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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  08/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  085/2010  

 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 04η Μαρτίου 2010, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 08η/2010 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 26-02-2010 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 (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 85 απόφαση), 5) Γουρδέας Ανδρέας,  6) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 92 απόφαση), 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) 
Ηλιόπουλος Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 85 απόφαση), 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 
10) Καµβυσίδης Ιωάννης, 11) Κλείδωνας Θεοφάνης, 12) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 13) 
Κουδούνης Αργύριος  14)  Κουρκουτάς Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 84 απόφαση), 
15) Λαγανάκος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 84 απόφαση), 16) Μιχαλόπουλος 
Σωτήριος, 17) Μπάκας ∆ηµήτριος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 84 απόφαση), 18) Μπάκας 
Ιωάννης, 19) Μπασακίδης Νικόλαος, 20) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 21) Οικονοµάκου Μαρία 
(αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 86 απόφαση), 22) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 23) Πολίτης 
∆ηµήτριος, 24) Ράλλης Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 84 απόφαση), 25) Σπίνος 
Γεώργιος και 26) Τσερώνης Κων/νος.  
 
∆εν παραβρίσκεται, αν και κλήθηκε νόµιµα, η δηµοτική σύµβουλος κα Τσακαλάκου Σταυρούλα.  
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης και παραβρίσκονται όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών 
Συµβουλίων: 1)  Πηγών κ. Αλάµαρας Πέτρος, 2) Αντικαλάµου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 3) 
Αρτεµισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 4) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 5) Λαδά κ. Βουτσής 
Γεώργιος, 6) Λεϊκων κα Κάτσαρη – Τσαούση Παναγιώτα, 7) Μ. Μαντίνειας κ. Κουµουνδρούρος 
Νικόλαος, 8)  Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος, 9) Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης, 10) 
Ασπροχώµατος κ. Νίκας Ιωάννης, 11) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης, 12) Βέργας κ. 
Χειλάς Ευάγγελος και 13) Καρβελίου κ. Χρυσοµάλης Ιωάννης, επειδή στην ηµερήσια διάταξη 
περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά ∆ιαµερίσµατα. 
 
Στη συνεδρίαση επίσης 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.  
 
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 : 

Προγραµµατισµός δράσεων εναλλακτικής διαχείρισης απορριµµάτων 2010 . 
 
Η από 1/3/2010 σχετική εισήγηση του Τµήµατος Αποκοµιδής και ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων 
της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας και Αµαξοστασίου που ήταν στο φάκελο του θέµατος για 
ενηµέρωση των µελών του Σώµατος έχει ως εξής: 
 
ΘΕΜΑ: «Προγραµµατισµός δράσης εναλλακτικής διαχείρισης απορριµµάτων 2010».  
 
Στο κείµενο που ακολουθεί παρουσιάζεται αναλυτικά η εικόνα για κάθε ρεύµα 
εναλλακτικής διαχείρισης απορριµµάτων του ∆ήµου µας, αποτιµώνται τα προβλήµατα  
και αναφέρονται οι στόχοι για ανάπτυξη των δράσεων εκείνων,   µέσα στο 2010, που 
θα επιφέρουν τη βελτίωση και αποτελεσµατικότερη λειτουργία τους, για κάθε ένα 
χωριστά.  
 
Ο προγραµµατισµός δράσης στα ρεύµατα εναλλακτικής διαχείρισης των 
απορριµµάτων του ∆ήµου Καλαµάτας, για το 2010, κατευθύνεται στους εξής άξονες:  
 
α) Υλικά συσκευασίας από χαρτί, γυαλί, πλαστικό, µέταλλο. 
 
β) Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού. 
 
γ) Οχήµατα που βρίσκονται στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους. 
 
δ) 1. Φορητές µπαταρίες. 
    2. Συσσωρευτές αυτοκινήτων, βιοµηχανίας. 
    3. Λιπαντικά έλαια, ορυκτέλαια και οι συσκευασίες τους.  
    4. Ελαστικά οχηµάτων. 
 
ε) Τηγανέλαια. 
 
στ) Αναλώσιµα εκτυπωτών. 
 
ζ)  1.   Ζωικά υποπροϊόντα που δεν καταναλώνονται από τον άνθρωπο.  

2.   Επικίνδυνα Ιατρικά απορρίµµατα. 
3. Ληγµένα φάρµακα. 
 

η) Οικιακή κοµποστοποίηση. 
 
 
α) Υλικά συσκευασίας από χαρτί, γυαλί, πλαστικό, µέταλλο, 
 
 τα οποία αποτελούν το µεγαλύτερο µέρος των ανακυκλώσιµων υλικών που µπαίνουν 
στα νοικοκυριά. Στα παραπάνω υλικά προστίθενται οι εφηµερίδες, τα περιοδικά κλπ. 
 
Το ρεύµα αυτό εναλλακτικής διαχείρισης εφαρµόζεται στην Καλαµάτα µε το σύστηµα 
των γνωστών ΜΠΛΕ κάδων, 800 ανεπτυγµένων σήµερα στο ∆ήµο , οι οποίοι µαζί µε 3 
απορριµµατοφόρα, 2 µεγάλα και 1 µικρό, έχουν παραχωρηθεί δωρεάν από την 
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Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης και Αξιοποίησης (ΕΕΑΑ Α.Ε.) στο ∆ήµο Καλαµάτας. Ο 
∆ήµος µε δικό του προσωπικό, το οποίο χρησιµοποιεί τον παραχωρηθέντα εξοπλισµό, 
συλλέγει χωριστά τα ανακυκλώσιµα υλικά συσκευασίας, τα οποία έτσι κι αλλιώς 
συνέλλεγε και στο παρελθόν, µαζί µε το σύνολο των απορριµµάτων, µέσα από τους 
ΓΚΡΙ κάδους. Τα ανακυκλώσιµα αυτά υλικά παραδίδονται στο Κέντρο ∆ιαλογής 
Ανακυκλώσιµων Υλικών (Κ∆ΑΥ) το οποίο λειτουργεί µε έξοδα της ΕΕΑΑ Α.Ε., προς 
διαλογή και περαιτέρω αξιοποίηση, ενώ το κύριο όφελος του ∆ήµου από αυτή τη 
διαδικασία, έγκειται, πέραν της αυτονόητης συνεισφοράς του στην προστασία του 
περιβάλλοντος, στη µείωση του όγκου των απορριµµάτων τα οποία σήµερα οδεύουν 
προς ΜΑΡΑΘΟΛΑΚΑ, αύριο ίσως σε άλλο χώρο προσωρινής διάθεσης µέχρι τελικά να 
καταλήγουν σε εγκεκριµένο χώρο διαχείρισής τους σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
επιστηµονικές προδιαγραφές. Ένα δεύτερο όφελος του ∆ήµου είναι η επιδότησή του 
από την ΕΕΑΑ Α.Ε. η οποία  για το 2009, που άρχισε να εφαρµόζεται , ανήλθε στο ποσό 
των 147.106,51 €.  
 
Μέσω του ρεύµατος αυτού συλλέγεται ξεχωριστά σήµερα λιγότερο από το 1/2 του 
συνόλου των υλικών συσκευασίας τα οποία εµπεριέχονται στα απορρίµµατα της 
πόλης. Συνεπώς υπάρχουν µεγάλα περιθώρια αλλά και υποχρέωση µε ταυτόχρονο 
όφελος της πόλης για βελτίωση της επίδοσής της στο συγκεκριµένο ρεύµα. Στόχος µας 
πρέπει να είναι η συνεχής ενθάρρυνση των δηµοτών ώστε µε την καθηµερινή 
συµπεριφορά τους να αυξάνουν το περιεχόµενο των ΜΠΛΕ κάδων σε βάρος του 
περιεχοµένου των ΓΚΡΙ.  
 
Τα απολογιστικά στοιχεία της Ε.Ε.Α.Α.  Α.Ε. για τα προηγούµενα χρόνια, φέρνουν την 
Καλαµάτα στην πρώτη θέση, µεταξύ των Ελληνικών ∆ήµων, των οποίων η 
δραστηριότητα καταγράφεται ξεχωριστά στα Κ∆ΑΥ, στην ανά κάτοικο απόδοση της 
ανακύκλωσης των υλικών συσκευασίας. Τα ενθαρρυντικά αυτά δεδοµένα µπορούν να 
γίνουν καλλίτερα µε:  
 - την ενίσχυση του σχετικού εξοπλισµού, 
 - τη βελτίωση της διαφήµισης – ενηµέρωσης των δηµοτών,  
 - την ενδυνάµωση του ανθρώπινου δυναµικού.  
 
 
Σχεδιασµός δράσης για το 2010: 
 

 
-∆ιεκδίκηση από την ΕΕΑΑ Α.Ε. δύο (2) νέων µεγάλων απορριµµατοφόρων για την 
επαρκέστερη κάλυψη του σηµερινού προγράµµατος, την επέκτασή του στις περιοχές 
που ακόµα δεν εφαρµόζεται αλλά και για την πρόληψη απαξίωσης των δύο (2) 
πρώτων µεγάλων απορριµµατοφόρων  τα οποία πλέον χρησιµοποιούνται σχεδόν 
καθηµερινά σε διπλοβάρδια µε αποτέλεσµα την καταπόνησή τους  και την ελλιπή 
συντήρησή τους. Ήδη η ΕΕΑΑ Α.Ε. έχει ήδη εγγράφως συµφωνήσει στην παραχώρηση 
ενός (1) ακόµα µεγάλου απορριµµατοφόρου, µε το από 07/10/2009 σχετικό  έγγραφό 
της, µετά την αύξηση τόσο των δροµολογίων των απορριµµατοφόρων της 
ανακύκλωσης  προς το Κ∆ΑΥ καθώς και των ποσοτήτων των συλλεγόµενων υλικών  
που προσέγγισαν  τους 400 τόνους το µήνα.  

 
-∆ιεκδίκηση από την ΕΕΑΑ Α.Ε. της υλοποίησης της περσινής δικής της πρότασης για 
την τοποθέτηση µικρών κάδων ανακυκλούµενων υλικών συσκευασίας µέσα στις 
σχολικές µονάδες του ∆ήµου την οποία, παρά τις συνεχείς τηλεφωνικές µας οχλήσεις, 
καθυστερεί να υλοποιήσει. 
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-∆ιεκδίκηση από την ΕΕΑΑ. Α.Ε. υλοποίησης προηγούµενης πρότασης του ∆ήµου 
Καλαµάτας για τοποθέτηση µικρών καλαθιών ανακυκλώσιµων υλικών συσκευασίας 
στις ακτές του ∆ήµου, την καλοκαιρινή περίοδο, δίπλα από τα καλαθάκια που τοποθετεί 
κάθε χρόνο ο ∆ήµος. Το µέτρο αυτό εκτιµάται ότι θα έχει πρακτικό αλλά και παιδευτικό 
χαρακτήρα αφού τη θερινή περίοδο  επισκέπτονται τις ακτές του ∆ήµου το σύνολο των 
κατοίκων αλλά και των επισκεπτών του αποθέτοντας εκεί κατά βάση ανακυκλώσιµα 
απορρίµµατα συσκευασίας. Για το λόγο αυτό ακόµα κι αν δεν ανταποκριθεί η ΕΕΑΑ Α.Ε. 
στο αίτηµα αυτό του ∆ήµου, θα πρέπει να το υλοποιήσει ο ίδιος ο ∆ήµος δαπανώντας 
ένα ποσό από την ετήσια επιδότησή του από την ΕΕΑΑ Α.Ε. . 

 
-∆ιεκδίκηση από την ΕΕΑΑ Α.Ε. του απαιτούµενου συµπληρωµατικού αριθµού ΜΠΛΕ 
κάδων για τις επεκτάσεις του προγράµµατος και την αντικατάσταση των 
κατεστραµµένων, βελτίωση της χωροθέτησής τους. 

 
-∆ιεκδίκηση από την ΕΕΑΑ Α.Ε.  της περαιτέρω διεύρυνσης του ωραρίου λειτουργίας 
του Κ∆ΑΥ. 

 
-Συνεργασία µε την ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ για τοποθέτηση σε επιλεγµένα  
σηµεία της πόλης  του δικού της συστήµατος ώστε να δούµε πώς πηγαίνει στην 
εφαρµογή του και ανάλογα  να προχωρήσουµε. 

    
 
β) Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού (ΑΗΗΕ), 
 
 δηλαδή παλιά πλυντήρια, ψυγεία, κουζίνες, τηλεοράσεις, υπολογιστές, κλιµατιστικά, 
τηλέφωνα, καλώδια, λαµπτήρες, ραδιόφωνα και γενικά κάθε τι που µπαίνει στην πρίζα. 
Πρόκειται για το δεύτερο ρεύµα, µετά τα υλικά συσκευασίας, για την υλοποίηση του 
οποίου έχει άµεση και συνεχή συµµετοχή ο ∆ήµος. Η εναλλακτική διαχείριση των ΑΗΗΕ 
γίνεται σε συνεργασία ∆ήµου και ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.. Ο ∆ήµος έχει την 
υποχρέωση να συλλέγει τα ΑΗΗΕ µέσω του προγράµµατός του συλλογής των 
ογκωδών αντικειµένων και να τα τοποθετεί σε ειδικό container το οποίο του έχει διατεθεί 
για το σκοπό αυτό από το παραπάνω συλλογικό σύστηµα. Το συλλογικό σύστηµα από 
την πλευρά του έχει την υποχρέωση να παίρνει το container όταν αυτό γεµίζει, να το 
αντικαθιστά µε άλλο άδειο και να προωθεί τα ΑΗΗΕ που έχουν συλλεγεί για 
ανακύκλωση και αξιοποίηση.  
 
Επίσης στη σύµβαση που έχει υπογραφεί, προβλέπεται η παραχώρηση στο ∆ήµο, από 
το συλλογικό σύστηµα, ειδικών κάδων οι οποίοι θα τοποθετηθούν σε κατάλληλα σηµεία 
της πόλης, προκειµένου  εκεί να συλλέγονται τα µικρού µεγέθους ΑΗΗΕ. Ήδη έχουν 
παραληφθεί και τοποθετηθεί τέτοιοι κάδοι σε 28 σηµεία της πόλης (super markets, 
καταστήµατα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, υπηρεσίες κλπ) ενώ µετά από 
συµφωνία µε τις ∆ιευθύνσεις της Εκπαίδευσης έχουν τοποθετηθεί 40 τέτοιοι κάδοι σε 
σχολεία και αναµένουµε άλλους τόσους προκειµένου να καλυφθούν  όλες οι σχολικές 
µονάδες. Οι µικροί αυτοί κάδοι παρουσιάζουν ένα µειονέκτηµα ως προς την ευκρινή 
σήµανσή τους µε αποτέλεσµα να εκλαµβάνονται ως κάδοι ανακύκλωσης υλικών 
συσκευασίας και να υποδέχονται και τέτοια υλικά σε αυτή την αρχική τους λειτουργία. 
Έχουµε επισηµάνει εγγράφως το πρόβληµα αυτό στο συλλογικό σύστηµα αλλά µέχρι 
να διορθωθεί θα τοποθετήσουµε εµείς συµπληρωµατική σήµανση στο καπάκι του 
κάδου. 
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Σύµφωνα µε τη σύµβαση, προβλέπεται καταβολή στο ∆ήµο ποσού 40 € για κάθε τόνο 
ΑΗΗΕ που θα παραδίδεται στο συλλογικό σύστηµα. Στο σηµείο αυτό να προστεθεί ότι 
το συλλογικό σύστηµα, δεδοµένου ότι η Ελλάδα έχει καθυστερήσει στην επίτευξη των 
στόχων που έχουν τεθεί από την Ε.Ε. για την ανακύκλωση των ΑΗΗΕ, τροποποίησε την 
προβλεπόµενη αποζηµίωση των ΟΤΑ, προκειµένου να δώσει ένα κίνητρο, ως εξής: 
 

1) Για την ετήσια συλλογή από τον ∆ήµο ΑΗΗΕ που αντιστοιχούν µέχρι 2kg ανά 
κάτοικο, η αµοιβή του ∆ήµου καθορίζεται στο ποσό των 40 € ανά τόνο. 

2) Για την ετήσια συλλογή από τον ∆ήµο ΑΗΗΕ που αντιστοιχούν από 2 kg µέχρι 
3kg ανά κάτοικο, η αµοιβή του ∆ήµου καθορίζεται στο ποσό των 80 € ανά τόνο. 

3) Για την ετήσια συλλογή από τον ∆ήµο ΑΗΗΕ που αντιστοιχούν από 3 kg µέχρι 
4kg ανά κάτοικο, η αµοιβή του ∆ήµου καθορίζεται στο ποσό των 120 € ανά 
τόνο. 

4) Για την ετήσια συλλογή από τον ∆ήµο ΑΗΗΕ που αντιστοιχούν από 4 kg και 
πάνω ανά κάτοικο, η αµοιβή του ∆ήµου καθορίζεται στο ποσό των 160 € ανά 
τόνο. 

 
Η αποτελεσµατικότητα του προγράµµατος αυτού είναι για την ώρα περιορισµένη και 
στο ∆ήµο µας, όπως γίνεται µε όλους τους ∆ήµους , ίσως γιατί επιµέρους υλικά του 
προγράµµατος συλλέγονται απευθείας  από τις εταιρείες διακίνησής τους (κινητά 
τηλέφωνα, ηλεκτρικές συσκευές, κλπ), ίσως επίσης γιατί στο πρόγραµµα αυτό έχουν 
εµπλακεί, εδώ και χρόνια, πλανόδιοι συλλέκτες όπως είναι οι τσιγγάνοι. Αναλυτικά τα 
αποτελέσµατα στο ∆ήµο Καλαµάτας για τα προηγούµενα χρόνια είναι:    
 

1) 2007:  10.260 kg. 
2) 2008:  23.700 kg.                 
3) 2009:  18.210 kg. 

 
           Σχεδιασµός δράσης 2010: 
 

- Ισότιµη συµµετοχή των υλικών αυτών στα προγράµµατα ενηµέρωσης – 
ευαισθητοποίησης των δηµοτών πράγµα που γίνεται από την υπηρεσία µας. 

 

- ∆ιοργάνωση ιδιαίτερων εξορµήσεων συλλογής ΑΗΗΕ πέρα της δυνατότητας 
καθηµερινής συλλογής, όπως έγινε στις 17 Ιανουαρίου 2010 από το ΣΚΑΪ οπότε 
στο ∆ήµο µας µαζέψαµε 8.990 κιλά µέσα σε ένα πρωινό! 

 
- ∆ιεκδίκηση από την ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ της άµεσης αποστολής των 

υπολοίπων 41 κάδων για τη συλλογή µικρού µεγέθους ΑΗΗΕ στις σχολικές 
µονάδες.  

 
 
 
γ) Οχήµατα που βρίσκονται στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους (ΟΤΚΖ). 
 
 Πρόκειται για το τρίτο ρεύµα, µετά τα δύο προηγούµενα, για την υλοποίηση του οποίου 
έχει άµεση συµµετοχή ο ∆ήµος.  
 
Για την αποτελεσµατική λειτουργία αυτού του ρεύµατος έχουµε, από το τέλος του 2009, 
µια σηµαντική εξέλιξη µε την έναρξη λειτουργίας τοπικού συλλογέα στην ΒΙ.ΠΕ. 
Μελιγαλά. Αυτό θα έχει θετικές επιπτώσεις στην έγκαιρη και σωστή συλλογή των 
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οχηµάτων. Ο ∆ήµος θα συνεχίσει να επισηµαίνει τα εγκαταλειµµένα οχήµατα τα οποία 
θα αποµακρύνονται πλέον από τον τοπικό συλλογέα µε σύντοµες και όχι µε 
χρονοβόρες µέσω Ο∆∆Υ διαδικασίες που θα διασφαλίζουν απόλυτα την προστασία 
του  περιβάλλοντος. Άλλη σηµαντική αλλαγή που θα προκύψει είναι ότι δεν θα 
παρατηρείται το φαινόµενο των εγκαταλειµµένων αυτοκινήτων, τουλάχιστον στην 
προηγούµενή του έκταση, αφού ο τοπικός συλλογέας έχει δηµιουργήσει τοπικό σηµείο 
συλλογής, στη ΒΙ.ΠΕ. Μελιγαλά όπου ο κάτοχος του οχήµατος θα είναι υποχρεωµένος 
να πηγαίνει το όχηµα και όχι µόνο τις πινακίδες, όπως γινόταν µέχρι τώρα µε το Τµήµα 
Συγκοινωνιών, προκειµένου να γίνει η αποταξινόµησή του. ∆ιευκρινίζεται εδώ ότι ο 
∆ήµος έχει συνάψει, όπως έχει το δικαίωµα, και αντίστοιχη σύµβαση µε τον αντίστοιχο  
συλλογέα  του Ν. Ηλείας , για τις περιπτώσεις εκείνες που ο συλλογέας  του Ν. 
Μεσσηνίας βρεθεί σε αδυναµία έγκαιρης συλλογής των οχηµάτων.  
 
Σχεδιασµός δράσης 2010: 
 

Η συνεργασία µε τον τοπικό συλλογέα για τη  καλλίτερη δυνατή οργάνωση της 
συλλογής στις νέες της πλέον βάσεις. 

 
 
δ) Εκτός των παραπάνω αναφερθέντων ρευµάτων εναλλακτικής διαχείρισης 
απορριµµάτων στα οποία ο ∆ήµος έχει άµεση συµµετοχή, έχουν θεσµοθετηθεί και τα 
παρακάτω τέσσερα (4) τα οποία εφαρµόζονται όλα στην περιοχή µας και τα οποία ο 
∆ήµος µας έχει στηρίξει και στηρίζει µε διάφορους τρόπους χωρίς να προβλέπεται 
θεσµοθετηµένη συµµετοχή του σε αυτά: 
 

1) Φορητές µπαταρίες. Αρµόδιο συλλογικό σύστηµα που διαχειρίζεται πανελλαδικά 
το αντικείµενο αυτό είναι η εταιρεία ΑΦΗΣ Α.Ε.. Για τις ανάγκες ξεχωριστής 
συλλογής των φορητών µπαταριών, µετά από συντονισµό του ∆ήµου 
Καλαµάτας, έχουν τοποθετηθεί από την ΑΦΗΣ, οι ειδικοί, κυλινδρικοί, διαφανείς 
κάδοι σε όλες τις σχολικές µονάδες της Καλαµάτας αλλά και σε δηµόσιες και 
δηµοτικές υπηρεσίες, σε καταστήµατα, αθλητικές εγκαταστάσεις και γενικά σε 
χώρους συνάθροισης των δηµοτών.  

2) Συσσωρευτές αυτοκινήτων, βιοµηχανίας. Αρµόδιο συλλογικό σύστηµα είναι η 
εταιρεία ΣΥ∆ΕΣΥΣ Α.Ε.. Η συλλογή των υλικών αυτών γίνεται βασικά στα συνεργεία 
– ηλεκτρολογεία αυτοκινήτων. Τέτοιος κάδος έχει τοποθετηθεί και στο χώρο των 
δηµοτικών συνεργείων για την κάλυψη των αναγκών του ∆ήµου. 

3) Λιπαντικά έλαια, ορυκτέλαια και οι συσκευασίες τους. Αρµόδια συλλογικά 
συστήµατα είναι οι εταιρείες ΕΛΤΕΠΕ Α.Ε. και ΚΕΠΕ∆ Α.Ε. αντίστοιχα. Η συλλογή και 
των υλικών αυτών γίνεται βασικά στα συνεργεία των αυτοκινήτων. 

4) Ελαστικά οχηµάτων. Αρµόδιο συλλογικό σύστηµα είναι η εταιρεία ECOELASTIKA 
A.E.. Η συλλογή των υλικών αυτών γίνεται βασικά στα καταστήµατα 
βουλκανιζατέρ. 

 
Σχεδιασµός δράσης 2010: 
 

Περιοδική όχληση της ∆/νσης Περιβάλλοντος της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης για τη 
συστηµατική διενέργεια των ελέγχων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις 
προκειµένου οι επιχειρήσεις που εµπλέκονται στη διακίνηση των παραπάνω υλικών να 
λειτουργούν σύµφωνα µε τις διατάξεις εναλλακτικής διαχείρισης των υλικών αυτών. 
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ε) Τηγανέλαια. 
 
 Ο ∆ήµος συνεργάζεται µε την εταιρεία ΕΛΙΝ η οποία µε δύο τοπικούς συνεργάτες της, 
συλλογείς τηγανελαίων από τα τοπικά καταστήµατα εστίασης, ξενοδοχεία κλπ, εκτρέπει 
ένα σηµαντικό ποσοστό χρησιµοποιηµένων τηγανελαίων από την απόρριψή τους στο 
δίκτυο της αποχέτευσης ή ακόµα και στο δίκτυο των αγωγών οµβρίων.  Οι συλλογείς 
αυτοί τοποθετούν στις επιχειρήσεις ειδικούς κάδους τους οποίους αδειάζουν ή 
αντικαθιστούν, όταν αυτοί γεµίζουν, χωρίς επιβάρυνση των επαγγελµατιών. Οι 
ποσότητες των τηγανελαίων που συγκεντρώνονται µε τον τρόπο αυτό κατευθύνονται 
στο εργοστάσιο της εταιρείας στο Βόλο όπου µετατρέπονται, προστιθέµενα σε ειδικά 
ενεργειακά φυτά, σε βιοκαύσιµα. Έτσι ένα ανεπιθύµητο προϊόν από την καθηµερινή 
λειτουργία της πόλης, µετατρέπεται σε µια χρήσιµη, ανανεώσιµη πρώτη ύλη.  
 
Σχεδιασµός δράσης 2010: 
 

-Συνεργασία µε την ΕΛΙΝ ή και άλλες εταιρείες που πιθανόν ενδιαφερθούν,  για τη 
διεύρυνση του προγράµµατος και στις επιχειρήσεις που ακόµα δεν έχουν ενταχθεί αλλά 
πιλοτικά και στα νοικοκυριά. Για το σκοπό αυτό έχουν ήδη γίνει οι πρώτες συνεννοήσεις 
µε την εταιρεία για την τοποθέτηση ειδικών κάδων κοινής χρήσης. 

 
-Συνεργασία µε τη ∆ΕΥΑΚ για την από κοινού προώθηση της δράσης αυτής αφού από 
το αποτέλεσµά της επηρεάζεται η σωστή λειτουργία του βιολογικού καθαρισµού και του 
δικτύου αποχέτευσης. Ήδη έχουν γίνει οι πρώτες συνεννοήσεις κοινής δράσης.  

  
 
στ) Αναλώσιµα εκτυπωτών. 
 
 Έχουν τοποθετηθεί ειδικοί κάδοι σε 85 σηµεία µέσα στο ∆ήµο (βασικά υπηρεσίες αλλά 
και καταστήµατα που εµπορεύονται τέτοια είδη) σε συνεργασία µε την εταιρεία Think Ink. 
Η εταιρεία αυτή δεν διαθέτει τοπικό συλλογέα και µέχρι σήµερα βοηθά ο ∆ήµος στη 
συλλογή και αποστολή των συλλεγόµενων υλικών.  Πρόσφατα όµως εκδηλώθηκε 
ενδιαφέρον και από τοπικούς επιχειρηµατίες οι οποίοι αντιπροσωπεύουν την εταιρεία 
Cartrige World  και η συνεργασία του ∆ήµου µαζί τους έχει το πλεονέκτηµα ότι 
απαλλάσσεται ο ∆ήµος της όποιας ευθύνης συλλογής των υλικών αυτών αφού αυτό 
θα γίνεται µε ευθύνη και µέσα των τοπικών συλλογέων. 
 
Σχεδιασµός δράσης 2010: 
 

Σύναψη συνεργασίας του ∆ήµου και µε την εταιρεία Cartrige World. 

 
 
 ζ) Πέραν των προαναφερθεισών περιπτώσεων, υπάρχουν ορισµένες ειδικές 
κατηγορίες απορριµµάτων οι οποίες, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, δεν πρέπει 
να συλλεγούν µαζί µε αστικά απορρίµµατα των ΓΚΡΙ κάδων αλλά πρέπει να συλλεγούν 
χωριστά, µε ευθύνη όσων τα παράγουν και τα διακινούν, για λόγους προστασίας της 
δηµόσιας υγείας. Τέτοιες ειδικές κατηγορίες είναι οι εξής: 
 

- Ζωικά υποπροϊόντα που δεν καταναλώνονται από τον άνθρωπο.  
- Επικίνδυνα Ιατρικά απορρίµµατα. 
- Ληγµένα φάρµακα. 
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Για την ιδιαίτερη συλλογή και διαχείριση των ειδικών αυτών κατηγοριών απορριµµάτων 
έχουν γίνει πολλές προσπάθειες, µέχρι σήµερα , από το ∆ήµο ώστε να συντονιστούν οι 
υπόχρεοι χωριστής διαχείρισής τους αλλά και οι εµπλεκόµενοι φορείς. Οι προσπάθειες 
αυτές, πρέπει να οµολογηθεί, δεν έχουν φέρει, µέχρι σήµερα, ικανοποιητικά 
αποτελέσµατα. Μικρή πρόοδος, και αυτή όχι σταθερή, έχει επιτευχθεί στα ιατρικά 
απορρίµµατα, καµιά πρόοδος στα ζωικά ενώ δεν έχουν ολοκληρωθεί οι συνεννοήσεις 
και η συνεργασία στα φαρµακευτικά. 
 
Σχεδιασµός δράσης 2010: 
 

-Συντονισµός µε τις υπηρεσίες της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης για την εφαρµογή της 
νοµοθεσίας. 

 
- Συνεργασία µε τη ∆ηµοτική Αστυνοµία για την εφαρµογή των σχετικών προβλέψεων 
του κανονισµού καθαριότητας, όπως άλλωστε απαιτείται και για τα υπόλοιπα ρεύµατα. 

 
- Ολοκλήρωση συνεννοήσεων µε το Φαρµακευτικό Σύλλογο και το Συνεταιρισµό των 
Φαρµακοποιών για την ξεχωριστή διαχείριση των ληγµένων φαρµάκων από φαρµακεία 
και νοικοκυριά. 

 
 
η) Οικιακή κοµποστοποίηση.  
 
Έχουν µέχρι σήµερα διανεµηθεί σε δηµότες 180 κάδοι οικιακής κοµποστοποίησης. Το 
πρόγραµµα αυτό έγινε σε συνεργασία του ∆ήµου µε το σύλλογο «Φίλοι του 
Μεσσηνιακού Κόλπου».  
 
Σχεδιασµός δράσης 2010: 
 

-Αγορά και διανοµή 100 νέων κάδων οικιακής κοµποστοποίησης. Τοποθέτηση µερικών 
από αυτούς τους κάδους, σε κοινόχρηστους χώρους για πιλοτική λειτουργία τους από 
φορείς που έχουν είδη εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους ή από γείτονες. 

 
- ∆ιοργάνωση εκδήλωσης – ενηµέρωσης των δηµοτών για την οικιακή 
κοµποστοποίηση. 

 
- Αναζήτηση δυνατοτήτων συνεργασίας µε τριτοβάθµια εκπαιδευτικά ιδρύµατα.  

 
- Οργάνωση οµάδας από υπηρεσιακούς και εθελοντές δηµότες για την επί τόπου 
παρακολούθηση της σωστής και αποτελεσµατικής λειτουργίας των κάδων. 

 
 
Επειδή θεωρούµε ότι για τη µεγαλύτερη ανταπόκριση και ευαισθητοποίηση των 
δηµοτών, σε όλα τα προγράµµατα ανακύκλωσης,   απαιτείται διαρκής και συστηµατική 
προβολή και ενηµέρωση, υποβάλουµε ταυτόχρονα σχέδιο δράσεων για το 2010 που 
περιλαµβάνει τις πρωτοβουλίες που προτίθεται να αναπτύξει ο ∆ήµος  στην 
κατεύθυνση αυτή.    
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ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2010  
 

Α. ∆ΙΑΡΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗ  
 

1. ∆ηµιουργία και προβολή, σε ετήσια βάση τηλεοπτικού σποτ. 
2. ∆ηµιουργία και διανοµή εντύπων.  
3. Παρουσίαση της πορείας των προγραµµάτων της ανακύκλωσης από τα 

ΜΜΕ.    
 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ : 20.000 € 

 

   Β. ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (26-30 Απριλίου) 
 
∆ιοργάνωση φεστιβάλ ανακύκλωσης, 26-30 Απριλίου 2010, µε τη συµµετοχή των 
∆/νσεων Α ‘θµιας και Β ‘θµιας Εκπαίδευσης, του Κέντρου Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης και φορέων της εκπαίδευσης.  Θα προηγηθούν διαγωνισµοί στα 
σχολεία σχετικοί µε την ανακύκλωση.  
 
Το πενθήµερο των εκδηλώσεων θα λάβει χώρα: 
α) Στον πεζόδροµο της Αριστοµένους όπου οµάδες µαθητών µε καθηγητές 
καλλιτεχνικών θα δηµιουργηθούν µε ανακυκλώσιµα υλικά όπως επίσης και µέλη 
των ΚΑΠΗ. 
β) Στο χώρο της Κεντρικής Πλατείας όπου θα υπάρχουν containers άλλοι κάδοι 
υποδοχής ανακυκλώσιµων υλικών όλων των ρευµάτων. 
γ) Στο σιντριβάνι και το φουαγιέ του Πνευµατικού Κέντρου όπου θα εκτίθενται τα 
έργα που θα δηµιουργηθούν αυτό το διάστηµα.   
δ) Στο αµφιθέατρο του ∆ΗΠΕΘΕΚ όπου προγραµµατίζονται και θα γίνουν 
βραβεύσεις των καλλίτερων δηµιουργιών των µαθητών.  

 
α) ∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΟΥ-ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 

 
 Κατασκευή γλυπτών από ανακυκλώσιµα υλικά ( οργανωµένες οµάδες 

µαθητών – καθηγητών εικαστικών). 
 Κατασκευή µουσικών οργάνων από ανακυκλώσιµα υλικά (οργανωµένες 

οµάδες µαθητών καθηγητών Μουσικής). 
 Κατασκευή κοσµηµάτων από φυσικά υλικά, καρπούς, φρούτα κ.λπ.) ( οµάδα 

µαθητών). 
 Χειροτεχνίες από ανακυκλώσιµα υλικά από τα ΚΑΠΗ. 
 Παζάρι διάθεσης αντικειµένων – ρούχων για επανάχρηση ( µε τη συµµετοχή 

όλων των δηµοτών και την υποστήριξη των ΚΑΠΗ. 
 Συναυλίες από το ∆ηµοτικό Ωδείο και από µαθητικά σχήµατα. 
 Συναυλία από µουσικό νεανικό συγκρότηµα. 
 

     
 β) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ 
 
- Συγκέντρωση Αποβλήτων Ηλεκτρικού – Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού σε 

κοντέινερ. 
- ∆ηµιουργία περιπτέρου οικιακής κοµποστοποίησης σε συνεργασία µε τους 

«Φίλους του Μεσσηνιακού Κόλπου». 
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γ) ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ  
 

- ∆ιάλεξη σε συνεργασία µε τον ∆/ντη του ∆ηµοτικού Ωδείου µε θέµα : 
“Ανακυκλώνοντας την αρχαία ελληνική µουσική εως την όπερα”   

Εισηγητής: Ξανθούλης (∆/ντης εκπ/κων πρ/των Λυρικής) 
- ∆ιάλεξη σε συνεργασία µε τον ∆/ντη τους Σχολής Εικαστικών από Ιστορικό 

Τέχνης, καθηγητή τους σχολής Καλών Τεχνών µε θέµα : “Η ανακύκλωση 
στην Τέχνη”. 

- Τελετή παρουσίασης εργασιών µαθητών που έλαβαν µέρος τους 
διαγωνισµούς και απονοµή βραβείων. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ : Τραγούδι, Αφίσα, Σποτ (τηλεοπτικό- ραδιοφωνικό), Βίντεο, Κόµικ, 
Θεατρικό δρώµενο, άλλη πρωτότυπη ιδέα. 
         ΒΡΑΒΕΙΑ:  
 1ο : Εκδροµή εκτός Νοµού (µε περιβαλλοντικό περιεχόµενο) 
 2ο : Εκδροµή εντός Νοµού (µε περιβαλλοντικό περιεχόµενο) 
 3ο : Laptop ή άλλη συσκευή (π.χ. Ηχητικό συγκρότηµα) 
 
Τα βραβεία απονέµονται στην οµάδα των µαθητών που έλαβε µέρος στο 
διαγωνισµό. 
 
δ) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
 
∆ιαρκής έκθεση των έργων από ανακυκλώσιµα υλικά, που κατασκευάζονται από 
τους µαθητές στον πεζόδροµο. 
 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ: 35.000   
 
 

Γ. ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – 5 ΙΟΥΝΙΟΥ  
 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ 
 
- Συγκέντρωση Αποβλήτων Ηλεκτρικού – Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού σε 

κοντέινερ. 
- ∆ηµιουργία περιπτέρου οικιακής κοµποστοποίησης σε συνεργασία µε τους 

«Φίλους του Μεσσηνιακού Κόλπου». 

 
 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ: 5.000   

 
 

∆. ΑΛΛΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ  
 

5) ∆ηµιουργία video art από εξειδικευµένο καλλιτέχνη σε συνεργασία µε τη 
σχολή εικαστικών το οποίο θα διανεµηθεί σε DVD στα σχολεία. 

6) ∆ηµιουργία έργων από τους µαθητές της σχολής εικαστικών από 
ανακυκλώσιµα υλικά που θα ενταχθούν στη θεµατική ενότητα 
“Βιοποικιλότητα” για ένα µήνα και έκθεσή τους.  

 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ : 5.000  
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   Ε. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ 
ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 
      Αγορά και διανοµή κάδων οικιακής κοµποστοποίησης. 
 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ: 10.000   
 
 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ : 75.000,00€ 

 
Ο παραπάνω προϋπολογισµός είναι ενδεικτικός και θα οριστικοποιηθεί µετά τη 
σύνταξη σχετικής µελέτης. 
 

                                            
                                     Η ∆ιευθύντρια Καθαριότητας  

                                          & Αµαξοστασίου 
 

                                           ΚΟΥΡΑΚΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος κ. Καµβυσίδης, αναφέρει τα εξής: 

 
Κύριε πρόεδρε διεφάνη από το θέµα που συζητούσαµε 2 ώρες τώρα, ότι 
πρέπει να µειώσουµε το όγκο των απορριµµάτων. Η µείωση του όγκου των 

απορριµµάτων δεν γίνεται µε άλλο τρόπο εκτός από τη διαλογή στη πηγή, µε την 
ανακύκλωση.  

Με την ανακύκλωση των υλικών συσκευασίας από χαρτί, γυαλί, πλαστικό και µέταλλο που 
λειτουργεί στο ∆ήµο µας για αρκετά χρόνια είµαστε σ ένα ικανοποιητικό σηµείο όχι στο τέλειο 
βέβαια, µπορεί να βελτιωθεί. Γι’ αυτό από την εταιρεία που έχουµε κάνει τη σύµβαση για το 
2009 επιδοτηθήκαµε µε 147.000 €. Είµαστε ο πρώτος ∆ήµος µε τον αριθµό των δηµοτών στην 
ανακύκλωση σ’ αυτό το σηµείο. Οπωσδήποτε υπάρχουν ανάγκες και σ’ αυτό, δεν είµαστε 
τέλειοι όπως προείπα, µας έχει παραχωρήσει η εταιρεία 3 αυτοκίνητα και έχοµε αναπτύξει 800 
κάδους στην περιοχή µας.  

∆εν φτάνουν τα αυτοκίνητα αυτά προκειµένου να έχουµε την κατάλληλη συλλογή σε 
καθηµερινή βάση και γι’ αυτό χρησιµοποιούµε πολλές φορές και απορριµµατοφόρα δικά µας. 
Έχουµε έρθει σε συνεννόηση µε την εταιρεία και µας έχει υποσχεθεί εγγράφως από τον 
Οκτώβριο µήνα µε ένα στόχο που είχε βάλει τον οποίο τον έχουµε ξεπεράσει, ότι τον Απρίλιο 
µήνα θα έχουµε και ένα τέταρτο όχηµα. Έτσι θα πάµε καλύτερα. Εµείς διεκδικούµε και ένα 
ακόµη αυτοκίνητο, ένα δεύτερο αυτοκίνητο δηλαδή, προκειµένου να  αναπτυχθούν  και άλλοι 
κάδοι για να έχουµε τα καλύτερα αποτελέσµατα.  

Από τα στοιχεία που έχει η Εταιρεία Ανακύκλωσης προκύπτει ότι εµείς µπορούµε να αυξήσουµε 
κατά 50% ακόµη τη συλλογή των ανακυκλώσιµων και αυτός θα είναι ο στόχος µας για την 
επόµενη χρονιά.  

Στα άλλα ρεύµατα τώρα ανακύκλωσης: 

o Εναλλακτικής διαχείρισης στα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού. Και εκεί 
µπορώ να πω πηγαίνουµε καλά έχοντας ένα κοντέινερ στα συνεργεία και µας παίρνουν οι 
δηµότες τηλέφωνο πολλές φορές και πηγαίνουµε και τα µεταφέρουµε οι ίδιοι µε δικά µας 
µέσα. Πολλοί όµως δηµότες συνειδητοποιηµένοι έρχονται από µόνοι τους. Έγινε και µια 

ΚΑΜΒΥΣΙ∆ΗΣ:  
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εκδήλωση στις 17 Ιανουαρίου άµα δε κάνω λάθος µε το ΣΚΑΪ στη πλατεία και για ένα 
πρωινό συνελέγησαν 9 τόνοι ανακυκλώσιµου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού. Θα 
επαναληφθεί αυτό, συνεχίζει βέβαια ο ∆ήµος στη µόνιµη βάση, θα επαναληφθεί όµως 
αυτό στην κεντρική πλατεία Καλαµάτας πάλι.  

o Στο άλλο ρεύµα, στα οχήµατα που βρίσκονται στο τέλος της ζωής τους, τα 
αποχαρακτηρισµένα αυτοκίνητα, είχαµε ένα πρόβληµα µε το Ο∆∆Υ, καταγράφαµε εµείς τα 
αυτοκίνητα κάναµε τους διαγωνισµούς, δεν υπήρχε ενδιαφέρον και τα αυτοκίνητα 
παρέµεναν. Τέλος από πέρυσι έχουµε συµβληθεί µε εταιρεία και µάλιστα τώρα τελευταία 
συµβληθήκαµε µε την εταιρεία που έχει έδρα τη ΒΙΠΕ Μελιγαλά είναι τοπική εταιρεία και 
έχουµε ξεκινήσει τη συλλογή των αυτοκινήτων µε οποίες αντιδράσεις βέβαια από τους 
δηµότες γιατί δεν το έχουν συνειδητοποιήσει καλά ακόµη. Και λόγω της αυξήσεως των 
τελών κυκλοφορίας την τελευταία χρονιά αποχαρακτηρίστηκαν πολλά αυτοκίνητα. ∆εν 
έχει όµως παρέλθει ο χρόνος, εκείνος ο χρόνος, που πρέπει να καταγραφεί το αυτοκίνητο 
για να φθάσουµε στην ειδοποίηση και στη περισυλλογή  αυτών. Ο συνολικός χρόνος είναι 
γύρω στους τεσσερισήµισι µε πέντε µήνες.  

o Στις φορητές τώρα µπαταρίες, συσσωρευτές αυτοκινήτων, λιπαντικά έλαια, ορυκτέλαια και 
ελαστικά οχηµάτων. Σ’ αυτά έχουν αναπτυχθεί οι κάδοι. Στα λιπαντικά και στα έλαια και 
στις συσκευασίες τους είµαστε πίσω, στα ελαστικά οχηµάτων υπάρχει σύµβαση που 
πληρώνουν οι έµποροι ελαστικών στη πηγή και έτσι περισυλλέγονται χωρίς κανένα 
πρόβληµα. Με τα τηγανέλαια είµαστε στην ανάπτυξη αυτή πρέπει να βάλουµε κάδους για 
τα τηγανέλαια των σπιτιών, γιατί πολλές επιχειρήσεις έχουν συµβληθεί και φεύγουν τα 
τηγανέλαια χωρίς να πηγαίνουν στην αποχέτευση.  

o Τα αναλώσιµα εκτυπωτών τα περισυλλέγουµε πάλι µε την ειδοποίηση που έχουν οι 
διάφορες εταιρείας και οι διάφορες υπηρεσίες που µας παίρνουν τηλέφωνο, και είµαστε σε 
ένα ικανοποιητικό σηµείο.  

o ∆εν έχει γίνει όµως τίποτα µε τα επικίνδυνα ιατρικά απορρίµµατα, µε τα ζωικά 
υποπροϊόντα και µε τα ληγµένα φάρµακα και αυτό γιατί υπάρχει όχι ξεκάθαρη διατύπωση 
στο νόµο.  Έχουν βάλει ένα οικειοθελώς και έχουµε µία αντιπαράθεση και έχουν γίνει 
επανειληµµένες συσκέψεις στη Νοµαρχία, έχω µία αντιπαράθεση µε το Ιατρικό Σύλλογο 
και µε τον Οδοντιατρικό Σύλλογο. Έγινε και προχτές µία τελευταία συνάντηση µε 
απάντηση που πήραµε σε µία διευκρίνιση από το υπουργείο όµως δεν ξεκαθαρίζει το 
πράγµα. Τελικά τα µικροβιολογικά εργαστήρια έχουν συµβληθεί τα περισσότερα και µε τη 
διαβεβαίωση που µας έδωσε ο Ιατρικός Σύλλογος στη τελευταία σύσκεψη, είναι θέµα 
λίγων ηµερών προκειµένου να µπουν στην σύµβαση για τα ιατρικά απόβλητα των 
µικροβιολογικών εργαστηρίων όλα τα εργαστήρια της Καλαµάτας. Οι γιατροί όµως, 
παθολόγοι κ.λ.π., αντιδρούν σ’ αυτήν, λέγοντας ότι δεν έχουν τέτοιες ποσότητες που να 
κάνουν συµβάσεις και ότι δεν υποχρεούνται από το νόµο. Υπάρχει µία διάσταση σας είπα.  

o Τέλος µε την οικιακή κοµποστοποίηση, είναι στα σπάργανα, λίγοι κάδοι έχουν αναπτυχθεί 
µε τη βοήθεια και µε τη συνεργασία που έχουµε µε τους «Φίλους του Μεσσηνιακού 
Κόλπου». Λοιπόν πιστεύω ότι η φετινή χρονιά µε µία πρόταση που έχουµε και που θα σας 
αναπτύξω στη συνέχεια, θα πάµε καλύτερα.  

 
Τώρα, πως µπορούν να γίνουν όλα αυτά. Όλα αυτά που προείπαµε, µπορούν να γίνουν µε την 
ενίσχυση του σχετικού εξοπλισµού, µε τη βελτίωση της διαφήµισης και της ενηµέρωσης των 
δηµοτών και µε την ενδυνάµωση του ανθρώπινου δυναµικού.  
Οι δράσεις που έχουµε προγραµµατίσει για το 2010 είναι µια διαρκής προβολή µε τη 
δηµιουργία και προβολή σε ετήσια βάση τηλεοπτικού σποτ, τη δηµιουργία και διανοµή 
εντύπων, την παρουσίαση της πορείας των προγραµµάτων της ανακύκλωσης από τα µέσα 
µαζικής επικοινωνίας. Αυτό προϋπολογίζεται σε ένα κόστος περίπου των 20.000 €.  
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Στη συνέχεια έχουµε προγραµµατίσει φεστιβάλ ανακύκλωσης 26 µε 30 Απριλίου. Αυτές οι 
δράσεις θα αναπτυχθούν στο πεζόδροµο της Αριστοµένους, στη κεντρική πλατεία, στο 
∆ηµοτικό Θέατρο και στο Πνευµατικό Κέντρο, µε διάφορες οµιλίες. Αυτό προϋπολογίζουµε ένα 
κόστος περίπου 35.000. 

Και επιπλέον να γίνει η Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος στις 5 Ιουνίου. Να έχουµε µία 
εκδήλωση στη κεντρική πλατεία της Καλαµάτας πάλι µε συγκέντρωση ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισµού όπως έγινε και µε το ΣΚΑΪ τον Ιανουάριο µε τη δηµιουργία 
περιπτέρου οικιακής κοµποστοποίησης σε συνεργασία όπως προείπα µε τους «Φίλους του 
Μεσσηνιακού Κόλπου». Αυτό θα έχει κόστος προϋπολογίζουµε περίπου τις 5.000.  

Οι άλλες δράσεις που προτείνουµε είναι: 

o η δηµιουργία βίντεο από εξειδικευµένο καλλιτέχνη σε συνεργασία µε τη Σχολή Εικαστικών, 
το οποίο θα διανεµηθεί σε DVD στα σχολεία, µε τη δηµιουργία έργων από τους µαθητές 
της Σχολής Εικαστικών από ανακυκλώσιµα υλικά που θα ενταχθούν στη θεµατική ενότητα 
«Βιοποικιλότητα», για ένα µήνα και έκθεσή τους και αυτό µε άλλες 5.000 €.  

o Την προώθηση του προγράµµατος της οικιακής κοµποστοποίησης µε την αγορά κάδων 
οικιακής κοµποστοποίησης και µε κόστος 10.000 €.  

Η εκτιµώµενη συνολική δαπάνη είναι της τάξεως των 75.000, δηλαδή το 50% περίπου της 
επιδότησης που πήραµε ή  που θα πάρουµε γιατί δεν τα έχουµε πάρει όλα τα χρήµατα για το 
2009 από την Εταιρεία Ανακύκλωσης.  

Αυτά ήθελα να πω για τις δράσεις του 2010 και νοµίζω ότι είµαστε σε καλό δρόµο. Ευχαριστώ. 
 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση η οποία έχει ως εξής: 

 
Η κα Κουράκλη έχει το λόγο, η προϊσταµένη. 
 

Να µας πούνε οι υπάλληλοι κάποια πράγµατα. Η κα Γιαννοπούλου, είναι ο κος 
Παπαδόπουλος εδώ κάπου;   

 
Η κα Κουράκλη. 
 

Η εισήγηση του κ. Καµβυσίδη του Αντιδηµάρχου ήταν πολύ αναλυτική. Υπήρχε 
και στον φάκελο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, φαντάζοµαι ότι οι δηµοτικοί 

σύµβουλοι θα  την έχουν διαβάσει και θα είναι πλήρως ενήµεροι. Νοµίζω ότι αυτό που θα άξιζε 
το κόπο να προσθέσω είναι ότι κατά την άποψή µας αυτό που πρέπει να κάνουµε σαν ∆ήµος 
είναι να έχουµε µία πολύ δυναµική προσπάθεια για την προβολή και την ευαισθητοποίηση των 
δηµοτών, αν και αυτό ήταν υποχρέωση, µία από τις υποχρεώσεις της Ελληνικής Εταιρείας 
Ανακύκλωσης έχει υστερήσει πάρα πολύ σ’ αυτό το τοµέα και θα πρέπει να το καλύψει ο 
∆ήµος αυτό το κενό.  

Νοµίζω ότι ο σχεδιασµός που έχουµε κάνει και σ’ αυτό θέλω να σταθώ, είναι ένας σχεδιασµός 
που θα έχει µια µακρόπνοη πνοή, θα αφορά σε όλη τη χρονιά, θα προσπαθήσουµε δηλαδή να 
µην πάρουµε φόρα και κάποια στιγµή  σταµατήσουµε. Με την προετοιµασία αυτού του βίντεο, 
το οποίο θα παίζεται απ’ όλα τα µέσα όλο το χρόνο, µε τα φυλλάδια και µε την διαρκή 
παρουσία των πεπραγµένων µας µέσα σε εκποµπές των καναλιών των τοπικών πιστεύουµε ότι 
αυτό θα έχει σε εγρήγορση τους δηµότες συνέχεια.  

Το Φεστιβάλ Ανακύκλωσης σχεδιάζετε από κοινού µε την εκπαιδευτική κοινότητα, είναι ένα 
ολοκληρωµένο σχέδιο,  που θα συµβάλει η Πρωτοβάθµια, η ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, το 
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και φυσικά ο ∆ήµος Καλαµάτας έχει το συντονισµό και 
την ευθύνη υλοποίησης στο σύνολο των δράσεων, όλων των δράσεων. Θα γίνουν πάρα 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

ΚΟΥΡΑΚΛΗ:  
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πολλές εκδηλώσεις, ελπίζουµε ότι η συµµετοχή θα είναι µεγάλη και αυτός είναι ο στόχος µας, 
να βγάλουµε τα παιδιά στη πόλη, µε διάφορες και ποικίλες και καινοτόµες δράσεις να 
τραβήξουν το ενδιαφέρον και τη προσοχή του κόσµου. Οι δε εκδηλώσεις που θα γίνουν  και 
αυτές έχουν συζητηθεί  µε τον εικαστικό τοµέα και µε το ωδείο, θα έχουν ένα ποιοτικό 
χαρακτήρα και µια διάσταση πρωτόγνωρη. Η επιλογή της έχει γίνει από το ωδείο, από το 
διευθυντή δηλαδή, το καλλιτεχνικό διευθυντή του ωδείου, θα έχει σα θέµα  την ανακύκλωση  
στη µουσική από την αρχαία ελληνική µουσική µέχρι τη όπερα. Η άλλη εκδήλωση που θα γίνει 
σε συνεργασία µε τον εικαστικό τοµέα θα έχει σα βάση της τη χρήση των σκουπιδιών στη 
τέχνη. Είναι θέµατα που κατά καιρούς έχουνε πάρει θέση σε πάρα πολλές εκθέσεις και στην 
Αθήνα αλλά και σε άλλες πρωτεύουσες στο εξωτερικό. Ευελπιστούµε ότι όλα αυτά που είναι 
καινούρια πράγµατα και έχουν ξεφύγει από το γνωστό και πολύ γνώριµο σε όλους φυλλάδιο µε 
τα ρεύµατα, πιστεύουµε ότι αυτό θα τραβήξει το ενδιαφέρον. Ο προϋπολογισµός που έχουµε 
κάνει είναι ενδεικτικός, δεν έχουµε ακριβή κοστολόγηση, υποθέτουµε ότι µάλλον προς τα κάτω 
θα είναι και όχι προς τα πάνω γιατί όλα αυτά τα βραβεία που έχουµε θεσµοθετήσει για να 
δελεάσουµε τα παιδιά για τη συµµετοχή τους, έχουµε συµπεριλάβει πάρα πολλούς άξονες 
δράσης και δεν ξέρουµε αν θα καταφέρουν να ανταποκριθούν σε όλα αυτά.  

Τέλος θα ήθελα να προσθέσω ότι αυτό που µας έκανε µεγάλη εντύπωση  και θα κοιτάξουµε να 
το ενισχύσουµε µε κάθε τρόπο, είναι η µεγάλη συµµετοχή και ανταπόκριση του κόσµου όταν 
έγινε η εκδήλωση του ΣΚΑΪ για τον ηλεκτρονικό εξοπλισµό, τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές 
συσκευές. Αν δείτε από τα νούµερα που έχουµε συγκεντρώσει είναι εντυπωσιακό, ενώ µε το 
κοντέινερ που έχουµε στήσει πάνω στα συνεργία µας  και τη διαφήµιση που έχουµε κάνει  το 
2009, οι τόνοι που καταφέραµε να µαζέψουµε ήταν περίπου 18. Στην ηµέρα που έγινε η 
εκδήλωση στην κεντρική πλατεία µαζεύτηκαν 9 τόνοι αντιλαµβάνεστε τι σηµαίνει αυτό το 
πράγµα. Αυτό µας έδωσε το ερέθισµα ώστε και µες τις εκδηλώσεις τώρα  του Φεστιβάλ θα 
έχουµε αντίστοιχες δράσεις δηλαδή θα υπάρχει κοντέινερ που θα µπορούν να αφήνουν οι 
δηµότες. Αυτό θα κάνουµε και τον Ιούνιο την Ηµέρα του Περιβάλλοντος και θα προσπαθούµε 
µε κάθε τρόπο να ενισχύσουµε αυτές τις δράσεις που έχουν ανταπόκριση στον κόσµο.  

∆εν ξέρω αν θέλετε να κάνετε κάποιες άλλες συγκεκριµένες ερωτήσεις. 
 
Ερωτήσεις υπάρχουν; Όχι.  
Τοποθετήσεις. Κε Τσερώνη. 

 
Κε Πρόεδρε κύριοι συνάδελφοι µελέτησα το «Πρόγραµµα ∆ράσης Εναλλακτικής 
∆ιαχείρισης των Απορριµµάτων 2010», χάρηκα ιδιαίτερα που αρκετά απ’ όσα είχα 

προτείνει κατά καιρούς έχουνε συµπεριληφθεί όπως εδώ στη σελίδα 11 που λέει «Φεστιβάλ 
Ανακύκλωσης 26 – 30 Απριλίου» και µιλάει για ενεργοποίηση και συµµετοχή της Α/βαθµιας και 
Β/βαθµιας εκπαίδευσης. Είχα προτείνει τότε να µπούνε εκθέσεις στα σχολεία και να 
βραβευτούν, και είχα µάλιστα συµπεριλάβει απ’ ότι θυµάµαι και είναι καίριο αυτό, και τα 
φροντιστήρια ξένων γλωσσών γιατί ως γνωστόν τις εκθέσεις των µαθητών τις γράφουν οι 
γονείς, δηλαδή στα αγγλικά να είναι εκθέσεις, στα γαλλικά ή στα γερµανικά, οπότε δι’ αυτού 
του τρόπου αφού τις γράφουν οι γονείς, θα γίνουν και οι γονείς κοινωνοί της προσπάθειας. Το 
ξέρετε όλοι ότι τις εκθέσεις των µαθητών τις γράφουν οι γονείς. Ο κ. Πολίτης το επιβεβαιώνει. 
Νοµίζω ότι πρέπει να το συµπεριλάβετε αυτό. Νοµίζω ότι πρέπει να συµπεριλάβετε δηλαδή 
µέσα να βραβευτούν εκθέσεις που θα γραφτούν στα ξενόγλωσσα φροντιστήρια και έχει τη 
σηµασία που εξήγησα. 

Εδώ παρακάτω που λέει δράσεις, πεζόδροµο Αριστοµένους κλπ και πλατείας, βλέπω συναυλία 
από µουσικό νεανικό συγκρότηµα. Θα ήτανε ιδιαίτερη χαρά για µένα να φέρνατε τον 
Χατζηγιάννη και τη Πέγκυ Ζήνα που είχα προτείνει. 

Μπορεί να δεχτούν, µπορεί να τους ευαισθητοποιήσουµε.  
 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ :  

ΤΣΕΡΩΝΗΣ: 
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(∆εν ακούγεται τι λέει). 
 
Ησυχία, ησυχία. Συνεχίστε κε Τσερώνη. 
 
Σήµερα το δίληµµα, το µεγάλο δίληµµα των ηµερών είναι Τζούλια ή Σάσα 
Μπάστα. Είναι ένα ζήτηµα αυτό. 

Στέκοµαι στο τέλος, στην τελευταία σελίδα που λέει «Προώθηση προγράµµατος οικιακής 
κοµποστοποίησης». Κύριοι συνάδελφοι πρέπει να προωθήσουµε το θέµα της διαλογής µε 3 ή 4 
κάδους των οικιακών απορριµµάτων και πρέπει να το προωθήσουµε τώρα. ∆ηλαδή πρέπει να 
µπει µέσα στο πρόγραµµα δράσης αυτό. Προτείνω λοιπόν το πρόγραµµα δράσης αυτό που 
έχουµε, να συµπεριλάβει και τη διαλογή στα οικιακά απορρίµµατα όσον αφορά τον διαχωρισµό 
τους σε 3 ή 4 κάδους. 

Επιπροσθέτως, είναι πολύ σηµαντικό αυτό γιατί πάει σε συνέχεια και πάει πλάι – πλάι µε την 
αρχή ο ρυπαίνων πληρώνει που θα χρειαστεί να την τρέξουµε αφού κακώς δεν την έχουµε 
τρέξει µέχρι σήµερα και προτείνω επίσης όταν γίνει και η ψήφιση στη Βουλή της αρχής αυτής, 
ουσιαστικά να γίνει τροποποίηση και του οργανισµού καθαριότητας να συµπεριλάβει και τη 
διαλογή µέσα στα σπίτια µε κάδους που τα απορρίµµατα θα έχουν ονοµατεπώνυµο και το 
ονοµατεπώνυµο δεν θα µπαίνει ούτε στον πρώτο κάδο που θα έχει τα ανακυκλώσιµα αλλά θα 
µπαίνει στον δεύτερο κάδο ή τρίτο πως θα τον έχουµε διατάξει που θα έχει τα οργανικά. Εκεί 
θα µπαίνει αυτό, ώστε να αποδίδει ο κάθε ιδιοκτήτης διαµερίσµατος ή καταστήµατος όσο 
γίνεται λιγότερα και να πληρώνει λιγότερα. 

Αυτές είναι οι παρατηρήσεις µου πολύ σύντοµα και επισηµαίνω για άλλη µια φορά ότι αν αυτό 
το πρόγραµµα και αυτό το πρόγραµµα δράσης όπως το προτείνουν και µε τις συµπληρώσεις 
τις δικές µου είχε τρέξει και από την πρώτη µέρα που ξεκίνησε η 4ετία αυτή, σήµερα δεν θα 
είχαµε τα προβλήµατα που έχουµε και δεν θα πλήρωνε και ο κόσµος τα όσα πληρώνει. 

 
Ευχαριστώ πολύ. Κε Κοσµόπουλε. 

 
Το 2006 τελειώνοντας η προηγούµενη θητεία συµµετείχαµε σε µια 
διαπαραταξιακή επιτροπή ο κ. Νταγιόπουλος, ο κ. Αθανασόπουλος, εγώ και 

ο κ. Μαλαπάνης νοµίζω τότε, εµείς οι 4 είµαστε. Προσπαθώ διαβάζοντας το Πρόγραµµα 
∆ράσης να δω κάτι που δεν είχαµε πει το 2006 και δεν βλέπω. Ελάχιστα. Όλα τα είχαµε πει 
όλα τα είχαµε συζητήσει, για όλα είχα πει τι θάπρεπε να γίνει. Και ερχόµαστε τώρα ύστερα από 
3 χρόνια να κάνουµε αυτά τα οποία συζητούσαµε το 2006. Το θέµα είναι ότι θα µπορούσαµε 
να τα είχαµε κάνει αυτά νωρίτερα και είναι κρίµα που δεν τα κάναµε. Ως εκ τούτου λοιπόν δεν 
έχω παρά να συµφωνήσω µε το πρόγραµµα το οποίο κατατίθεται και θα είµαι και ιδιαίτερα 
σύντοµος µε 2 – 3 παρατηρήσεις. 

Συµφωνούµε µε το Φεστιβάλ που γίνεται και µε την όποια ανάδειξη κάποιων γεγονότων τα 
οποία θα γίνουν τα οποία προβάλουν. . . 

 
Το Φεστιβάλ αυτό να γίνεται κάθε έτος και µετά να γίνεται και απολογισµός... 
(συνεχίζει, δεν ακούγεται τι λέει). 

 
Έτσι. Καλό είναι το Φεστιβάλ λοιπόν αυτό το οποίο γίνεται αλλά η 
προσωπική µου εµπειρία τα χρόνια που προηγήθηκαν προτείνει µεγαλύτερη 

πίεση στα σχολεία. ∆εν φτάνει το 3µερο αυτό το οποίο υπήρξε και που προβλέπεται το 
Φεστιβάλ. Η µεγάλη πίεση και το µεγάλο αποτέλεσµα ήταν η πίεση η οποίο ασκήθηκε στα 
σχολεία και εκεί η πίεση πρέπει να ξαναγυρίσει. ∆εν φτάνουν οι 3 ή οι 5 µέρες του Φεστιβάλ 
ειδικά για την ενεργοποίηση. Οι υπάλληλοι, και η κα Κοκκωνία ήταν µαζί και ο κ. 
Παπαδόπουλος, µαζί µε δηµοτικούς συµβούλους, µαζί µε µέλη από την Περιβαλλοντική 

ΦΩΝΗ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΤΣΕΡΩΝΗΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΤΣΕΡΩΝΗΣ: 
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Εκπαίδευση είχαµε γυρίσει όλα τα σχολεία µία και δύο φορές. Το αποτέλεσµα ήταν 
εντυπωσιακό. Αυτό πρέπει να γίνεται σε συστηµατική βάση. Εάν γίνει τα αποτελέσµατα θα 
είναι εντυπωσιακά µεγαλύτερα.  

Μία πρόταση. Στην οικιακή κοµποστοποίηση γιατί δεν βλέπω εγώ στις προτάσεις στον 
σχεδιασµό του 2010, τη συνεργασία µε τα δευτεροβάθµια εκπαιδευτικά ιδρύµατα και βλέπω 
µόνο τριτοβάθµια εκπαιδευτικά ιδρύµατα; Στην κοµποστοποίηση λέω. Τα δευτεροβάθµια 
εκπαιδευτικά ιδρύµατα έχουν περιβαλλοντικό σχεδιασµό, έχουν µάθηµα που κάνουν, άρα 
λοιπόν είναι τα κατεξοχήν... 

 
Και δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια. 

 
Λέει σχεδιασµός του 2010. ∆εν αναφέρει πουθενά για δευτεροβάθµια. 
 

(∆εν ακούγεται τι λέει). 
 
Τέλος πάντων. Μακάρι. Και µία παρατήρηση οικονοµικής  φύσεως. Θα 
πάρουµε 147.600 ευρώ του 2009. Να πούµε την πραγµατικότητα. Το 2009 

ήρθαν στο ∆ήµο 58.700 ευρώ από την Εταιρεία Ανακύκλωσης. Άρα µας χρωστούν τα 
υπόλοιπα. Άρα πρέπει να τα διεκδικήσουµε και να τα πάρουµε πάση θυσία. Και αν τα 
διεκδικήσουµε και τα πάρουµε πάση θυσία και χαλάσουµε τα 75.000 για τις δράσεις τις οποίες 
αναγράφονται, γιατί θα πρέπει σώνει και καλά να παρακαλάµε και να διεκδικούµε από την 
Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης να πάρει το άλλο απορριµµατοφόρο και να µην το 
αγοράσουµε εµείς ποια µε τα υπόλοιπα 75.000; ∆ηλαδή θα αφήνουµε την ανακύκλωση να 
υποφέρει επειδή δεν έχουµε απορριµµατοφόρο αφού έχουµε τα χρήµατα αυτά; Να πούµε µη 
µας δίνεις τα χρήµατα αυτά, να είσαι συνεπής στις συµβάσεις σου. Τι από τα δύο είναι 
σηµαντικότερο; ∆εν το καταλαβαίνω αυτό. Για µας το σηµαντικό είναι να λειτουργήσει η 
ανακύκλωση και να επεκταθεί σε όσο το δυνατόν µεγαλύτερο κοµµάτι.  

Άρα και από τα χρήµατα που µας δίνουν ας θυσιάσουµε κάποια ώστε να αγοράσουµε το 
απορριµµατοφόρο το οποίο µας λείπει και να συνεχίσουµε να διεκδικούµε και άλλο 
απορριµµατοφόρο της ανακύκλωσης από την Ελληνική Εταιρεία. Αλλά δεν εξηγείται να µην 
χρησιµοποιήσουµε µέρος των χρηµάτων αυτών για τον συγκεκριµένο σκοπό. ∆εν µπορώ να 
διανοηθώ ότι τα χρήµατα τα οποία θα πάρουµε από την Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης θα τα 
χρησιµοποιήσουµε σε άλλο σκοπό εκτός της ανακύκλωσης. 

 
Ευχαριστώ. Κε ∆ικαιουλάκο ορίστε. 

 
Αγαπητοί συνάδελφοι χαιρόµαστε που η ∆ηµοτική αρχή επιτέλους πήρε την 
πρωτοβουλία όχι µόνο Φεστιβάλ για την ανακύκλωση να κάνει αλλά και 

τόσα άλλα πράγµατα, στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Εµείς είχαµε κάνει πάρα πολλές 
ερωτήσεις σαν συνδυασµός, πιέσαµε όλο αυτό το χρονικό διάστηµα αλλά δυστυχώς 
αντιδράσατε πολύ αργά. 6 – 8 µήνες πριν από το τέλος της θητείας σας ξεκινήσατε να κάνατε 
ένα πρόγραµµα το οποίο σχεδόν όλη η µειοψηφία σας το λέγαµε από την αρχή που 
ξεκινήσατε.  

Πρέπει να ευχαριστήσουµε τους αθίγγανους οι οποίοι πραγµατικά κάθε µέρα περνούν από τους 
κάδους και παίρνουν τα βαρέα αντικείµενα διότι αν δεν ήταν οι αθίγγανοι αγαπητοί συνάδελφοι 
η ανακύκλωση βαρέων αντικειµένων ηλεκτρονικών ειδών δεν θα είχε προχωρήσει. Επίσης να 
σας θυµίσω ότι επί δηµαρχοντίας Χρήστου Μαλαπάνη πριν έρθει ο ∆ήµαρχος στο δηµαρχείο 
έπαιρνε τους δηµοτικούς συµβούλους και πηγαίναµε σε όλα τα δηµοτικά σχολεία, είχαµε 
ξεκινήσει, και µετά στα γυµνάσια και µετά στα λύκεια και µιλούσε ο ίδιος ο δήµαρχος µαζί µε 
µας και µοιράζαµε φυλλάδια και δεν σας κρύβω ότι είχε φοβερή επιτυχία αυτή η διαδικασία. 
Και χαιρόµαστε που αυτή η δράση θα ξεκινήσει έστω και καθυστερηµένα. Συµφωνούµε ότι 
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πρέπει να µπει στο παιχνίδι το ΤΕΙ. Το ΤΕΙ έχει µαθήµατα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, έχει 
µαθήµατα που αφορούν τη κοµποστοποίηση, έχει µαθήµατα που αφορούν το περιβάλλον, άρα 
το ΤΕΙ πρέπει να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο σ’ αυτή την προσπάθεια. Όπως επίσης να µην 
αφήσουµε απέξω και το ΑΕΙ, το Κέντρο Νέων που κάνει τόσες ωραίες δράσεις. Όλο το πακέτο 
της εκπαίδευσης είτε είναι στην ιδιωτική είτε είναι στη δηµόσια εκπαίδευση, το ΤΕΙ, το 
Πανεπιστήµιο πρέπει να γίνουν συµπαραστάτες σ’ αυτή την πολύτιµη προσπάθεια. Και φυτικά 
τα 20.000 ευρώ κατά την άποψή µας αγαπητοί συνάδελφοι δεν επαρκούν για το project όσον 
αφορά τη διαφήµιση. Πρέπει νοµίζω τα αυξηθεί το 20.000, είναι λίγα τα 20.000 για όλη τη 
διάρκεια της χρονιάς. Εµείς από τη µεριά µας θα βοηθήσουµε. 

Λυπούµαστε που είχαµε βάλει θέµα κε συνάδελφε για το θέµα των εργαστηρίων των 
ηλεκτρονικών αλλά όπως οµολογήσατε και εσείς δυστυχώς υπάρχουν προβλήµατα τα οποία 
δεν ξεπεράστηκαν και δεν προχωράει αυτή η προσπάθεια. Πιστεύω ότι πρέπει να το ξαναδούµε 
πάλι αυτό το θέµα µε συντονισµένη προσπάθεια να δούµε τι µπορούµε να κάνουµε. 
Ευχαριστώ.  

 
Ευχαριστώ. Κε Κουνιάδο. 
 
Στέφανος Κουνιάδος και εκπροσωπώ την Οικολογική Κίνησης Καλαµάτας, τους 
Φίλους του Μεσσηνιακού Κόλπου, την Ένωση Καταναλωτών Μεσσηνίας και τον 

Σύνδεσµο Αντιπροσώπων των Τοπικών ∆ιαµερισµάτων Αλαγονίας Ταϋγέτου.  

Κε Πρόεδρε, κύριοι σύµβουλοι θα ξεκινήσω µε µία ερώτηση που µπορεί να µην πάρω βέβαια 
απάντηση αλλά µάλλον πρέπει να πάρω απάντηση από τον κ. ∆ήµαρχο. Οµολογεί µε τα νέα 
δεδοµένα ότι στη ΒΙ.ΠΕ. και στις ΒΙ.ΠΕ. όλες θα υπάρξει διαχείριση των απορριµµάτων µε 
κοµποστοποίηση τελικά. ∆ηλαδή απ’ ότι βλέπουµε και αυτό µας χαροποιεί πραγµατικά ότι 
επιτέλους φτάνουµε και στη κοµποστοποίηση που αυτό είναι το ζητούµενο για τα απορρίµµατά 
µας. Όµως είπε το εξής, ότι θα δηµιουργηθούν και εργοστάσια καύσης. Γιατί θα γίνουν αυτά 
τα εργοστάσια καύσης αφού θα υπάρξουν. . . 

 
Όχι στις ΒΙ.ΠΕ. 
 
Όχι στις ΒΙ.ΠΕ. Αλλού. Από τη στιγµή όµως. . . 
 

Ενδεχοµένως. 
 
∆εν πρέπει να το βάλουµε καθόλου αυτό το «ενδεχοµένως». Το ενδεχοµένως 
µπαίνει διότι θα υπάρξουν οι δεµατοποιητές οι οποίοι θα µας έχουν δώσει ξέρω 

εγώ 500.000 ή 1.000.000 κυβικά ή τόνους αντίστοιχα και γι’ αυτό λοιπόν θα χρειαστούν. Όχι, 
µπορεί να υπάρξει και άλλη διαχείριση για τα απορρίµµατα αυτά τα οποία είναι σύµµεικτα. Και 
υπάρχουν τέτοιες λύσεις τις οποίες µπορείτε να αναζητήσετε και που είναι η αναερόβια ζύµωσή 
τους. ∆ηλαδή αντί να κάνουµε όλη αυτή τη διαδικασία να βάλουµε τα σύµµεικτα αυτή τη 
στιγµή που δεν µπορούµε να τα διαχωρίσουµε γιατί δεν έχουµε ξεκινήσει τη διαλογή στη πηγή 
και δεν ξεχωρίζουµε τα οργανικά απορρίµµατα. Λοιπόν για τα άλλα τα σύµµεικτα µέχρι να 
φτάσουµε στο τέλος, µπορούµε εκτός από τη καύση και γιατί να έχουµε καύση αφού η καύση 
σε όλο τον κόσµο είναι η τελευταία που θα µπορούσε να υπάρξει και δεν υπάρχει στην ουσία. 
Λοιπόν µπορεί να γίνει και αναερόβια ζύµωση. Για κοιτάξτε το αυτό κε ∆ήµαρχε, κοιτάξτε το 
κύριοι συνάδελφοι, κύριοι σύµβουλοι. Να δείτε ότι υπάρχει και άλλη δυνατότητα τα σύµµεικτα 
που θα πάρουµε µέχρι τότε µέχρι να γίνει η σωστή διαχείριση των οργανικών απορριµµάτων. 
Και υπάρχει µάλιστα και από το Πανεπιστήµιο της Στοκχόλµης στη Σουηδία όπου εκεί υπάρχει 
ερευνητής από τη Μεσσηνία ο οποίος είναι ο κ. Σκιαδάς από το Στρέφι. Είχε παρουσιάσει τη 
διαχείριση αυτών των απορριµµάτων, όχι δηλαδή των οργανικών των βιοαποδοµήσεων αλλά 
των υπολοίπων από τα ελαιοτριβεία και από κει πήρε και βιοαέριο και τα υπόλοιπα τα οποία 
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έµειναν µπορούν να πάνε σε κοµποστοποίηση. Λοιπόν υπάρχουν και άλλες λύσεις µη το βάζετε 
στο µυαλό σας τη καύση και τελειώσαµε. Τα οργανικά απορρίµµατα δεν είναι για πέταµα όπως 
επίσης και τα άλλα απορρίµµατα. Αυτό σηµειώστε το, είναι πολύ σηµαντικό που σας λέω. 

Πιο κάτω. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ως σκοπό να είναι η κοινωνία της ανακύκλωσης. Εποµένως 
από τη στιγµή που έχει πάρει αυτή την απόφαση και είναι οριστική αυτή η απόφαση, δεν 
µπορούµε να πάµε σε καµία περίπτωση στη καύση διότι από τα απορρίµµατα όλα είναι 
χρήσιµα εκτός από ένα 10%. Και εδώ θα πούµε και για τις προηγούµενες δηµοτικές αρχές αλλά 
και για τη σηµερινή δηµοτική αρχή γιατί αρνήθηκε τον 3ο κάδο; Επανειληµµένως το είπαµε 
αυτό, αρνήθηκε διαρρήδην ο κ. ∆ήµαρχος να ξεκινήσουµε έστω ακόµη και ξεκινώντας αυτό, 
δηλαδή ένα πιλοτικό πρόγραµµα. Γιατί να µην υπάρχουν στην Καλαµάτα που είναι και η 
µεγαλύτερη πόλη σε ολόκληρη τη Μεσσηνία µία κοµποστοποίηση των απορριµµάτων και µέσα 
από κάδους οι οποίοι θα υπάρχουν στα σπίτια και που θα συλλέγονται ξεχωριστά για να 
αρχίσει να µαθαίνει ο κόσµος γιατί όλα τα πράγµατα δεν είναι τίποτε άλλο παρά µία συνεχής 
εκπαίδευση και µία συνεχής αντίληψη για το τι συµβαίνει τον κόσµο. Μπορούµε λοιπόν αυτό 
το πράγµα να το περάσουµε µέσα στα σχολεία, µέσα στο ΤΕΙ, µέσα στο Πανεπιστήµιο, στη 
Νοµαρχία, στο ∆ήµο. Ο ∆ήµος κάνει ανακύκλωση; Θέλουµε να δούµε, πρέπει να υπάρχουνε 
στοιχεία το πόσα δηλαδή έχει ανακυκλώσει ο ∆ήµος της Καλαµάτας από το 2007 µέχρι 
σήµερα. ∆εν έχει κάνει νοµίζω τίποτα. 

Λοιπόν δεν µπορούµε να τα λέµε αυτά όταν τα έχουν κάνει οι άλλοι πριν από 20 χρόνια. Εµείς 
τώρα προσπαθούµε να ανακαλύψουµε την Αµερική για χιλιοστή πρώτη φορά όταν η Αµερική 
έχει ανακαλυφθεί χίλιες φορές προηγουµένως. Απλά πράγµατα. Ο κανονισµός καθαριότητας 
έχει µπει σε διαδικασία; Εµείς θέλουµε να ξέρουµε και να µας απαντήσει εδώ ο κ. ∆ήµαρχος 
εάν υπάρχει έστω και ένα πρόστιµο από την ... 

 
Υπάρχει πρόστιµο. 
 
Ένα. Ένα ή περισσότερα; 
 

Περισσότερα. 
 
Θέλουµε να τα ξέρουµε, γιατί δεν δηµοσιοποιούνται αυτά κε ∆ήµαρχε; Πρέπει 
να τα ξέρουµε αυτά τα πράγµατα. Και δεν νοµίζω να είναι µόνο 4 – 5 ή 10 

περιπτώσεις. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις. Γιατί; Μήπως νοµίζετε ότι οι άλλοι λαοί, τα άλλα 
έθνη είναι τόσο νοµοταγή που δεν κάνουν παραβάσεις; Αλλά εκεί υπάρχει όµως η χρήση του 
κώδικα και όπως σε πολλά άλλα θέµατα.  

Λοιπόν εµείς κε ∆ήµαρχε και κύριοι σύµβουλοι και κε Πρόεδρε είµαστε κάθετοι. Ότι πρέπει να 
ακολουθήσουµε τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι’ αυτό, επειδή δεν τις έχουµε 
ακολουθήσει γι’ αυτό και είµαστε τώρα καταδικασµένοι µε 34.000 για κάθε ΧΑ∆Α και που είναι 
άπειροι ΧΑ∆Α, δεν είναι 400. Όσα λεφτά έχουµε πάρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση µέχρι 
σήµερα χώρια τα άλλα πρόστιµα που έχουµε πληρώσει, θα τα πληρώσουµε για αυτά. Μιλάµε 
για δισεκατοµµύρια, δεν µιλάµε για εκατοµµύρια. Και µη νοµίζετε τώρα επειδή βρισκόµαστε σε 
δύσκολη οικονοµική κατάσταση και δεν µας τα ζητούν, θα µας τα ζητήσουν και πολύ σύντοµα 
µάλιστα όταν θα έχοµε πάει καλά και εύχοµαι και όλοι ευχόµαστε να πάµε καλά. Όµως να 
ξέρετε ότι όσα λεφτά έχουµε πάρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα τα πληρώσουµε ακριβώς 
όσα πήραµε και θα είµαστε πάτσι επειδή ακριβώς δεν µπορούµε να διαχειριστούµε τα 
απορρίµµατά µας µόνο. Και θα τα δώσουµε και αναλυτικότερα να µπουν µέσα στα πρακτικά. 

Λοιπόν δεν έχει αντιληφθεί κανένας από τους δηµάρχους ή αν το έχουν αντιληφθεί µήπως δεν 
το σκέφτηκαν και δεν το βάζουν µπροστά, από τους 180 δηµάρχους ότι υπάρχει η οδηγία 31  
του 1999. Αυτό δεν το είπε κανένας και µάλιστα έπρεπε να το έχει πει ο κ. ∆ήµαρχος, η οδηγία 
31 του 1999 µιλάει ακριβώς γι’ αυτό το θέµα που είναι το πρόβληµα όλων των απορριµµάτων 
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µας. Για τη διαχείριση των οργανικών και µας λέει ότι µέχρι το 2016 θα πρέπει από το 100% 
των οργανικών µας απορριµµάτων να έχουµε τη δυνατότητα να διαχειριστούµε το 75%. Θα 
έπρεπε όµως να έχουµε ξεκινήσει από το 2001. Έχουµε φτάσει στο 2010 και εµείς δεν έχουµε 
µπορέσει να διαχειριστούµε τίποτα. Άρα λοιπόν είµαστε πίσω και θα πρέπει σε ένα χρονικό 
διάστηµα 3 – 4 ετών να φτάσουµε στα 20 χρόνια τα προηγούµενα που είµαστε πίσω από την 
υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. 

 
Καλώς. Κε ∆ήµαρχε. 
 
Σε κάποια φάση, ίσως λίγο αργότερα να σας πω κάποια πράγµατα για τα 
οικονοµικά του ∆ήµου, µην κάνω την παρέµβαση τώρα. 

Λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι θα πω 2 – 3 πράγµατα µόνο.  

Το πρώτο είναι ότι υπάρχει συνεχής ανοδική πορεία στην ανακύκλωση. Αυτό αποδεικνύεται 
στατιστικά. Μπορείτε να πάρετε τα δεδοµένα του ’07, του ’08 και του ’09. 

Το δεύτερο το οποίο έχω να σας πω είναι ότι εδώ και λίγο καιρό κάλεσα την υπηρεσία. Είναι 
εδώ. Είχε µία πρόταση για εκδηλώσεις γιατί είχαµε πει εδώ και αρκετό καιρό ότι τα χρήµατα τα 
οποία θα πάροµε πρέπει να τα επιστρέψοµε στην ανακύκλωση. Και αυτό κάνουµε. Και τους 
ζήτησα να ετοιµάσουν ένα πόνηµα µε τίτλο «στρατηγική επί της ανακοίνωσης για µία χρονιά». 
Το κουβεντιάσαµε κατ’  επανάληψη και βλέπετε ένα αποτέλεσµα το οποίο νοµίζω ότι µας 
εκφράζει όλους. Και βεβαίως έχουµε πει και προτείνεται στο Σώµα αυτό το οποίο πρότεινε και 
ο κ. Τσερώνης. ∆ηλαδή κάθε Γενάρη που θα συζητούµε τη στρατηγική για την ανακύκλωση 
στη χρονιά, πρέπει να γίνεται συγχρόνως και απολογισµός για το τι έγινε την προηγούµενη 
χρονιά. Και αυτό πρέπει να είναι θέµα κύριας σηµασίας. Πρέπει να ξέροµε κάθε Γενάρη ότι θα 
κουβεντιάζοµε αυτό το µεγάλο θέµα σε µία πανηγυρική συνεδρίαση ή δυνατόν µε µοναδικό 
θέµα στην ηµερήσια διάταξη και να γίνεται και ο απολογισµός. ∆εν είναι µόνο περιβαλλοντικό 
το ζήτηµα, είναι και οικονοµικό γιατί όπως ειπώθηκε όσα περισσότερα ανακυκλώνοµε τόσο 
περισσότερη οικονοµία κάνοµε ή τόσο περισσότερο κέρδος έχοµε από την Εταιρεία 
Ανακύκλωσης. 

Το τρίτο και το τελευταίο που έχω να πω είναι το εξής: Υπάρχουν προβλήµατα µε την 
Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης. Είναι δύσκολη η συνεργασία µας. Έχοµε δυστυχώς 
συγκρουστεί κατ’ επανάληψη και εγώ προσωπικά µε τα στελέχη της εταιρείας. ∆εν είναι 
εντάξει στις υποχρεώσεις τους και έχοµε υποχρεωθεί πολλές φορές παράτυπα να βγάνοµε 
φορτηγό γκρι κάδων για να κάνει την ανακύκλωση κρεµώντας ένα πανί επάνω «ανακύκλωση» 
γιατί έχοµε µόνο δυόµιση οχήµατα, τα υπερχρησιµοποιούµε, παθαίνουν βλάβες. Υπάρχουν 
άλλα ζητήµατα που έχουν σχέση µε την προβολή. ∆υστυχώς η Ελληνική Εταιρεία 
Ανακύκλωσης έχει µετατραπεί σε έναν γραφειοκρατικό µηχανισµό που έχει υπεργολάβους οι 
οποίοι χειρίζονται τα Κ∆ΑΥ τα οποία Κ∆ΑΥ έχουν οράρια, πολλές φορές µια µεγάλη πόλη όπως 
είναι η δική µας που πρέπει να µεταφέρει βράδυ σκουπίδια, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 
δεν έχει τη δυνατότητα και είναι ζήτηµα για κουβέντα και επίλυση. Εµείς παλεύοµε όσο 
µπορούµε, είναι βέβαιο ότι τα βήµατα θα ήταν σηµαντικότερα. ∆εν υπάρχει ποιο δυσφηµιστικό 
πράγµα για την ανακύκλωση να βλέποµε ξεχειλισµένους τους µπλε κάδους. Και αυτό γίνεται 
είτε είναι κλειστό το Κ∆ΑΥ διότι καταλαβαίνετε ότι και ο υπεργολάβος εκεί επιδιώκει κάποιο 
κέρδος ή γιατί έχοµε αδυναµία µεταφορικών µέσων για να µεταφέροµε τα ανακυκλώσιµα 
υλικά. Γι’ αυτό πολύ σωστά προτείνεται στη στρατηγική του 2010 να έχοµε συνεργασία και µε 
άλλες εταιρείες ανακύκλωσης στα πλαίσια βέβαια των συµβατικών µας υποχρεώσεων και αυτές 
οι συµβατικές υποχρεώσεις έχουν ηµεροµηνία λήξης. Και αυτό το µήνυµα πρέπει να το λάβει η 
Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης.  

Είναι ένα ζήτηµα, χαίροµαι γιατί το εξετάζει σε βάθος η Υπουργός Περιβάλλοντος η κα 
Μπιρµπίλη και πολύ γρήγορα θα έχοµε παρέµβαση θεσµικού χαρακτήρα γι’ αυτό το ζήτηµα, 
ποιος διαχειρίζεται τα ανακυκλώσιµα υλικά. Και είναι βέβαιο ότι τώρα οι τιµές τους δεν είναι 
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εξόχως ελκυστικές αλλά στο µέλλον οι τιµές των ανακυκλώσιµων υλικών είναι βέβαιο ότι θα 
είναι ποιο ελκυστικές. Εµείς λοιπόν θα κάνοµε συνεργασία και µε άλλες εταιρείες στα πλαίσια 
των συµβατικών υποχρεώσεων για να προωθηθεί η συγκεκριµένη διαδικασία. Συµπέρασµα, 
ποτέ δεν εγκαταλείφθηκε γι’ αυτό έχει αυτή την ανοδική πορεία, τώρα θα γίνει όµως µια 
επίθεση και στα σχολεία σε εισαγωγικά και από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, ιδιαίτερα από τα 
τηλεοπτικά µέσα ώστε να έχοµε καλλίτερα αποτελέσµατα. Και να ελπίσοµε κα Κουράκλη ότι θα 
πάροµε και τα φορτηγά τον Απρίλιο όπως εγγράφως έχουν δεσµευτεί ώστε να µη µένουν 
γιοµάτοι οι µπλε κάδοι ή θα δώσουν εντολή για καλλίτερα φιλικότερα οράρια προς τα τοπικά 
Κ∆ΑΥ διότι είναι ζητήµατα αυτά σοβαρά. 

 
Ευχαριστώ κε ∆ήµαρχε. 
Συµφωνούµε οµόφωνα έτσι; 
 
Ότι έχετε προτείνει θα ενταχθούν στο πρόγραµµα, ότι προτείνατε. 
 
Μία σηµείωση µόνο. Αναφέραµε προηγουµένως ότι στην προσπάθεια για 
ενίσχυση των ρευµάτων ανακύκλωσης και στη διαλογή στη πηγή, θα έχουµε ως 

συµµαχητές τους µαθητές των σχολείων, το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και όλους 
αυτούς. Επιπροσθέτως θεωρώ ότι και οι κάτοικοι του Ταϋγέτου αλλά και οι κάτοικοι του 
Ασπροχώµατος θα εκτονώσουν τη µαχητικότητά τους προς αυτή την κατεύθυνση. Όπως 
επίσης εθελοντές δασοπυροσβέστες, γενικώς οι εθελοντικές διοργανώσεις οι οποίες νοµίζω θα 
έχουν και κάποια συνάντηση το Σάββατο τις 5:00 η ώρα στη Νοµαρχία µε την κα Πιπιλή. Όλοι 
αυτοί µπορούν να συµβάλουν σ’ αυτό το κοµµάτι που λέγεται ενηµέρωση πόρτα την πόρτα και 
πιστεύω ότι έχουν και τη διάθεση και τη θέληση και την όρεξη.  

Ένα άλλο πράγµα που θέλω να επισηµάνω είναι το εξής: Είδαµε στις τηλεοράσεις µας και στον 
τύπο τον έντυπο τους δηµάρχους της Πελοποννήσου µε τους οποίους συναντήθηκε ο κ. 
∆ήµαρχος για να συζητήσουν τα διάφορα προβλήµατα σχετικά µε τη διαχείριση των 
απορριµµάτων. Θεωρώ ότι όλοι µα όλοι χωρίς καµία εξαίρεση και βέβαια κυρίως µιλάω για τους 
δηµάρχους πρωτευουσών, όχι τώρα τον δήµαρχο ενός µικρού µέρους από τους 118 που 
αναφέρατε, όλοι µα όλοι ήταν ελλειµµατικοί κατά το ίδιο µέτρο. Όλο αυτό το διάστηµα δεν 
έχουν κάνει εκείνα που έπρεπε στις πόλεις τους για το ζήτηµα αυτό. Θέλω λοιπόν σε επόµενη 
συνάντηση που θα έχετε κε ∆ήµαρχε µε όλους αυτούς να τους πείτε, να τους προτείνετε αλλά 
και ο κ. Αλευράς στη ΚΕ∆ΚΕ να έχουνε κανονισµούς καθαριότητας µε ενιαίο κορµό. Να υπάρχει 
ένας κορµός βασικός ώστε όλος ο πληθυσµός να εκπαιδεύεται στη συµπεριφορά του µε 
κοινούς όρους. Από κει και πέρα σε κάθε πόλη θα υπάρχουν ιδιαιτερότητες στον κανονισµό 
καθαριότητας που θα αναφέρονται στο τι ώρα µπορούν να κατεβάζουν τα απορρίµµατά τους, 
στο πως πρέπει να τα κάνουνε κλπ. Αλλά πρέπει να υπάρχει ένας ενιαίος κορµός στον οποίο οι 
κάτοικοι όλων των δήµων να εκπαιδεύονται. Αυτό πρέπει να φροντίσετε για ενιαίο κορµό 
στους κανονισµούς καθαριότητας, τα βασικά πράγµατα, όσον αφορά τη διαλογή στη πηγή, την 
ανακύκλωση κλπ., οι λεπτοµέρειες θα αφορούν τους κατά τόπους δήµους. Παρακαλώ κε 
∆ήµαρχε και ο κ. Αλευράς να µεταφέρει αυτή την άποψη στη ΚΕ∆ΚΕ. 

 
Θα επιβληθεί από τον νόµο της Μπιρµπίλη για όλους τους κανονισµούς. 
 
Θέλετε κάτι κε Αλευρά να συµπληρώσετε; 
 

Θα ήταν, του τόχω πει και θάταν παράληψή του κε Πρόεδρε να µη συγχαρώ και σ’ 
αυτή τη συντεταγµένη διαδικασία για την ανάληψη των αντιδηµαρχιακών 

καθηκόντων το φίλο µου τον Σωτήρη τον Μιχαλόπουλο και θα τον στηρίξω παντάπασι. 
 
Καλή επιτυχία να έχει. Ευχαριστώ τους υπηρεσιακούς παράγοντες στην 
ανακύκλωση για την παρουσία τους. 
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Κε Πρόεδρε συγνώµη. Θα ήθελα κι εγώ να ευχαριστήσω κε Πρόεδρε τον 
∆ήµαρχό µας για τη τιµή που µου έκανε και να υποσχεθώ ότι θα φανώ 

αντάξιος στις υποχρεώσεις µου. Και δεύτερον να ευχαριστήσω τον φίλο µου τον ∆ιονύση 
ολόψυχα και όλο το Σώµα γιατί πιστεύω όλο το Σώµα ότι θα χάρηκε µαζί µου. Ευχαριστώ. 

 
Και εµείς θέλουµε να ευχαριστήσουµε πάρα πολύ για τη δυνατότητα που µας 
δώσατε. 

 
Και εµείς ευχαριστούµε για την παρουσία σας. 
 

 
 
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 τον προγραµµατισµό δράσης εναλλακτικής διαχείρισης απορριµµάτων 
2010, όπως αυτός κατατέθηκε από τη ∆ιεύθυνση Καθαριότητας & Αµαξοστασίου 
του ∆ήµου Καλαµάτας και όπως τελικά συµπληρώθηκε και διαµορφώθηκε µε 
προτάσεις µελών του Σώµατος οι οποίες καταχωρούνται στο ιστορικό της απόφασης 
αυτής. 
 
 

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. Γουρδέας Ανδρέας  

 4. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 

 5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 7. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 8. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 9. Κοσµόπουλος Βασίλειος  

 10. Κουδούνης Αργύριος 

 11. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 12. Μπάκας Ιωάννης 

 13. Μπασακίδης Νικόλαος  

 14. Νταγιόπουλος Γεώργιος   

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΚΟΥΝΙΑ∆ΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 
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 15. Οικονοµάκου Μαρία  

 16. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 17. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 18. Σπίνος Γεώργιος  

 19. Τσερώνης Κων/νος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα,  24  Μαρτίου 2010 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


