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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  09/2013 

ΑΠΟΦΑΣΗ  150/2013  

 
 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 4η Απριλίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:00 μ.μ., στο 

Αμφιθέατρο «Αλέξανδρος Κουμουνδούρος», συνέρχεται στην 9η/2013 συνεδρίαση, το 

Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την με αριθμ. πρωτ. 16940/29-3-2013 

πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο. 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Πολίτης Δημήτριος, 

Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αδαμόπουλος Ιωάννης, 3) Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος, 4) 

Ανδρεάκος Κωνσταντίνος, 5) Βασιλόπουλος Αθανάσιος, 6) Βασιλόπουλος Παναγιώτης, 7) 

Γκλεγκλές Ιωάννης, 8) Γκραίκης Παύλος, 9) Γουρδέας Ανδρέας, 10) Δημόπουλος Δημήτριος, 

11) Διασάκος Νικόλαος, 12) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 13) Καμβυσίδης Ιωάννης, 14) Καραγιάννης 

Ανδρέας,  15) Καρβέλης Γεώργιος, 16) Κουδούνης Αργύριος, 17) Μαρινάκης Σαράντος, 18) 

Μιχαλόπουλος Κωνσταντίνος, 19) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 20) Μπάκας Ιωάννης, 21) 

Μπασακίδης Νικόλαος, 22) Μπεχράκης Σταμάτης, 23) Μπουζιάνης Παύλος, 24) Μπούρας 

Ιωάννης, 25) Μπούχαλης Δημήτριος, 26) Μπρεδήμας Θεόδωρος, 27) Μωραγιάννης 

Κωνσταντίνος, 28) Μωρακέας Σπυρίδων, 29) Νιάρχος Αναστάσιος, 30) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 

31) Ντίντα Παναγιώτα, 32) Οικονομάκου Μαρία, 33) Πουλόπουλος Δημήτριος, 34) Ριζάς 

Χρίστος, 35) Φαββατάς Δημήτριος, 36)  Φωτέας Νικόλαος  και 37) Χριστόπουλος Ιωάννης.   

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 1) Αναζίκος Ιωάννης, 

2) Δικαιουλάκος Βασίλειος και 3)  Μανδηλάρης Ιωάννης, ενώ ο κ.  Στασινόπουλος Στυλιανός 

απουσιάζει με νόμιμη άδεια σύμφωνα με την υπ’  αριθμ. 43/2013 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 

 

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης: 
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 Η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας κα Λιακουνάκου 

Βενετία και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Βέργας κ. Χειλάς 

Γεώργιος, οι οποίοι και παραβρίσκονται.  

 Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων:  

1) Πολιανής κ. Κορομηλάς Παναγιώτης, 2) Άνθειας κ. Λεβεντόπουλος Ανδρέας, 3) Θουρίας 

κα Λιάππα Χρυσή, 4) Ελαιοχωρίου κ. Μάλαμας Στυλιανός, 5) Αντικαλάμου κ. 

Μανωλόπουλος Παναγιώτης, 6) Αλαγονίας κ. Μπαλίκος Ιωάννης, 7) Άριος κ. Μπρούμας 

Αθανάσιος, 8) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης και 9)  Αρφαρών κ. Φέστας 

Κωνσταντίνος, οι οποίοι παραβρίσκονται στη συνεδρίαση, καθώς και ο Πρόεδρος 

Ασπροχώματος κ. Ζαγαρέλος Ηλίας ο οποίος δεν παραβρίσκεται στη συνεδρίαση.  

 

 Οι Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων:  

1) Αγρίλου κ. Δημόπουλος Ευστάθιος, 2) Ασπροπουλιάς κ. Κατσιμαγκλής Παναγιώτης, 3) 

Βελανιδιάς κα Κοτταρίδη Διαμαντούλα, 4) Πηγών κ. Μαρκόπουλος Απόστολος, 5) 

Σταματινού κα Πολυχρόνη Ευσταθία και 6) Νέδουσας κ. Σούμπλης Κων/νος,  οι οποίοι 

παραβρίσκονται στη συνεδρίαση, καθώς και ο Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας  

Βρομόβρυσης κ. Καμαρινόπουλος Βασίλειος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται στη συνεδρίαση.  

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος του Σώματος κηρύσσει την έναρξη της  

συνεδρίασης απουσία  του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα, ο οποίος προσέρχεται  

κατά τη διάρκεια της προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση.     
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον Πρόεδρο του Σώματος για συζήτηση το εκτός ημερήσιας 
διάταξης θέμα  με τίτλο : 

Έγκριση μελέτης με τίτλο «Κατασκευή υπόγειων κάδων απορριμμάτων σε διάφορα σημεία της 
πόλης» και υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στην πρόσκληση 20/2013 του Πράσινου 

Ταμείου, στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012 – 2015». 
 
που εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ΄ αριθμ. 
19/2013 απόφασής της και που το Σώμα ομόφωνα αποδέχθηκε να συζητηθεί με τα τακτικά 
θέματα μετά από σχετική πρόταση του Αντιδημάρχου και Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας  
κ. Δημόπουλου Δημητρίου, λόγω του επείγοντος χαρακτήρα του, τον οποίο αιτιολόγησε ως 
εξής: 
 
«Όπως είπαμε σήμερα το μεσημέρι στην Επιτροπή Ποιότητα Ζωής, στο Πράσινο Ταμείο άνοιξε 
κάποιες προσκλήσεις την 1η Απριλίου, μία από αυτές είναι και η πρόσκληση για το 
χρηματοδοτικό πρόγραμμα ¨Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015¨. Η πρόσκληση ανέβηκε στο 
site  του Πράσινου Ταμείου στις 2 Απριλίου και η πρόσκληση κλείνει στις 22 Απριλίου. Αν 
σκεφτείτε ότι 22 Απριλίου είναι Δευτέρα, είναι προφανές ότι δεν προλαβαίνει το Δημοτικό 
Συμβούλιο να συνεδριάσει μέχρι τότε, δηλαδή πάμε μέχρι τις 19 Παρασκευή, για να 
μπορέσουμε να εγκρίνουμε τη μελέτη και την υποβολή σχετικής πρότασης».  
 

Η με αριθμ. πρωτ. 17847/3-4-2013 σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Διαχείρισης 
Απορριμμάτων & Οχημάτων του Δήμου, έχει αναλυτικά ως εξής: 

 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης κατασκευής υπόγειων κάδων απορριμμάτων σε    
            διάφορα σημεία της πόλης και υποβολής αίτησης χρηματοδότησης. 
 

Παρακαλούμε για την έγκριση της μελέτης με τίτλο «Κατασκευή υπόγειων κάδων 
απορριμμάτων σε διάφορα σημεία της πόλης» καθώς και για την έγκριση υποβολής αίτησης 
χρηματοδότησης στην πρόσκληση 20/2013 (ΑΠ 886/01-04-2013) του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική αναζωογόνηση 2012-2015» σε αντίστοιχο άξονα και 
μέτρο. 

 
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
                                                                              ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

 

Η τεχνική έκθεση - περιγραφή της με αριθμό 33/2013 συνημμένης στην παραπάνω εισήγηση 
εν λόγω μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, έχει αναλυτικά ως εξής: 
 

 
                             ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

ΓΕΝΙΚΑ:  
 
Ο Δήµος Καλαµάτας, προκειµένου να προβεί στην κατασκευή  νέων υπόγειων κάδων περισυλλογής 
απορριµµάτων σε διάφορα σηµεία της πόλης, συντάσσει την παρακάτω οικονοµικοτεχνική  µελέτη 
προϋπολογισµού 199.978,00 €,  συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.  
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 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  : 
 
 Αναλυτικότερα, οι εργασίες που προβλέπονται να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την μελέτη, είναι οι 
εξής :   

 
1. Καθαίρεση κάθε υλικού (πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, σκυροδέματα, ασφαλτοτάπητες κλπ) που 
υπάρχει στην προβλεπόµενη θέση κατασκευής του υπόγειου κάδου, µε ιδιαίτερη προσοχή κυρίως στα 
υπάρχοντα Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας, αποκαθιστώντας οποιανδήποτε βλάβη που τυχόν προκληθεί.  
 
2.  Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες µε µηχανικά µέσα, πέριξ του λάκκου τοποθέτησης των κάδων, 
για την δημιουργία ενιαίων επιφανειών διάστρωσης θραυστού υλικού 3Α  πάχους 15 εκ, αλλά  και 
αποµάκρυνση των υλικών εκσκαφής που δεν χρειάζονται πλέον. 
 
3. Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους περίπου 15 εκ, για τη κατασκευή της απαιτούμενης 
βάσης από άοπλο σκυρόδεμα πάχους 10 εκ, πάνω στην οποία θα τοποθετηθούν οι τελικές επιστρώσεις 
δαπέδων, είτε πρόκειται για κάδους που θα τοποθετηθούν απευθείας στα πεζοδρόμια, είτε στις 
προεκτάσεις αυτών με την δημιουργία «μάγουλων».  
 
4. Κατασκευή έγχυτων περιμετρικών κρασπέδων από άοπλο σκυρόδεμα, διαστάσεων 0,15μ x 0,30μ, 
στις τυχόν προεκτάσεις πεζοδρομίων που πιθανόν να τοποθετηθούν οι κάδοι (μάγουλα).  
 
5. Επιστρώσεις δαπέδων πεζοδρομίων με πλάκες τσιμέντου, που αφορά τα σημεία των πεζοδρομίων 
τα οποία καθαιρούνται σε μικρή απόσταση από τους κάδους απορριμμάτων. 
 
6. Προµήθεια και τοποθέτηση μέσα στους λάκκους, των υπόγειων πολυεστερικών κάδων, µε τα ίδια 
ακριβώς χαρακτηριστικά και ιδιότητες, που αναφέρονται αναλυτικότερα στο παρόν τιµολόγιο, έτσι ώστε 
να είναι εύχρηστοι και µε ιδιαίτερη αντοχή σε κάθε είδους καταπονήσεις.  
 
     Οι προτεινόμενες από το Δήμο  θέσεις όπου θα τοποθετηθούν οι υπόγειοι κάδοι απορριμμάτων 
αναφέρονται παρακάτω, λαµβάνοντας όμως υπόψη ότι από τον κατωτέρω πίνακα θα επιλεγούν οι 
θέσεις εκείνες μετά από συνεκτίμηση  των παρακάτω στοιχείων –συνθηκών : 
α)τη σημερινή θέση των κινητών κάδων, β)την τοπική κυκλοφοριακή διευκόλυνση και λειτουργία, γ)την 
µελέτη για τον ποδηλατόδροµο, και δ) τα υπάρχοντα και προβλεπόµενα Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας, αλλά  
και κάθε είδους άλλα αντικειµενικά εµπόδια που θα παρουσιαστούν κατά την κατασκευή του έργου. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ 
 

1. Καλιπάτειρα και Σφακιανάκη 
2. Καλιπάτειρα-Γήπεδο Μεσσηνιακού 
3. Καλιπάτειρα Όαση (Μεγάλου Αλεξάνδρου) 
4. Καλιπάτειρα και Νικ. Μεθώνης 
5. Στην Τέντα 
6. Αρτέμιδος και Λεϊκων  
7. Λεϊκων στο13ο Δημοτικό Σχολείο 
8. Κυβέλου – Παιδική χαρά  
9. Μαυρομιχάλη και Παλαιολόγου     
10. Μαυρομιχάλη και Ν. Μεθώνης 
11. Μαυρομιχάλη ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ 
12. Λακωνικής και Κουρκουτά 
13. Λακωνικής και Μ. Αλεξάνδρου 
14. Καίσαρη - Παιδική χαρά 
15. Καίσαρη - Μουργές 
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16. Φαρών και Αριστοτέλους 
17. Μπουλούκου και Μπομπολέτη 
18. Μπούκας και Οιχαλίας 
19. Μπούκας και Μερόπης 
20. Μπούκας και Ελεαβούλκου 
21. Μπούκας – “Καλοφαγάς” χάλασμα 
22. Αθηνών – Δυτικό Κέντρο 
23. Αθηνών – Εργατικές κατοικίες 
24. Αθηνών -5o Γυμνάσιο (ΣΠΟΥΡΓΙΤΗΣ) 
25. Κοραή και Μαιζώνος 
26. Νέδοντος και Σεπτέμβριος 
27. Νέδοντος και Ξενοφώντος 
28. Νέδοντος και Σόλωνος 
29. Νέδοντος και Δαμοφώντος 
30. Νέδοντος και Ηπείρου 
31. Νέδοντος και Καποδιστρίου 
32. Νέδοντος και Τριών Ναυαρχών 
33. Νέδοντος και Θουκιδίδου 
34. Νέδοντος και Λυκούργου 
35. Καμβύση και Ευαγγελιστρίας 
36. Καμβύση και Μπουμπουλίνας 
37. Αρόζα    
38. Αρόζα 
39. Ταβέρνα Σέλιτσα 
40. Αγορά  
41. Αθηνών CARFOUR 
42. Αρτέμιδος και Δαμηλάτη 
43. Αρτέμιδος και Μιχάλου 
44. Αρτέμιδος – πεζογέφυρα 
45. Αρτέμιδος –τέρμα γέφυρα 
46. Ηρώων και Όλγας 
47. Ηρώων και Σοφίας 
48. Ηρώων και Αμαλίας 
49. Ηρώων και Σωκράτους 
50. Ηρώων και Πλάτωνος 
51. Ηρώων και Κοραή 
52. Ηρώων και Πινδάρου 
53. Ηρώων και Σοφοκλέους 
54. Ηρώων και Κηπούπολη 
55. Ηρώων και Ηροδότου 
56. Κρήτης ( απέναντι από το COCO MAT) 
57. Αθηνών και Παμίσου 
58. Ύδρας και Τριών Ναυαρχών 
59.  Χίου και Τριών Ναυαρχών 
60. Δαμοφώντος και Θεμιστοκλέους 
61. Σπετσών και Σόλωνος 
62. Θεμιστοκλέους και Θαμυρίδος 
63. Νέδοντος και Περικλέους 
64. Παλαμά και Θαμυρίδος 
65. Αύρας και Ι. Ζάρκου 
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66. Λακωνικής και Αφροδίτης 
67. κάδος Εργατικών Κατοικιών ΑΣΥΛΟΥ 
68. κάδος Εργατικών Κατοικιών ΑΣΥΛΟΥ 
69. κάδος Εργατικών Κατοικιών ΑΣΥΛΟΥ 
70. κάδος Εργατικών Κατοικιών ΑΣΥΛΟΥ 
71. Μαιζώνος και Κοραή 
                                 

 
     Για την σύνταξη της μελέτης χρησιμοποιηθήκαν άρθρα από το εγκεκριμένο τιμολόγιο των 
οικοδομικών εργασιών του ΥΠΕΧΩΔΕ και νέα άρθρα.  

EΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ      

Το έργο θα εκτελεσθεί µε δημοπρασία , γι' αυτό στον προϋπολογισμό προβλέπονται Γ.Ε.ΟΕ. 18%, 
απρόβλεπτα 15% και Φ.Π.Α. 23%.  
 
Περισσότερες πληροφορίες θα δίδονται επί τόπου του έργου από τον επιβλέποντα μηχανικό, ο οποίος 
ορίζεται µε απόφαση του Διευθυντή των Τ.Υ του Δήμου.-  
 
 
Καλαμάτα   …./…04…./2013               Καλαμάτα 3/04/2013                   Καλαμάτα 3/04/2013 
        Οι Συντάξαντες                           Η Προϊσταμένη του                             ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
                                                              Τμήματος Μελετών                             Ο Δ/ντής Τ.Υ 
 
        ΑΣΗΜΑΚΟΣ Ν.                             Χριστίνα Λυκουργιά                 Βασίλης Τζαμουράνης  
         ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ                          Τοπογράφος Μηχανικός                Πολιτικός Μηχανικός 
 

 
 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ΄ αριθμ. 19/2013 απόφασή της εισηγείται στο Δημοτικό 
Συμβούλιο την έγκριση της συνταχθείσας από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
με αριθμό 33/2013 μελέτης με τίτλο «Κατασκευή υπόγειων κάδων απορριμμάτων σε διάφορα 
σημεία της πόλης», προϋπολογισμού 199.978,00,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., και 
την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στην πρόσκληση 20/2013 (ΑΠ 886/01-04-2013) του 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική αναζωογόνηση 2012-2015» σε 
αντίστοιχο άξονα και μέτρο, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 17847/3-4-2013 εισήγηση της 
Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Οχημάτων του Δήμου,  
σύμφωνα με την παραπάνω υπηρεσιακή εισήγηση.  
 
 
 
Ολοκληρώνοντας την εισήγησή του ο Αντιδήμαρχος κ. Δημόπουλος ενημερώνει το Σώμα ότι οι 
νέοι υπόγειοι κάδοι θα είναι όμοιοι με αυτούς που έχουν ήδη κατασκευαστεί και ακολούθως η 
διαδικασία εξελίσσεται ως εξής: 
 
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Λευκό.  

 
Να σας δώσω μία υπενθύμιση. Αυτό που είπαμε για την επικινδυνότητα, και 
είχατε πει θα το δείτε δεν αμφιβάλω, κάποια πράγματα να χρωματιστούν, 

κάποιοι κάδοι που μπαίνουν να είναι … 
 
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ: Έχει ξεκινήσει ήδη αυτή η διαδικασία.  

ΑΝΔΡΕΑΚΟΣ:  
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ΑΝΔΡΕΑΚΟΣ: Ευχαριστώ.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η ¨Λαϊκή Συσπείρωση¨. 

 
Θα ψηφίσουμε και σε αυτό παρών και καταθέτουμε δική μας πρόταση την οποία 
ψηφίζουμε που θα λέει ότι εγκρίνουμε την υποβολή της πρότασης 

χρηματοδότησης  του έργου με την προϋπόθεση ότι δεν θα εμπλακούν ιδιώτες επιχειρηματίες 
στη φάση μελέτης της κατασκευής και της διαχείρισης, δηλαδή να μην διαχειρίζονται την 
αποκομιδή των απορριμμάτων ιδιώτες.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Μωρακέας.  

 
Εμείς δεν συμφωνούμε με την αναπαραγωγή ακριβώς του ίδιου τύπου κάδων. 
Δηλαδή δεν συμφωνούμε να είναι τόσο ογκώδεις οι κάδοι αυτοί, θα μπορούσε να 

είναι πιο περιορισμένοι και πιο διακριτικοί. Λευκό. Αν πρόκειται για επανάληψη των ίδιων, με 
τον ίδιο τρόπο κατασκευής, με πέτρινα τοιχία και πηγάδια δεν συμφωνούμε. 

 
Κύριε Πρόεδρε εγώ θα διαφωνήσω δεν θα ψηφίσω λευκό, θα ψηφίσω κατά 
για τους λόγους τους εξής:  

Πρώτον,  οι κάδοι αυτοί απεδήχθησαν ότι είναι, όπως έχουν κατασκευαστεί, επικίνδυνοι, δεν 
είναι εύχρηστοι, πολύ κάδοι στέλνουν το δημότη στο μέρος του οδοστρώματος να βάλει τα 
σκουπίδια, ούτε και αυτό δεν προσέξανε που ανοίγει το καπάκι, πως ανοίγει το καπάκι, σε 
πολλά σημεία συνεχίζουν να λιμνάζουν νερά, παρά   το γεγονός ότι, όπως είπα και στα προ 
ημερησίας διάταξης, έχει επιβαρυνθεί ο Δήμος από ίδιους πόρους 60.000 € για να διορθώσει τα 
λάθη που γίνανε στην προηγούμενη μελέτη, μετά από τρεις (3) συνεχείς αποφάσεις Δημοτικού 
Συμβουλίου για την οριστικοποίηση των θέσεων, δυστυχώς ήταν …… (δεν ακούγεται), 
συνεχίζω να υποστηρίζω και εύχομαι  να γίνουν οι κάδοι όπως πρέπει και να είναι παράδειγμα 
και η δεύτερη παρτίδα κάδων για τους πρώτους, οι πρώτοι όντως δεν ήτανε …, μπορεί να 
εξυπηρετούσανε και να μαζεύανε περισσότερα σκουπίδια μέσα, όμως σε όλα τα υπόλοιπα 
σημεία δεν είναι   η κατασκευή τους σωστή γι΄  αυτό και ψηφίζω εγώ κατά.  

 
Κύριε Πρόεδρε επειδή έχω αναφερθεί πάρα πολλές φορές στην ανάγκη 
πιλοτικών προγραμμάτων μέσα από τα οποία μαθαίνουμε και δεν 

επαναλαμβάνουμε τα ίδια λάθη, δυστυχώς βρίσκομαι σε θέση να καταγγείλω  αυτή ακόμα και 
την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, την οποία μου φαίνεται το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι να 
έχουμε απαρτία.    
Κατατίθενται προβλήματα, ιδέες, προτάσεις, οι οποίες δεν λαμβάνονται υπόψη. Κάναμε 
ολόκληρη κουβέντα σήμερα το πρωί, φέρατε το θέμα τελείως ξαφνικά σήμερα, και όλοι 
ομοφωνήσαμε ότι υπάρχουνε προβλήματα μέσα στο υφιστάμενο αυτό πακέτο των κάδων, 
προβλήματα όπως το γεγονός ότι δεν ανήγει το καπάκι αυτόματα και θα μπορούσε αυτό να 
έχει προβλεφτεί, δεύτερον προβλήματα όσον αφορά το ύψος των κάδων έτσι ώστε οι πολίτες 
δεν μπορούν, ειδικά οι γυναίκες, να σηκώσουν τη σακούλα και να την πετάξουν στον κάδο και 
είχα πει μια πρόταση να δούμε, όπως είχαμε πει και αρχικά, να δούμε αν μπορεί ο εργολάβος ή 
να ψάξουμε άλλον εργολάβο, να φτιάξουμε δύο χωρίσματα μέσα στον ίδιο κάδο που να 
περιλαμβάνει και τα ανακυκλώσιμα.  
Δυστυχώς όταν βλέπουμε ότι παρόλα τα προβλήματα, τα οποία έχουνε πιστοποιηθεί από τους 
100 κάδους, εμείς συνεχίζουμε στο ίδιο μοτίβο χωρίς να διορθώνουμε τα κακώς κείμενα, ε δεν 
μπορούμε να συνεχίζουμε σε αυτή την πορεία χωρίς να μαθαίνουμε από τα λάθη μας.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε, ολοκληρώστε. 

ΔΙΑΣΑΚΟΣ:  

ΜΩΡΑΚΕΑΣ:  

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΓΚΛΕΓΚΛΕΣ:  
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Σας παρακαλώ κ. Πρόεδρε, δεν θα μιλήσω σε όλα, σε αυτά που έχω άποψη θα 
μιλήσω.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέμα διαδικασίας.  
 
ΓΚΛΕΓΚΛΕΣ: Τι θέμα διαδικασίας;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος θέτει θέμα διαδικασίας.  

 
Γιατί, δεν είναι πρωτολογία; Δεν μπορώ να πρωτολογήσω δηλαδή; Τι θέμα 
διαδικασίας; 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   Μισό λεπτό, θέτει θέμα διαδικασίας. 
 
ΓΚΛΕΓΚΛΕΣ: Σε τι πράγμα; Α να κάτσω κάτω; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, θέτει θέμα διαδικασία και καθίστε και εκεί πέρα όπως έχουμε πει.  
 
ΓΚΛΕΓΚΛΕΣ: Ποιο θέμα; 

 
Γι΄ αυτό, γι΄ αυτό το θέμα.   
Κύριε Δήμαρχε. 

 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η διαδικασία είναι όταν τελειώνει ο ομιλητής, δεν διακόπτεται. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει.  

 
Εγώ πραγματικά, δεν υπάρχει αντιπολιτευτική διάθεση αλλά πρέπει να 
μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Υπάρχουν λάθη τα οποία δυστυχώς πάμε να τα 

συνεχίσουμε. 
Και μία ερώτηση την οποία την υποβάλω, την είχα υποβάλει και στην Επιτροπή Ποιότητας 
Ζωής, δεν είχα δυστυχώς λόγω του κατεπείγοντος του θέματος το χρόνο για να δω τα 
πραγματικά νούμερα. Πρέπει να δούμε και να συγκρίνουμε το κόστος ανά κάδο με την πρώτη 
μελέτη, 760.000 νομίζω ήτανε η μελέτη τότε για 130 κάδους, σε σχέση με το κόστος αυτής 
της μελέτης για να δούμε αν υπάρχουνε διαφορές.  
 
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ: 3.800 € ανά κάδο είχαμε … 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε σας παρακαλώ.  
 
ΓΚΛΕΓΚΛΕΣ: Πέρα από το λόγο σας επιτρέψτε μου να κοιτάξω τα στοιχεία.  
 
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι το ίδιο κόστος, φτιάχνουμε το ίδιο πράγμα.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχετε εξαντλήσει το χρόνο σας.  

 
Ποιο χρόνο έχω εξαντλήσει, της πρωτολογίας; 
Γι΄ αυτό το λόγο επειδή τελικά δεν λαμβάνετε καμία γνώμη υπόψη, ακόμα και 

όταν υιοθετούνται κατ΄ ιδίαν συνομιλίες  από τους συμβούλους της πλειοψηφίας, εμείς θα 
ψηφίσουμε κατά.   
 

ΓΚΛΕΓΚΛΕΣ:  

ΓΚΛΕΓΚΛΕΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΓΚΛΕΓΚΛΕΣ: 

ΓΚΛΕΓΚΛΕΣ:    
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Αγαπητοί συνάδελφοι παίρνω το λόγο για να πω δύο κουβέντες 
διαμαρτυρόμενος, ως μετέχων εν πάση περιπτώσει στη διαδικασία.  

Τι ψηφίζομε αυτή τη στιγμή; Ψηφίζομε κάποιες μελέτες, τις οποίες υποβάλομε στο Πράσινο 
Ταμείο, το οποίο άνοιξε και κλίνει σε μερικές ημέρες, διεκδικώντας κάποιο από αυτά τα έργα. 
Διεκδικώντας. Αν κάποιο από τα 4 ενταχθεί, δεν ξέρομε ποιο θα είναι αυτό, τα χρήματα είναι 
πάρα πολύ λίγα, θα ειδοποιηθούμε και θα ρθούμε πάλι στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι οι κάδοι, 
θα κουβεντιάσουμε για τους κάδους, τι προβλήματα ρε παιδιά παρατηρήθηκαν να τα 
διορθώσομε. Είναι τα φορτηγά, είναι οι παιδικές χαρές, είναι τα ποδήλατα, τότε θα τα πούμε. 
Αυτή τη στιγμή συζητάμε να στείλομε τις μελέτες και να αγωνιστούμε μήπως περάσομε 
κάποια. Όποια περάσει, δεν ξέρομε ποια θα είναι, μακάρι να περάσει μία, γιατί τα χρήματα είναι 
πολλά, θα ρθει το θέμα στο Δημοτικό συμβούλιο για αποδοχή  και διαδικασία ένταξης και 
δημοπράτησης. Τότε θα τα πούμε. Γιατί τα λέμε τώρα; Γιατί αγορεύουμε τώρα για κάδους, για 
ποδήλατα, για το ένα, για το άλλο;  
Το αντικείμενο σήμερα είναι να φύγουν οι μελέτες   για το Πράσινο Ταμείο να πάρουμε σειρά. 
Ότι εγκριθεί εδώ είμαστε,  2-3 φορές θα το κουβεντιάσομε συνάδελφοι.    
Το ερώτημα είναι έγκριση μελέτης για το Πράσινο Ταμείο μήπως… 
 
ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: Ποια μελέτη; 
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όλες.  

 
Δήμαρχε κι  άλλη φορά είχατε πει, συγγνώμη, και άλλη φορά είχατε πει ότι 
θα το ξανασυζητήσουμε, θα το ξανασυζητήσουμε και ήρθαμε στο Δημοτικό 

Συμβούλιο 3 φορές να συζητήσουμε για τις θέσεις των κάδων και όμως οι περισσότερες 
απέτυχαν. Θέλετε ενημέρωση; Μαιζώνος και Κρήτης: χάλασε η σακούλα και δύο ημέρες τα 
σκουπίδια ήταν απέξω. Συγγνώμη … 

 
Γιώργο, αν περάσουν οι κάδοι δεσμεύομαι ότι θα το κουβεντιάσομε,  αλλά δεν 
είναι θέμα τώρα. 

 
ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: Τελείωσε.  

 
Αν πρόκειται για ανοιχτό στο τι τύπου κάδου θα βάλουμε, είμαστε ναι, αν 
πρόκειται για μελέτη η οποία προκαταλαμβάνει το συγκεκριμένο τύπο … 

Κατάλαβα ότι ο κ. Δήμαρχος είπε ότι είναι ανοιχτό, θα το δούμε. Συμφωνούμε. 
 
Συμφωνώ με τον κ. Μωρακέα.  Η ενημέρωση που πήραμε από την Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής ήτανε ότι είναι η ίδια μελέτη, με την ίδια μελέτη λοιπόν, αν είναι 

η ίδια μελέτη, εμείς διαφωνούμε.   
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ας ενταχθεί και μετά θα τα βρούμε, ας ενταχθεί.  

 
Κύριε Δήμαρχε εμπιστεύομαι αυτό που μου λέτε, άρα λοιπόν με βάση τη 
διαβεβαίωση του Δημάρχου ότι θα ξαναρθεί και δεν είναι η ίδια μελέτη εμείς 

ψηφίζουμε υπέρ.  
 
Να διευκρινίσω κάτι. Αν είναι για διεκδίκηση χρημάτων, να ΄ρθουν στο Δήμο, 
εγώ τουλάχιστον ξεκαθαρίζω είμαι υπέρ. Ας με συγχωρήσει  ο επικεφαλής, εάν 

είναι μελέτη, το ξεκαθαρίζω, για διεκδίκηση χρημάτων στο Δήμο και για 1.000 είμαι υπέρ.  
 
 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΜΩΡΑΚΕΑΣ:  

ΓΚΛΕΓΚΛΕΣ:  

ΓΚΛΕΓΚΛΕΣ:  

ΑΝΔΡΕΑΚΟΣ:  
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Το Δημοτικό Συμβούλιο με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόμενα και την υπ΄ αριθμ. 19/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 
τις διατάξεις των άρθρων 67 και 73 του Ν. 3852/2010, μεταξύ των παρόντων κατά τη διάρκεια 
της ψηφοφορίας δημοτικών συμβούλων, με τους συμβούλους της πλειοψηφίας, της δημοτικής 
παράταξης ¨ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨ και τον κ. 
Ανδρεάκο να τάσσονται ΥΠΕΡ, τους συμβούλους της δημοτικής παράταξης ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ 
ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, εκτός του κ. Ανδρεάκου που τάσσεται υπέρ και του κ. Νταγιόπουλου  
που τάσσεται κατά, να δηλώνουν ΛΕΥΚΗ ψήφο, τους συμβούλους της δημοτικής παράταξης 
¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ να δηλώνουν ΠΑΡΩΝ, τον  κ. Νταγιόπουλο να 
τάσσεται ΚΑΤΑ, και με τη θετική ψήφο της Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής 
Κοινότητας ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, κας Λιακουνάκου, κατά πλειοψηφία,  
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 
Ι. Εγκρίνει:   
 

την συνταχθείσα από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας 
με αριθμό 33/2013 μελέτης του έργου με τίτλο «Κατασκευή υπογείων κάδων 
απορριμμάτων σε διάφορα σημεία της πόλης», προϋπολογισμού 199.978,00 € 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,  
 
και  
 
την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης του έργου της ανωτέρω μελέτης στην 
πρόσκληση 20/2013 (ΑΠ 886/01-04-2013) του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ στο 
χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική αναζωογόνηση 2012-2015» σε αντίστοιχο 
άξονα και μέτρο,  
 
όπως εισηγείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ΄ αριθμ. 19/2013 
απόφασή της και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 17847/3-4-2013 εισήγηση 
της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Οχημάτων του Δήμου Καλαμάτας, η 
οποία αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής. 

 
 
ΙΙ. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα όπως υπογράψει 

την εν λόγω αίτηση υποβολής καθώς και οποιοδήποτε έγγραφο είναι 
απαραίτητο για την υλοποίηση των προαναφερομένων.  

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

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΤΑ ΜΕΛΗ 

Πολίτης Δημήτριος   1. Αδαμόπουλος Ιωάννης 

  2. Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος 

  3. Ανδρεάκος Κωνσταντίνος  

  4. Βασιλόπουλος Αθανάσιος 

  5. Βασιλόπουλος Παναγιώτης  
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  6. Γκλεγκλές Ιωάννης 

  7. Γκραίκης Παύλος 

  8. Γουρδέας Ανδρέας 

  9. Δημόπουλος Δημήτριος 

  10. Διασάκος Νικόλαος  

  11. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

  12. Καμβυσίδης Ιωάννης 

  13. Καραγιάννης Ανδρέας 

  14. Καρβέλης Γεώργιος 

  15. Κουδούνης Αργύριος  

  16. Μαρινάκης Σαράντος  

  17. Μιχαλόπουλος Κωνσταντίνος  

  18. Μιχαλόπουλος Σωτήριος  

  19. Μπάκας Ιωάννης 

  20. Μπασακίδης Νικόλαος 

  21. Μπεχράκης Σταμάτης  

  22. Μπουζιάνης Παύλος  

  23. Μπούρας Ιωάννης 

  24. Μπούχαλης Δημήτριος 

  25. Μπρεδήμας Θεόδωρος 

  26. Μωραγιάννης Κωνσταντίνος   

  27. Μωρακέας Σπυρίδων  

  28. Νιάρχος Αναστάσιος  

  29. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

  30. Ντίντα Παναγιώτα  

  31. Οικονομάκου Μαρία  

  32. Πουλόπουλος Δημήτριος 

  33. Ριζάς Χρίστος  

  34. Φαββατάς Δημήτριος 

  35. Φωτέας Νικόλαος  

  36. Χριστόπουλος Ιωάννης 
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  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

      1.  Λιακουνάκου Βενετία  
 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Καλαμάτα, 9 Απριλίου 2013 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 

 
 


