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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  24/2007 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  491/2007  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 26η 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. 24/20-07-2007 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) Γουρδέας Ανδρέας, 6) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 492 
απόφαση), 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 9) Καµβυσίδης Ιωάννης, 10) 
Κλείδωνας Θεοφάνης, 11) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 12) Κουδούνης Αργύριος,  13) Κουρκουτάς 
Γεώργιος, 14) Μιχαλόπουλος Σωτήριος,  15) Μπάκας ∆ηµήτριος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 
492 απόφαση), 16) Μπάκας Ιωάννης, 17) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 18) Παπαµικρούλης 
Παναγιώτης, 19) Πολίτης ∆ηµήτριος, 20) Ράλλης Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 491 
απόφαση), 21) Σπίνος Γεώργιος, 22) Τσακαλάκου Σταυρούλα και 23) Τσερώνης Κωνσταντίνος 
(αποχώρηση στην υπ’ αριθ.  491 απόφαση).  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Ηλιόπουλος 
Ιωάννης, 2) Λαγανάκος Γεώργιος, 3) Μπασακίδης Νικόλαος και  4) Οικονοµάκου Μαρία.  
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων επειδή στην 
ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα Τοπικά ∆ιαµερίσµατα. Από 
αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Αντικαλάµου κα 
Αργυροπούλου Βασιλική, 2) Αρτεµισίας κα Βασιλάκη Γεωργία (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 491 
απόφαση), 3) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 4) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος (αποχώρηση 
στην υπ’ αριθ. 491 απόφαση), 5) Μ. Μαντίνειας κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος, 6) 
Ασπροχώµατος κ. Σπανός Αντώνιος, 7) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος και 8) Καρβελίου κ. 
Χρυσοµάλης Ιωάννης, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) 
Πηγών κ. Αλάµαρας Πέτρος, 2) Λεϊκων κ. Βρυώνης Φώτιος, 3) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος 
Χρήστος,  4) Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης και 5) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης.  
 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου και παραβρίσκεται 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 1ο 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. 268/2007 απόφασή της η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή εισηγείται  στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο την έγκριση του Κανονισµού Καθαριότητας του ∆ήµου Καλαµάτας, όπως αυτός 
συντάχθηκε και κατατέθηκε από τη ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος του ∆ήµου και καταχωρείται 
αναλυτικά στην απόφαση αυτή. 
 
Παίρνοντας το λόγο ο Αντιδήµαρχος κ. Αθανασόπουλος Κων/νος, εισηγούµενος το θέµα λέει 
τα εξής: 

 
Κύριοι συνάδελφοι έρχεται προς συζήτηση, επικαιροποίηση θα έλεγα µε 
ορισµένες διορθώσεις  Κανονισµός Καθαριότητος, εκ των πραγµάτων 

επιβεβληµένος υπό τας παρούσας συνθήκας, προκειµένου να βοηθήσει στην επίλυση των 
προβληµάτων που προκύπτουν από ορισµένες παραβάσεις δυστυχώς συνδηµοτών. 
∆εν έγιναν µεγάλες συµπληρώσεις του υπάρχοντος Κανονισµού ο οποίος λόγω λήξεως της 
τριετίας δεν µπορούσε να εφαρµοστεί και βεβαίως και δεν µπορούσε να εφαρµοστεί εξαιτίας 
του ότι δεν υπήρχαν τα θεσµοθετηµένα εκείνα όργανα τα οποία …….. 
(αλλαγή κασέτας) 
…. Έχω την αίσθηση πλέον, βεβαίως υπήρχε ανοχή κατά το παρελθόν εξαιτίας  και του ότι ο 
σεισµός άφησε τις πληγές του που άφησε, εν µέρει κάποια ασυδοσία, ατιµωρησία, αυτό πλέον 
πρέπει να τελειώσει και να επιλυθεί οριστικά και αµετάκλητα.  
Η υπηρεσία έχει προχωρήσει ενός τεχνικού προγράµµατος προκειµένου να συµπληρωθεί ο 
εξοπλισµός της καθαριότητος, να συµπληρωθούν τα κενά από πλευράς προσωπικού, εν 
συνεχεία να επεκταθεί και µε ορισµένες άλλες παρεµβάσεις και άλλων ειδών  που επιβάλλονται, 
θα τα συζητήσουµε στο µέλλον, προκειµένου να τελειώσει πλέον το κεφάλαιο ¨∆ιαχείριση 
απορριµµάτων, καθαριότητα της πόλης και περιβάλλον¨.  
Έχει περίπου  25 άρθρα. Θα µπορούσα να πω ότι ως προς τα πρόστιµα τα οποία προβλέπονται 
είναι άκρως, κατ΄ εµέ, επιεική, διότι ορισµένες πράξεις που διαπράττονται εις βάρος του 
περιβάλλοντος και της πόλεως θα έπρεπε να αντιµετωπίζονται ακόµη πιο σκληρά , όµως στο 
πρώτο στάδιο της εφαρµογής του θα έλεγα ότι είναι επιεικής. Θα καταβληθεί  προσπάθεια να 
ενηµερώσουµε τους συνδηµότες αν και δεν νοµίζω κάποιος να µην γνωρίζει τις υποχρεώσεις 
του. Οι υποχρεώσεις του ∆ήµου θα εκπληρωθούν εις το ακέραιο, όλες οι υποχρεώσεις του 
∆ήµου προς τους δηµότες κατά συνέπεια οφείλουν και οι δηµότες να σέβονται τις υποχρεώσεις 
τους  προς την πόλη.  
Αυτά κ. Πρόεδρε.  

 
Το λόγο έχει η κα Κουράκλη και ο κ. Παπαδόπουλος.  
Ελάτε κα Κουράκλη. 

 
Θα προσπαθήσω πολύ 
συνοπτικά να δώσω κάποια 

επιπλέον στοιχεία. Ο Κανονισµός αυτός έχει βασιστεί στον παλιό όπως είπαµε και έχει 
συµπληρωθεί µε όλες εκείνες τις διαδικασίες που πρέπει να έχουν υπόψη τους οι δηµότες και 
αφορούν κυρίως τα ρεύµατα ανακύκλωσης τα οποία πια έχουν καθιερωθεί στο ∆ήµο 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΡΑΛΛΗΣ (Προεδρεύων): 

ΚΟΥΡΑΚΛΗ (∆ιευθύντρια Περιβάλλοντος ∆ήµου Καλαµάτας): 
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Καλαµάτας και υπηρετούνται στο σύνολό τους. Ότι δηλαδή αφορά σε εναλλακτικές µεθόδους 
διαχείρισης απορριµµάτων, είτε είναι, το κλασσικό πλέον, συσκευασίες δηλαδή πως 
αντιµετωπίζονται, είτε είναι ηλεκτρονικές συσκευές, είτε πρόκειται  για άλλου είδους απόβλητα 
όπως είναι τα λιπαντικά, τα τηγανέλαια, οι µπαταρίες, τα οχήµατα. ΄λα αυτά έχουν µία ειδική 
διαδικασία αντιµετώπισης. Ο ∆ήµος Καλαµάτας έχει ανταποκριθεί σε όλα αυτά τα ζητήµατα  
και οι υποχρεώσεις των δηµοτών έχουν καταχωρηθεί αναλυτικά για κάθε  µία κατηγορία 
ρεύµατος ανακύκλωσης µέσα σ΄ αυτό τον Κανονισµό. 
Επίσης έχουµε αντιµετωπίσει το καινούργιο θεσµικό πλαίσιο που ισχύει σε ότι αφορά άλλες 
ειδικές κατηγορίες αποβλήτων  που είναι τα ζωικά, είναι επικίνδυνα απόβλητα και έχουν να 
κάνουν είτε µε ζωικά παραπροϊόντα, δηλαδή κατηγορία αποβλήτων τα οποία προκύπτουν κατά 
την επεξεργασία στην επαγγελµατική δραστηριότητα όσων ασχολούνται µε ζώα και αφορά τις 
υποχρεώσεις που έχουν αυτοί απέναντι στο πως τα αποµακρύνουν, µε ποιο τρόπο, µε ποια 
ασφαλή διαδικασία χωρίς να επηρεάζεται η υγεία των κατοίκων και όσων δραστηριοποιούνται 
στη διαδικασία της συλλογής τους. Άλλη µία κατηγορία είναι τα επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα 
για τα οποία υπάρχει ένα πρόσφατο προεδρικό διάταγµα του 2006 που έχει στηριχτεί σε µία 
ευρωπαϊκή οδηγία και εκεί αναλύονται όλες οι υποχρεώσεις που έχουν οι µονάδες οι οποίες 
παράγουν τέτοιου είδους απόβλητα. Εδώ θα πρέπει να τονίσω ότι ο ∆ήµος έχει καταβάλει πολύ 
µεγάλη προσπάθεια επειδή ακριβώς οι διαδικασίες αυτές έχουν πολύ µεγάλη σηµασία. Είναι 
κατηγορίες αποβλήτων που θα πρέπει µε ευθύνη προσωπική αυτού που τα παράγει να 
αποµακρύνονται. Καταλαβαίνεται ότι αυτό επαφίεται και στην ευαισθησία όλων αυτών που 
εµπλέκονται σ΄ αυτές τις δραστηριότητες. Ο ∆ήµος λοιπόν έχει καταβάλει πολύ µεγάλη 
προσπάθεια να συντονίσει  και να κινητοποιήσει αυτές τις κατηγορίες   και γι΄ αυτό το λόγο 
έχουµε κάνει µία σειρά από συναντήσεις µε εκπροσώπους του Ιατρικού Συλλόγου και όλων 
των κατηγοριών επαγγελµατιών που δραστηριοποιούνται στα ζωικά απόβλητα.   
Θεωρούµε ότι όλα αυτά έχουν µπει σε ένα δρόµο γιατί πάλι σας λέω είναι δική τους ευθύνη, ο 
νόµος δηλαδή επιβάλλει πολύ αυστηρά πρόστιµα και πολύ αυστηρές ποινές σε όσους τον 
παραβαίνουν. Όµως µέχρι στιγµή δεν έχει δροµολογηθεί µια κανονική διαδικασία αποκοµιδής 
αυτών των αποβλήτων. Έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες συνεννόησης, έχουµε την ελπίδα ότι 
στο άµεσο µέλλον θα έχουµε αποτέλεσµα.  
Έκανα αναλυτικά συζήτηση γι΄ αυτό γιατί είναι διαδικασίες που προκύπτουν από σύγχρονο και 
τελευταίο θεσµικό πλαίσιο. 
Υπάρχει πάρα πολύ αναλυτική καταγραφή των υποχρεώσεων των δηµοτών σε σχέση µε την 
ανακύκλωση. Εδώ θέλω να πω ότι ο ∆ήµος θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές του στη 
δηµοσιότητα και στην προβολή όλων αυτών των διαδικασιών. Κατά τη γνώµη µου ο 
Κανονισµός αυτός έχει ένα χαρακτήρα αν θέλετε κατ΄ αρχήν επικοινωνίας µε τους δηµότες, 
έχει προκύψει µέσα από µία διαδικασία όπου όλες οι προσπάθειες του ∆ήµου έχουν ενταθεί 
τόσο σε επίπεδο υπηρεσιακής δοµής και ανταπόκρισης στις απαιτήσεις αυτής της 
δραστηριότητας όσο και σε µια προσπάθεια ανανέωσης του εξοπλισµού όπου εδώ πρέπει να 
σας πω ότι όλες οι διαδικασίες προµηθειών που είχαν ενταχθεί στο πρόγραµµα ¨ΘΗΣΕΑ¨ έχουν 
ολοκληρωθεί, ήδη ο ∆ήµος ετοιµάζει πυρετωδώς το καινούργιο πρόγραµµα που θα 
ολοκληρώσει σε πολύ µεγάλο βαθµό τόσο την ανάγκη ανανέωσης του στόλου των 
απορριµµατοφόρων  όσο και του µηχανολογικού εξοπλισµού µε σκούπες και ότι άλλο 
απαιτείται. Θεωρούµε δηλαδή ότι ο ∆ήµος σε ένα πολύ εύλογο χρονικό διάστηµα θα είναι 
έτοιµος να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Αυτό είναι βασικό στοιχείο για να απαιτούµε 
από τους δηµότες να ανταποδώσουν αυτά που αυτοί οφείλουν στην πόλη. Άρα λοιπόν πιστεύω 
ότι είναι πολύ επίκαιρη η στιγµή  που ο Κανονισµός Καθαριότητας θα βγει προς τα έξω µε µία 
ελπίδα και µία προσπάθεια του ∆ήµου να επικοινωνήσει µε τους δηµότες να καταλάβουν ότι 
κάποια πράγµατα δεν µπορεί να µένουν στην τύχη τους και ότι ο ∆ήµος θα προσπαθεί 
συστηµατικά   να τα πετύχει.  
Τώρα στον αν θα εφαρµοστεί, εξαρτάται και από εµάς και από τους δηµότες. Πιστεύω ότι 
χρειάζεται ένα δίαυλος επικοινωνίας διαρκής, συστηµατικός και πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει 
ένα µεταβατικό στάδιο στο οποίο θα πρέπει ο ∆ήµος να εντείνει πάρα πολύ τις προσπάθειες 
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του για δηµοσιότητα. Από εκεί και πέρα θέλω να τονίσω ότι αυτός ο Κανονισµός δεν είναι 
στατικός, δεν είναι δηλαδή ¨ήρθε τώρα θα ψηφιστεί ενδεχοµένως και τελείωσε¨, έχει µια 
δυναµική πάρα πολλά πράγµατα θα αλλάξουν στο αµέσως επόµενο διάστηµα, ήδη ετοιµάζει το 
ΥΠΕΧΩ∆Ε νοµοσχέδιο, το έχει καταθέσει για ψήφιση, για τα µπάζα, τα µπάζα πλέον θα 
θεωρούνται στερεά απόβλητα και θα ενταχθούν σε καινούργιο ρεύµα ανακύκλωσης οπότε 
εµείς θα πρέπει να ρθούµε να προσαρµόσουµε τον Κανονισµό µε τις νέες διατάξεις κ.ο.κ. Κάθε 
τι που στη νοµοθεσία θα προστίθεται αυτό θα πρέπει να έρχεται και να αποτυπώνεται µέσα σ΄ 
αυτό τον Κανονισµό. Είναι η πρώτη βάση επικοινωνίας µε τους δηµότες σ΄ ένα πλαίσιο πια 
αυστηρό µε Κανονισµό που πιστεύουµε ότι είναι η κατάλληλη στιγµή να ξεκινήσει.  
Ευχαριστώ. 

 
Ο κ. Νταγιόπουλος. 

 
Κύριοι συνάδελφοι, όπως είπε και ο κ. Αθανασόπουλος διορθώνοντας τον 
εαυτό του, δεν έγιναν διορθώσεις αλλά έγιναν προσθήκες σε κάποια σηµεία 

που είναι επίκαιρα αυτή τη στιγµή.  
Να ξεκινήσουµε στο ιστορικό και να πούµε ότι πρέπει να είµαστε υπερήφανοι σαν 
Καλαµατιανοί που οι συνδηµότες µας συµµορφώνονται σιγά – σιγά µε τον Κανονισµό 
Καθαριότητας τον αφοµοιώνουν και αρχίζουν να συµµετέχουν  στο θέµα καθαριότητας. 
Φυσικά παντού υπάρχουν και οι εξαιρέσεις αλλά εδώ στην πόλη της Καλαµάτας έχει δειχθεί 
εκείνο που ήταν απρόσµενο να συµβεί, δηλαδή ο κόσµος πράγµατι αγκάλιασε την 
ανακύκλωση, αγκάλιασε την καθαριότητα κ.λ.π. Μέχρι σήµερα δεν ήταν δυνατόν να 
εφαρµοσθεί για πολλούς και διάφορους λόγους  και ποικίλους λόγους. ∆εν είχαµε εξοπλισµό, 
δεν είχαµε ∆ηµοτική Αστυνοµία … Κύριε ∆ήµαρχε παρένθεση θέλω να κάνω εδώ ότι στη 
∆ηµοτική Αστυνοµία στης οποίας στο επόµενο θέµα θα αναφερθούµε στα καθήκοντά της, δεν 
αναφέρουµε την επιβολή προστίµων από τη ∆ηµοτική Αστυνοµία και εδώ είναι το αδύνατο 
σηµείο που πιστεύω ότι πάλι και αν ακόµα αναφέρονται πρόστιµα θα είναι αδύνατο να 
εφαρµοσθεί αυτό το άρθρο και θα ατονήσει πιστεύω. Άρα θα πρέπει στο επόµενο θέµα να 
προσθέσουµε και κάτι στις αρµοδιότητες της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας. 
 
Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι έχουµε φτάσει σ΄ ένα σηµείο, χαίροµαι που είπε ο κ. 
Αθανασόπουλος ότι έγιναν προσθήκες, ο Κανονισµός αυτός οπωσδήποτε είναι αυτός που 
πρέπει να είναι και θα έλεγα ότι χρειάζεται όπως είπε και η κα Κουράκλη να έχουµε ακόµα ένα 
χρονικό διάστηµα επικοινωνίας µε τον κόσµο να προσπαθήσουµε να τους πείσουµε, να 
προσπαθήσουµε να τους ευχαριστήσουµε για τη συµµετοχή που έχουν, να προσπαθήσουµε να 
τους ευχαριστήσουµε για το ότι οι ίδιοι συµβάλλουν για την καθαριότητα της πόλης και όταν 
θα έρθει εκείνο το σηµείο που οι ίδιοι θα αποµονώσουν αυτούς που ρυπαίνουν να αρχίσουνε 
βάζουµε τα πρόστιµα. Οπωσδήποτε και εµείς είµαστε σύµφωνοι γιατί θεωρώ εγώ προσωπικά    
ότι αυτός ο Κανονισµός είναι όλων των παρατάξεων Κανονισµός γιατί εδώ πάλι θέλω να κάνω 
µια παρένθεση και να πω ότι ο Κανονισµός αυτός συζητήθηκε από επιτροπή διαπαραταξιακή η 
οποία πάντοτε εξέφραζε άποψη το οποίο σήµερα αρνείστε να το υλοποιήσετε κ. ∆ήµαρχε, 
δικαίωµά σας είναι καλά κάνετε, και γι΄ αυτό προχώρησε. Εύχοµαι να προχωρήσει αυτός ο 
Κανονισµός και εύχοµαι κάποια στιγµή να ανακαλέσετε αυτή σας την απόφαση ότι δεν 
χρειάζεται η διαπαραταξιακή επιτροπή στην καθαριότητα. Προβλέπεται και από τον Κανονισµό, 
προβλέπεται από παντού και από τον Κώδικα και εύχοµαι να υλοποιήσετε αυτό το άρθρο και 
να την δηµιουργήσετε. 
Τίποτε άλλο. 
 

 
Ευχαριστώ. 
Κύριε Κοσµόπουλε έχετε το λόγο. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 
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Ξεκινάω από εκεί που τελείωσε ο κ. Νταγιόπουλος. Πριν από λίγο και καιρό 
λοιπόν είχαµε ρωτήσει και εγώ και ο κ. Νταγιόπουλος, ισχύει η 

διαπαραταξιακή επιτροπή; Είχαµε τη διαβεβαίωση του κ. ∆ήµαρχου ¨Ναι ισχύει η 
διαπαραταξιακή επιτροπή και σε κάποιο κορυφαίο θέµα θα συγκληθείτε να συµµετέχετε να 
συζητήσετε¨. Προσπαθώ να σκεφτώ άλλο κορυφαίο θέµα πέραν του Κανονισµού και 
δυστυχώς αδυνατώ. Εάν λοιπόν για τον Κανονισµό ο οποίος έρχεται δεν συνεκλήθη η 
διαπαραταξιακή επιτροπή, πότε προβλέπεται να συγκληθεί; ∆εν νοµίζω λοιπόν ότι υπάρχει 
µεγαλύτερη περιφρόνηση απέναντι στις δηµοτικές παρατάξεις από τη µη σύγκληση της 
διαπαραταξιακής επιτροπής εφόσον υπάρχει και εφόσον είπατε ότι υπάρχει. Εάν αναιρείτε την 
ύπαρξή της τότε µπαίνουµε σε µία άλλη διαδικασία και εµείς οφείλουµε να τηρήσουµε µια 
διαφορετική στάση.  
 
Εµείς συµφωνούµε µε τον Κανονισµό, συµφωνούµε ότι το σηµαντικότερο σηµείο δεν είναι να 
υπάρξει απλώς ο Κανονισµός ο οποίος είναι υποχρεωτικό να υπάρξει αλλά η εφαρµογή του, να 
τονίσω ότι την περασµένη φορά είχαµε αναθέσει καθήκοντα επιβολής προστίµων σε άτοµα τα 
οποία δεν ανήκαν στην ∆ηµοτική Αστυνοµία και υποθέτω ότι και τώρα υπάρχει αυτή η 
δυνατότητα ανάθεσης σε άτοµα του ∆ήµου του θέµατος της επιβολής των προστίµων, να 
τονίσω επίσης ότι αυτό που χρειάζεται είναι όταν ξεκινήσει ο Κανονισµός να επικοινωνήσουµε 
µε τον κόσµο, να επικοινωνήσουµε µε τον κόσµο να του δώσουµε τον Κανονισµό, να 
κωδικοποιήσουµε βασικές διατάξεις του και µε ένα εύχρηστο εγχειρίδιο αυτό να φτάσει στον 
κάθε ένα ώστε να µην υπάρχει για κανέναν η παραµικρή δικαιολογία ότι δεν ήξερε.   Νοµίζω 
ότι αυτός πρέπει να είναι ο στόχος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  
Εµείς ενώ συµφωνούµε, διαµαρτυρόµενοι για τη διαδικασία θα απέχουµε από την ψηφοφορία. 
Θεωρούµε απαράδεκτη τη διαδικασία εφόσον είχαµε τη διαβεβαίωση του κ. ∆ηµάρχου ότι 
υφίσταται και λειτουργεί η διαπαραταξιακή επιτροπή.           

 
Πριν φύγετε από τη διαδικασία να ακούσετε το λόγο το δικό µου όσον αφορά 
αυτό το θέµα. Ήσουνα διακοπές κ. Κοσµόπουλε. 

 
 
∆εν ήµουνα, λάθος έχετε κάνει.  Ο Κανονισµός όταν ψηφίστηκε ήµουνα 
εδώ.  

Ντροπή, ντροπή  και αίσχος αυτό που λέτε. Τη ∆ευτέρα συζητήθηκε στη ∆ηµαρχιακή 
Επιτροπή, πότε έγινε την Παρασκευή που έφυγα εγώ;  Σας παρακαλώ πολύ, ντροπή. Αυτά 
κάνετε και µετά λέτε ότι δεν προσβάλετε. Προφανώς δεν το καταλαβαίνετε ότι προσβάλετε 
τον κόσµο.  

 
Ο κ. Μπάκας Ιωάννης 

 
Σήµερα συζητάµε για ένα Κανονισµό  που είναι πληµµυρισµένος από 
υποχρεώσεις δηµοτών και πρόστιµα χωρίς οι εισηγητές και οι συντάκτες 

αυτού του Κανονισµού να µπουν στον κόπο το προηγούµενο χρονικό διάστηµα να ζυµώσουν 
αυτόν τον Κανονισµό µε την κοινωνία. Όταν µιλάµε για κοινωνία δεν είναι κάτι το γενικό και 
αόριστο, η κοινωνία λειτουργεί έχει τους φορείς της, υπάρχουν φορείς που εµπλέκονται είτε 
άµεσα είτε έµµεσα µε την εν λόγω υπόθεση. Και όλη αυτή η ζύµωση να γίνει, έτσι σας ρίχνω 
µια ιδέα, προκειµένου να διαχυθεί η ευαισθητοποίηση, δηλαδή να πάρει αυτή η 
ευαισθητοποίηση σάρκα και οστά στην ίδια την κοινωνία γιατί όταν ένα θέµα το συζητάς το 
ξανασυζητάς το ξανασυζητάς, ολοένα και περισσότερο αυξάνεται και ο αριθµός αυτών  που 
ευαισθητοποιούνται, αυτών που βλέπουνε την ορθότητα  µιας εισήγησης, µιας πρότασης, ενός 
Κανονισµού σε τελική ανάλυση.  
Κύριοι συνάδελφοι δυστυχώς αυτός ο Κανονισµός αναδεικνύει ναι µεν τις υποχρεώσεις των 
πολιτών και ορθώς, επιβάλλει πρόστιµα αναρίθµητα και καλώς γιατί κάπου πρέπει να µπει ένα 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 
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φρένο στην ασυδοσία, δεν αναδεικνύει όµως τις υποχρεώσεις των πολιτικών προϊσταµένων 
των εµπλεκοµένων τµηµάτων. ∆ιαχρονικά πολιτικών προϊσταµένων, διαχρονικά, δεν µιλάµε για 
το σήµερα, µιλάµε για το αύριο, µιλάµε για το µέλλον. ∆εν αναδεικνύει γενικότερα τις 
υποχρεώσεις που έχουνε τα πρόσωπα που εµπλέκονται µε την όλη υπόθεση και δεν είναι µόνο 
οι πολιτικοί προϊστάµενοι, είναι και οι υπηρεσιακοί παράγοντες. Ο δηµότης θα καταβάλλει 
κάποια πρόστιµα όπως είπαµε και νωρίτερα εάν λειτουργήσει παραβατικά, ποιες όµως θα είναι 
οι επιπτώσεις για τον υπηρεσιακό παράγοντα, και δεν λέω για τους σηµερινούς, δεν το 
προσωποποιώ καθόλου, ο οποίος δεν θα λειτουργήσει όπως πρέπει να λειτουργήσει, γιατί 
λειτουργεί µε σκοπιµότητα ή γιατί λειτουργεί µε τεµπελιά ή γιατί δεν θέλει να δουλέψει κ.ο.κ.;  
Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις επάνω σ΄ αυτά τα πρόσωπα; Για τη ∆ηµοτική Αρχή, για την 
εκάστοτε ∆ηµοτική Αρχή ξέρουµε ότι στο τέλος της τετραετίας πληρώνει τον λογαριασµό. 
Έπραξε σωστά επανεκλέγεται, δεν έπραξε σωστά πηγαίνει σπίτι της και στην αντιπολίτευση. 
Και την ώρα λοιπόν που συζητάµε γι΄ αυτόν τον Κανονισµό Καθαριότητας βλέπουµε κύριοι 
συνάδελφοι οι κεντρικοί δρόµοι της Καλαµάτας να στερούνται από καλαθάκια. Το είπαµε και 
νωρίτερα, το είπαµε τις προηγούµενες ηµέρες στη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή. Ο πολίτης, ο πεζός, 
το µικρό παιδί που θα ρίξει αυτό το χαρτάκι από τα τσιγάρα από τη σοκολάτα από τα µπισκότα 
ή από το παγωτό όταν δεν υπάρχουν πουθενά καλαθάκια; Έχουν εξαφανισθεί τα καλαθάκια 
και θα µπορούσε κάλλιστα η ∆ηµοτική Αρχή αυτή, θα µπορούσε και η προηγούµενη 
βρίσκοντας κάποιους χορηγούς να τοποθετήσει καλαθάκια σε κάθε διασταύρωση, σε κάθε 
δρόµο, κεντρικό δρόµο της Καλαµάτας.  
Και µια και µιλάµε λοιπόν για καλαθάκια να πάµε και λίγο για πράσινο. ∆εν είναι προσωπικό 
αυτό που θα πω αλλά προχθές νοµίζω ολοκληρώθηκε µια εργολαβία φύτευσης χλοοτάπητα – 
γκαζόν πέριξ του ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ. Απεριποίητο µένει, πέρασα προχτές, δεν ξέρω µήπως εχτές ή 
σήµερα το κούρεψαν, το γκαζόν έχει φτάσει ένα µέτρο. Πας στον παραλιακό δρόµο Βέργας – 
Μαντίνειας που είναι το κατεξοχήν τουριστικό τµήµα  του ∆ήµου Καλαµάτας, τι βλέπεις; Έπεσε 
ναι µεν η άσφαλτος, όµως  και από τις δύο πλευρές του δρόµου βλέπεις µπάζα, βλέπεις 
χορτάρια, βλέπεις σκουπίδια.  
 
Εµείς κ. Πρόεδρε αυτόν τον Κανονισµό δεν πρόκειται να τον ψηφίσουµε, γι΄ αυτούς τους 
λόγους που είπα και για πολλούς άλλους που θα µπορούσα να απαριθµήσω αλλά για οικονοµία 
του χρόνου σταµατώ εδώ και τελειώνω.  

 
Ευχαριστώ.  
Κύριε ∆ιασάκο ορίστε, για ένα λεπτό, πολύ σύντοµα. 

 
           
Εµείς πιστεύουµε ότι η ∆ηµοτική Αρχή πιστή στη λογική του χαρατσώµατος των 
δηµοτών, συνεχίζοντας και το έργο των προηγούµενων ∆ηµοτικών Αρχών και 

µάλιστα την ίδια ώρα που ο ∆ήµος δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του απέναντι στους 
δηµότες, είναι γνωστές οι τεράστιες ελλείψεις σε µέσα και σε προσωπικό καθαριότητας και τα 
περιβαλλοντικά εγκλήµατα στη Μαραθόλακα στη ΜΟΛΑΚ και αλλού, την ίδια στιγµή ψάχνει η 
∆ηµοτική Αρχή να βρει συνειδητούς πολίτες µέσα σε ένα σύστηµα σάπιο και ασυνείδητο όπου 
κυριαρχούν η φτώχεια, η ανεργία, τα ναρκωτικά, τα λαµόγια και οι κουµπάροι.  
Το θέµα στην ουσία είναι ο νέος Κανονισµός να µη εξελιχτεί σε ένα σαφάρι αναζήτησης 
προστίµων για΄ αυτό είναι απαραίτητο να εξευρεθούν άλλου είδους ποινές πέρα από τα 
χρηµατικά πρόστιµα όπως για παράδειγµα διοικητικές, αφού σε ορισµένες περιπτώσεις, και 
αναφέροµαι εδώ σε πολυκαταστήµατα - µεγάλες επιχειρήσεις, γι΄ αυτούς είναι πιο συµφέρον 
να πληρώνουν τα πρόστιµα που αναγράφονται στο νέο Κανονισµό και συνεχίζουν τις 
παραβάσεις. Να δοθεί λοιπόν έµφαση στους µεγάλους ρυπαντές, στα εργοστάσιο – 
µεγαλοεργολάβους κ.λ.π., και να µην εξαντληθεί η οποία αυστηρότητα στους εργαζόµενους.  
Ευχαριστώ. 
 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

∆ΙΑΣΑΚΟΣ: 
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Ευχαριστώ. 
Κύριε ∆ικαιουλάκο. 

  
Κύριε Πρόεδρε εγώ καταρχάς να ξεκαθαρίσω θα ψηφίσω τον Κανονισµό 
αλλά µε κάποιες επισηµάνσεις. Πιστεύω ότι είχε λίγο ελλιπές, δηλαδή  έχει 

κάποιες ελλείψεις που εκτιµώ ότι στην πορεία µπορούν να διορθωθούνε, αφενός, αφετέρου 
υπάρχουν και κάποιες αδικίες όσον αφορά τα πρόστιµα αλλά πιστεύω ότι σαν ξεκίνηµα είναι 
θετική κίνηση αυτή. Από την άλλη µεριά όπως είπα υπάρχει ένα έλλειµµα περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης στην πόλη µας, των δηµοτών µας, το οποίο η ∆ηµοτική Αρχή και ο ∆ήµος  µας 
έχει πρωταρχικής σηµασίας που πρέπει να καλύψει και όχι µόνο σε θέµατα περιβάλλοντος αλλά 
γενικότερα σε θέµατα ενέργειας και όλα αυτά. Νοµίζω ότι πρέπει να ξεκινήσει µια καµπάνια η 
οποία να µην είναι τους στυλ µιας αστραπής και τελείωσε, θέλει σιγά – σιγά  σταδιακά µέσα 
από τις εφηµερίδες, µέσα από την τηλεόραση, µέσα από φυλλάδια έτσι ώστε σιγά – σιγά να 
εκπαιδεύσουµε τους δηµότες µας να αποκτήσουν περιβαλλοντική συνείδηση µε όµορφο 
τρόπο. ∆ηλαδή µε καλές εικόνες, µε συζητήσεις στην τοπική τηλεόραση µε στρογγυλά 
τραπέζια, στα σχολεία επίσης πρέπει από το Σεπτέµβριο να πηγαίνουν οι δηµοτικοί σύµβουλοι, 
να χωριστούνε σε οµάδες, όπως πηγαίναµε και παλαιότερα γιατί πιστεύω ότι οι µαθητές είναι 
αυτοί που σπρώχνουν τους γονείς ώστε πραγµατικά να βοηθήσουν στο θέµα της 
ανακύκλωσης. Εµείς παλιά αυτό κάναµε και σας πληροφορώ ότι είχαµε πάρα πολύ µεγάλα και 
θετικά αποτελέσµατα.  
 
Άρα συµπερασµατικά, είναι ελλιπής, υπάρχουν ανισότητες όσον αφορά τα πρόστιµα, παρόλο 
αυτά νοµίζω σαν ξεκίνηµα είναι καλό και πρέπει να ξεκινήσει και µε την επισήµανση όπως είπα 
ότι πρέπει να γίνει και εκπαίδευση από τη µεριά του ∆ήµου στους δηµότες µας. 

 
Σας ευχαριστώ πολύ.  
Κύριε ∆ηµήτρη Μπάκα.       

 
Τέσσερις βασικοί άξονες για µένα είναι όλη η ιστορία µε την καθαριότητα.    
Πρώτον: Η ίδια η επιχείρηση, οι εργαζόµενοί της και ο µηχανολογικός της 

εξοπλισµός, οι οποίοι πρέπει διαρκώς να εκσυγχρονίζονται και να εµπλουτίζονται. Χρειάζεται 
µέσα, νέα µέσα, άρα λοιπόν ο προγραµµατισµός της ∆ηµοτικής Αρχής πρέπει να είναι 
µακροπρόθεσµος. 
∆εύτερον: ∆ιαµόρφωση κοινωνικής συνείδησης, που είναι πάρα πολύ σοβαρός παράγοντας, µε 
τους άξονες και τη λογική που έχουµε βιώσει ως Τοπική Αυτοδιοίκηση αλλά και εµείς ως 
∆ήµος.  
Τρίτον: Αυστηρό πρόστιµα και ποινές στους µεγάλους ρυπαντές. Και δεν πρόκειται για 
φοροµπηχτική λογική και πολιτική, δεν µπορεί να αντιµετωπίζεται ίδια ο ρυπαίνον µε ένα 
διαµέρισµα ή εν πάση περιπτώσει ο παραγωγός σκουπιδιών από ένα διαµέρισµα µε ένα 
κατάστηµα που βγάζει 100 εµποροκιβώτια την ηµέρα και τα πετάει όπου του αρέσει, µε  ένα 
µεγάλο super market. Τους µεγάλους ρυπαντές πρέπει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ο Κανονισµός, 
η ∆ηµοτική Αστυνοµία αλλά και οι υπάλληλοι του ∆ήµου να τους ¨κόψουν τα αφτιά¨.  ∆εν 
µπορείς να απαιτείς από τον µικρό να µην πετάει τη σακούλα έξω από τον κάδο και ξαφνικά να 
βρίσκεται έξω από πολυκατάστηµα και να είναι στοίβες τα σκουπίδια. Ασυλία δεν υπάρχει για 
κανένα, ισονοµία υπάρχει και αυτή την ισονοµία πρέπει να την εφαρµόσουµε εµείς µέσω των 
υπηρεσιών µας, µέσω της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας.         
Και τέταρτον: Όταν οµονοούµε και όπου οµονοούµε εν πάση περιπτώσει να στηρίζουµε µια 
κοινή προσπάθεια. Το λέω για εµάς όλους εδώ που είµαστε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Είναι 
απλά τα πράγµατα για γίνει η πόλη καθαρή.  
Προτάσεις - ιδέες, νοµίζω όλοι είµαστε ανοιχτοί να ακούσουµε από τον καθένα. Και χορηγούς  
ακόµα για τα καλαθάκια και παρεµβάσεις στα σχολεία µπορούµε να κάνουµε, όλοι οι δηµοτικοί 
σύµβουλοι είµαστε στη διάθεση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, αλλά  εγώ θεωρώ ότι οι τέσσερις 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

∆ΙΚΑΙΟΥΛΑΚΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ∆ΗΜ.: 
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βασικοί άξονες οι οποίοι είπα είναι όλο το µεγάλο παιχνίδι για να υπάρχει µια πόλη καθαρή και 
διαρκώς να βελτιώνεται.  
Μηχανολογικός εξοπλισµός, η υπηρεσίας της, κόσµος, κοινωνική συνείδηση  και αυτοί οι οποίοι 
δεν καταλαβαίνουνε από τίποτα πρέπει να τους ¨τραβάµε το αυτί άγρια¨. Αυτή είναι η 
πραγµατικότητα. 

 
Σας ευχαριστώ πολύ. 
Κύριε ∆ήµαρχε έχετε το λόγο. 
 
Αγαπητοί συνάδελφοι να πω δύο κουβέντες θέλω. Είναι βέβαιο ότι στα ζητήµατα 
του πράσινου και της καθαριότητας µπορούµε να πούµε όλοι πολλά και να 

ασκήσουµε όλοι κριτική προς όλους. Είναι εξαιρετικά δύσκολο θέµα, εκείνο το οποίο για το 
οποίο θέλω να σας βεβαιώσω και το οποίο και το βλέπετε είναι ότι καταβάλλεται µία 
συντονισµένη και διαρκής προσπάθεια και θέλω να ευχαριστήσω ειλικρινά τους εργαζόµενους 
στον τοµέα της καθαριότητας διότι ξεκίνησε από την αρχή, επειδή ακούγονταν διάφορες 
φωνές ότι πρέπει να δώσουµε τα µέσα και τις ευκαιρίες, και πράγµατι και µε την ∆ιευθύντρια 
εδώ και τον Προϊστάµενο αγωνίζονται για το καλλίτερο και είναι ορατά τα αποτελέσµατα. Και 
δεν το λέγω αυτό για κανέναν πολιτικαντίστικο λόγο, είναι µια πραγµατικότητα και εµείς ως 
∆ηµοτική Αρχή αγωνιζόµαστε να τους δίνοµε και τα µέσα και να τους βοηθούµε σ΄ αυτό το 
οποίο κάνουνε και αυτός είναι ο λόγος επειδή δεν υπάρχουν χρήµατα που πήραµε το δάνειο 
του ενός περίπου εκατοµµυρίου  για να συνεχίσοµε το έργο της προηγούµενης ∆ηµοτικής 
Αρχής και να εκσυγχρονίσοµε το µηχανοστάσιο διότι πράγµατι χωρίς σύγχρονα µέσα  δεν 
µπορούµε να φτάσουµε στο ιδεατό αποτέλεσµα. Είµαστε σε καλή κατάσταση, όχι στην 
καλλίτερη, και το ότι είµαστε σε καλή κατάσταση µπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντας 
την εικόνα της Καλαµάτας µε άλλες πόλεις γειτονικές ή ακόµα και την Αθήνα. ∆εν φτάσαµε 
στο τέλειο και δεν θα φτάσουµε ποτέ διότι το πράσινο και η καθαριότητα είναι ο 
δυσκολότερος τοµέας για κάθε πόλη, για την κάθε ∆ηµοτική Αρχή.  
Ο Κανονισµός   ο οποίος έρχεται για ψήφιση αγαπητοί συνάδελφοι είναι ο παλιός Κανονισµός 
κατά τα 4/5 ίσως και παραπάνω, αυτόν που έχετε συζητήσει, έχετε διαβουλευθεί επί ώρες και 
έχετε καταλήξει. Προστίθενται 3-4 πράγµατα από µία εµπειρία και από αυτό το οποίο επιβάλει 
η νοµοθεσία, τίποτε άλλο.  
Να σας πω ακόµα ότι η ∆ηµοτική Αρχή γενικότερα καταβάλλει µία προσπάθεια, επειδή 
ειπώθηκαν πολλά και διάφορα, και σε επίπεδο νοµού. Όσον αφορά στο Μαραθόλακα 
επιβλήθηκε απολύτως η νοµιµότητα, απολύτως, και υπάρχει και µία συνεργασία και συνέργια 
µε τους γειτονικούς ∆ήµους ώστε να εξευρεθεί και µία λύση ώστε να µην είµαστε ούτε υπό 
τον εκβιασµό του οποιουδήποτε, ούτε υπό την πίεση, χωρίς να χάνοµε το βασικό και 
πρωταρχικό στόχο που είναι η λειτουργία του ΧΥΤΥ που θα απαλλάξει την πόλη από το µεγάλο 
οικονοµικό βάρος που αντιµετωπίζει αυτή τη στιγµή. 
Όσον αφορά στο ζήτηµα της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας, πρέπει να ξέρετε ότι έχουµε δύο 
αστυνοµικούς τους οποίους βοηθούν και δύο υπάλληλοι εδώ, δεν είναι δυνατόν αυτοί οι δύο 
αστυνοµικοί, σε µερικές ηµέρες θα έχοµε και το πρώτο περιπολικό της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας, 
αυτοί οι δύο αστυνοµικοί να µπορούν να αντιµετωπίσουν κάτι παραπάνω από τον έλεγχο των 
δηµοτικών χώρων. Είναι ένα τεράστιο ζήτηµα ο έλεγχος των δηµοτικών χώρων, συνδέεται και 
µε την οικονοµική κατάσταση του ∆ήµου και πρέπει να υπερβάλουν τον εαυτό τους για να 
µπορέσουν να ανταποκριθούν, να ελέγχουν δηλαδή το τι χώρους έχουµε δώσει, να ελέγχουν 
τις κίτρινες γραµµές, να ελέγχουν ότι αποτελεί περιουσιακό στοιχείο των δηµοτών. Μέχρι τον 
Μάρτη το αργότερο ο ∆ήµος της Καλαµάτας θα έχει ……. 
 
(αλλαγή πλευράς κασέτας)   
 
…. ώστε η πόλη να λειτουργεί καλλίτερα από τον τρόπο µε τον οποίο λειτουργεί σήµερα. 
 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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Κλείνοντας, η διαπαραταξιακή επιτροπή η οποία είναι ένα άτυπο όργανο, άτυπο όργανο, έχει 
λειτουργήσει και επί των ηµερών µας πάρα πολλές φορές. Η διαπαραταξιακή επιτροπή δεν 
είναι ένα όργανο το οποίο συγκαλεί ο ∆ήµαρχος, οι συνάδελφοι επικεφαλής των παρατάξεων 
οποτεδήποτε θέλουν µπορούµε να συναντηθούµε και έχουµε συναντηθεί αρκετές φορές, το 
σύνηθες ήταν µετά τη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή να κουβεντιάζουµε τα θέµατα τα µείζονα τα οποία 
και απασχολούν τη ∆ηµοτική Αρχή και την πόλη, αλλά προχθές που συζητήσαµε το θέµα αυτό 
στη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή ο συνάδελφος ο Βασίλης ο Κοσµόπουλος ήταν σε άδεια και µην µου 
πείτε ότι επιλέξαµε τη ∆ευτέρα που ήταν ο συνάδελφος ο Κοσµόπουλος σε άδεια να 
συζητήσοµε ένα θέµα που κατά τα 4/5 ή τα 9/10 είχε συζητηθεί. Έτσι; Εγώ ουδέποτε 
αρνήθηκα και στη συνέχεια όποτε ήθελε και να το κουβεντιάσοµε και να το 
ξανακουβεντιάσοµε, ένα θέµα που πρέπει να βασιστεί στη συναίνεση, στην οµοφωνία  για να 
µπορέσει να περπατήσει. 
∆εν έχω να πω κάτι άλλο. 

 
Προφανώς ο κ. ∆ήµαρχος αγνοεί τον τρόπο λειτουργίας µιας 
διαπραταξιακής επιτροπής. Η διαπαραταξιακή επιτροπή έχοντας στην 

ηµερήσια διάταξη το θέµα του Κανονισµού και εκ των υστέρων να συζητήσουµε δεν έχει 
κανένα νόηµα. Όλα τα προηγούµενα χρόνια όταν ξεκινήσαµε την προσπάθεια την τελευταία 
διετία για την ανακύκλωση µαζευόµασταν µε πρόσκληση τα µεσηµέρια, ο κ. Αθανασόπουλος 
ήταν παρόν, εγώ ο κ. Νταγιόπουλος ο κ. Αθανασόπουλος και ο κ. Μαλαπάνης, επί ώρες και 
συζητούσαµε αυτά τα πράγµατα.  Αν ήθελε λοιπόν και υπήρχε διάθεση να υπάρξει πρόσκληση 
της διαπαραταξιακής επιτροπής, αυτό έπρεπε να έχει γίνει το προηγούµενο χρονικό διάστηµα 
να έχοµε συζητήσει τον Κανονισµό ώστε ο Κανονισµός να έρθει στη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή 
συγκεκριµένος όπως ήδη θα είχε διαµορφωθεί από τη διαπαραταξιακή επιτροπή. Τα υπόλοιπα 
δεν είναι διαπαραταξιακή επιτροπή είναι κουβέντες µε τους επικεφαλής. Λυπάµαι κ. ∆ήµαρχε 
που για ακόµα µία φορά είστε προσβλητικός. 

 
Νοµίζω ότι οι λέξεις έχουν συγκεκριµένο περιεχόµενο και το περιεχόµενο αυτό 
δεν µπορούµε να το αλλοιώσουµε. Το τι σηµαίνει προσβολή είναι 

προσδιορισµένο µε απόλυτη ακρίβεια και εγώ προσπαθώ να µην προσβάλω ποτέ κανέναν. Εγώ 
έτσι αντιλαµβάνοµαι τη διαπαραταξιακή επιτροπή, να συζητάµε όλα τα θέµατα και σας είπα ότι 
αν κάτι δεν αντιλαµβάνοµαι ότι είναι σοβαρό σας παρακαλώ να µου το υποδεικνύεται και να 
συζητάµε όποτε το νοµίζετε και όποτε το θεωρείτε και δεν το αρνήθηκα ποτέ. Γιατί αλήθεια να 
το κάνω; Και σε όλα τα µεγάλα ζητήµατα τα οποία ήρθανε εδώ που απασχολούν την πόλη 
συµπορευτήκαµε. Αλλά σκέφτηκα, ένα θέµα που σχεδόν στο σύνολό του ήταν κουβεντιασµένο 
και εξαντληµένο, από το να βρίσκεται στο ντουλάπι εν πάση περιπτώσεις ας έρθει στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο. Το κουβεντιάσαµε στο πρώτο θεσµικό όργανο, το κουβεντιάζουµε στο 
δεύτερο θεσµικό όργανο, αν νοµίζετε ότι κάτι δεν κουβεντιάστηκε στην αρχή της διαδικασία 
πέστε κύριε συνάδελφε: ¨Υπάρχει ένα πρόβληµα εδώ, αφήστε το να το κουβεντιάσουµε µετά 
από κάποια τέρµινα.¨. Είπα, ας έρθει ο Κανονισµός για ψήφιση εν πάση περιπτώσει, για 
συµπλήρωση, αυτό το οποίο έχετε κουβεντιάσει, τίποτε άλλο. Γι΄ αυτό λοιπόν σας παρακαλώ, 
µε όποιον τρόπο νοµίζετε εσείς και µε όποια διαδικασία νοµίζετε ότι πρέπει να κουβεντιάζοµε, 
να µου το πείτε και σας λέω ότι θα το αποδεχτώ. Ότι νοµίζετε και για όποιο θέµα νοµίζετε και 
µε όποια διαδικασία θεωρείτε εσείς ορθή. Ούτε εγώ ούτε η πλειοψηφία δεν έχει κανένα λόγο 
να κρύψει τίποτα ή να µην κουβεντιάσει κάτι.   
Ευχαριστώ πολύ. 
 

 
Ευχαριστώ κ. ∆ήµαρχε. 
Ορίστε κ. Νταγιόπουλε. 

 
 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 
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Η κάθε λέξη έχει πράγµατι τη δική της έννοια και το άτυπο είναι άτυπο 
όµως από τον Κανονισµό δεν είναι άτυπο, προβλέπεται από τον κανονισµό 

η σύσταση επιτροπής είτε φωτισµού είτε καθαριότητος είτε νεκροταφείου, οτιδήποτε. ∆εν 
είναι λοιπόν άτυπο, απλά δεν τηρούµε ή δεν εφαρµόζοµε κάποια άρθρα γιατί θεωρούµε ότι 
είναι περιττά, του κώδικα, οπουδήποτε.  Το άτυπο λοιπόν έχει την έννοιά του, αν ο κ. 
∆ήµαρχος συνεχίζει να λέει ότι είναι άτυπη ας την κάνει άτυπη όµως εκ τους κώδικος είναι 
τυπικότατη και νόµιµη.  

 
Κύριε Νταγιόπουλε, άλλες είναι αυτές οι επιτροπές οι οποίες προσδιορίζονται από 
τον κώδικα. 

 
Λάθος κ. ∆ήµαρχε. Λάθος. Να διαβάσουµε µαζί. Σας παρακαλώ, επί του 
κώδικος δεν θέλω µαθήµατα.  Προβλέπεται και επιτροπή καθαριότητος και 

οτιδήποτε. Ακόµα και να συµµετέχουνε και επαγγελµατίες. 
 
Ακούστε µε. Θέλετε να µιλήσω; Αν δεν θέλετε να µην µιλήσω.  
Λοιπόν οι επιτροπές αυτές οι οποίες προβλέπονται από τον κώδικα ο οποίος έχει 

ψηφιστεί τελευταία είναι διαφορετικές. Αποφασίζονται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και έχουν 
συγκεκριµένο έργο και συγκεκριµένη αποστολή. Εδώ µιλάµε για µία διαπαραταξιακή επιτροπή 
η οποία καλύπτει ολόκληρη την ύλη η οποία απασχολεί τον ∆ήµο. Λοιπόν γι’  αυτήν την 
διαπαραταξιακή επιτροπή, ολόκληρη, όχι επιµέρους επιτροπές, οι επιµέρους επιτροπές 
προβλέπονται, είµαστε ανοιχτοί να συζητήσοµε όλα τα θέµατα οποτεδήποτε θέλετε και για όσο 
χρόνο θέλετε. Εδώ είµαι όλη µέρα, ερχόσαστε και µου λέτε ότι δεν συζητάµε;  Το ζητήσατε 
ποτέ; Εγώ σας το ζητώ. Ακούστε να σας πω, εγώ το ζητώ, όποτε νοµίσετε και εσείς ότι 
υπάρχει ένα θέµα ζητήστε το να το κουβεντιάσοµε.  

 
Συγγνώµη υπάρχει εδώ µια διαφορά µε τον κ. ∆ήµαρχο. Το 
¨διαπαραταξιακή¨ είναι για να ενισχυθεί η έννοια και η λειτουργία της 

επιτροπής, δεν παύει να έχει τη λέξη επιτροπή και είναι αρµοδιότητα του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου να το… Το ¨διαπαραταξιακή¨ σας πείραξε; Το ¨διαπαραταξιακή¨ ενισχύει τα 
καθήκοντα της ∆ηµοτικής Αρχής. 
 

 
Ευχαριστώ.  
Κύριε Αθανασόπουλε. 

 
Ζητώ συγγνώµη, σοβαροί λόγοι µου επέβαλαν αν είµαι απών, λόγοι που 
ελάχιστες φορές στη ζωή του ανθρώπου συµβαίνουν, παρά ταύτα είµαι 

παρών δηλώνοντας ότι τίποτα δεν είναι τέλειο και εναπόκειται σε οποιαδήποτε στο µέλλον και 
στο επόµενο συµβούλιο και στο µεθεπόµενο, συµπληρώσεως – διορθώσεως – τροποποιήσεως. 
Έχουµε ιερό καθήκον όλοι να προστατεύσουµε την αξιοπρέπεια της πόλεως και αυτό κάνουµε 
και όλες οι ∆ηµοτικές Αρχές στο µέτρο  που κατόρθωσαν προσπάθησαν. Όµως η πόλης 
διάζεται βαναύσως. Όσοι δεν γνωρίζουν. Εγώ είµαι 20 ώρες το 24ωρο στο πόδι, ξέρω που 
πέφτουνε φορτηγά από νοικοκυραίους της Καλαµάτας που δραστηριοποιούνται  και λυπάµαι. 
∆εν θέλω να επεκταθώ. Εγώ ξέρω πόσοι έχουν πάει στο αυτόφωρο µέσα και επί της 
προηγούµενης ∆ηµοτικής Αρχής που ήµουνα αντιπολίτευση. Παρά ταύτα ανέλαβα τις ευθύνες 
µου και θα τις αναλάβω και όταν φύγω από εδώ γιατί θεωρώ ιερό καθήκον µου και ιερό 
καθήκον του οποιουδήποτε δηµότη να προστατέψει αυτήν την έρηµη την πόλη η οποία 
δυστυχώς  είναι σε µία κατάσταση που δεν της αξίζει. Και σας λέω µε παρρησία και απόλυτη 
βεβαιότητα ότι η κατάσταση θα βελτιώνεται συνεχώς µε αποτέλεσµα και αποκορύφωµα λίαν 
προσεχώς το κεφάλαιο ¨Περιβάλλον και καθαριότητα¨  θα κλείσει οριστικά και αµετάκλητα 
υπό οιασδήποτε συνθήκας διότι αυτή είναι η υποχρέωσή µας. Είναι η πρώτη υποχρέωση και 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: 
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πρώτο καθήκον, προηγείται έναντι όλων και προς αυτή την κατεύθυνση έχω την αίσθηση ότι 
θα βοηθήσουµε όλοι και οι συνδηµότες θα βοηθήσουν και αυτοί που δυστυχώς, οι ελάχιστοι, 
που δεν το πράττουν θα πληρώσουν τις συνέπειες των πράξεών τους. Είµαστε υποχρεωµένοι 
να είµαστε δίκαιοι και προς την κατεύθυνση αυτή κάλεσα και τους εργαζόµενους και είµαι 
σίγουρος γι΄ αυτό, ότι καµία διάκριση προς καµία κατεύθυνση, ούτε προς κουµπάρους ούτε 
προς συγγενείς ούτε προς φίλους ούτε προς πολιτικά προσκείµενους, δεν θα υπάρξει διάκριση 
διότι αν αντιληφθώ στην πορεία ότι κάπως κάνει διάκριση εις βάρος του οποιουδήποτε δηµότη 
ανεξαρτήτως που βρίσκεται, σε κανένα ταλαίπωρο θα έλεγα που πράγµατι επί των πραγµάτων 
τελεί σε άγνοια ή δεν έχει επίγνωση των πράξεών του  να δεχτώ οποιαδήποτε επιείκεια, αλλά 
δυστυχώς αυτοί είναι πιο συνειδητοί συνδηµότες εκτός από ορισµένους οι οποίοι, σας λέω και 
κάτι που ενδεχοµένως θα ήθελα να το ζητήσω, να µου δώσετε την εξουσιοδότηση να 
διαποµπεύω και να δηµοσιοποιώ τα ονόµατά τους και ξέρω ότι δεν θα το κάνετε αλλά εγώ θα 
το κάνω µε δική µου πρωτοβουλία. Γι΄  αυτό δεν θα κάνω τίποτα πίσω, σε καµία περίπτωση. Ο 
οιοσδήποτε διανοηθεί να πράξει αυτά που πράττει, κιαι τους γνωρίζω πάρα πολύ καλά, θα τους 
διαποµπεύω µε δική µου [πρωτοβουλία και θα αναλάβω τις ευθύνες µου. Και αν η Επιτροπή 
Προστασίας των Προσωπικών ∆εδοµένων  δεν µου το επιτρέπει, θα πάω στα ποινικά 
δικαστήρια και θα αναλάβω τις ευθύνες µου και δεν θα εκθέσω κανέναν.  
 
Και κλείνω κ. ∆ήµαρχε, συγγνώµη διότι το κεφάλαιο δεν είναι τόσο απλό, κλείνω ότι θα 
υπάρξει  µία δίµηνος ενηµέρωση προς πάσα κατεύθυνση, θα ενταθεί η ενηµέρωση, έχει 
ξεκινήσει πριν 10 χρόνια, και µε τα σχολεία, για την ανακύκλωση κ.λ.π.   Θα κωδικοποιηθεί 
όντως στο µέτρο που είναι επιτρεπτών, θα διανεµηθεί µέσω της ∆ΕΥΑΚ προκειµένου, νοµίζω, 
γίνει γνώστης ο κάθε δηµότης των υποχρεώσεών του, ταυτόχρονα µε την ένσταση προς 
αυτήν την κατεύθυνση και νοµίζω ότι δεν είναι αντικείµενο καµίας ∆ηµοτικής Αρχής το 
κεφάλαιο, όντως να ζητήσω και γι΄ αυτό συγγνώµη γύρω από τη διαπαραταξιακή επιτροπή και 
στο µέρος που εµένα περισσότερο αναλογεί, ήταν λάθος δικό µου και δεν ήταν του ∆ηµάρχου, 
ζητώ συγγνώµη που έπρεπε πιο πριν, έτσι να συνεχίσουµε µια προσπάθεια που είχαµε 
ξεκινήσει, η ευθύνη είναι δική µου, συγγνώµη κ. ∆ήµαρχε δεν είναι δική σας γιατί είχαµε µία 
συνεργασία κατά το παρελθόν µε τους συναδέλφους όλα αυτά τα χρόνια και δυστυχώς αυτό 
τον καιρό γεγονότα έκτακτα δεν µου επέτρεψαν στο βαθµό που έπρεπε να συζητήσω µαζί 
τους.  
Κλείνοντας κύριοι συνάδελφοι, σας λέω και πάλι, και ζητώ συγγνώµη για την κατάχρηση του 
χρόνου, ότι οποιαδήποτε πρότασή σας εις το µέλλον… Τίποτα δεν είναι τέλειο. Ο 
προηγούµενος Κανονισµός που είχε έρθει επί των ηµερών µου ξανά, το είχαµε συζητήσει, ήταν 
αποτέλεσµα 3-4 Κανονισµών της Ελλάδας ολοκλήρου, της Αυστρίας τον οποίο είχα ζητήσει να 
µεταφραστεί και του Καναδά και ήταν ένας εξαµηνιαίος αγώνας προκειµένου να γίνει ο 
προηγούµενος Κανονισµός ο οποίος είπα γιατί, δεν υπήρχαν εκείνα τα θεσµικά όργανα να 
επιτηρήσουν κ.λ.π.. 
Θα παρακαλούσα λοιπόν, και θα παρακαλούσα και ιδιαίτερα τον κ. Κοσµόπουλο επειδή 
συνεργαστήκαµε άψογα όλα αυτά τα χρόνια, να είναι οµόφωνη.  

 
Ευχαριστώ. 
Κύριε ∆ήµαρχε. 
 
Πρέπει να πω µία κουβέντα. Είναι δύσκολη η βραδιά απόψε, δεν ξέρω µήπως 
φταίνε και οι καιρικές συνθήκες.  Ο κ. Αθανασόπουλος, και τον ευχαριστώ που 

είναι απόψε εδώ, και την κόρη του παντρεύει µεθαύριο και τα παραδοσιακά γίνονται απόψε και 
τον έχω κρατήσει  στο Συµβούλιο, θέλω να πω ότι προφανώς και δεν εννοούσε τα περί 
διαπόµπευσης. Από αυτή τη ∆ηµοτική Αρχή ο νόµος και τα δικαιώµατα των πολιτών θα 
τηρηθούν απαρέγκλιτα. Νοµίζω ήταν µία ακραία έκφραση, δεν εννοούσε αυτό ακριβώς και 
οπωσδήποτε η δράση της ∆ηµοτικής Αρχής θα είναι συγκροτηµένη και ύστερα από 
συνεννόηση όλων. Ουδείς αυτονοµείται και δρα  µόνος του.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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Ευχαριστώ πολύ.  
 
Ευχαριστώ κ. ∆ήµαρχε. 

 
Εµείς να κάνουµε µια δήλωση, ότι ύστερα από την τοποθέτηση του κ. 
Αθανασόπουλου ο οποίος ευθαρσώς ανέλαβε την ευθύνη και απέδειξε µε 

τον τρόπο αυτό τι θα πει προσβολή, εµείς θα ψηφίσουµε οµόφωνα τον Κανονισµό.   
 
Κύριε Μπάκα, συνεχίζεται στο ΟΧΙ; 

 
Ναι.  
Μια δήλωση θέλω να κάνω. Κύριε Πρόεδρε, εγώ δεν µεταφέρω σ΄ αυτήν 

την αίθουσα προσωπικές απόψεις, υπάρχει πίσω µου ένας συνδυασµός, η απόφαση του 
συνδυασµού µε δεσµεύει.  
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόµενα, την υπ΄ αριθµ. 268/2007 απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής 
καθώς επίσης και τις διατάξεις των άρθρων 75 και 79 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006), µεταξύ των 
παρόντων κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας δηµοτικών συµβούλων, µειοψηφούντος του κ. 
Μπάκα Ιωαν. ο οποίος τάσσεται ΚΑΤΑ, κατά πλειοψηφία και πλέον της απόλυτης πλειοψηφίας 
του συνολικού αριθµού των µελών (∆ηµοτικών Συµβούλων και Προέδρων Τοπικών 
Συµβουλίων),    
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 

Εγκρίνει τον Κανονισµό Καθαριότητας του ∆ήµου Καλαµάτας όπως τον εισηγήθηκε 
η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας µε την υπ΄ αριθµ. 268/2007 
απόφασή της, το πλήρες κείµενο του  οποίου έχει αναλυτικά έχει ως εξής: 
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ 
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. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 
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� 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 
 
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 κλπ ανάλογα απορρίµµατα. 
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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. 

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 και στις παραγράφους 
α,β,γ, (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. 

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. 

δ) Η εφαρµογή προγράµµατος διαλογής στην πηγή για ανακύκλωση απορριµµάτων. 

ε)  Η λήψη έκτακτων µέτρων για την καθαριότητα της πόλης. 

στ) Η λήψη µέτρων για την αποτροπή παραγωγής, διακίνησης και αποθήκευσης των 
απορριµµάτων και αποβλήτων που περιγράφονται στο άρθρο 3 σαν τοξικά - 
επικίνδυνα. 

ζ) 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. 

η) Η προστασία της υγείας των εργαζοµένων. 

θ)  Η διατήρηση της δηµόσιας υγείας και η προστασία του περιβάλλοντος. 

ι)  Η µέριµνα για την τοποθέτηση των κατά περίπτωση κατάλληλων κάδων, η 
διατήρησή τους σε καλή και καθαρή κατάσταση. 
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κ)  Η επανατοποθέτησή των κάδων µετά την εκκένωση στην προβλεπόµενη θέση 
και στην κατά περίπτωση ενδεδειγµένη κατάσταση λειτουργίας. 

λ)   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. 
 
 
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 
πλαστικούς 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 
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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. 

� 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. 

� Για όσους εντοπίζονται να παραβαίνουν τις διατάξεις αυτές, ο ∆ήµος επιβάλλει 
πρόστιµο ύψους 30 ΕΥΡΩ για κάθε µία. Για κάθε νέα παράβαση για την ίδια αιτία 
από το ίδιο πρόσωπο, το πρόστιµο 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. 

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. 



Συνεδρίαση :24/2007                                 Πέµπτη  26 / 07 / 2007 ΑΠΟΦΑΣΗ  491/2007 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  17 

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. 

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.  Για όσους παραβαίνουν 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 11 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 παραβαίνουν 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) 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 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. Στους παραβάτες θα 
επιβάλλεται πρόστιµο από 150 έως 600ΕΥΡΩ ανάλογα µε τον όγκο των 
απορριµµάτων. 
 
β) Ειδικά για τα απορρίµµατα που αναφέρονται στο άρθρο 3, ενότητα ειδικών 
απορριµµάτων, παράγραφο β του παρόντος κανονισµού (µπάζα και άλλα αδρανή 
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υλικά που προέρχονται από εκσκαφές, κατεδαφίσεις ανακαινίσεις οικοδοµών και 
λοιπά) µεταφέρονται µε ευθύνη του ιδιοκτήτη ή του υπεύθυνου εργασιών 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 
δύο (2) ηµέρες, θεωρούνται ότι καταλαµβάνουν δηµοτικό χώρο , κοινόχρηστο 
και οι υπεύθυνοι υποχρεώνονται να αποδώσουν ειδικό τέλος και πρόστιµο όπως 
προβλέπεται 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. 

� Μπάζα που προέρχονται από κατασκευές κατοικιών µετά από συνεννόηση του 
δηµότη µε την Υπηρεσία Καθαριότητας, είναι δυνατόν να αποµακρυνθούν µε 
αυτοκίνητα του ∆ήµου, αφού αυτά είναι συσκευασµένα σε σάκους των 10-15 
κιλών, υπερβαίνουν το ένα κυβικό (1κ.µ.) και αφού ο ενδιαφερόµενος έχει 
πληρώσει στο ∆ήµο το ποσό των 15 ΕΥΡΩ για κάθε επιπλέον κυβικό µέτρο. 

� Στην περίπτωση που ρίπτονται µπάζα σε ακάλυπτους χώρους όπως οικόπεδα, 
ρέµατα, άλση κ.τ.λ. ή εκτός σχεδίου, στους παραβάτες εκτός από τις ποινές 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 επιρριπτόµενων αδρανών. Σε περίπτωση επανάληψης 
το πρόστιµο είναι δεκαπλάσιο αυτού που επιβλήθηκε προηγούµενα. 

 
γ) Οι ιδιοκτήτες σκύλων κλπ ζώων συντροφιάς οφείλουν, 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  οφείλουν 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 οφείλουν στη διάρκεια της βόλτας των ζώων τους, να 
φέρουν πάντοτε µαζί τους 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. 
 
 Για όσους συλλαµβάνονται να παραβαίνουν τις διατάξεις αυτές, ο ∆ήµος επιβάλλει 
πρόστιµο ύψους 15 ΕΥΡΩ για κάθε µία. Για κάθε νέα παράβαση για την ίδια αιτία 
από το ίδιο πρόσωπο, το πρόστιµο θα διπλασιάζεται κάθε φορά. 
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 δ) 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 οφείλουν 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. Στους παραβάτες, εκτός από τις 
προβλεπόµενες άλλες νόµιµες κυρώσεις, ο ∆ήµος επιβάλλει πρόστιµο που 
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 οφείλουν 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) Οι κάτοικοι οφείλουν 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 
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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. 
 
� Για όσους εντοπίζονται να παραβαίνουν τις διατάξεις αυτές, ο ∆ήµος επιβάλλει 

πρόστιµο ύψους 30 ΕΥΡΩ για κάθε µία. Για κάθε νέα παράβαση για την ίδια αιτία 
από το ίδιο πρόσωπο, το πρόστιµο θα διπλασιάζεται κάθε φορά. 

 
β) Οι κάτοικοι επίσης οφείλουν 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 καθώς και τα τηλέφωνα και 
καλώδια. Τα απόβλητα αυτά οι κάτοικοι οφείλουν 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 είναι υποχρεωµένοι οι ίδιοι να µεταφέρουν και αποθέτουν τα 
µικρού µεγέθους Α.Η.Η.Ε. σε ειδικούς κάδους, αµέσως µόλις οι κάδοι αυτοί 
τοποθετηθούν, 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 οφείλουν τα Α.Η.Η.Ε. που προκύπτουν 
από την δραστηριότητά τους να τα διαχειρίζονται σύµφωνα µε τη νοµοθεσία. 
 
Για όσους συλλαµβάνονται να παραβαίνουν τις διατάξεις αυτές, ο ∆ήµος επιβάλλει 
πρόστιµο ύψους 30 ΕΥΡΩ για κάθε µία. Για κάθε νέα παράβαση για την ίδια αιτία 
από το ίδιο πρόσωπο, το πρόστιµο θα διπλασιάζεται κάθε φορά. 
 
γ) Οι κάτοικοι επίσης οφείλουν, 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.  
 
Για όσους παραβαίνουν τις ανωτέρω διατάξεις επιβάλλεται πρόστιµο από 60 έως 
300 ΕΥΡΩ ανάλογα µε τη σοβαρότητα και το επαναλαµβανόµενο της παράβασης. 
 
δ) Οι κάτοικοι επίσης οφείλουν 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 
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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 οφείλουν, 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. 
 
Για όσους εντοπίζονται να παραβαίνουν τις διατάξεις αυτές, ο ∆ήµος επιβάλλει 
πρόστιµο ύψους 30 ΕΥΡΩ για κάθε µία. Για κάθε νέα παράβαση για την ίδια αιτία 
από το ίδιο πρόσωπο, το πρόστιµο θα διπλασιάζεται κάθε φορά. 
 
ε) 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), οφείλουν 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 
ανεξέλεγκτη απόρριψή τους οπουδήποτε είτε η διάθεσή τους σε άλλους φορείς, 
πέραν των παραπάνω αδειοδοτηµένων. 
 
Για όσους παραβαίνουν τις ανωτέρω διατάξεις επιβάλλεται πρόστιµο από 60 έως 
300 ΕΥΡΩ ανάλογα µε τη σοβαρότητα και το επαναλαµβανόµενο της παράβασης. 
 
στ) Οι επιχειρήσεις ετοιµασίας και διάθεσης φαγητών όπως είναι τα εστιατόρια, 
ξενοδοχεία, καντίνες, κέτερινγκ κλπ οφείλουν 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. 
 
Για όσους παραβαίνουν τις ανωτέρω διατάξεις επιβάλλεται πρόστιµο από 60 έως 
300 ΕΥΡΩ ανάλογα µε τη σοβαρότητα και το επαναλαµβανόµενο της παράβασης. 
 
ζ) Τα σφαγεία, πτηνοσφαγεία, εργαστήρια κοπής κρέατος, αλλαντοποιεία, 
κρεοπωλεία και ιχθυοπωλεία, είτε λειτουργούν ως ανεξάρτητες επιχειρήσεις είτε 
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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), οφείλουν 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. 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. 
 
Για όσους παραβαίνουν τις ανωτέρω διατάξεις επιβάλλεται πρόστιµο από 60 έως 
300 ΕΥΡΩ ανάλογα µε τη σοβαρότητα και το επαναλαµβανόµενο της παράβασης.  
 
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 

Ρύπανση και απόρριψη αντικειµένων 

1.  Ρύπανση των κοινοχρήστων χώρων (πλατείες, δρόµοι, παιδικές χαρές, πάρκα, 
χώροι πρασίνου, αθλητικές εγκαταστάσεις κλπ) που προκαλείται από την 
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αυθαίρετη απόρριψη αντικειµένων µικρής συσκευασίας και ειδών ατοµικής 
χρήσης από πεζούς, επιβάτες, πλανόδιους µικροπωλητές, πωλητές λαϊκών 
αγορών, 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 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 οφείλουν να 
τοποθετούν στους ΜΠΛΕ ή ΓΚΡΙ κάδους αντίστοιχα ενώ επίσης πρέπει να 
µεριµνούν για τη γενικότερη καθαριότητα του χώρου που καταλαµβάνουν. 

3.  Οι υπεύθυνοι γενικά οικοδοµικών εργασιών οφείλουν 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. 

4.  Στους παραβάτες των παραπάνω διατάξεων επιβάλλεται πρόστιµο από 15 έως 
150 ΕΥΡΩ ανάλογα µε το µέγεθος και τη σοβαρότητα της ρύπανσης. 

Σε περίπτωση επανάληψης και για κάθε νέα παράβαση, για την ίδια αιτία, από το 
ίδιο πρόσωπο θα διπλασιάζεται ενώ  το πρόστιµο θα τριπλασιάζεται σε περιπτώσεις 
καταστροφής. Στις περιπτώσεις, όπως της παρ. 1, που ακολουθούν εργασίες 
αποκατάστασης, θα επιβάλλεται πρόστιµο ίσο µε την αντίστοιχη δαπάνη. 
  
 
ΑΡΘΡΟ 12 

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 30 έως 600 ΕΥΡΩ ανάλογα το µέγεθος της 
ρύπανσης. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 13 

Υποχρεώσεις καταστηµαταρχών 
 
Καταστήµατα στα οποία παρατηρείται παραγωγή κάθε είδους απορριµµάτων από 
την κατανάλωση των προσφεροµένων ειδών (καταστήµατα πρόχειρου και 
γρήγορου φαγητού, ψιλικατζίδικα, περίπτερα, αναψυκτήρια κλπ) οφείλουν να 
τοποθετούν µε δική τους δαπάνη δοχεία απορριµµάτων και σταχτοδοχεία αλλά και 
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 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 συµµορφούµενους µε τη διάταξη 
αυτή επιβάλλεται πρόστιµο 60 έως 300 ΕΥΡΩ και σε περίπτωση και τρίτης 
υποτροπής αφαιρείται η άδεια λειτουργίας. 
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ΑΡΘΡΟ 14 

Καθαριότητα δηµοτικών χώρων χρησιµοποιούµενων από επιχειρήσεις. 
 
Επιχειρήσεις που χρησιµοποιούν, µετά από άδεια δηµοτικούς και κοινόχρηστους 
χώρους όπως καφενεία, καφετέριες, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια και συναφή, 
οφείλουν να διατηρούν διαρκώς αυτούς τους χώρους καθαρούς, µέχρι και του 
ρείθρου του πεζοδροµίου, τοποθετώντας µε δική τους δαπάνη καλαθάκια και 
σταχτοδοχεία 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,  οφείλουν να 
απελευθερώσουν οργανωµένα και µε τάξη τον χώρο που έχουν καταλάβει, από 
τραπεζοκαθίσµατα, ξαπλώστρες, οµπρέλες, τέντες κλπ αντικείµενα, και να τον 
παραδώσουν 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 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 οµπρελών, καθίσµατα κλπ). 
 
Η µη συµµόρφωση των επιχειρήσεων µε εποχιακή δραστηριότητα µε τα παραπάνω 
τιµωρείται µε πρόστιµο 60 έως 300 ΕΥΡΩ  ανάλογα µε την έκταση, τη σοβαρότητα 
και την επικινδυνότητα της ρύπανσης, ενώ σε περίπτωση συνέχισης της 
παράβασης, παρά τις συστάσεις του ∆ήµου, η χορήγηση νέας άδειας χρήσης του 
συγκεκριµένου δηµοτικού χώρου την επόµενη σαιζόν θα γίνεται στη διπλάσια από 
την προβλεπόµενη τιµή ώστε να καλύψει ο ∆ήµος τα όποια έξοδα στα οποία έχει 
υποβληθεί προκειµένου ο ίδιος να καθαρίσει έγκαιρα το χώρο και να αποκαταστήσει 
την αισθητική της πόλης. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 15 

Ρύπανση ακάλυπτων χώρων, δασών και προστασία τους. 
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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 και διώκεται σύµφωνα µε τις ποινές που προβλέπει το 
άρθρο 119 του Ν. 1892/90. 
 

2. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιµο από 30 έως 600 ΕΥΡΩ πέραν των άλλων 
κυρώσεων. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 16 

Ρύπανση από την υπαίθρια αποθήκευση υλικών. 

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 αλλά προστατευτικά µέτρα που του υποδεικνύονται, ανακαλεί την 
άδεια και ειδοποιεί την αστυνοµική αρχή για την παράβαση. 

Σε περίπτωση που ο υπόχρεος δεν προβαίνει στην αποµάκρυνσή τους, αυτό 
γίνεται από τις υπηρεσίες του ∆ήµου µε δαπάνη του παραβάτη 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 απ΄την κείµενη 
νοµοθεσία πρόστιµο από 60 έως 600 ΕΥΡΩ ανάλογα µε τη σοβαρότητα και το 
µέγεθος της ρύπανσης. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 17 

Καθαριότητα οικοπέδων. 
 
Οι ιδιοκτήτες και οι νοµείς οικοπέδων οφείλουν να τα διατηρούν πάντοτε ελεύθερα 
από απορρίµµατα ακόµη και όταν προέρχονται από τρίτους. Γι αυτό οφείλουν να τα 
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περιφράξουν (σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΓΟΚ) και να προβαίνουν σε περιοδική 
καθαριότητα . 

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 ιδιοκτητών και των νοµέων αυτών των χώρων, που 
ευθύνεται καθένας από αυτούς σε ολόκληρο και τις εισπράττει ο ∆ήµος Καλαµάτας. 

Οι παραβάτες της προηγουµένης παραγράφου τιµωρούνται για κάθε παράβαση µε 
πρόστιµο 30 ΕΥΡΩ.  

Σε περίπτωση επανάληψης για κάθε νέα παράβαση για την ίδια αιτία από το ίδιο 
πρόσωπο το πρόστιµο θα διπλασιάζεται κάθε φορά εφόσον δεν υπάρχει 
συµµόρφωση στις έγγραφες ειδοποιήσεις του ∆ήµου. 
 
 
ΑΡΘΡΟ  18 

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 19 

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. 

2. Κατά των παραβατών, ανάλογα µε τη σοβαρότητα και το µέγεθος της ρύπανσης, 
επιβάλλεται πρόστιµο 30 έως 600 ΕΥΡΩ (10.223 έως 204.450 δραχµές). 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 20 

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. 

Οι παραβάτες τιµωρούνται µε πρόστιµο που προβλέπεται από τις σχετικές 
διατάξεις του ΚΟΚ και για κάθε περίπτωση υποχρεούνται στην αποκατάσταση 
τυχόν φθορών και ζηµιών. 
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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 
παραβάτες, πέραν των προβλεπόµενων από τον ΚΟΚ προστίµων που θα τους 
επιβάλλονται. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 21 

Εµπορική διαφήµιση.  
 
1. Η αφισοκόλληση, ο διασκορπισµός εντύπων, η αναγραφή συνθηµάτων και  

διαφηµιστικών, η ανάρτηση ταµπλό, πανό, επιγραφών, σηµάτων και λοιπών 
µπορούν να πραγµατοποιούνται µετά από σχετική άδεια που θα χορηγείται από 
το ∆ήµο κι εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του Νόµου 1491/84 
και οι σχετικές αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που καθορίζουν τους 
χώρους και τον τρόπο προβολής καθώς και τον τρόπο και χρόνο της 
αποµάκρυνσης τους. Κατά την χορήγηση της άδειας υποχρεωτικώς θα ορίζεται ο 
υπεύθυνος για την επικόλληση και αφαίρεση των αφισών, ευθυνόµενος εις 
ολόκληρον µε τον διαφηµιζόµενο φορέα. 

2. Σε περίπτωση που γίνονται τα παραπάνω χωρίς άδεια, ή µε υπέρβαση αυτής, 
πέραν των άλλων κυρώσεων που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία 
(άρθρο 7 Νόµος 1491/84) επιβάλλεται, ανάλογα µε τη βαρύτητα και την έκταση 
της ρύπανσης, πρόστιµο για κάθε περίπτωση ως εξής: 

α) Για την επικόλληση αφισών στους κάδους απορριµµάτων, τα πίλλαρ, φωτιστικά 
σώµατα και γενικά στους χώρους  όπου απαγορεύεται η αφισοκόλληση ή για τις 
περιπτώσεις που δεν έχει δοθεί άδεια, επιβάλλεται πρόστιµο  15 ΕΥΡΩ ανά 
αφίσα κατά περίπτωση. 

β)Για τις διαφηµιστικές γιγαντοαφίσες σε κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς χώρους που 
ρυπαίνουν ή υποβαθµίζουν το περιβάλλον, επιβάλλεται πρόστιµο 600 ΕΥΡΩ ανά 
αφίσα κατά περίπτωση. 

γ)Για την αυθαίρετη ρίψη φέιγ βολάν και διαφηµιστικών εντύπων, επιβάλλεται 
πρόστιµο 300 ΕΥΡΩ κατά περίπτωση . 

δ) Για τα διαφηµιστικά αυτοκόλλητα επί των καταστρωµάτων των πεζοδροµίων, 
πλατειών και επί του οδοστρώµατος, επιβάλλεται πρόστιµο 150 ΕΥΡΩ κατά 
περίπτωση. 

ε) Για τις διαφηµιστικές πινακίδες αναρτώµενες σε στύλους, υποσταθµούς κοινής 
ωφέλειας και σε σηµατοδότες και τα αεροπανό, επιβάλλεται πρόστιµο 150 ΕΥΡΩ 
κατά περίπτωση . 

 στ)Σε εταιρίες επικόλλησης γιγαντοαφισών για κόλλες-σχισµένες αφίσες στο 
δρόµο, απαράδεκτες εµφανίσεις ταµπλό, επιβάλλεται πρόστιµο 150 έως 600 
ΕΥΡΩ ανάλογα µε το µέγεθος της ρύπανσης. 

Ακόµα σε βάρος των παραπάνω καταλογίζονται όλες οι δαπάνες στις οποίες 
υποβάλλεται ο ∆ήµος για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 22  
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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. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 23 

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 24 

Προγράµµατα περιβαλλοντικής επιµόρφωσης και συµµετοχή των πολιτών. 

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 
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(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 25 

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 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 26 

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 παραβάτη. Τα 
πρόστιµα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό επιβάλλονται ανεξάρτητα 
από τις κυρώσεις που προβλέπονται σε άλλες διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας. 
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Τα πρόστιµα του παρόντος κανονισµού µπορούν να αναπροσαρµόζονται µε 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 27 

Οποιεσδήποτε ρυθµίσεις δια νόµων, κανονιστικών πράξεων κ.λ.π. που επιβάλλουν 
δεσµεύσεις και υποχρεώσεις, αυστηρότερες του παρόντος υπερισχύουν του 
παρόντος. 
 

ΒΑΣΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 

1. Ν.3463/2006 (∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας). 

2. Π.∆. 23/2002 «αρµοδιότητες, σύστηµα πρόσληψης, δικαιώµατα και 
υποχρεώσεις του προσωπικού της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας». 

3.  Υ.Α 69728/824/1996(Φ.Ε.Κ. Β΄ 358/1996) ‘µέτρα και όροι για τη διαχείριση 
των στερεών αποβλήτων. 

4. Κ.Υ.Α. 113944/1944/97 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1016/97) σχετικά µε τον Εθνικό 
Σχεδιασµό διαχείρισης στερεών αποβλήτων. 

5. Κ.Υ.Α. 14312/1302/2000 (Φ.Ε.Κ. Β΄723/2000) ‘συµπλήρωση και 
εξειδίκευση του Εθνικού Σχεδιασµού διαχείρισης στερεών αποβλήτων. 

6. Κ.Υ.Α. 114218/97 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1016/97) ‘κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών 
και γενικών προγραµµάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων. 

7. Κ.Υ.Α. 19396/1546/1997 (Φ.Ε.Κ.  Β΄  604/97) ‘µέτρα και όροι για τη 
διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων’. 

8. Κ.Υ.Α. Η.Π. 37591/2031/2003 ‘µέτρα και όροι για τη διαχείριση ιατρικών 
αποβλήτων από υγειονοµικές µονάδες’. 

9. Ν.2939/2001 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 179/2001) ‘συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση 
των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, ίδρυση Εθνικού Οργανισµού 
Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων 
(Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π)’. 

10.  Ν. 1650/1986 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 160/Β6)  ’για την προστασία του περιβάλλοντος 

11.  Κ.Υ.Α 10315  (Φ.Ε.Κ. Β΄ 369/93) ‘σταθερές εστίες καύσης για τη θέρµανση 
κτιρίων και νερού’. 

12.  Άρθρο 15 Κ.Ο.Κ  (Ν. 2696/99)  Εκποµπές ρύπων, θορύβων κ.τ.λ. 

13.  Ν. 2946/2001 ‘Υπαίθρια διαφήµιση, συµπολιτείες ∆ήµων και Κοινοτήτων’. 

14.  Π.∆.  27/1999 περί ‘κώδικα βασικής πολεοδοµικής νοµοθεσίας’. 

15.  Ν.  3170/2003  (Φ.Ε.Κ. Α΄ 191/03) ‘ζώα συντροφιάς, αδέσποτα ζώα 
συντροφιάς και άλλες διατάξεις’. 

16.  α)Π.∆. 82/2004 «Απόβλητα, λιπαντικά, έλαια» 

 β)Π.∆. 109/2004 «Μεταχειρισµένα ελαστικά οχηµάτων» 

 γ)Π.∆. 115/2004 «Χρησιµοποιηµένες ηλεκτρικές στήλες και  συσσωρευτές» 

 δ)Π.∆. 116/2004 «Οχήµατα Τέλους Κύκλου Ζωής» 

            ε)Π.∆. 117/2004 «Ηλεκτρικές και ηλεκτρονικός εξοπλισµός» 
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Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  ΟΙ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ 

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ 

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 1. Αργυροπούλου Βασιλική (Αντικαλάµου) 

 2. Αλευράς ∆ιονύσιος 2. Βεργινάδης Νικήτας (Νέδουσας) 

 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος 3. Κουµουνδούρος Νικόλαος (Μ. Μαντίνειας) 

 4. Γουρδέας Ανδρέας 4. Σπανός Αντώνιος (Ασπροχώµατος) 

 5. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 5. Χειλάς Ευάγγελος (Βέργας) 

 6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 6. Χρυσοµάλης Ιωάννης (Καρβελίου) 

 7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

 8. Καµβυσίδης Ιωάννης   

 9. Κλείδωνας Θεοφάνης   

 10. Κοσµόπουλος Βασίλειος  

 11. Κουδούνης Αργύριος  

 12. Κουρκουτάς Γεώργιος  

 13. Μιχαλόπουλος Σωτήριος  

 14. Μπάκας ∆ηµήτριος  

 15. Μπάκας Ιωάννης  

 16. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

 17. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 18. Πολίτης ∆ηµήτριος  

 19. Σπίνος Γεώργιος  

 20. Τσακαλάκου Σταυρούλα   
 

Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 9 Αυγούστου 2007 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 


