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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  13/2009 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  211/2009  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 22α Μαΐου 2009, ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 8:30 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 13η/2009 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 18-5-2009 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) Γουρδέας 
Ανδρέας, 5) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 6) Ηλιόπουλος Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 201 
απόφαση), 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 ∆ηµήτριος, 16) Μπάκας Ιωάννης, 17) 
Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 202 
απόφαση), 19) Οικονοµάκου Μαρία, 20) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης ∆ηµήτριος, 
22) Ράλλης Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 202 απόφαση), 23)  Σπίνος Γεώργιος, 24) 
Τσακαλάκου Σταυρούλα και 25) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 201 
απόφαση).  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) Γιαννακούλας 
Γρηγόριος και 2) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος.  
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων επειδή στην 
ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά ∆ιαµερίσµατα. 
Από αυτούς παραβρίσκονται 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) Μ. Μαντίνειας, κ. 
Κουµουνδούρος Νικόλαος, 7) Ελαιοχωρίου, κ. Κούτρος Χρήστος, 8)  Σπερχογείας, κ. Περρωτής 
Παναγιώτης, 9) Ασπροχώµατος, κ. Σπανός Αντώνιος, 10) Βέργας, κ. Χειλάς Ευάγγελος και 11) 
Καρβελίου, κ. Χρυσοµάλης Ιωάννης, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών 
Συµβουλίων: 1) Λεϊκων, κ. Βρυώνης Φώτιος και 2) Αλαγονίας, κ. Μέλιος Ιωάννης.  
 
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 12ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Κοστολόγηση καθαρισµού ιδιωτικών οικοπέδων από αυτοφυή βλάστηση, σκουπίδια κλπ. 
 
Η µε αριθµ. πρωτ. 10664/6-5-2009 σχετική εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος του 
∆ήµου, η οποία ήταν στο φάκελο του θέµατος προς ενηµέρωση, έχει αναλυτικά ως εξής: 
 

«ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

ΘΕΜΑ : Κοστολόγηση καθαρισµού ιδιωτικών  οικοπέδων από αυτοφυή  βλάστηση, 
σκουπίδια  κλπ. 

 
          Κατά τους θερινούς µήνες κυρίως η υπηρεσία µας λαµβάνει πάρα πολλά αιτήµατα τα 
οποία αφορούν στον καθαρισµό τόσο  αυτοφυούς βλάστησης  όσο και σκουπιδιών σε 
ιδιωτικούς χώρους,  οι περισσότεροι των οποίων είναι σε εγκαταλειµµένα ιδιωτικά οικόπεδα.  
Σύµφωνα µε την 29143/14-12-2007 γνωµοδότηση της νοµικής  υπηρεσίας του ∆ήµου 
Καλαµάτας η υπηρεσία  µπορεί να επεµβαίνει και σε ιδιωτικούς χώρους εφ όσον τηρούνται 
προκαταρκτικές διατυπώσεις  προκειµένου να διαφυλαχθεί η δηµόσια υγεία και να αποφευχθεί  
ο κίνδυνος πυρκαγιών. Η παρέµβαση αυτή του ∆ήµου γίνεται αφού έχει προηγηθεί ενηµέρωση 
των ιδιοκτητών προκειµένου να καθαρίσουν οι ίδιοι τις ιδιοκτησίες τους αλλά αυτοί έχουν 
αδιαφορήσει. 
 
Σχετικές µε την παραπάνω αρµοδιότητα του ∆ήµου είναι και οι εξής διατάξεις:  
 
             η  4/87 Πυροσβεστική ∆ιάταξη (ΦΕΚ.Β.724) η οποία αφορά σε µέτρα πρόληψης 
πυροπροστασίας,  

η εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών & Αποκέντρωσης (Γενική Γραµµατεία 
Πολιτικής Προστασίας)  αρ1 της 28/2/2001,  µε την οποία στο µέτρο Μ.15 αναφέρεται ότι ο 
∆ήµος έχει την ευθύνη εντοπισµού των ιδιωτικών οικοπέδων στα οποία απαιτείται αποψίλωση 
από ξερά χόρτα  και ενδεχοµένως   καθαρισµός από σκουπίδια  και παράλληλα έχει την ευθύνη  
να ενηµερωθούν εγγράφως οι ιδιοκτήτες τους για τον καθαρισµό- αποψίλωση, ενώ  σε 
περίπτωση µη συµµόρφωσης των ιδιοκτητών επεµβαίνει ο ∆ήµος µε τις υπηρεσίες του και 
χρεώνεται η δαπάνη στον ιδιοκτήτη,    

η µε αρ. 252/2008 Απόφαση του  ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  η οποία 
αφορά στην ψήφιση του  κανονισµού καθαριότητας,  στο άρθρο 18 της οποίας αναφέρεται  
ότι οι ιδιοκτήτες και οι νοµείς  οικοπέδων πρέπει να τα διατηρούν πάντοτε ελεύθερα από 
απορρίµµατα, καθαρά από ξερά χόρτα και απαλλαγµένα από εύφλεκτα υλικά  ενώ όταν οι 
πολίτες δεν συµµορφώνονται επεµβαίνει ο ∆ήµος,  χρεώνει τη δαπάνη καθαρισµού και 
περίφραξης και επιβάλει πρόστιµο εκατό 100,00€ σε κάθε περίπτωση. 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρέπει µε  απόφαση του να κοστολογήσει τις δαπάνες  µε τις  

οποίες θα χρεώνει  όσους ιδιοκτήτες δεν θα ανταποκρίνονται στην έκκλησή του για καθαρισµό 
των ιδιοκτησιών τους. Ήδη, µε την  341/2008 προηγούµενη απόφασή του, είχε 
κοστολόγηση τις δαπάνες για τον καθαρισµό µόνο της αυτοφυούς βλάστησης. Απαιτείται µε 
νέα απόφασή του, σύµφωνα µε την εισήγηση αυτή η οποία συντάχθηκε µετά από συνεργασία 
των υπηρεσιών   πρασίνου και καθαριότητας, να κοστολόγηση όλες τις παρεµβάσεις που 
πρέπει να κάνει ο ∆ήµος. Για τους λόγους αυτούς   

                                     εισηγούµαστε         
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 την κοστολόγηση από τα συνεργεία του ∆ήµου Καλαµάτας για τον καθαρισµό 
ιδιωτικών χώρων (οικοπέδων, ακάλυπτων χώρων , αγροτεµαχίων κλπ.)   µε το σύστηµα 
χρονοχρέωσης καθαρισµού όπως αναλύεται στους παρακάτω πίνακες: 

 
 

Κατηγορία 1.η :ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ   ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΗΣ  ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑ 

ΩΡΑ 

1. 

Αυτοψία, µετακίνηση και επίβλεψη,   καθαρισµού καθώς 
και η διεκπεραίωση εγγράφων (Αλληλογραφία, αποφάσεις, 
κλπ) από  υπάλληλο του ∆ήµου Καλαµάτας.  

30,00€ 

2. 

Καθαρισµός βλάστησης θάµνων και δέντρων   µε χρήση, 
βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού  ή αυτοκινούµενου 
χορτοκοπτικού ελκυστήρα. 

45,00€ 

3. 
Μάζεµα προϊόντων κοπής από χειρώνακτα εργάτη   15,00€ 

4. 
Φόρτωση και µεταφορά  εντός των ορίων του ∆ήµου 
Καλαµάτας 

46,00€ 

 
 
Κατηγορία 2.η :ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ   ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΜΠΑΖΩΝ κλπ.    

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑ ΩΡΑ 

1. 

Αυτοψία, µετακίνηση και επίβλεψη,   καθαρισµού 
καθώς και η διεκπεραίωση εγγράφων (Αλληλογραφία, 
αποφάσεις, κλπ) από   υπάλληλο του ∆ήµου 
Καλαµάτας. 

30,00€ 

2. 

Καθαρισµός οικοπέδων από σκουπίδια και άλλων 
εύφλεκτων υλικών µε χρήση αυτοκινούµενου  
φορτωτή.    

45,00€ 

3. 
Συλλογή προϊόντων καθαρισµού από χειρωνάκτη 
εργάτη.   

15,00€ 

4. 

Φόρτωση προϊόντων καθαρισµού  και µεταφορά  
εντός των ορίων του ∆ήµου Καλαµάτας. 

46,00€ 

 
Οι παραπάνω τιµές προσαυξάνονται µε το νόµιµο Φ.Π.Α.. Η  κατηγορία κοστολόγησης θα 
επιλέγεται σύµφωνα µε την δυσκολία της επέµβασης µετά από αυτοψία του αρµοδίου 
υπαλλήλου. Η  εκτέλεση των εργασιών θα γίνεται µετά από απόφαση ∆ηµάρχου και αφού 
θα έχει δοθεί ο απαιτούµενος χρόνος στους ιδιοκτήτες για να προβούν  στον καθαρισµό.  
 
                                                                                 Η ∆/ΝΤΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
                                                                                     ΚΟΥΡΑΚΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ»  
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού λαµβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις 
αναφερόµενες σ΄ αυτή διατάξεις, καθώς επίσης και την υπ΄ αριθµ. 252/2008 προηγούµενη 
απόφασή του,  
 

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

Εγκρίνει την κοστολόγηση από τα συνεργεία του ∆ήµου Καλαµάτας για τον 
καθαρισµό ιδιωτικών χώρων (οικοπέδων, ακάλυπτων χώρων, αγροτεµαχίων κλπ) µε 
το σύστηµα χρονοχρέωσης καθαρισµού και µε τιµές ανά είδος εργασίας όπως αυτές 
καταγράφονται στην µε αριθµ. πρωτ. 10664/6-5-2009 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης 
Περιβάλλοντος του ∆ήµου Καλαµάτας, η οποία καταχωρείται αναλυτικά στο 
ιστορικό της απόφασης αυτής, και σύµφωνα µε όσα αναφέρονται σ΄ αυτή.  
 
 

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. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 5. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

 6. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 7. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 8. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 9. Κουδούνης Αργύριος 

 10. Κουρκουτάς Γεώργιος  

 11. Λαγανάκος Γεώργιος  

 12. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 13. Μπάκας ∆ηµήτριος  

 14. Μπάκας Ιωάννης 

 15. Μπασακίδης Νικόλαος  

 16. Οικονοµάκου Μαρία 
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 17. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 18. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 19. Σπίνος Γεώργιος  

 20. Τσακαλάκου Σταυρούλα  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 28 Μαΐου 2009 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 

 


