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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  16/2006 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  338/2006 

 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 3η Αυγούστου 2006, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9:00 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. 16/28-07-2006 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) Βασιλάκη Γεωργία, 5) Γιαννακόπουλος ∆ιονύσιος, 6)  ∆ιασάκος Νικόλαος, 7) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος (αποχώρηση στην προ ηµερήσια διάταξης συζήτηση προκειµένου να εκπροσωπήσει 
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο στην αντιπολεµική εκδήλωση και επάνοδος στην υπ΄ αριθµ. 348 
απόφαση),  8) Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος, 9) Ηλιόπουλος Αθανάσιος (προσέλευση στην υπ΄ 
αριθµ. 331 απόφαση), 10) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 11) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 12) 
Κουδούνης Αργύριος, 13) Κουµουνδούρος Νικόλαος, 14) Λαφαζάνος Γεώργιος (αποχώρηση 
στην υπ΄ αριθµ. 372 απόφαση), 15) Μαλαπάνης Χρήστος, 16) Μασούρας Γρηγόριος,  17) 
Μέλιος Ιωάννης, 18) Μπάκας ∆ηµήτριος (προσέλευση στην υπ΄ αριθµ. 408 απόφαση, λόγω 
συµµετοχής του στην αντιπολεµική εκδήλωση), 19) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ΄ 
αριθµ. 372 απόφαση), 20) Μπαστακός Παναγιώτης, 21) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 22) 
Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 23) Πασχάλης Γεώργιος, 24) Πουλόπουλος ∆ηµήτριος, 25) Σπίνος 
Γεώργιος, 26) Τσακαλάκου Σταυρούλα και 27) Χειλάς Ευάγγελος. 
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Αργυροπούλου 
Βασιλική, 2) Κυριακόπουλος Γεώργιος, 3) Μάλαµας Παναγιώτης, 4) Μαστοράκης ∆ηµήτριος, 5) 
Μαυρέα Αικατερίνη, 6) Οικονοµόπουλος Βασίλειος, 7) Σούµπλης Μιχαήλ, και 8) Τσώλης 
Πέτρος.    
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται οι Πάρεδροι όλων των δηµοτικών διαµερισµάτων ήτοι Πηγών, 
Λαδά, Καρβελίου και Νέδουσας, κ.κ. Βαρελάς Γεώργιος, Βουτσής Γεώργιος, Μαρινάκης 
Σαράντος  (προσέλευση στην υπ΄ αριθµ. 376 απόφαση) 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 8ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Σταθεροποίηση θέσεων κάδων απορριµµάτων. 
 
Εισηγούµενος στο θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην από 26.06.2006 σχετική σύµβαση η 
οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
 

«ΘΕΜΑ:Σταθεροποίηση κάδων απορριµµάτων 
 

Ένα από τα συχνά σηµεία τριβής µεταξύ υπηρεσίας καθαριότητας και δηµοτών 
είναι οι θέσεις τοποθέτησης των κάδων αποκοµιδής των απορριµµάτων, τόσον των 
ΓΚΡΙ όσον και των ΜΠΛΕ της ανακύκλωσης. Είναι γνωστό ότι οι δηµότες, στην 
πλειονότητα των περιπτώσεων, δεν επιθυµούν την τοποθέτηση κάδου µπροστά στην 
ιδιοκτησία τους είτε για να αποφύγουν δυσάρεστες οσµές, είτε για να µην περιορίζεται 
η ορατότητα προς την ιδιοκτησία τους, είτε για να µην περιορίζονται οι διαθέσιµες 
θέσεις στάθµευσης κ.λ.π. Έτσι πολλές φορές αντιδρούν µεταφέροντας αυθαίρετα τους 
κάδους σε άλλες θέσεις, δηµιουργώντας έτσι προβλήµατα στην αποκοµιδή των 
απορριµµάτων αλλά και αντιδικίες µεταξύ των περιοίκων. Και το πρόβληµα αυτό είναι, 
την περίοδο αυτή, εντονότερο µε τους ΜΠΛΕ κάδους λόγω της πρόσφατης 
τοποθέτησής τους ενώ οι ΓΚΡΙ κάδοι έχουν τοποθετηθεί στο παρελθόν και οι θέσεις 
τους, σε γενικές γραµµές, έχουν παγιωθεί. 

 
Για την αντιµετώπιση του προβλήµατος αυτού, η υπηρεσία µας πιστεύει ότι 

πρέπει, σταδιακά και εκεί που διαπιστώνονται πράγµατι προβλήµατα, να 
προχωρήσουµε στην σταθεροποίηση των κάδων σε συγκεκριµένες θέσεις οι οποίες θα 
ορίζονται από µεταλλικούς σωλήνες µε µορφή κατασκευής ανάλογης µε αυτή των 
κατασκευών που έχουµε κάνει στο Ιστορικό Κέντρο ( οδός Υπαπαντής, Πλ. 23ης 
Μαρτίου). Οι κατασκευές αυτές θα είναι ικανού ύψους ώστε να γίνονται εύκολα 
αντιληπτές από τους οδηγούς των αυτοκινήτων που θέλουν να παρκάρουν, θα έχουν 
καλαίσθητες διαφηµιστικές πινακίδες για την ανακύκλωση και την καθαριότητα ενώ θα 
διαθέτουν και χώρο ανάπτυξης επίσης καλαίσθητων πλαισίων διαφηµιστικής προβολής. 
Εξετάζεται η δυνατότητα, σε ορισµένες περιπτώσεις, η κατασκευές αυτές να διαθέτουν 
και πλάτη. Π.χ. µια τέτοια κατασκευή θα ήταν πολύ χρήσιµη στο νοτιοδυτικό σηµείο 
της κεντρικής πλατείας όπου οι δύο ΓΚΡΙ κάδοι επί της οδού Φραντζή θα 
αποµονώνονταν οπτικά. 

 
Για τη δηµιουργία αυτού του δικτύου των κατασκευών η υπηρεσία µας αφ´ ενός µεν 
επεξεργάζεται εναλλακτικά κατασκευαστικά σχέδια αφ´ετέρου δε βρίσκεται σε επαφή µε 
ενδιαφερόµενους χορηγούς οι οποίοι έχουν κατ´αρχήν εκδηλώσει ενδιαφέρον να 
χρηµατοδοτήσουν το εγχείρηµα ή µέρος του µε αντάλλαγµα  τη δωρεάν διαφήµισή τους από 
τα διαφηµιστικά πλαίσια που προβλέπονται στις  κατασκευές, για ένα χρονικό διάστηµα. Επειδή 
όµως η σταθεροποίηση των κάδων, σε ορισµένα σηµεία, πρέπει κατεπειγόντως να 
τακτοποιηθεί, ιδίως για την επιτυχία του εγχειρήµατος της ανακύκλωσης (ΜΠΛΕ κάδοι 2-3 ή 
και παραπάνω µαζί, ΜΠΛΕ κάδοι επάνω σε νησίδες κ.τ.λ) πρέπει άµεσα η υπηρεσία µας να έχει 
τη δυνατότητα της διευθέτησης του προβλήµατος. Εάν στη συνέχεια καταλήξουµε σε 
συµφωνία µε κάποιους ενδιαφερόµενους χορηγούς, για όσα σηµεία θα έχουν γίνει οι 
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κατασκευές από το ∆ήµο, η χορηγία τους θα µετατραπεί σε πληρωµένη διαφήµισή τους από τα 
διαφηµιστικά πλαίσια των κατασκευών. 

  
Έτσι, σ´ αυτή  τη φάση, ζητούµε να ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραµµα και στον προϋπολογισµό 
οικον. έτους 2006, έργο µε τίτλο «∆ηµιουργία κατασκευών σταθεροποίησης κάδων αποκοµιδής 
απορριµµάτων» µε προϋπολογισµό 30.000€ και µε εξοικονόµηση των χρηµάτων αυτών από 
αντίστοιχη µείωση του Κ.Α.20.7311.07«∆απάνες λειτουργίας και συντήρησης µονάδας 
λιπασµατοποίησης απορριµµάτων (ΜΟΛΑΚ)».        
    

Για το Τµήµα ∆ιαχείρισης 
 Απορριµµάτων 

 
Γιάννης Παπαδόπουλος 

 Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ» 

 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του τα  
προαναφερθέντα,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Ι. Εγκρίνει τη δηµιουργία και τοποθέτηση κατασκευών από την υπηρεσία του 
∆ήµου Καλαµάτας για την σταθεροποίηση των κάδων αποκοµιδής απορριµµάτων, 
τόσο των µπλε κάδων ανακύκλωσης όσο και των γκρι συµβατικών, στις περιπτώσεις 
που απαιτείται τέτοια σταθεροποίηση, σύµφωνα µε όσα αναλυτικά αναφέρονται 
στην σχετική υπηρεσιακή εισήγηση που καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης 
αυτής. 
 
ΙΙ. Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης ποσού τριάντα χιλιάδων (30.000) € για την 
πραγµατοποίηση των παραπάνω. Το ποσό αυτό θα εξοικονοµηθεί από τον Κ.Α. 
20.7311.07 «∆απάνες λειτουργίας και συντήρησης µονάδας λιπασµατοποίησης 
απορριµµάτων (ΜΟΛΑΚ)» µέσω τροποποίησης του τεχνικού προγράµµατος και 
προϋπολογισµού του ∆ήµου του 2006.    

 
 
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. Βασιλάκη Γεωργία 
  4. Γιαννακόπουλος ∆ιονύσιος  
  5. ∆ιασάκος Νικόλαος  
  6. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 
  7. Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος 

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

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Καλαµάτα, 11 Αυγούστου 2006 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ 
 

Για τη Γραµµατεία του ∆.Σ. 
Όλγα Παναγιωτοπούλου 

 
 


