., ιδιοκτήτης διαλυτηρίου οχηµάτων στην Πάτρα.    
 Οι εταιρείες ΕΛ.ΤΕ.ΠΕ.(Ελληνική Τεχνολογία Περιβάλλοντος) και Κ.Ε.ΠΕ.∆. (Κέντρο 
Εναλλακτικής Περιβαλλοντολογικής ∆ιαχείρισης) είναι τα εγκεκριµένα συλλογικά συστήµατα για 
την εναλλακτική διαχείριση των ορυκτελαίων και των συσκευασιών τους και έχουν ήδη 
αναπτύξει δράση στην περιοχή µας σε συνεργασία µε επιχειρήσεις που πωλούν ή διαχειρίζονται 
τα παραπάνω υλικά. 
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 Η εταιρεία ECO ELASTIKA είναι το εγκεκριµένο συλλογικό σύστηµα για τη διαχείριση 
των µεταχειρισµένων ελαστικών οχηµάτων, συνεργάζεται µε τοπικό συλλογέα στη Μεσσηνία 
και µε αρκετές επιχειρήσεις στην περιοχή µας που διαχειρίζονται τα ελαστικά οχηµάτων.  
 Στην εκδήλωση συµµετέχουν το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης τα αρµόδια 
συστήµατα και ο ∆ήµος, ενώ έχουν προσκληθεί για να συµµετάσχουν, λόγω αρµοδιότητας, ο 
Νοµάρχης και οι σχετικές ∆ιευθύνσεις  της Νοµαρχίας.  Η ενηµέρωση που θα γίνει αφορά  
στους εκπροσώπους της Α’ βάθµιας και Β’ βάθµιας εκπαίδευσης, στις επιχειρήσεις που 
διαχειρίζονται ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, λιπαντικά έλαια και  συσκευασίες τους, 
αυτοκίνητα και ελαστικά οχηµάτων, καθώς και σε όλους τους δηµότες.  
 
 
Για το Τµήµα ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων                    Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                          
      Γιαννοπούλου Κοκκωνία                           ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ» 
 
 
Συνεχίζοντας την εισήγησή του ο κ. Πρόεδρος, διευκρινίζοντας οργανωτικές λεπτοµέρειες της 
εκδήλωσης, παρατηρεί ότι τα αρµόδια συλλογικά συστήµατα έχουν αναλάβει:  

- να καλύψουν το κόστος διοργάνωσης της ηµερίδας το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 
480,00 € συν ΦΠΑ, 

- να καλύψουν τα έξοδα µετακίνησης και διαµονής στην Καλαµάτα (φαγητό – ύπνος) 
των εκπροσώπων τους και των όποιων συνεργατών τους που θα τους συνοδεύσουν. 

 
Από την πλευρά του ο ∆ήµος αναλαµβάνει τις εξής υποχρεώσεις: 

- να παραθέσει ένα δείπνο, µε την ολοκλήρωση των εργασιών της ηµερίδας, στους 
εκπροσώπους και τους συνεργάτες των συλλογικών συστηµάτων οι οποίοι θα έλθουν 
στην Καλαµάτα για τις ανάγκες της ηµερίδας, προϋπολογισµού 350,00 €, 

- να καλύψει τα έξοδα διαµονής (φαγητό – έξοδα ξενοδοχείου) των δύο δικών του 
προσκεκληµένων, των Χηµικών Μηχανικών κ.κ. Σκορδίλη και Κατσογιάννου, συνολικού 
προϋπολογισµού 300,00 €, δεδοµένου ότι οι παραπάνω θα παραµείνουν δύο ηµέρες 
στην Καλαµάτα, ώστε εκτός της ηµερίδας να τους δοθεί ο χρόνος να εξετάσουν και την 
κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήµερα η µονάδα λιπασµατοποίησης απορριµµάτων, 
µε την οποία έχουν κατ΄ επανάληψη εµπλακεί και η λειτουργία της οποίας 
επαναδηµοπρατείται την 31η-05-2006, 

- να καλύψει τα έξοδα διοργάνωσης µιας συνέντευξης τύπου η οποία θα δοθεί την 
εποµένη της ηµερίδας, προϋπολογισµού 50,00 €. 

 
∆ιαµορφώνεται δηλαδή µια συνολική δαπάνη για το ∆ήµο η οποία προϋπολογίζεται στα 700 € 
και προτείνεται η έγκριση της διάθεσής της σε βάρος του Κ.Α. 006433 του δηµοτικού 
προϋπολογισµού που αφορά σε έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών ενώ 
µε απόφαση ∆ηµαρχιακής Επιτροπής που θα ληφθεί στην προσεχή συνεδρίασή της θα γίνουν 
οι απαιτούµενες από το νόµο αναθέσεις. 
 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του τα 
προαναφερόµενα καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 218 του ∆.Κ.Κ. (Π.∆. 410/95), το 
γεγονός  ότι οι παρόντες σύµβουλοι του συνδυασµού «Η ΩΡΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΗ» για όλα τα 
θέµατα της παρούσας συνεδρίασης δηλώνουν απλή παρουσία και δεν λαµβάνουν µέρος στη 
συζήτηση, µεταξύ των υπολοίπων µελών του Σώµατος µειοψηφούντος του κ. ∆ιασάκου ο 
οποίος τάσσεται ΚΑΤΑ, κατά πλειοψηφία,  
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Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 

 
Ι.  Εγκρίνει τη συνδιοργάνωση από το ∆ήµο Καλαµάτας, το Κέντρο Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης  και τα συλλογικά συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης 
απορριµµάτων α)ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, β)Ε.∆.Ο.Ε., γ)ΕΛΤΕΠΕ, δ)ΚΕΠΕ∆ και 
ε)ECO ELASTICA ηµερίδας µε θέµα την εναλλακτική διαχείριση α)ηλεκτρικών & 
ηλεκτρονικών συσκευών, β)παλιών οχηµάτων, γ)λιπαντικών ελαίων και των 
συσκευασιών τους και δ)µεταχειρισµένων ελαστικών οχηµάτων. Η ηµερίδα θα 
πραγµατοποιηθεί στις 24 Μαϊου 2006, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 6 µ.µ. στο 
συνεδριακό χώρο του ξενοδοχείου REX και ο ∆ήµος Καλαµάτας, στα πλαίσια 
των υποχρεώσεών του ως συνδιοργανωτής, αναλαµβάνει: 

 
- να παραθέσει ένα δείπνο, µε την ολοκλήρωση των εργασιών της ηµερίδας, 

στους εκπροσώπους και τους συνεργάτες των συλλογικών συστηµάτων οι 
οποίοι θα έλθουν στην Καλαµάτα για τις ανάγκες της ηµερίδας, 
προϋπολογισµού 350,00 €, 

- να καλύψει τα έξοδα διαµονής (φαγητό – έξοδα ξενοδοχείου) των δύο δικών 
του προσκεκληµένων, των Χηµικών Μηχανικών κ.κ. Σκορδίλη και 
Κατσογιάννου, συνολικού προϋπολογισµού 300,00 €,  

- να καλύψει τα έξοδα διοργάνωσης µιας συνέντευξης τύπου η οποία θα δοθεί 
την εποµένη της ηµερίδας, προϋπολογισµού 50,00 €. 

 
ΙΙ.  Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης µέχρι του ποσού των επτακοσίων ευρώ               

(700,00 €) συνολικά σε βάρος του Κ.Α.006433 του δηµοτικού προϋπολογισµού 
οικονοµικού έτους 2006 για την υλοποίηση των προαναφερόµενων.  

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

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

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

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

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Καλαµάτα, 5  Ιουνίου 2006 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ 

 

Ο Ειδ. Γραµµατέας 
Γιάννης Παπαδόπουλος 

 
 
 


