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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  23/2007 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  474/2007  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 12η Ιουλίου 2007, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά 
την υπ΄ αριθ. 23/06-07-2007 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) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 6) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 8) 
Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 9) Καµβυσίδης Ιωάννης, 10) Κλείδωνας Θεοφάνης, 11) Κοσµόπουλος 
Βασίλειος, 12) Κουρκουτάς Γεώργιος, 13) Λαγανάκος Γεώργιος, 14) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 
15) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 470 απόφαση), 16) Μπασακίδης Νικόλαος, 
17) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 18) Οικονοµάκου Μαρία, 19) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 20)    
Πολίτης ∆ηµήτριος, 21) Σπίνος Γεώργιος και 22) Τσακαλάκου Σταυρούλα.  
 
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Γουρδέας 
Ανδρέας, 2) Κουδούνης Αργύριος, 3) Μπάκας ∆ηµήτριος, 4) Ράλλης Γεώργιος και 5) Τσερώνης 
Κων/νος.   
 
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκε και παραβρίσκεται επίσης ο Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου Μ. 
Μαντίνειας κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος, επειδή στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται 
θέµατα που αφορούν στο συγκεκριµένο Τοπικό ∆ιαµέρισµα.  
 
 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου ο κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική 
Κίνηση Καλαµάτας».  
 
 
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 : 

Τροποποίηση σύµβασης του ∆ήµου Καλαµάτας µε το συλλογικό σύστηµα ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 

εξοπλισµού. 
 
Εισηγούµενος  το θέµα ο Αντιδήµαρχος Καλαµάτας κ. Αθανασόπουλος Κων/νος αναφέρεται 
στην από 5-7-2007 εισήγηση του Τµήµατος Αποκοµιδής Απορριµµάτων της ∆ιεύθυνσης 
Περιβάλλοντος του ∆ήµου Καλαµάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
«ΘΕΜΑ: Τροποποίηση σύµβασης του ∆ήµου Καλαµάτας µε το συλλογικό σύστηµα 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού. 
 
Υπενθυµίζεται ότι µε το Π∆ 117/2004 ρυθµίστηκαν οι διαδικασίες της εναλλακτικής 
διαχείρισης των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ). Ως τέτοια 
απόβλητα χαρακτηρίζονται τα παλιά ψυγεία, πλυντήρια, κλιµατιστικά, κουζίνες, 
τηλεοράσεις, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τοστιέρες, φρυγανιέρες, ραδιόφωνα, 
λαµπτήρες φωτισµού και γενικά κάθε τι που µπαίνει στην πρίζα αλλά ακόµα και τα 
τηλέφωνα, καλώδια κλπ. 
 
Ο ∆ήµος Καλαµάτας εντάχθηκε στο ρεύµα αυτό εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΗΗΕ 
µετά την υπ΄ αριθµ. 337/2006 απόφαση του ∆ηµοτικού του Συµβουλίου, σε υλοποίηση 
της οποίας υπεγράφη η υπ΄ αριθµ. πρωτ. 21014/06-10-2006 σύµβαση µεταξύ του 
∆ηµάρχου Καλαµάτας και των νοµίµων εκπροσώπων της εταιρείας. Η µέχρι τώρα 
πορεία της προσπάθειας στο συγκεκριµένο ρεύµα έχει µικρά αποτελέσµατα για τους 
εξής βασικά λόγους: 
 

1) Ο ∆ήµος Καλαµάτας, σε αυτό το αρχικό στάδιο της ανακύκλωσης, έδωσε 
πρώτη προτεραιότητα στην εφαρµογή όλων των θεσµοθετηµένων ρευµάτων τα 
οποία φροντίζει στη συνέχεια, ένα – ένα, να τα νοικοκυρεύει και να βελτιώνει την 
οργάνωσή τους καθώς και την αποτελεσµατικότητά τους. 

2) Το αρµόδιο συλλογικό σύστηµα ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. βρίσκεται κι αυτό 
στη φάση της αναζήτησης των βέλτιστων οργανωτικών υποδοµών του χωρίς 
ακόµα να έχει επιτύχει τους στόχους που έχουν τεθεί για την εναλλακτική 
διαχείριση των ΑΗΗΕ. Συγκεκριµένα ενώ ο ετήσιος στόχος για την Ελλάδα έχει 
προσδιορισθεί στην επίτευξη ξεχωριστής συλλογής και εναλλακτικής διαχείρισης 
44.000 τόνων ΑΗΗΕ (4 Kg ΑΗΗΕ ανά κάτοικο, ανά έτος) ο απολογισµός του 2006 
περιορίζεται µόλις στους 11.336 τόνους σύµφωνα µε τα στοιχεία που 
παρουσίασε ο διευθύνων σύµβουλος της εταιρείας κ Σπύρος Ευθυµίου, στην 
Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής (περιοδικό ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ, τεύχος 
Φεβρουαρίου 2007). Χαρακτηριστικό της καθυστέρησης ολοκλήρωσης της 
οργάνωσης του συλλογικού συστήµατος είναι το γεγονός ότι, παρότι έχει 
προβλεφθεί στη σύµβαση, ακόµα δεν έχει γίνει η παραχώρηση στο ∆ήµο 
Καλαµάτας, δέκα (10) τουλάχιστον ειδικών κάδων συλλογής των µικρού 
µεγέθους ΑΗΗΕ, πράγµα που θα διευκόλυνε σηµαντικά την προσπάθεια του 
∆ήµου. 
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3) Στον τοµέα της συλλογής των ΑΗΗΕ εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται 
πλανόδιοι συλλέκτες (τσιγγάνοι κ.α.) η δραστηριότητα όµως των οποίων δεν 
εξασφαλίζει τη φιλική προς το περιβάλλον διαχείριση των απορριµµάτων αυτών. 

 
Εκτιµώντας την κατάσταση όπως έχει διαµορφωθεί σήµερα και θέλοντας να δώσει µια 
νέα ώθηση στο εγχείρηµα, η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε., µε την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 
1868/14-06-2007 επιστολή προς τους ΟΤΑ, του διευθύνοντος συµβούλου της κ. 
Ευθυµίου και του εντεταλµένου συµβούλου της κ. Αλούκου, προτείνει την κλιµακωτή 
αναπροσαρµογή των αµοιβών των ΟΤΑ για τα ΑΗΗΕ που κατ΄ έτος συλλέγουν και 
παραδίδουν στην εταιρεία. Συγκεκριµένα ενώ µέχρι σήµερα η αµοιβή των ΟΤΑ από το 
συλλογικό σύστηµα είναι 40 € ανά τόνο συλλεγόµενων ΑΗΗΕ, προτείνεται από την 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. η κλιµακωτή αναπροσαρµογή της αµοιβής αυτής ως 
εξής: 
 
α) Για την ετήσια συλλογή από το ∆ήµο ΑΗΗΕ που αντιστοιχούν σε 2 Kg ανά κάτοικο, η 
αµοιβή του ∆ήµου να καθορίζεται στο ποσό των 80 € ανά τόνο. 
β) Για την ετήσια συλλογή από το ∆ήµο ΑΗΗΕ που αντιστοιχούν σε 3 Kg ανά κάτοικο, η 
αµοιβή του ∆ήµου να καθορίζεται στο ποσό των 120 € ανά τόνο. 
γ) Για την ετήσια συλλογή από το ∆ήµο ΑΗΗΕ που αντιστοιχούν σε 4 Kg και πλέον ανά 
κάτοικο, η αµοιβή του ∆ήµου να καθορίζεται στο ποσό των 160 € ανά τόνο. 
δ) Ο ∆ήµος θα συνεχίσει να συµµετέχει στο έργο της ανακύκλωσης των ΑΗΗΕ έστω 
και µε την κατ΄ ελάχιστον συλλογή του 1 Kg ανά κάτοικο µε την ισχύουσα αµοιβή των 
40 € ανά τόνο η οποία όµως θα αποτελεί και την ελάχιστη δέσµευση του ∆ήµου. 
 
∆ιευκρινίζεται σε αυτό το σηµείο ότι η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. εφαρµόζει το 
πρόγραµµά της µε τη χορήγηση αµοιβών προς τους συνεργαζόµενους ΟΤΑ ζητώντας 
όµως από αυτούς, µε δικές τους δαπάνες να αποκτούν τον απαιτούµενο εξοπλισµό 
συλλογής. Αντίθετα η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. 
εφαρµόζει το δικό της πρόγραµµα συλλογής των ανακυκλώσιµων υλικών συσκευασίας 
χωρίς οποιαδήποτε αµοιβή προς τους συνεργαζόµενους ΟΤΑ αλλά παρέχοντάς τους 
δωρεάν το σύνολο του απαιτούµενου εξοπλισµού συλλογής (απορριµµατοφόρα και 
κάδους). 
 
Γνωστοποιείται επίσης ότι από το ∆εκέµβριο του 2006, που τοποθετήθηκε στο χώρο των 
συνεργείων το container από την ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε., µέχρι σήµερα, έχει 
αποσταλεί στο συλλογικό σύστηµα ένα µόνον φορτίο ΑΗΗΕ, βάρους 5.392 Kg ενώ 
αυτή τη στιγµή είναι σχεδόν έτοιµο προς αποστολή και το δεύτερο φορτίο. Η υπηρεσία 
µας παίρνει τα απαιτούµενα µέτρα για τη βελτίωση της επίδοσης του ∆ήµου µας και στο 
ρεύµα αυτό, συνεργαζόµενη µε την ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. και για τους λόγους 
αυτούς εισηγούµαστε την αποδοχή των προτάσεων του παραπάνω συλλογικού 
συστήµατος, για την αντίστοιχη τροποποίηση της υπ΄ αριθµ. 21014/06-10-2006 
σύµβασης µεταξύ αυτού και του ∆ήµου Καλαµάτας. 
 
 
 Η Προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης 

Περιβάλλοντος 
Παναγιώτα Κουράκλη 

 
ΣΥΝΗΜΜ: 
Η υπ΄ αριθµ. πρωτ. 1868/14-06-2007επιστολή  
της  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.» 
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Ακολουθεί διαλογική συζήτηση, η οποία έχει ως εξής:  
 
Να δούµε την τελευταία απαίτηση την οποία θεωρώ προβληµατική. ∆ηλαδή 
µας απειλεί η εταιρεία ότι θα διακόψει τη συνεργασία εάν δεν τηρήσουµε 

τον όρο που βάζει ως δέσµευση του ∆ήµου ¨κατ’ ελάχιστον συλλογή του 1 Κg ανά κάτοικο¨; 
Να ξεκαθαρισθεί ότι θα συνεχίσει την συνεργασία µε δεδοµένο ότι τα έξοδα συλλογής 
αναλαµβάνει ο ∆ήµος Καλαµάτας. 

 
Να αλλάξει ο όρος αυτός και να µπει  ¨κατά το δυνατόν συλλογή του 1 Κg ανά 
κάτοικο¨.  

 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του την παραπάνω εισήγηση,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
I. Εγκρίνει την τροποποίηση σύµβασης του ∆ήµου Καλαµάτας µε το συλλογικό 

σύστηµα ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. για την εναλλακτική διαχείριση των 
αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού, ως εξής:   

 
α) Για την ετήσια συλλογή από το ∆ήµο ΑΗΗΕ που αντιστοιχούν σε 2 Kg ανά 

κάτοικο, η αµοιβή του ∆ήµου να καθορίζεται στο ποσό των 80 € ανά τόνο. 
 
β) Για την ετήσια συλλογή από το ∆ήµο ΑΗΗΕ που αντιστοιχούν σε 3 Kg ανά 

κάτοικο, η αµοιβή του ∆ήµου να καθορίζεται στο ποσό των 120 € ανά τόνο. 
 
γ) Για την ετήσια συλλογή από το ∆ήµο ΑΗΗΕ που αντιστοιχούν σε 4 Kg και 

πλέον ανά κάτοικο, η αµοιβή του ∆ήµου να καθορίζεται στο ποσό των 160 € 
ανά τόνο. 

 
δ) Για την ετήσια συλλογή από το ∆ήµο ΑΗΗΕ που αντιστοιχούν σε λιγότερα από 

2 Kg ανά κάτοικο, η αµοιβή του ∆ήµου παραµένει στο σηµερινό επίπεδο των 
40 € ανά τόνο µε την παράλληλη δέσµευση του ∆ήµου να επιδιώξει τα 
συλλεγόµενα ΑΗΗΕ να αντιστοιχούν τουλάχιστον σε 1 Kg ανά κάτοικο, ανά 
έτος. 

 

II. Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τις παραπέρα νόµιµες ενέργειες. 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

 2. Αλευράς ∆ιονύσιος 

 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος 

 4. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος  

 5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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 6. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

 7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 8. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 9. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 10. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 11. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 12. Λαγανάκος Γεώργιος 

 13. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 14. Μπασακίδης Νικόλαος  

 15. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

 16. Οικονοµάκου Μαρία  

 17. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 

 18. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 19. Σπίνος Γεώργιος 

 20. Τσακαλάκου Σταυρούλα 
 

Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 30 Ιουλίου 2007 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 

 

 


