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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  03/2008 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  047/2008  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 7η Φεβρουαρίου 2008, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 3η/2008 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 01-02-2008 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε 
σύµφωνα µε το νόµο. 
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης,  
Πρόεδρος του Σώµατος, 2)  Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς ∆ιονύσιος, 4) Γιαννακούλας 
Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος,  8) 
Ηλιόπουλος Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ΄ αριθµ. 045 απόφαση), 9) Καµβυσίδης Ιωάννης, 
10) Κλείδωνας Θεοφάνης, 11) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 12) Κουδούνης Αργύριος, 13) 
Κουρκουτάς Γεώργιος, 14) Λαγανάκος Γεώργιος, 15) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας 
∆ηµήτριος (εκτός των  υπ΄ αριθµ. 048 και 049 αποφάσεων), 17) Μπάκας Ιωάννης (εκτός των  
υπ΄ αριθµ. 048 και 049 αποφάσεων), 18) Μπασακίδης Νικόλαος, 19) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 
20) Οικονοµάκου Μαρία, 21) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 22) Πολίτης ∆ηµήτριος, 23) Σπίνος 
Γεώργιος και 24) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ΄ αριθµ. 050 απόφαση).  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Ηλιόπουλος 
Παναγιώτης, 2) Ράλλης Γεώργιος και 3) Τσακαλάκου Σταυρούλα.  
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκε επίσης ο Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου Καρβελίου, επειδή στην 
ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνεται θέµα που αφορά στο εν λόγω Τοπικό ∆ιαµέρισµα, ο οποίος 
και παραβρίσκεται. 
 
  
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαµάτας» κ. 
Νικόλαος ∆ιασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.  
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου Καλαµάτας κ. Παναγιώτης 
Κουτσογιαννόπουλος. 
 
 
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 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

∆ράσεις για προστασία περιβάλλοντος. 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Κοσµόπουλος, αναφέρει τα εξής: 
 
Είχε δεσµευθεί απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι ως το ∆εκέµβρη του 2008 θα έχει κλείσει 
όλες τις παράνοµες χωµατερές. Το εγχείρηµα βέβαια σήµερα κρίνεται ως ακατόρθωτο 
δεδοµένου ότι επισήµως λειτουργούν περίπου 1.300 σκουπιδότοποι αλλά στην πράξη είναι 
πάνω από 3.000 και το σηµαντικότερο είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία τους χρησιµοποιείται 
από τις δηµοτικές αρχές. Σε εφαρµογή προγραµµάτων της τελευταίας 10ετίας λειτουργούν σε 
όλη τη χώρα 45 ΧΥΤΑ που καλύπτουν 318 δήµους και σε εκτέλεση βρίσκονται µόνο 57 έργα 
σε ισάριθµες περιοχές από τα οποία µάλιστα τα 18 αφορούν επεκτάσεις ήδη υπαρχόντων 
ΧΥΤΑ. Μετά την ολοκλήρωσή τους βέβαια εκτιµάται ότι στην επόµενη 2ετία θα µπορέσουν να 
κλείσουν σταδιακά περίπου 650 µεγάλες χωµατερές. Τα µαντάτα όµως παραµένουν πάρα πολύ 
άσχηµα για ορισµένες µεγάλες περιοχές και µεγάλες πόλεις όπως είναι αυτές της 
Πελοποννήσου, γενικά η περιοχή της Πελοποννήσου, τα Γιάννενα, η νότια Εύβοια, η ∆ράµα, η 
Αλεξανδρούπολη αλλά και σηµαντικά νησιά όπως η Νάξος, η Μήλος και η Λευκάδα όπου οι 
τοπικές αρχές, δυστυχώς και εµείς, όχι µόνον εξακολουθούν να χρησιµοποιούν χωµατερές 
αλλά δεν έχουν προωθήσει καν τη χωροθέτηση σύγχρονων χώρων υγειονοµικής ταφής 
απορριµµάτων. 
 
Και τώρα περνάω στο σηµαντικότερο ίσως. Κυβερνητικά στελέχη εκτιµούν ότι σ’  αυτές τις 
περιπτώσεις θα πέσουν τσουχτερά πρόστιµα από τη κοµισιόν και µάλιστα έχουν πει 
χαρακτηριστικά ότι το ύψος τους σχεδόν θα φτάσει τα κονδύλια που έχουν εξασφαλισθεί από 
το 4ο κοινοτικό πλαίσιο για τις συγκεκριµένες περιοχές, µε δεδοµένα παράλληλα το γεγονός ότι 
µε χαµηλούς ρυθµούς προχωρά το πρόγραµµα αποκατάστασης των παλιών σκουπιδοτόπων για 
το οποίο έχουν εξασφαλισθεί παρόλα αυτά πόροι της τάξεως των 250.000.000 ευρώ. 
 
Η Καλαµάτα µπορεί να απαντήσει σ΄ αυτόν τον κίνδυνο των µεγάλων προστίµων τα οποία 
έρχονται. Και µπορεί να απαντήσει πρώτον µε τη λειτουργία της ΜΟΛΑΚ. Πιστεύουµε ότι 
πρέπει να λειτουργήσει το συντοµότερο δυνατόν και στηρίζουµε τη λειτουργία της όπως 
στηρίζουµε και τις προσπάθειες και τις δηλώσεις του κ. ∆ηµάρχου ότι η ΜΟΛΑΚ µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί µόνο για τα απορρίµµατα του ∆ήµου Καλαµάτας. Λειτουργικά δεν µπορεί να 
δεχτεί οποιαδήποτε άλλα απορρίµµατα. Έχουµε µάλιστα ζητήσει µια υψηλή φύτευση πέραν 
αυτής πριν από τη λειτουργία της. Αυτή ήταν και η προεκλογική µας δέσµευση άλλωστε 
απέναντι στους κατοίκους. Εκτός αυτού µπορεί η Καλαµάτα να αποτρέψει αυτά τα πρόστιµα 
προτείνοντας και προβάλλοντας ακριβώς τη µεγάλη προσπάθεια που έχει κάνει στον τοµέα της 
ανακύκλωσης. Αναφέρθηκαν προηγούµενα τα ενθαρρυντικά στοιχεία που πιστεύουµε ότι θα 
είναι ακόµα καλλίτερα στο µέλλον. 
 
Η Καλαµάτα µπορεί επίσης να αποτρέψει αυτά τα πρόστιµα τα οποία έρχονται δείχνοντας την 
ευαισθησία της και αναλαµβάνοντας καινοτόµες δράσεις περιορισµού απορριµµάτων και κυρίως 
αυτού που σήµερα προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ιδιαίτερη ανησυχία, του πλαστικού.  
 
Σήµερα οι πλαστικές σακούλες ενέχονται σε σηµαντικό βαθµό στην καταστροφή του 
περιβάλλοντος καθώς εκτιµάται ότι ανάλογα µε την ποιότητά τους για να αποσυντεθούν 
απαιτούνται από 400 έως 1000 χρόνια. Αυτό δηλαδή σηµαίνει πρακτικά ότι µέχρι σήµερα καµία 
πλαστική σακούλα δεν έχει αποσυντεθεί. Το τεράστιο µέγεθος του προβλήµατος γίνεται 
περισσότερο αντιληπτό εάν αναλογισθούµε, σύντοµα θα πω δυο στατιστικά στοιχεία από την 
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Αµερική όπου έχουν γίνει και οι µετρήσεις γιατί στον υπόλοιπο κόσµο υστερούν λίγο οι 
µετρήσεις. Μία τετραµελής οικογένεια λοιπόν στην Αµερική χρησιµοποιεί 1.460 πλαστικές 
σακούλες κάθε χρόνο. Για να κατασκευασθούν οι πλαστικές σακούλες που χρησιµοποιούν κάθε 
χρόνο οι αµερικανοί απαιτούνται 12.000.000 βαρέλια πετρελαίου και γενικά για όλον τον 
κόσµο υπάρχει ένας υπολογισµός ότι περίπου 500.000.000 πλαστικές σακούλες πωλούνται σε 
εµπόρους λιανικής πώλησης κάθε χρόνο σε όλο τον κόσµο. 
 
Στην Ελλάδα αν και υπάρχει από το 2001 νοµοθεσία µε στόχο τη µείωση, επαναχρησιµοποίηση 
και αξιοποίηση των πλαστικών τσαντών ως υλικών συσκευασίας, ωστόσο τα αποτελέσµατα 
είναι παραπάνω από αποθαρρυντικά. Η Αθήνα πλέον είναι µέλος της διεθνούς πρωτοβουλίας 
40 µεγάλων πόλεων ενάντια στην κλιµατική αλλαγή. Η συµµετοχή της Αθήνας σ’  αυτή την 
πρωτοβουλία της C40, στοχεύει στην ανταλλαγή πληροφοριών, τεχνογνωσίας και βέλτιστων 
πρακτικών για την εφαρµογή δράσεων µε στόχο την εξοικονόµηση ενέργειας και τη µείωση 
εκποµπών αερίων. Σύµφωνα λοιπόν µε πρόσφατη ανακοίνωση του δηµάρχου Αθηναίων κ. 
Κακλαµάνη, από την 1η Μαρτίου θα αντικαθίσταται οι πλαστικές σακούλες µιας χρήσης στην 
Αθήνα µε τσάντες από υλικά που δεν θα επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ήδη εχθές, στις 6 
Φεβρουαρίου υπεγράφη µνηµόνιο συνεργασίας ανάµεσα στο ∆ήµο Αθηναίων και εκπροσώπους 
των σούπερ µάρκετ για την κατάργηση της πλαστικής σακούλας στο όρια του ∆ήµου 
Αθηναίων. Τα σούπερ µάρκετ αυτά είναι τα ίδια ακριβώς που δραστηριοποιούνται στην πόλη 
µας. Είναι το ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, είναι το ΚΑΡΦΟΥΛ, είναι ΑΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ, είναι 
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, είναι DIA, ΜΕΤΡΟ, ΑΤΛΑΝΤΙΚ, ΓΑΛΑΞΙΑΣ και ΜΠΑΖΑΡ. Η πιλοτική εφαρµογή 
του µέτρου της σταδιακής αντικατάστασης της πλαστικής σακούλας µε σακούλες 
κατασκευασµένες από υλικά φιλικά προς το περιβάλλον θα ξεκινήσει το πρώτο 15νθήµερο του 
Απριλίου. Απώτερος σκοπός είναι να επιτευχτεί η πλήρης κατάργηση της πλαστικής σακούλας 
µέσα στο καλοκαίρι. Μία πιθανή λύση που είχαµε προτείνει και µε ανακοίνωσή µας µάλιστα 
στον τύπο ήταν και οι βιοδιασπώµενες σακούλες από µη γεννητικά τροποποιηµένο καλαµπόκι 
οι οποίες έχουν λάβει το Ευρωπαϊκό βραβείο καλλίτερης εφεύρεσης το 2007. Μέσα σε 90 
ηµέρες εφόσον χωθούν βιοδιασπώνται σ’  αυτά τα οποία έχουν συνδεθεί ενώ παράλληλα 
έχουν τη δυνατότητα τις αντοχές οι οποίες είναι εγκεκριµένες για να µπορούν να επιτελέσουν 
τον ρόλο τον οποίο έχουν.  
 
Φρονούµε ότι ο ∆ήµος Καλαµάτας πρωτοπόρος µέχρι σήµερα στην ανακύκλωση, οφείλει κι 
αυτός µε τη σειρά του να ακολουθήσει το παράδειγµα της Αθήνας αντικαθιστώντας σε πρώτη 
φάση στις υπηρεσίες του και στις δηµοτικές του επιχειρήσεις τις πλαστικές σακούλες µε 
βιοδιασπώµενες, ερχόµενος σε επαφή µε τα super market ώστε τα µέτρα που έλαβε ο ∆ήµος 
Αθηναίων να επεκταθούν και στην πόλη µας και τέλος ενηµερώνοντας και εκπαιδεύοντας τους 
συνδηµότες µας για την αναγκαιότητα της κατάργησης της πλαστικής σακούλας. 
 
Τελειώνοντας θα ήθελα να πω ότι ήδη εντός της πόλης επιβάλλεται σύµφωνα µε νεότερες 
πρακτικές, να δηµιουργηθούν εστίες υπόγειων χώρων υποδοχής των απορριµµάτων. 
Χαιρόµαστε που µια τέτοια προσπάθεια φαίνεται να γίνεται και σε µας στη Σιδηροδροµικού 
Σταθµού και ένα τέτοιο παράδειγµα αποτελεί το βυθιζόµενο κοντέινερ που βρίσκεται στην 
πλατεία Κολωνακίου, ήδη δηλαδή ο ∆ήµος Αθηναίων έχει ξεκινήσει αυτή την προσπάθεια, και 
που αναµένεται να αποτελέσει πυξίδα για το µέλλον της αποκοµιδής των σκουπιδιών. 
 
Παράλληλα καταθέτουµε και στη γραµµατεία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για χρήση, ένα άλλο 
σύστηµα αντικατάστασης των κάδων από µιας µορφής πυλώνων το οποίο έχει ξεκινήσει ή έχει 
παρουσιαστεί στην Κρήτη. Υπάρχει µια συγκεκριµένη τοποθέτηση και ανακοίνωση στη στήριξη 
του συστήµατος αυτού από την πόλη του Ρεθύµνου και εντός των ηµερών θα παρουσιαστεί µε 
λεπτοµέρειες και στη Λάρισα. Για οποιεσδήποτε πληροφορίες είµαστε στη διάθεσή σας. 
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Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 
 
Κε Πρόεδρε, θα επαναλάβω ότι µε προσοχή άκουσα τον συνάδελφο τον 
κ. Κοσµόπουλο και µε προσοχή πολύ παρακολουθούµε τις πρωτοπόρες 

δράσεις άλλων δήµων. Μία εξ αυτών είναι και η πρωτοβουλία του ∆ήµου Αθηναίων σχετικά µε 
τις πλαστικές σακούλες που όντως είναι ένα πολύ µεγάλο πρόβληµα. Από την πρώτη στιγµή 
που λάβαµε γνώση της πρωτοβουλίας αυτής, και µε όσα ελέχθησαν εδώ από συναδέλφους τα 
οποία µε προσοχή παρακολουθούµε, είναι το επόµενο βήµα που ως υπηρεσία σκεπτόµαστε να 
κάνουµε προκειµένου να κάνουµε ένα βήµα προς την κατεύθυνση αυτή αποφυγής της 
χρήσεως των πλαστικών και της χρήσεως βιοαποδοσίµων συσκευασιών ούτως ώστε ένα 
µεγάλο πρόβληµα που δηµιουργείται στην υπηρεσία καθαριότητας και γενικότερα στη 
διαχείριση των απορριµµάτων, να βελτιώσει την υφιστάµενη κατάσταση. Γιατί όντως πέραν 
των άλλων οι πλαστικές σακούλες αυτή τη στιγµή είναι το υπ’  αριθµόν 1 πρόβληµα διότι 
πέραν της ρυπάνσεως που δηµιουργείται και όταν φυσάει αέρας αντιλαµβάνεστε τι γίνεται σε 
όλη την πόλη, όχι µόνον στην Καλαµάτα γενικότερα σε όλη την Ελλάδα. 
 
Εποµένως καταγράφουµε τις παρατηρήσεις, είναι το επόµενο βήµα που θα κάνουµε. Οφείλω 
όµως να κάνω µία επισήµανση, ότι για ορισµένα προβλήµατα ή για τα προβλήµατα που 
υπάρχουν, δεν έχει ευθύνη και το ξέρετε πολύ καλά, η τοπική αυτοδιοίκηση τόσο δε µάλλον ο 
∆ήµος Καλαµάτας διότι δυστυχώς αυτά δεν έχουν αντιµετωπισθεί σε κεντρικό επίπεδο που 
έπρεπε να έχουν αντιµετωπισθεί πολλά χρόνια πριν. Παρά ταύτα θα κάνουµε τις προσπάθειες 
που πρέπει να κάνουµε και ότι υποπίπτει στην αντίληψή σας γιατί δεν µπορούµε όλοι να 
παρακολουθούµε τις εξελίξεις, σε παγκόσµιο επίπεδο γίνονται άλµατα γύρω από τη διαχείριση 
των απορριµµάτων. Η υπηρεσία και η πολιτική ηγεσία γενικότερα, είναι ανά πάσα στιγµή στη 
διάθεσή σας, όλες οι παρατηρήσεις σας λαµβάνονται υπόψη διότι εδώ δεν υπάρχουν στεγανά, 
το θέµα απασχολεί όλους, απασχολεί την κοινωνία, απασχολεί το ∆ήµο Καλαµάτας και µε 
σοβαρότητα πολύ µεγάλη το αντιµετωπίζει. Κατά συνέπεια µη διστάζετε ποτέ να απευθυνθείτε 
για ότι υποπίπτει στην αντίληψή σας που οδηγεί στην κατεύθυνση βελτιώσεως της 
υφισταµένης καταστάσεως να το θέσετε υπόψη και θα ληφθεί σοβαρός υπόψη. 
 

 
Κε Πρόεδρε, για να χρησιµοποιήσω και µια φράση της επικαιρότητας, η εισήγηση 
του κ. Κοσµόπουλου είναι πολύπλευρα χρήσιµη και ωφέλιµη όταν µάλιστα 

εισαγάγει τον προληπτικό περιβαλλοντικό ιδεασµό. Κατά την φράση που διαχέεται έτσι; 
Ιδεασµός πρόληψης του περιβάλλοντος. Όχι αυτοκτονικός σχεδιασµός. Είναι γεγονός. . . Κε 
Πρόεδρε θα έλεγα το εξής: αν παρίσταται στη συνεδρίαση ο φίλος κ. ∆ιασάκος, θα έλεγα κάτι 
που το πιστεύω εν µέρει, ότι ο ασυλλόγιστος και λυσσώδης καπιταλισµός οφείλεται για τα 
επίχειρα αυτά που διαπιστώνει και η εισήγηση του κ. Κοσµόπουλου αλλά και που οι κοινωνίες 
εν τοις πράγµασι αντιµετωπίζουν.  
 
Εν πάση περιπτώσει εκείνο που θέλω να πω και να µην µακρηγορώ και καταχρώ µε την 
υποµονή των παρισταµένων συναδέλφων και των παρισταµένων συµπολιτών µας, διότι πρέπει 
να λαµβάνονται πρόνοιες τα ζητήµατα που αιχµιακά και πρωτοποριακά η εισήγηση θέτει, όσο 
µπορεί η οργανωµένη κε αρµόδιε αντιδήµαρχε συνάδελφε Κώστα βαθµίδα του ∆ήµου µας να 
τα παρακολουθεί και όσα µπορεί δυνητικά να τα ενσωµατώνει στη διαχείρισή τους, καλό είναι 
να τα κάνει γιατί πραγµατικά θα υπάρξει θα έλεγα µία σε εισαγωγικά αντεκδίκηση του 
περιβάλλοντος προς εκείνον που προκαλεί πρόβληµα στο ίδιο. Είναι καλό αυτού του είδους τα 
φαινόµενα που σε έναν χαρακτήρα θεωρητικό τίθενται, να µας απασχολούν διότι αν σήµερα 
αυτό φαίνεται ζήτηµα του εγγύς µέλλοντος µπορεί να είναι και ζήτηµα του άµεσου παρόντος. 
Έτσι λοιπόν οι κεραίες του ∆ήµου ορθές πρέπει να λαµβάνουν τα µηνύµατα και να 
δροµολογούν λύσεις. Ευχαριστώ. 
 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΑΛΕΥΡΑΣ: 
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Κε Πρόεδρε ένας µεγάλος µαθηµατικός ο Ντον Καρέα είχε πει ότι όσοι µέσα στη 
µετριοφροσύνη τους αµφισβητούν τη δηµιουργική τους ικανότητα, ας 

φροντίσουν τουλάχιστον να εφαρµόσουν εκείνα που οι άλλοι ανακαλύπτουν. Ακριβώς αυτό, 
εµείς δεν πρόκειται να ανακαλύψουµε τον τροχό, δεν διεκδικούµε πρωτοτυπία στο σχεδιασµό 
και στη διαχείριση των απορριµµάτων. Πρέπει να κάνουµε ακριβώς αυτό που είπε ο κ. 
Αντιδήµαρχος, να ρωτάµε, να µαθαίνουµε, να µεταφέρουµε σε αυτή την αίθουσα, να βάζουµε 
κάτω τα πράγµατα και πρέπει να υπάρχει µια κινητικότητα σ’  αυτά τα ζητήµατα. Πολύ σωστά 
λοιπόν µπήκαν τα ζητήµατα απόψε για την προστασία του περιβάλλοντος και για τη διαχείριση 
των απορριµµάτων, θεωρώ ότι είναι χρήσιµη η πρόταση που κατέθεσε ο κ. Κοσµόπουλος, και 
συµφωνώ ότι πρέπει να κοιτάξουµε να υλοποιήσουµε αυτό που ο ∆ήµος Αθήνας υλοποιεί στο 
προσεχές διάστηµα.  
 
Κλείνοντας θα ήθελα για άλλη µια φορά να αναφερθώ στο θέµα της αρχής «ο ρυπαίνον 
πληρώνει», επειδή προωθεί ακριβώς όλα τα ζητήµατα συγχρόνως. ∆ηλαδή και την 
ανακύκλωση προωθεί, και την ελάττωση του όγκου των απορριµµάτων και δηµιουργεί κίνητρα 
στους δηµότες. Υπάρχει εφαρµοσµένη αρχή από 15 – 20 χρόνια, δεν ξέρω πόσο, στο 
εξωτερικό, δεν ξέρω εάν εφαρµόζεται πουθενά αλλού στην Ελλάδα εδώ, αν κάποιος δήµος την 
εφαρµόζει, η τεχνολογία είναι πάρα πολύ απλή, οικονοµικά προσιτή και µπορώ κάποια στιγµή 
να την αναλύσω στην αίθουσα ή και τώρα εάν έχω 3 - 4 – 5 λεπτά. Τα έχω κε Πρόεδρε; 
 

 
∆εν τα αφήνετε για κάποιο άλλο συµβούλιο γιατί είναι πολύ φορτωµένο; 
 
∆εν ξέρω; Πάντως το αφήνω µε την υπόσχεση ότι όχι να το φέρω εγώ σαν θέµα 
µονάχα, µε την υπόσχεση ότι θα έχουµε µία συζήτηση ακριβώς γι’  αυτό από τις 

εµπειρίες που έχουν οι πρώην αντιδήµαρχοι που έχουν ασχοληθεί µε τη διαχείριση των 
απορριµµάτων, από άλλους δήµους της Ελλάδος, αν εφαρµόζεται αυτή η αρχή και πως 
εφαρµόζεται. Ε, τότε θα πω την άποψή µου. 

 
Λοιπόν θα το φέρετε εσείς θέµα, θα κάνετε και την εισήγηση και θα ακούσουµε 
και για το Άουριχ που έχει πάει ο κ. Νταγιόπουλος και όλους όσους γνωρίζουν το 

θέµα. 
 
Πολύ ωραία. Νοµίζω ότι και η τεχνική υπηρεσία του ∆ήµου έχει επισκεφθεί το 
∆ήµο Ελευσίνας, το ∆ήµο Λάρισας κλπ και έχουν να δώσουν την εµπειρία τους. 
 
(∆ιευθυντής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος): 
Κε Πρόεδρε επειδή κουβεντιάζουµε για το περιβάλλον εγώ θέλω να κάνω µια 

γενική τοποθέτηση και να εισάγω και καινούργιους όρους που σιγά – σιγά πρέπει να τους 
συνηθίζουµε όλοι.  
 
Όταν µίλησε η επιτροπή ΜΠΡΟΥΤΛΑΝT για τη βιώσιµη ανάπτυξη καθορίζοντας τες σε εκείνες 
που ικανοποιούν τις ανάγκες του σήµερα χωρίς να υπονοµεύει τη δυνατότητα των 
µελλοντικών γενεών να ικανοποιούν τις δικές τους ανάγκες και άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο και η 
Ευρωπαϊκή Ένωση όρισε πιά τις διαδικασίες του πως και πρέπει να διαχειριστούµε. Θα πρέπει 
λοιπόν να µιλάµε για αειφόρες πόλεις, να µιλούµε για αειφορία, για διαχείριση περιβάλλοντος. 
Και επειδή το θέµα ήταν «µέτρα προστασίας», θέλω να δώσω ένα δείγµα που µπορεί να 
κατευθυνθούµε και που µπορεί να αναπτύξουµε αυτές τις δράσεις µας. Άλλωστε η Ευρωπαϊκή 
Ένωση όταν υιοθέτησε µε τη χάρτα του ΑΛΜΠΟΡΝΤ  την ατζέντα 21, την εξειδίκευσε και την 
ανέπτυξε ποιά κάνοντας εταίρους την τοπική αυτοδιοίκηση. Χιλιάδες τοπικές αυτοδιοικήσεις 
σήµερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνέχεια αναπτύσσονται, είναι εταίροι της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σ’  αυτό το πρόγραµµα.  

ΤΣΕΡΩΝΗΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΤΣΕΡΩΝΗΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΤΣΕΡΩΝΗΣ: 

ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ 
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Θα σας πω µε δύο λόγια και δεν θέλω να αναπτύξω περισσότερο, τους περιβαλλοντικούς 
τοµείς όπου η τοπική ατζέντα βάζει την τοπική αυτοδιοίκηση να αναπτύξει και να διαχειριστεί 
το περιβάλλον της. Γιατί µπορεί να κουβεντιάζουµε για τις δεδοµένες δραστηριότητες που ο 
∆ήµος Καλαµάτας έχει αναπτύξει και έχει µια δυναµική πάνω σ’ αυτές τις δράσεις, όµως θα 
δώσω τους άξονες του που µπορεί να φτάσουµε και που µπορεί να αναπτύξουµε αυτή τη 
διαχείριση.  
 

Περιβαλλοντικοί τοµείς. 
Συµπεριλαµβάνει τα παρακάτω µέτρα και προτάσεις: 

• ∆ιαχείριση ενέργειας. Η χρήση ανανεωσίµων πηγών ενέργειας, παραγωγή ενέργειας –
φωτοβολταϊκά. Είναι και του παρόντος και πρέπει ο ∆ήµος να πάρει τις πρωτοβουλίες. 
Νοµίζουµε ότι πολύ σύντοµα θα έχουµε ενηµέρωση και τέτοιες πρωτοβουλίες. 
Ηλιακούς συλλέκτες, γεωθερµικές αντλίες, ανάπτυξη εφαρµογών εξοικονόµησης 
ενέργειας κτλ.  

• ∆ιαχείριση αποβλήτων. Που νοµίζω σφαιρικά αναπτύχθηκε και συµφώνησαν όλες οι 
πτέρυγες του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την ανακύκλωση, την επαναξιοποίηση για την 
ανάκτηση των υλικών. 

• Αστικό περιβάλλον και δόµηση, που είναι ένα µεγάλο πεδίο που λαµπρό µέλλον το 
περιµένει στην πόλη της Καλαµάτας. Και εδώ υπάρχει και µια νέα ορολογία που σιγά – 
σιγά πρέπει να την υιοθετήσουµε και να την ενσωµατώσουµε στην πρακτική την 
καθηµερινή, τον βιοκλιµατικό σχεδιασµό, την βιοκλιµατική αρχιτεκτονική και τα υλικά 
τα φιλικά µε το περιβάλλον µε την µικρή εµπεριεχόµενη ενέργεια. 

• Μεταφορές. Για τη χρήση οχηµάτων ηλεκτρικών – υβριδικών, για τη χρήση 
βιοκαυσίµων.  

• Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις και πεζοδροµήσεις, προώθηση τοπικών συγκοινωνιών. 
• Το πράσινο πιά πρέπει να βρει το σωστό ποσοστό του στον αστικό χώρο. 
• Και η περιβαλλοντική εκπαίδευση που νοµίζω είναι πολύ σηµαντικό και ο ∆ήµος έχει 

δείξει τα πρώτα δείγµατα µε την οργάνωση σεµιναρίων, συνεδρίων, συµµετοχή του 
πολίτη, περιβαλλοντική εκπαίδευση σε σχολεία.  

• Και η ανάπτυξη της τοπικής αγοράς µε την προώθηση προϊόντων φιλικών προς το 
περιβάλλον. 

 
Αυτή είναι γενικά οι άξονες που µπορούν να συµπεριλάβουν µια περιβαλλοντική διαχείριση 
όπως την ορίζει και η τοπική ατζέντα και αν µπορέσουµε να την αναπτύξουµε στο µέγεθός της, 
νοµίζω είµαστε στο σωστό δρόµο. ∆εν θέλω να καταχραστώ άλλο το χρόνο σας, σας 
ευχαριστώ. Να ενηµερώσω όσον αφορά το θέµα που ο κ. Κοσµόπουλος έβαλε. 
Συγκεντρώνουµε στοιχεία και πολύ γρήγορα θα είµαστε έτοιµοι ως υπηρεσία για να 
ανταποκριθούµε. 
 

 
∆εν θέλω εγώ να απογοητεύσω, θέλω να πω το εξής: ∆εκαπέντε χρόνια έχει 
ξεκινήσει αυτή η περιβόητη λέξη «αειφόρος ανάπτυξη, πόλης, περιβάλλον, 

διαχείριση, σκουπίδια». Τελικά τι φαίνεται; Φαίνεται ότι παρεµβαίνουµε όπου υπάρχει η 
µυρουδιά του χρήµατος. ∆υστυχώς ή ευτυχώς τα απορρίµµατα έχουν πολύ χρήµα, ας µυρίζει 
άσχηµα, το χρήµα είναι γλυκό. Η όλη διαδικασία δυστυχώς ή ευτυχώς στην Ελληνική κοινωνία 
έτσι έχει ξεκινήσει. ∆εν ήταν ποτέ µια πρωτοβουλία σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, σε 
επίπεδο πολιτείας, η πραγµατική προστασία του περιβάλλοντος, χρειάζονται άλλες πολιτικές. 
Είναι απλά τα πράγµατα. Η κεντρική εξουσία όσο και να µιλάµε για το περιβάλλον, έχει 1.300 
χωµατερές επίσηµες και άλλες 2.000 παράνοµες. Παρόλα τα πρόστιµα που έχουµε από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, βλέπε Κουρυπιτός, Χανιά, βλέπε αλλού, δεν έχουµε κάνει επί της ουσίας 
τίποτα. Συζητάµε και ξανασυζητάµε και συζητάµε. Κύριοι συνάδελφοι δεν παίρνω το λόγο γιατί 

ΜΠΑΚΑΣ ∆ΗΜ.: 
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µε ειλικρίνεια σας λέω, είναι σαν να µαθαίνω «Μίµη πέτα ένα µήλο, Λόλα πάρε το αεροπλάνο», 
αυτά που µαθαίναµε στο δηµοτικό, 15 χρόνια 20.  
 
∆ράσεις απαιτούνται. Και οι δράσεις απαιτούνται σε συνεργασία µε τους φορείς, µε αυστηρές 
ποινές, µε αυτό που λέµε «ο ρυπαίνον πληρώνει», «ο παραγωγός των απορριµµάτων πρέπει 
να πληρώνει», δεν µπορεί να πληρώνει η γιαγιά της γειτονιάς που βγάζει µια σακουλίτσα την 
εβδοµάδα τα ίδια χρήµατα µε έναν µεγαλοκατάστηµα κύριοι συνάδελφοι. Είναι απλά τα 
πράγµατα. ∆εν µπορεί το µεγαλοκατάστηµα, ο µεγαλοχασάπης να έχει τα απορρίµµατά του και 
να βροµά ολόκληρη µια γειτονιά το καλοκαίρι και να µην έχει πρόστιµα. ∆εν µπορεί να 
συζητάµε για επιδηµιολογικές καταστάσεις και ένα νοσοκοµείο ή δέκα ιδιωτικές κλινικές, τα 
απορρίµµατά τους οι ανθρώποι να τα πετάνε στον κάδο. ∆εν µπορεί να συζητάµε για 
ανακύκλωση όταν πρέπει να ξεκινήσουµε από εµάς. ∆εν µπορεί να συζητάµε για κατανάλωση 
όταν δεν µπορούµε να ξεκινήσουµε από εµάς. Ερώτηµα: Έχουν όλες οι υπηρεσίες του ∆ήµου, 
έχουν αλλάξει έχουν βάλει οικονοµικούς λαµπτήρες; Το ρωτάω, πόσα χρόνια το λέµε; Πέστε 
µου σε όλα τα κτήρια του ∆ήµου, γιατί αύριο το πρωί θα ξεκινήσω και θα τα δω, τις έχουµε 
αλλάξει τις λάµπες, έχουµε βάλει τους οικονοµικούς λαµπτήρες; Όχι. Πόσα χρόνια συζητάµε γι’  
αυτό το θέµα; ∆εκαπέντε. «Θα τα αλλάξουµε, θα τα αλλάξουµε». Περάσανε 10 – 15 χρόνια. 
Να τα αλλάξουµε αύριο το πρωί. Μαζί σας. Γιατί το λέω αυτό; Θέλει δράσεις και µέτρα, θέλει 
βήµατα αργά, συνετά, µεθοδικά, µε υποµονή και επιµονή και συνεργασία µε τους φορείς και 
τους πολίτες και µια δηµοτική αρχή αµείλικτη σε όλους αυτούς που ρυπαίνουν. Αυτή είναι η 
δική µου λογική αν θέλετε για να έχουµε κάποια αποτελέσµατα.  
 
Σε ότι αφορά την κεντρική εξουσία, δεν χρειάζεται να λέµε πολλά, ας δούµε τις χωµατερές, ας 
δούµε τι τραβάµε εµείς εδώ µε την οριοθέτηση για ΧΥΤΥ – ΧΥΤΑ, ας δούµε τι γίνεται στους 
υπόλοιπους δήµους, ας δούµε τι γίνεται µε τις πυρκαγιές, να µην πω και τόσα άλλα.  
Κλείνω, µέχρι εδώ. 
 

 
Πολύ σωστά όλα αυτά που αναφέρθηκαν από τους αγαπητούς συναδέλφους 
και από τον κ. Λιοντήρη, αλλά κε ∆ήµαρχε θα ήθελα να σας κάνω µία 

πρόταση που πιστεύω θα βοηθήσει το ∆ήµο. Παλιά είχαµε επιτροπή περιβάλλοντος όπου 
υπήρχαν αξιόλογα στελέχη επιστηµονικού χαρακτήρα από διάφορους φορείς τα οποία 
βοηθούσαν τη ∆ηµοτική αρχή στο έργο της πάρα πολύ στο θέµα του περιβάλλοντος. Θα 
ήθελα να σας κάνω αυτή την πρόταση, σκεφτείτε τη. Επειδή εγώ ήµουν τότε υπεύθυνος, µε 
είχε βοηθήσει πάρα πολύ και είχαµε πάρα πολύ θετικά αποτελέσµατα. Ευχαριστώ πολύ. 
 

 
Να πω αγαπητοί συνάδελφοι δυο κουβέντες κι εγώ και να εισφέρω στην καλή 
συζήτηση η οποία έγινε. Εντάξει είναι ένα θέµα που το κουβεντιάζουµε πολλά 

χρόνια, τελευταία νοµίζω σχεδόν όλοι διαβάζουµε και ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, βλέπουµε και ΣΚΑΪ, 
ενηµερωνόµαστε καλλίτερα. Λοιπόν εγώ συµφωνώ σε γενικές γραµµές, αυτά να µην τα 
αναλύσω εκεί που συµφωνώ, να πω εκεί που διαφωνώ. Συµφωνώ δηλαδή αγαπητέ ∆ηµήτρη 
για το κεντρικό κράτος που πρέπει να δώσει τον τόνο και δεν το δίνει και αυτό το βλέπουµε 
καθηµερινά. Εµείς εδώ ως ∆ήµος είναι αναγκαίο να κάνουµε γρήγορα βήµατα στο βιολογικό 
καθαρισµό ο οποίος έχει δηµιουργήσει ένα ευρύτερο πρόβληµα, πρέπει να τακτοποιήσουµε το 
Ασπρόχωµα το οποίο το έχουµε µεταβάλει σε χωµατερή της Μεσσηνίας και των στερεών και 
των υγρών αποβλήτων και πρέπει να είναι ένα στοίχηµα από τη δική µας την πλευρά, ίσως 
είναι µία από τις ποιο µολυσµένες περιοχές και το λέω προς αυτούς οι οποίοι φωνάζουν «θα 
µας φέρετε τα σκουπίδια της Καλαµάτας εδώ;» λες και η Καλαµάτα δεν είναι ο υποδοχέας των 
απορριµµάτων σχεδόν των 2/3 του πληθυσµού του νοµού. Αυτή είναι η πραγµατικότητα. 
Γρήγορα λοιπόν ο εκσυγχρονισµός του βιολογικού καθαρισµού είναι το υπ’  αριθµ. 1 έργο της 
Καλαµάτας και της Μεσσηνίας θέλω να πω που πρέπει να ενταχθεί στο ΠΕΠ. Χρειάζονται πολλά 

∆ΙΚΑΙΟΥΛΑΚΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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χρήµατα. Κε Λιοντήρη να δείτε αµέσως το ψηλό πράσινο από φέτος, έχουν δίκιο οι εφηµερίδες 
που γράφουν για την αναγκαιότητα υψηλού πρασίνου, καλά είναι και τα γκαζόν, καλά είναι και 
τα µικρά, τα µεσαία δένδρα, χρειάζεται η πόλη ψηλό πράσινο, ιδιαίτερα στους ανοιχτούς 
χώρους. Πεζόδροµους. Πρέπει να δούµε γρήγορα το θέµα των αστικών συγκοινωνιών, τη 
συµµετοχή του ∆ήµου και τα υβριδικά λεωφορεία τα οποία χρησιµοποιούνται σε πάρα πολλούς 
δήµους της Ευρώπης. Και βεβαίως για τα κτίριά µου, τις καθαρές µορφές ενέργειας, και 
ιδιαίτερα για τα καινούργια δηµοτικά κτήρια τα ποία σχεδιάζουµε αλλά και παρεµβάσεις για τα 
σχολεία µας. Όλα αυτά θα γίνουν, ίσως καθυστερηµένα αλλά θα γίνουν. Και για τους 
λαµπτήρες έχουµε δώσει αυστηρές οδηγίες, δεν αγοράζονται πλέον από το ∆ήµο Καλαµάτας 
λαµπτήρες πυράκτωσης, αγοράζονται οι λαµπτήρες νέου τύπου και αυτοί τοποθετούνται. 
 
Λοιπόν, να πω τώρα που διαφωνώ µε αυτά τα οποία είπατε: 

1) ∆εν θα το κάνουµε γιατί είναι εξαιρετικά επικίνδυνο, σακούλες από γενετικά 
τροποποιηµένα. Είναι και κερκόπορτα για να µπούνε αυτής της µορφής τα προϊόντα, τα 
γενετικώς τροποποιηµένα, στις κοινωνίες µας, πρέπει να είµαστε κάθετοι. Ούτε τα 
προϊόντα τα γενετικώς τροποποιηµένα επιθυµούµε, ούτε τα υποπροϊόντα τους. Τίποτα 
απ΄ όλα αυτά. Είναι προτιµότερη η πλαστική σακούλα, η προώθηση του προγράµµατος 
της ανακύκλωσης και η συλλογή της. Αυτό δεν πρέπει να το συζητούµε µε την 
οποιαδήποτε καλή πρόθεση. 

2) Για τους υπόγειους χώρους απορριµµάτων έχουµε ξεκινήσει κι εµείς το πρόγραµµα, θα 
εφαρµοσθεί από την κεντρική ζώνη το 2008, θα επεκταθεί στην παραλία και στο 
ιστορικό κέντρο. Προσέξτε όµως. Για να πάµε σε µια άλλη µορφή συλλογής των 
απορριµµάτων, πρέπει να αλλάξει ολόκληρος ο στόλος µας, πρέπει να πάµε σε µιας 
άλλης µορφής µηχανολογικό εξοπλισµό. Και εγώ συµφωνώ ότι οι κάδοι και η διαδικασία 
η οποία υπάρχει σήµερα δυστυχώς υπάρχει και στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης 
αλλά σε όλο τα Βαλκάνια, πρέπει να τελειώσουµε µε τη συγκεκριµένη διαδικασία, να 
πάµε κάπου αλλού.  

3) Να πω και για τον φίλο µου τον ∆ιονύση τον Αλευρά το τελευταίο. Ακούστε, τη 
µόλυνση στο περιβάλλον, το µεγαλύτερο ποσοστό µόλυνσης το έχουν προκαλέσει οι 
λεγόµενες σοσιαλιστικές χώρες. Η Κίνα αυτή τη στιγµή είναι η χώρα η οποία µολύνει, 
βεβαίως και οι ΗΠΑ, το περιβάλλον στον απαράδεκτο βαθµό. Είναι η χώρα η οποία δεν 
έχει υπογράψει σχεδόν τίποτα, η Κίνα, από τις συνθήκες οι οποίες υπογράφονται 
σχετικά µε το περιβάλλον. Και οι χώρες της πρώην ανατολικής Ευρώπης είναι χώρες 
παράδειγµα προς αποφυγήν στα περιβαλλοντικά ζητήµατα. Ας µην ιδεολογηκοποιούµε 
και το θέµα αυτό. Ασφαλώς είναι θέµα χρηµάτων, ασφαλώς είναι θέµα κουλτούρας, 
αλλάς ας µιµηθούµε όχι την Κούβα, όχι την Κίνα, ας µιµηθούµε τη ∆ανία, ας µιµηθούµε 
τη Νορβηγία, ας µιµηθούµε τη Σουηδία, το Βέλγιο, χώρες του καπιταλισµού οι οποίοι. . 

.  
(∆εν ακούγεται τι λέει.) 

 
Αφήστε το εσείς πρέπει να ξεκαθαρίσετε ή το ένα ή το άλλο, στη µέση που 
είσαστε υπάρχει πρόβληµα. Λοιπόν χώρες µε το δυτικό τρόπο ζωής, ας µη λέµε 

καπιταλιστικές γιατί είναι φορτισµένη αρνητικά ως λέξη, για µένα δεν είναι καθόλου 
φορτισµένη αρνητικά, χώρες της ελεύθερης οικονοµίας οι οποίες προστατεύουν το περιβάλλον 
και αποτελούν στην πρωτοπορία του αγώνα για την προστασία του περιβάλλοντος. Και ας 
δούµε τις χώρες που στον 20ο αιώνα οφείλονται σ’  αυτές τις χώρες τεράστια περιβαλλοντικά 
προβλήµατα. Εκρήξεις σε πυρηνικά εργοστάσια, πυρηνικά εργοστάσια δίπλα µας, µολύνσεις 
του περιβάλλοντος και ρυπάνσεις οι οποίες δυστυχώς δεν είναι ορατές. ∆εν είναι ιδεολογικό το 
ζήτηµα. Είναι ζήτηµα χρήµατος, είναι ζήτηµα κουλτούρας, είναι ζήτηµα κρατικής οργάνωσης, 
είναι ζήτηµα διεθνούς συνεννόησης. Μακάρι να ήταν ιδεολογικό και να το λύναµε µε µιας. 
 
 

ΦΩΝΗ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Κε ∆ήµαρχε δεν είστε χθεσινός στα πράγµατα. Είναι βαθιά ιδεολογικό και 
πολιτικό θέµα η διαχείριση του περιβάλλοντος. Καλά το είπατε, µακριά από 

βασιλοκοµουνιστές. ∆εν έχουν βασιλεία στην Αµερική, έχουν έναν άγριο καπιταλισµό η οποία 
είναι µια µοναρχία. Κοµουνισµό λέγανε οι άλλοι δεν είχαν τίποτε, µολύνατε, καίγανε, 
φτιάχνανε. Μακριά λοιπόν. Είναι θέµα ιδεολογικό, βαθιά πολιτικό, τι κάνεις για την κοινωνία, 
πως επενδύεις και τι χαλάς. ∆υστυχώς ή ευτυχώς είναι θέµα κουλτούρας και πολιτισµού. Άρα 
είναι ιδεολογικό θέµα. Τι παράγεις στην παιδεία, στην καθηµερινότητά σου, τι επενδύεις. Αν 
δεν είναι αυτό τι είναι τότε ιδεολογικό; 

 
Πάντως συγνώµη, για µας είναι τιµή ότι οι εφηµερίδες οι οποίες πρόσκεινται στο 
χώρο µας και κανάλια τα οποία πρόσκεινται στο χώρο µας, αποτελούν αυτή τη 

στιγµή την πρωτοπορία του αγώνα για περιβαλλοντικά ζητήµατα και θεωρούµε και ότι είµαστε 
εξαιρετικά ευαισθητοποιηµένοι στο συγκεκριµένο ζήτηµα και ειλικρινά δεν θεωρούµε κανέναν 
πολιτικό και ιδεολογικό χώρο ότι έχει περισσότερες ευαισθησίες από µας. Ας πούµε ότι είναι 
άνθρωποι και πολίτες παντού µε ευαισθησίες και µε κουλτούρα για το συγκεκριµένο ζήτηµα. 
∆εν είναι σωστό χώροι µε ιδεολογικές αναφορές συγκεκριµένες να κοιτάνε να προσφορίζονται 
τη συγκεκριµένη δράση. 

 
Κε Πρόεδρε, πρώτα απ’  όλα άκουσα µε έκπληξη τον κ. ∆ήµαρχο να µιλάει 
για γενετικά τροποποιηµένα προϊόντα και υποπροϊόντα. Ποιος µίλησε γι’  

αυτά; 
 
Έκανα λάθος, να το ανακαλέσω. Γενετικώς τροποποιηµένα υποπροϊόντα. 

 
Εντάξει. Σας λέω λοιπόν, εγώ διάβασα «οι βιοδιασπώµενες σακούλες από µη 
γενετικά τροποποιηµένο καλαµπόκι». 

 
∆εν άκουσα το «µη». 

 
Οι ίδιες ευαισθησίες λοιπόν και αγωνίες για τις τροποποιηµένες δράσεις 
υπάρχουν και από µας. Άρα λοιπόν επιµένουµε και να θέλετε αυτό, είναι µια 

σκέψη. Η ουσία είναι το πρόγραµµα που προωθεί ο ∆ήµος Αθηναίων σε συνεργασία µε τα 
υπάρχοντα σούπερ µάρκετ τα οποία ούτως ή άλλως δραστηριοποιούνται τα ίδια ακριβώς και 
την Καλαµάτα. 

 
Θα το κάνουµε και εµείς. 
 

 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόµενα, 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Εγκρίνει να γίνουν ενέργειες για την αντικατάσταση  σε πρώτη φάση στις υπηρεσίες 
του ∆ήµου και στις ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις των πλαστικών τσαντών µε 
βιοδιασπώµενες, ταυτόχρονα δε, να υπάρξει συνεργασία µε τα σούπερ µάρκετ για 
το σκοπό αυτό και παράλληλα να γίνει ενηµέρωση και εκπαίδευση των δηµοτών για 
την αναγκαιότητα της κατάργησης της πλαστικής σακούλας. 

 

ΜΠΑΚΑΣ ∆ΗΜ.: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

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

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

 2. Αλευράς ∆ιονύσιος 

 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος 

 4. Γουρδέας Ανδρέας 

 5. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 

 6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 7. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 8. Κλείδωνας Θεοφάνης 

 9. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 10. Κουδούνης Αργύριος 

 11. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 12. Λαγανάκος Γεώργιος 

 13. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 14. Μπάκας ∆ηµήτριος 

 15. Μπάκας Ιωάννης 

 16. Μπασακίδης Νικόλαος 

 17. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

 18. Οικονοµάκου Μαρία 

 19. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 

 20. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 21. Σπίνος Γεώργιος 

 22. Τσερώνης Κων/νος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 25 Αυγούστου 2008 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 


