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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  12/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  155/2010  

 
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 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Τροποποίηση της 251/2008 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας για την 
εφαρµογή προγράµµατος εναλλακτικής διαχείρισης αναλώσιµων εκτυπωτών. 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος Καλαµάτας κ. Καµβυσίδης Ιωάννης αναφέρεται στην 
υπ’ αριθµ. πρωτ. 6393/26-3-2010 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας & Αµαξοστασίου 
του ∆ήµου Καλαµάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
«ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της 251/2008 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας για 
την εφαρµογή προγράµµατος εναλλακτικής διαχείρισης αναλώσιµων εκτυπωτών. 
 
 
Με την 251/2008 προηγούµενη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, είχε εγκριθεί η 
συνεργασία του ∆ήµου Καλαµάτας µε την εταιρεία Think Ink που εδρεύει στην Παλλήνη, 
ιδιοκτησίας Ευσταθίου Ιακωβίδη, για την εφαρµογή στο ∆ήµο Καλαµάτας προγράµµατος 
εναλλακτικής διαχείρισης αναλώσιµων εκτυπωτών.  
 
Σύµφωνα µε τις προβλέψεις της παραπάνω συνεργασίας, αναπτύχθηκαν, µέχρι σήµερα, σε 75 
διαφορετικά σηµεία της πόλης 84 κάδοι τους οποίους διέθεσε δωρεάν η εταιρεία “Think Ink” 
στο ∆ήµο Καλαµάτας. Το πρακτικό αποτέλεσµα δε της συνεργασίας αυτής είναι η ξεχωριστή 
συλλογή  και εναλλακτική διαχείριση σηµαντικού αριθµού αναλώσιµων εκτυπωτών (Laserjet 
Toners & Inkjet Cartridges) µε προοπτική αύξησης των συλλεγόµενων ποσοτήτων. Πρόβληµα 
όµως της µέχρι τώρα συνεργασίας ∆ήµου – Think Ink είναι ο τρόπος της συλλογής των 
αναλώσιµων των εκτυπωτών από τους κάδους που έχουν τοποθετηθεί. Συγκεκριµένα η 
συλλογή εξακολουθεί να γίνεται και σήµερα από το ∆ήµο Καλαµάτας ενώ είχε συµφωνηθεί 
αυτό να γίνει µόνον τους τρεις πρώτους µήνες της συνεργασίας και στη συνέχεια την ευθύνη 
να αναλάβει η Think Ink. Η εταιρεία δεν κατόρθωσε µέχρι σήµερα να ανταποκριθεί στην 
υποχρέωσή της αυτή παρά τις προσπάθειες, που γνωρίζουµε ότι έκανε, προκειµένου να βρει 
τοπικό συνεργάτη-συλλογέα. Έτσι η νέα πρόταση που έρχεται στο ∆ήµο Καλαµάτας από άλλη 
εταιρεία του κλάδου, την Cartridge World, φαίνεται ότι εξυπηρετεί καλλίτερα το ∆ήµο 
Καλαµάτας αφού µε την πρόταση αυτή, όπως προφορικά µας έχει διευκρινισθεί, δεν απαιτείται 
η απασχόληση προσωπικού του ∆ήµου για τη συλλογή των υλικών γιατί αυτή θα γίνεται από 
τους τοπικούς αντιπροσώπους της εταιρείας αυτής. 
 
Μετά τα παραπάνω, προτείνεται η συνεργασία του ∆ήµου και µε την εταιρεία Cartridge World, 
µέσω των τοπικών της αντιπροσώπων, µε βασικά σηµεία της συνεργασίας αυτής τα εξής:  
 

1. Το έργο της συλλογής θα γίνεται σε ειδικούς κάδους, που η Cartridge World, µε 
δαπάνες της θα κατασκευάσει και θα τοποθετήσει σε σηµεία που θα της υποδείξει ο 
∆ήµος Καλαµάτας. Εξυπακούεται ότι η Cartridge World θα συνεχίσει να εξυπηρετεί και 
τα σηµεία εκείνα στα οποία έχει  

ήδη τοποθετήσει τους ειδικούς κάδους µε δική της πρωτοβουλία. 
2. Το κόστος εκτέλεσης του έργου ήτοι η συλλογή (αναλώσιµα, συντήρηση), η τελική 

διάθεση υπολείµµατος, η επεξεργασία και η διαχείριση των υλικών θα βαρύνει την 
Cartridge World. 

3. Η συλλογή των αποβλήτων των αναλώσιµων των εκτυπωτών θα γίνεται µε ευθύνη και 
δαπάνες της Cartridge World. 
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4. Ο ∆ήµος Καλαµάτας θα συνεχίσει να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε 
να ενηµερώσει, να προωθήσει και να διαφηµίσει το έργο της συλλογής των 
αναλώσιµων των εκτυπωτών συνεργαζόµενος µε την Cartridge World. 

5. H Cartridge World επαναπροωθεί στην αγορά όσα από τα συλλεγόµενα κελύφη έχουν 
τη δυνατότητα επαναχρησιµοποίησης ενώ  παράλληλα φροντίζει για την ανακύκλωση 
των υπολοίπων. 

 
Μετά τα παραπάνω  
 
                                   Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε 
 
την έγκριση της συνεργασίας του ∆ήµου µας µε την εταιρεία Cartridge  World, µέσω των 
τοπικών της αντιπροσώπων κ.κ. Θεόδωρου Πλακουδάκη και Χρήστου Μαργέλου, σύµφωνα µε 
τις προαναφερθείσες βασικές αρχές, ενώ παράλληλα  εισηγούµαστε τη συνέχιση της 
συνεργασίας και µε την εταιρεία Think Ink µε την προϋπόθεση βέβαια ότι θα µπορέσει να 
ανταποκριθεί στους παραπάνω όρους συνεργασίας που τίθενται και για την εταιρεία Cartridge 
World. 
 
                                                                    Η ∆ιευθύντρια της ∆ιεύθυνσης 
                                                                   Καθαριότητας & Αµαξοστασίου 
                                                                         Κουράκλη Παναγιώτα» 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του την 
παραπάνω εισήγηση,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 

Ι. Εγκρίνει τη συνεργασία του ∆ήµου Καλαµάτας µε την εταιρεία “Cartridge World” , 
µέσω των τοπικών της αντιπροσώπων, για την εφαρµογή στο ∆ήµο Καλαµάτας 
προγράµµατος εναλλακτικής διαχείρισης αναλώσιµων εκτυπωτών, σύµφωνα µε 
τις βασικές αρχές που αναφέρονται στην µε αριθµ. πρωτ. 6393/26-3-2010 
εισήγηση του Τµήµατος Αποκοµιδής & ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων, η οποία 
καταχωρείται αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης αυτής και για τους λόγους 
που αναφέρονται σ΄ αυτή.  

 
ΙΙ. Εγκρίνει τη συνέχιση της συνεργασίας  µε την εταιρεία “Think Ink”, µε την 

προϋπόθεση ότι θα µπορέσει να ανταποκριθεί στους όρους που τίθενται και για 
την εταιρεία “Cartridge Word”.  

 

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  
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 5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 6. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

 7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 8. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 9. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 10. Κοσµόπουλος Βασίλειος  

 11. Κουδούνης Αργύριος 

 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, 10 Ιουνίου 2010 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


