
Συνεδρίαση :12/2010                                 Πέµπτη 15/04/2010 ΑΠΟΦΑΣΗ  154/2010 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  1 

 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  12/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  154/2010  

 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 15η Απριλίου 2010, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 12η/2010 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 09-04-2010 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 (αποχώρηση στην 
υπ’ αριθµ. 161 απόφαση), 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας,  6) Ηλιόπουλος 
Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 8) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 9) Καµβυσίδης Ιωάννης, 10) 
Κλείδωνας Θεοφάνης, 11) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 12) Κουδούνης Αργύριος  13)  Κουρκουτάς 
Γεώργιος, 14) Λαγανάκος Γεώργιος, 15) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας Ιωάννης, 17) 
Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 168 
απόφαση), 19) Οικονοµάκου Μαρία, 20) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης ∆ηµήτριος, 
22) Ράλλης Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 161 απόφαση), 23) Σπίνος Γεώργιος και 24) 
Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ.  156 απόφαση).  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος, 2)  Μπάκας ∆ηµήτριος και 3) Τσακαλάκου Σταυρούλα.  
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης και παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 
1)  Αντικαλάµου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 2) Λεϊκων κα Κάτσαρη – Τσαούση Παναγιώτα, 3) 
Μ. Μαντίνειας κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος, 4) Ασπροχώµατος κ. Νίκας Ιωάννης, 5) 
Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης και 6) 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 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Ψήφιση πιστώσεων για την κάλυψη δαπανών ενηµέρωσης – προβολής – ευαισθητοποίησης 
στα θέµατα διαχείρισης ανακυκλώσιµων υλικών. 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος Καλαµάτας κ. Καµβυσίδης Ιωάννης αναφέρεται στην 
υπ’ αριθµ. πρωτ. 7551/9-4-2010 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης  Καθαριότητας & Αµαξοστασίου του 
∆ήµου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 

Θέµα: Ψήφιση πιστώσεων 
 

Σε συνέχεια της µε αριθµό 85/2010 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε 
θέµα : «Προγραµµατισµός δράσεων εναλλακτικής διαχείρισης απορριµµάτων» µε 
την οποία εγκρίθηκε οµόφωνα ο σχεδιασµός των δράσεων για το 2010 θέτουµε 
υπόψη σας αναλυτικά τις παρακάτω ενέργειες και παρακαλούµε για την ψήφιση 
των σχετικών πιστώσεων σε βάρος του Κ.Α. 20.7425.01 «∆απάνες ενηµέρωσης 
δηµοτών στα θέµατα διαχείρισης ανακυκλώσιµων - ∆ράσεις Προβολής – 
Ευαισθητοποίησης» του οικονοµικού έτους 2010. 

 
Οι δράσεις που έχουν προγραµµατισθεί αναλύονται ως εξής: 

 
   1.    ΓΙΟΡΤΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (26-30 Απριλίου) 
 
∆ιοργάνωση γιορτής ανακύκλωσης, 25-30 Απριλίου 2010, µε τη συµµετοχή των 
∆/νσεων Α ‘θµιας και Β ‘θµιας Εκπαίδευσης, του Κέντρου Περιβαλλοντικής 
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 δηµιουργούν µε ανακυκλώσιµα υλικά όπως επίσης και αντίστοιχη 
δράση θα γίνεται από 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 ). 
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- Συναυλίες από το ∆ηµοτικό Ωδείο και από µαθητικά σχήµατα. 

-  Συγκέντρωση Αποβλήτων Ηλεκτρικού – Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού σε 
κοντέινερ. 

- ∆ηµιουργία περιπτέρου οικιακής κοµποστοποίησης σε συνεργασία µε τους 
«Φίλους του Μεσσηνιακού Κόλπου». 

 
  γ) ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ  

 
- Μουσική εκδήλωση µε θέµα : "Από τη λύρα στη Λυρική" από το εκπαιδευτικό 

πρόγραµµα της Λυρικής Σκηνής. 

- ∆ιάλεξη µε θέµα "Το ευτελές και το ωραίο στην Τέχνη, Ανακυκλώνοντας τα 
σκουπίδια"     εισηγητής : Γιάννης Ζιώγας επίκουρος καθηγητής Σχολής 
Καλών Τεχνών Φλώρινας. 

- 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. 
 
Η προϋπολογιζόµενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 35.000 € και περιλαµβάνουν 
τα κόστη: των βραβείων των µαθητικών διαγωνισµών, της παραγωγής των 
παρουσιάσεων του προγράµµατος της Λυρικής Σκηνής και του Ιστορικού Τέχνης, 
των υποδοµών των εκδηλώσεων και των συναυλιών (ηχητικά – φωτισµός- 
τραπεζοκαθίσµατα-δηµιουργία περιπτέρων - υλικά κατασκευών), εκτυπώσεις. 
 
2. Οµαδική αποστολή γραπτών µηνυµάτων (SMS) σε κινητά τηλέφωνα µε θέµα την 
ανακύκλωση. 
Προϋπολογιζόµενη δαπάνη : 800 € 
 
3. Παραγωγή δύο τηλεοπτικών σποτ µε θέµα την ανακύκλωση. 
Προϋπολογιζόµενη δαπάνη: 2.420 € 
 
 

Η Εισηγήτρια 
Γιαννοπούλου Κοκκωνία 

                     Χηµικός Μηχανικός  

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
& ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ 

α/α 
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΠΕ Περιβάλλοντος  
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Για το παρόν θέµα διεξάγεται διαλογική συζήτηση, η οποία έχει ως εξής:  
 
Με παλιότερη απόφασή µας ψηφίσαµε, οµόφωνα µάλιστα, τον 
προγραµµατισµό δράσεων  εναλλακτικής διαχείρισης απορριµµάτων και πρέπει 

µε την παρούσα απόφαση να ψηφίσουµε την πίστωση γι’ αυτές τις δράσεις. 
 
(δεν ακούγεται) 

 
Είναι σε βάρος του κωδικού που αναφέρουµε στην εισήγηση, ο οποίος έχει 
προβλεφθεί στον προϋπολογισµό. ∆εν κάνουµε τροποποίηση. 

 
Να εγκρίνετε µέχρι 35.000 €. 
 
Συµφωνούµε. Οµόφωνα. 
 

 
 
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 τη διάθεση πιστώσεων µέχρι του συνολικού ποσού των τριάντα πέντε 
χιλιάδων ευρώ (35.000,00 €) σε βάρος του Κ.Α. 20.7425.01 του δηµοτικού 
προϋπολογισµού οικον. έτους 2010 για την κάλυψη δαπανών ενηµέρωσης – 
προβολής – ευαισθητοποίησης στα θέµατα διαχείρισης ανακυκλώσιµων υλικών 
σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 7551/9-4-2010 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης 
Καθαριότητας & Αµαξοστασίου του ∆ήµου Καλαµάτας, η οποία καταχωρείται 
αναλυτικά 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. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

 4. Γουρδέας Ανδρέας  

 5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 6. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

 7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 8. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 9. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 10. Κοσµόπουλος Βασίλειος  

 11. Κουδούνης Αργύριος 

ΚΑΜΒΥΣΙ∆ΗΣ:  

ΤΣΕΡΩΝΗΣ:  

ΚΑΜΒΥΣΙ∆ΗΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  
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 12. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 13. Λαγανάκος Γεώργιος  

 14. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 15. Μπάκας Ιωάννης 

 16. Μπασακίδης Νικόλαος  

 17. Νταγιόπουλος Γεώργιος   

 18. Οικονοµάκου Μαρία  

 19. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 20. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 21. Ράλλης Γεώργιος  

 22. Σπίνος Γεώργιος  

 23. Τσερώνης Κων/νος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 21 Απριλίου 2010 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


