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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ  

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  1/2017  

ΑΠΟΦΑΣΗ  2/2017  

 
Στην Καλαμάτα σήμερα, την 15η Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, 

στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28, 

επαναλαμβάνεται, σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν. 3852/2010, και το άρθρο 8 του 

Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής, η μη πραγματοποιηθείσα την 14η Φεβρουαρίου 2017 

λόγω έλλειψης απαρτίας, 1η/2017 συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του 

Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4600/1-2-2017 πρόσκληση του κ. Προέδρου, 

που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  

 

Παραβρίσκονται ο κ. Καραγιάννης Ανδρέας, Αντιδήμαρχος Καλαμάτας, Πρόεδρος της 

Επιτροπής Διαβούλευσης και από τα τακτικά μέλη οι κ.κ. 1) Δούβας Γεώργιος, εκπρόσωπος 

Αγροτικού Συνεταιρισμού Καλαμάτας (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 1 απόφαση), 2) Κακαλίκας 

Δημήτριος, εκπρόσωπος Ναυτικού Ομίλου Καλαμάτας, 3) Χασάπης Αθανάσιος, εκπρόσωπος 

Σωματείου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ¨Ελληνική Δράση¨, 4) Φαββατάς Δημήτριος, 

εκπρόσωπος Νομαρχιακού Τμήματος ΑΔΕΔΥ, 5) Γκρέκης Παύλος, εκπρόσωπος Επιμελητηρίου 

Μεσσηνίας και 6) Ξυγκώρος Κων/νος, εκπρόσωπος Συλλόγου ΑΜΕΑ Νομού Μεσσηνίας 

(αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 1 απόφαση). 

 

 

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα:  

• Εκπρόσωποι από τους φορείς  

1) Ιατρείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Καλαμάτας, 2) Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας,              

3) Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ), 4) Σύλλογο 

Επαγγελματιών Ιστορικού Κέντρου Καλαμάτας, 5) Σύλλογο Ιδιοκτητών Καταστημάτων 

Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Δήμου Καλαμάτας, 6) Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 

Παράρτημα Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, 7) Μεσσηνιακό Γυμναστικό 

Σύλλογο, 8) Ομάδα ¨Πάμε Βόλτα¨, 9) Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας 

Περιφερειακό Τμήμα Νοτιοανατολικής Πελοποννήσου, 10) Αγροτικό Συνεταιρισμό 

Μεσσηνίας – Ένωση Μεσσηνίας, 11) Εμπορικό Σύλλογο Καλαμάτας, 12) Ομοσπονδία 

Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών & Εμπορικών Σωματείων Καλαμάτας & Ν. Μεσσηνίας, 13) 

Δικηγορικό Σύλλογο Καλαμάτας, 14) Ιατρικό Σύλλογο Καλαμάτας, 15) ΤΕΙ Πελοποννήσου, 

16) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 17) Σύνδεσμο Πτυχιούχων Εργοληπτών Δημοσίων 

Έργων (ΣΠΕΔΕΜ) Μεσσηνίας, 18) Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. 

Μεσσηνίας, 19) Σύλλογο εργαζομένων Δήμου Καλαμάτας, 20) Ένωση Συλλόγων Γονέων 

και Κηδεμόνων των Μαθητών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 
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Καλαμάτας,  21) Μορφωτικό Σύλλογο Μεσσηνίας, 22) Θεατρικό Σχήμα ΣΥΝ ΕΝΑ ¨Μιχάλης 

Τούμπουρος¨, 23) Παιδικά Χωριά SOS, 24) ΕΒΕΣ Μεσσηνίας, 25) Σύλλογο Γονέων Τριών 

Τέκνων  Νομού Μεσσηνίας και 26) Σύλλογο ¨Οι Φίλοι του Παμίσου¨.  

• οι Δημότες 

1) Αδαμοπούλου Θεανώ, 2) Ααμέρ Αλέξανδρος, 3) Αβραμόπουλος Σταύρος, 4) Σουλιμιώτη 

Ελένη, 5) Δούση Σταυρούλα, 6) Βασιλόγιαννης Θεόδωρος, 7) Τσιώλης Αντώνιος, 8) Λιώλιος 

Εράλντ, 9) Πάντος Σωτήρης, 10) Θεοδωροπούλου Ουρανία και 11) Καρατζάς Γεώργιος. 

 

 
Επίσης στη συνεδρίαση παραβρίσκονται, ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας κ. Βασιλόπουλος 

Αθανάσιος, οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων «ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ 

ΠΟΛΙΤΕΣ» κ. Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος, «ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» κ. 

Μπρεδήμας Θεόδωρος, «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ»  κ. Αντωνόπουλος Μιχαήλ, ο 

δημοτικός σύμβουλος κ. Αλούπης Παναγιώτης, από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Απορριμμάτων & 

Οχημάτων ο Διευθυντής κ. Παπαδόπουλος Γιάννης και η υπάλληλος της Διεύθυνσης κα 

Γιαννοπούλου Κοκκωνία και από τη Διεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών ο Διευθυντής κ. 

Λιοντήρης Ιωάννης. 

  

 

Σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 8 του Κανονισμού Λειτουργίας της 

Επιτροπής, θεωρείται ότι υφίσταται απαρτία και ο Πρόεδρος της Επιτροπής κηρύσσει την 

έναρξη της συνεδρίασης. 

 

……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από την Πρόεδρο του Σώματος για συζήτηση το 2ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης με τίτλο : 

Λειτουργία Πράσινων Σημείων. 
 
Με το από 01-02-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Οχημάτων του 
Δήμου Καλαμάτας διαβιβάζονται, μεταξύ άλλων, τα προτεινόμενα από τη μέχρι σήμερα μελέτη 
χαρακτηριστικά στοιχεία λειτουργίας των πράσινων σημείων προκειμένου να αποτελέσουν 
αντικείμενο της διαδικασίας διαβούλευσης. 

Το έντυπο με τα προτεινόμενα χαρακτηριστικά στοιχεία λειτουργίας των πράσινων σημείων το 
οποίο εστάλη μαζί με την πρόσκληση στα μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης, έχει ως εξής : 
 

Τίτλος Έργου : Εγκατάσταση Πράσινων Σημείων 
Προϋπολογισμός 

378.088,43 (πλέον ΦΠΑ 24%) 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
 
 
Τα Πράσινα Σημεία (ΠΣ), σύμφωνα με το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων,(ΕΣΔΑ) 
αποτελούν πλέον σε τοπικό επίπεδο βασικό στοιχείο του συστήματος διαχείρισης αποβλήτων. 
Στα ΠΣ θα παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες, κυρίως στους πολίτες / δημότες, να 
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παραδίδουν οργανωμένα και με ασφάλεια χρήσιμα υλικά όπως χαρτί / χαρτόνι, γυάλινες και 
μεταλλικές συσκευασίες, βρώσιμα λίπη και έλαια, ογκώδη υλικά, πράσινα απόβλητα, 
ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, κ.α. Έτσι, σημαντικές ποσότητες προδιαλεγμένων 
ανακυκλώσιμων αποβλήτων και χρήσιμων υλικών θα μπορούν να συγκεντρώνονται και να 
αποθηκεύονται προσωρινά στα ΠΣ και κατόπιν να προωθούνται προς εργασίες 
επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης/ανάκτησης ή άλλες προκαταρκτικές εργασίες (π.χ. 
τεμαχισμός). 
Τα ΠΣ αποτελούν υποδομές δημόσιου χαρακτήρα, διαφορετικών τύπων και μεγεθών, που 
διαθέτουν κατάλληλο εξοπλισμό, κτιριακή υποδομή, καθώς και εκπαιδευμένο προσωπικό, το 
οποίο συμβάλλει καθοριστικά στην αποδοτική λειτουργία τους. Η παράδοση από το δημότη 
γίνεται ανά υλικό / αντικείμενο σε ειδικές θέσεις (κάδους, containers κλπ.), εφοδιασμένες με 
την κατάλληλη σήμανση, ώστε  προσωρινή τους αποθήκευση να γίνεται απολύτως διακριτά 
ανά ρεύμα υλικού/αποβλήτου. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η προώθηση των 
προδιαλεγμένων υλικών προς τον τελικό χρήστη (π.χ. ΚΔΑΥ), χωρίς επιπλέον περίπλοκη 
διαλογή. 
Η παράδοση των υλικών στα ΠΣ από τους χρήστες γίνεται κατά κανόνα δωρεάν ή σε μερικές 
περιπτώσεις με την καταβολή συμβολικά μικρού χρηματικού αντίτιμου, ενώ υπάρχουν και 
περιπτώσεις όπου προβλέπεται αμοιβή. 
Επιπλέον, τα ΠΣ, εκτός από το ρόλο τους ως σημεία συλλογής, επαναχρησιμοποίησης και 
ανακύκλωσης / ανάκτησης υλικών, συνεισφέρουν ουσιαστικά στην εν γένει ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα ορθής διαχείρισης αποβλήτων. 
Με τον παρόντα Οδηγό δίνονται βασικές κατευθύνσεις και πρακτικές συμβουλές σε όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς για το σχεδιασμό, τη μελέτη, την οργάνωση και τη λειτουργία των ΠΣ. 
Όπως καταγράφεται από τη διεθνή εμπειρία, στόχος είναι η λειτουργική ένταξη των ΠΣ στην 
ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων στη χώρα μας τα επόμενα χρόνια, η σταδιακή τους 
ανάπτυξη και δικτύωση και η δημιουργία οικονομικών πλεονεκτημάτων για το χρήστη των ΠΣ. 
Ένα Δίκτυο ΠΣ αποτελείται από ένα σύνολο υποδομών, οι οποίες μπορεί να 
διαφοροποιούνται σε σχέση με τα βασικά χαρακτηριστικά τους, όπως το μέγεθος και η 
λειτουργία τους (κεντρικά, δορυφορικά). 
Τα σταθερά ΠΣ κατασκευάζονται εντός οριοθετημένου, περιφραγμένου και κατάλληλα 
διαμορφωμένου χώρου. Η πρόσβαση των χρηστών σε αυτά γίνεται συνήθως με όχημα. Για 
την ασφαλή πρόσβαση των χρηστών μέχρι τα σημεία συλλογής των υλικών διαμορφώνεται 
κατάλληλη εσωτερική οδοποιία με την οποία εξασφαλίζεται και η πρόσβαση οχημάτων 
μεταφοράς των ανακυκλώσιμων υλικών εκτός του ΠΣ. 
Στα σταθερά ΠΣ μπορούν να συλλέγονται μεγάλο εύρος από  υλικά ανεξαρτήτως του όγκου 
τους έως ένα όριο που τίθεται ως πλαφόν για λειτουργικούς λόγους. Η συλλογή των υλικών 
γίνεται σε ειδικά διαμορφωμένα μέσα συλλογής (container, κάδοι κλπ.) διαφόρων μεγεθών. Για 
την καθοδήγηση των χρηστών προβλέπεται κατάλληλη σήμανση. 
 

 
 
Στο παρόν έργο του Δήμου Καλαμάτας προβλέπεται 1 σταθερό πράσινο σημείο σε δημοτική 
έκταση πλησίον της ΜΟΛΑΚ που θα συγκεντρώνονται: 

• Χαρτί 

• Πλαστικό 

• Μέταλλα 

• Τζάμια 

• Γυαλί 
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• Κλαδέματα 

• Μπαταρίες 

• Ηλεκτρονικό & ηλεκτρολογικό υλικό 

• Ελαστικά αυτοκινήτων 

• Αμίαντος 

• Αδρανή – μπάζα 

• Χρησιμοποιημένα λίπη-έλαια 
 
 
Τα κέντρα ανακύκλωσης μικρής κλίμακας αποτελούν δορυφορικές εγκαταστάσεις οι οποίες 
στεγάζονται εντός χώρων περιορισμένης έκτασης.  Τα υλικά που μπορούν να συλλέγονται 
είναι κυρίως μικρού όγκου, ενώ στην περίπτωση υφιστάμενων κτιρίων, ανάλογα με τη 
διαθέσιμη έκταση, υπάρχει η δυνατότητα συλλογής αντικειμένων μεγαλύτερου όγκου (π.χ. 
ηλεκτρικές συσκευές). 
Οι εν λόγω εγκαταστάσεις δεν προσφέρονται για τη συγκέντρωση επικίνδυνων αποβλήτων και 
αποβλήτων που ενδεχομένως προκαλούν οχλήσεις. 
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ευκολία πρόσβασης τόσο προς τους χρήστες, όσο και για την 
ασφαλή μεταφορά των υλικών. 
 

 
 
Στο παρόν έργο του Δήμου Καλαμάτας προβλέπεται 1 κέντρο ανακύκλωσης μικρής κλίμακας 
νοτίως του ΒΙΟΠΑ που θα συγκεντρώνονται: 

• Χαρτί 

• Πλαστικό 

• Μέταλλα 

• Γυαλί 

• Οργανικά 

• Κλαδέματα 

• Ηλεκτρονικό & ηλεκτρολογικό υλικό 

• Ελαστικά αυτοκινήτων 
 
 
Τα Πράσινα Σημεία γειτονιάς είναι σημεία συλλογής μικρής κλίμακας που είτε 
περιλαμβάνουν μόνο κάδους, είτε μικρού μεγέθους compact εγκαταστάσεις συλλογής υλικών. 
Τα ΠΣ γειτονιάς χρησιμοποιούνται κυρίως για μικρού όγκου υλικά (συσκευασίες και μπαταρίες) 
και αξιοποιούνται ως δορυφορικές εγκαταστάσεις στα Δίκτυα ΠΣ ή ως αυτοτελή σημεία 
συλλογής. 
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Στο παρόν έργο του Δήμου Καλαμάτας προβλέπονται 9 Πράσινα Σημεία γειτονιάς που θα 
συγκεντρώνονται: 

• Χαρτί 

• Πλαστικό 

• Μέταλλα 

• Γυαλί 

• Οργανικά 
Τα Πράσινα Σημεία γειτονιάς προτείνεται να χωροθετηθούν 

1. Στο Ανατολικό Κέντρο επί της Ίλαρχου Κουρκουτά 
2. Στο Δυτικό Κέντρο  
3. Στο τέλος της οδού Νέδοντος πλησίον αντλιοστασίου ΔΕΥΑΚ 
4. Στο Δημοτικό parking της οδού Ναβαρίνου 
5. Στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας  
6. Στο πάρκο Αλμυρού 
7. Στη Δ.Ε. Αρφαρών 
8. Στη Δ.Ε. Θουρίας 
9. Στη Δ.Ε. Άριος 
 

 
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 468.829,65€ συμπεριλαμβανομένου 
του αναλογούντος Φ.Π.Α. ( 24%), ενώ το έργο θα υποβληθεί προς χρηματοδότηση στο  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14: «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΑΜΕΙΟ 
ΣΥΝΟΧΗΣ)» Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 
«Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων» στο πλαίσιο της αρ. πρωτ. 
5101/2016 Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. και Τ.Σ. του 
Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης & Τουρισμού,  με κωδικό :14.6i.26-27.1, Α/Α ΟΠΣ: 1465. 
 
 
          Η συντάξασα                                                     Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ 
       ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  
        & ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
Γιαννοπούλου Κοκκωνία 
Χημικός Μηχανικός MSc                                             Γιάννης Παπαδόπουλος 
               ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
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Η εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Βασιλόπουλου Αθανασίου και της υπαλλήλου της Διεύθυνσης  
Διαχείρισης Απορριμμάτων & Οχημάτων κα Γιαννοπούλου Κοκκωνίας, καθώς και η διαλογική 
συζήτηση που διεξάγεται επί του θέματος, αναλυτικά έχουν ως εξής : 

 
Έχουμε καταθέσει οκτώ προτάσεις στο ΕΣΠΑ, μία απ’ αυτές τις προτάσεις  
είναι η εγκατάσταση ¨Πράσινων Σημείων¨, προϋπολογισμού 468.829,00 €. 

Αφορά πρώτον την εγκατάσταση ενός σταθερού κεντρικού πράσινου σημείου στη ΜΟΛΑΚ, 
προτείνουμε τη ΜΟΛΑΚ, μεσαίου στο ΒΙΟΠΑ και εννέα πράσινα σημεία γειτονιάς (Ανατολικό 
κέντρο, δυτικό κέντρο, Αγορά, τέρμα Νέδοντος, δημοτικού πάρκινγκ επί Ναυαρίνου, πάρκο 
Αλμυρού, Αρφαρά, Άρις και Θουρία). 

Και έχουμε εδώ την κα Γιαννοπούλου και τον τεχνικό συνεργάτη για τη σύνταξη της πρότασης 
που καταθέσαμε, οι οποίοι θα μας αναλύσουν. Ο κ. Κυριαζόπουλος και η κα Κοκκωνία. 

 

Σε συνέχεια αυτών που σας είπε ο κ. Αντιδήμαρχος, εγώ απλά θα σας 
παρουσιάσω πολύ σύντομα μαζί με τον κ. Κυριαζόπουλο την πρόταση του 

Δήμου Καλαμάτας για τα ¨Πράσινα Σημεία¨ όπως έχει κατατεθεί στο ΕΣΠΑ.  
Σύμφωνα με τις πρότυπες προδιαγραφές που έχει εκδώσει το Υπουργείο, ανάλογα με την 
έκταση του πράσινου σημείου, τα έχει χωρίσει σε τρεις κατηγορίες. Είναι τα μικρά πράσινα 
σημεία ή πράσινο σημείο γειτονιάς όπως λέγεται το οποίο συνήθως αποτελείται από μία 
συστάδα κάδων όπως αυτό που βλέπουμε εδώ που είναι στο Δήμο Πύργου… 
 

Πράσινο σημείο Γειτονιάς

 
 
 
 
Αυτό είναι η κάτοψη της δικής μας πρότασης για το πώς θα είναι το δικό μας πράσινο σημείο 
και τα υλικά που θα υποδέχεται είναι χαρτί, πλαστικό, μέταλλα, γυαλί και οργανικά.  
 
 

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ: 
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Κάτοψη Πράσινου Σημείου Γειτονιάς

 
 
Τα σημεία χωροθέτησης είναι αυτά που φαίνονται, δεν ξέρω εάν θέλετε να σας τα διαβάσω. 

 
ΜΑΚΑΡΗΣ: Αυτά είναι τα μικρά όμως. 
 
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι, ναι, αυτά είναι τα μικρά.  
 
ΜΑΚΑΡΗΣ: Αυτά που μας δείξατε προηγουμένως είναι τα μεγάλα, έτσι δεν είναι;  

 
Όχι, όχι, είναι τα μικρά.  
Άρα είναι στο Ανατολικό κέντρο, στο δυτικό κέντρο, στο τέλος της οδού 

Νέδοντος πλησίον του αντλιοστασίου της ΔΕΥΑΚ, στο δημοτικό πάρκινγκ, στην Κεντρική 
Αγορά, στο Πάρκου Αλμυρού, στη Δημοτική Ενότητα Αρφαρών, Θουρίας και Άριος. 

Το επόμενο είναι το πράσινο σημείο μικρής κλίμακας όπως λέγεται, γι’ αυτό έχουμε προβλέψει 
να εγκατασταθεί στο ΒΙΟΠΑ σε έναν χώρο που μας έχει παραχωρηθεί από το ΒΙΟΠΑ για το 
σκοπό αυτό.  
 

Κάτοψη Πράσινου Σημείου μικρής
κλίμακας (όπισθεν ΒΙΟΠΑ)

 
 

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ:  
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Τα υλικά που υποδέχεται το πράσινο σημείο μικρής κλίμακας είναι χαρτί, πλαστικό, μέταλλα, 
γυαλί, οργανικά, κλαδέματα, ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό και ελαστικά αυτοκινήτων. 

Και καταλήγουμε στο μεγάλο πράσινο σημείο, το κεντρικό πράσινο σημείο το οποίο έχομε 
χωροθετήσει πλησίον της ΜΟΛΑΚ και αυτό γιατί είναι στις επιτρεπόμενες χρήσεις από το Γ.Π.Σ.  

Κάτοψη Κεντρικού Πράσινου Σημείου
(πλησίον ΜΟΛΑΚ)

 
 
Και εκεί τα υλικά που θα υποδέχεται θα είναι χαρτί, πλαστικό, μέταλλα, τζάμια, γυαλί, 
κλαδέματα, μπαταρίες, ηλεκτρικό – ηλεκτρολογικό υλικό, ελαστικά οχημάτων, αμίαντο, αδρανή 
– μπάζα και χρησιμοποιημένα λίπη και έλαια. 

 
ΦΩΝΗ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 
 
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ: Εκεί θα τα πηγαίνουν οι δημότες. 
 
ΓΚΡΕΚΗΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 

 
Έχουμε τελειώσει από την παρουσίαση, δεν ξέρω εάν θα ήθελε ο κ. 
Κυριαζόπουλος να προσθέσει κάτι.  
 
Να πω απλώς ότι τα πράσινα σημεία είναι ουσιαστικά οργανωμένοι χώροι 
υποδοχής ανακυκλώσιμων ή επαναχρησιμοποιούμενων αστικών 

αποβλήτων. Είναι μία πρακτική που έχει δοκιμαστεί αρκετά χρόνια και έχει πετύχει σε χώρες 
της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής. Προβλέπεται από το εθνικό σχέδιο διαχείρισης 
απορριμμάτων και από το τοπικό σχέδιο διαχείρισης, το ΤΠΣΑ του Δήμου Καλαμάτας.  

Επιλέξαμε τρεις κατηγορίες να χρησιμοποιήσουμε, τρεις κατηγορίες πράσινων σημείων, είναι τα 
μικρά σημεία επιπέδου γειτονιάς όπως ανέφερε και η κα Γιαννοπούλου, οι οποίες θα 
υποδέχονται πέντε ρεύματα ανακύκλωσης σε ξεχωριστούς κάδους οπότε πάμε ένα βήμα πιο 
πέρα από τον υπάρχοντα μπλε κάδο, είναι το μεσαίας κλίμακας να το πούμε έτσι, που θα είναι 
πίσω από το ΒΙΟΠΑ που υποδέχεται λίγο περισσότερα ρεύματα απ’ ότι τα πράσινα σημεία γιατί 
υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί, ανάλογα με κάποια ρεύματα βάσει της νομοθεσίας χρειάζονται 
φύλαξη για να μπορείς να τα υποδεχτείς άρα δεν είναι δυνατόν στα μικρά σημεία να έχουμε 
όλα τα ρεύματα. Στο μεγάλο πράσινο σημείο που θα πρέπει να είναι και φυλασσόμενο και το 
οποίο βρίσκεται πλησίον της ΜΟΛΑΚ, υπάρχουν πολλά ρεύματα ανακύκλωσης, κάποια από τα 

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ: 

ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ: 
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οποία όπως του αμίαντου δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Καλαμάτα, άρα διευρύνουμε τα 
ρεύματα που ήδη έχουμε, πάμε παραπάνω από τα 17 που είπε ο κύριος Διευθυντής 
προηγουμένως.  

Λοιπόν συνολικά τα πράσινα σημεία είναι έντεκα, είναι ένα της μεγάλης κλίμακας στη ΜΟΛΑΚ, 
ένα μέσης κλίμακας να το πούμε έτσι πίσω από το ΒΙΟΠΑ και τα υπόλοιπα εννέα τα έξι είναι 
χωροθετημένα, διασκορπισμένα μέσα στο δημοτικό διαμέρισμα της Καλαμάτας και τρία στα 
δημοτικά διαμερίσματα Άρι, Αρφαρά, Θουρία.  

Έχει γίνει μια κατανομή με βάση πληθυσμιακά κριτήρια και κριτήρια που είχαν σχέση με τις 
χρήσεις γης γιατί πρέπει να είναι σε δημόσιους χώρους, χώρους ιδιοκτησίας του Δήμου και τα 
λοιπά. Το μόνο απ’ αυτά που χρειάζεται μια περιβαλλοντική αδειοδότηση με τη μέθοδο των 
πρότυπων περιβαλλοντικών όρων και δεσμεύσεων, είναι το σημείο το μεγάλο, αυτό που θα 
είναι στη ΜΟΛΑΚ, όλα τα υπόλοιπα εξαιρούνται περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων.  

Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 468.000,00 € μαζί με το ΦΠΑ όπως είπε και ο κ. 
Αντιδήμαρχος και έχει υποβληθεί για χρηματοδότηση στο 100% από το ΕΣΠΑ. 

 
Ευχαριστούμε. 
Έχετε να πείτε κάτι από την Επιτροπή Διαβούλευσης οι συμμετέχοντες; 

 
ΚΑΚΑΛΙΚΑΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 
 
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ: Είναι το μεγάλο πάρκινγκ, ένας χώρος που χρησιμοποιείται… 

 
Μετά την Αύρας. Ανάμεσα στην Αύρας και στο φανάρι του ΠΑΛΑΝΤΙΟΥΜ 
που λέμε, αριστερά υπάρχει ένας χώρος, δημοτικός χώρος που 

χρησιμοποιείται για πάρκινγκ το καλοκαίρι. 
 
Δίπλα από του Παπασταθόπουλου τις καινούργιες πολυκατοικίες. Δεν είναι το 
πάρκινγκ στο ΝΟΚ. 
 
Στο χώρου του ΝΟΚ υπάρχει ένας κάδος απ’ αυτούς τους υπόγειους για τον 
οποίο έχω κάνει εκατό διαμαρτυρίες στο φίλο μου το Θανάση γιατί είναι κάποιοι 

¨νοικοκύρηδες¨ που αντί να φέρουνε τις συσκευασίες σε μικρά κομμάτια, έχουν σπάσει το 
καπάκι το από πάνω και μονίμως ανοικτό, με πρόβλημα να είναι εστία μολύνσεως και είναι 
χώρος γιομάτος από παιδιά εκεί. Δυστυχώς δεν έχει γίνει τίποτα μέχρι σήμερα.  

 
Γιάννη σε παρακαλώ, να γίνει αντικατάσταση του καπακιού. Εντάξει, τώρα δεν 
χρειάζεται να… 

 
ΚΑΚΑΛΙΚΑΣ: Έχει σπάσει και η βάση που ανοιγοκλείνει το καπάκι. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να φέρει ένα ολόκληρο. 
 
ΚΑΚΑΛΙΚΑΣ: Μακάρι να το δω. 

 
Κύριε Πρόεδρε, για τις δημοτικές ενότητες Θουρίας, Άριος και Αρφαρών, έχει 
προσδιορισθεί ο συγκεκριμένος χώρος ή…; 

 
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι, δεν έχει προσδιορισθεί ακόμα. 

 
Δεν θα έπρεπε να έχουμε προσδιορίσει κάποιο χώρο; Δεν έπρεπε κάπου να 
έχουμε βρει; 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΚΑΚΑΛΙΚΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  



Συνεδρίαση :1/2017                     Τετάρτη  15/ 02 / 2017                                  ΑΠΟΦΑΣΗ  2/2017 

Πρακτικά Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης  10 

Μα δεν έχουμε προχωρήσει καν στην οριστική μελέτη. Είναι σε επίπεδο 
πρότασης ακόμα. 

 
ΓΚΡΕΚΗΣ: Αυτό που μας παρουσιάσατε δηλαδή, είναι η πρόταση προς το ΕΣΠΑ. 

 
Είναι η πρόταση η προκαταρκτική, είναι η μελέτη σε ένα προκαταρκτικό 
στάδιο που έχει κατατεθεί ότι απαιτούσε το πρόγραμμα ΕΣΠΑ για να 

περάσει η προς χρηματοδότηση. Οριστική μελέτη κατασκευής και η αδειοδότηση του μεγάλου 
πράσινου σημείου υπολείπεται, δεν έχει γίνει.  
 
ΓΚΡΕΚΗΣ: Μετά την έγκρισή τους θα συμβούν αυτά; 
 
ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι απόφαση του Δήμου. 

 
Μια παρατήρηση, με συγχωρείται, μία παρατήρηση σ’ αυτό το πράγμα. Μα 
νομίζω ότι η Διαβούλευση αυτό το ρόλο έχει, δηλαδή έχει γίνει το 

πρωτόλειο αρχικό σχέδιο – σκέψη, ο κ. Φαββατάς ο οποίος έχει την εμπειρία της Θουρίας θα 
μπορούσε να συμβάλει να μας βοηθήσει να καταλήξουμε σε θέση. Δηλαδή αυτό που είπαμε και 
πριν είναι ειλικρινές. 
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Γι’ αυτό κ. Παπαδόπουλε, γι’ αυτό ρώτησα, για να ξέρουμε… 
 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, όχι, θέλουμε βοήθεια, θέλουμε βοήθεια. 

 
Θα υπάρχουν σε όλα τα σημεία προσωπικό για να διευκολύνει τους δημότες στο 
έργο; 

 
Προσωπικό προβλέπεται να υπάρχει μόνο στο μεσαίο και στο μεγάλο. Τα 
άλλα δεν χρειάζονται προσωπικό για να λειτουργήσουν. Αυτό που θα 

κατασκευαστεί στο ΒΙΟΠΑ και στη ΜΟΛΑΚ, το μεγάλο. 
 
Με ενδιαφέρει…, εσείς κα Γιαννοπούλου ή ο κ. Κυριαζόπουλος, με ενδιαφέρει αν 
στα πλαίσια της πρότασης εσείς έχετε προβλέψει για την υποστήριξη του 

προγράμματος στη βάση, στην ουσία δηλαδή, που εμπεριέχει την παρακίνηση στη διαχείριση 
στη πηγή όπως λέγαμε προηγουμένως. Προβλέπετε εσείς μέσα στο μέτρο αυτό της δράσης 
που προτείνατε και εκπαίδευση; Δηλαδή θα σηκώσουμε διαφήμιση, θα κάνουμε προπαγάνδα, 
θα ΄ρθείτε στο ΒΙΟΠΑ ας πούμε και θα μας κάνετε εκεί ένα σέρβις; Εγώ σαν πρόεδρος του 
εμπορικού τμήματος του Επιμελητηρίου θα μου ζητήσετε, ας πούμε, να καλέσω και τους 
εμπόρους να κάνουν αυτό; 
 
ΦΩΝΗ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 

 
Ωραία. 
Το δεύτερο είναι αν η διαχείριση αυτή συνάδει, αυτό μάλλον είναι δικό σας… όχι 

και η κα Κοκκωνία, αν συνάδει με το περιφερειακό πρόγραμμα. Δηλαδή όταν εμείς κάνουμε 
στην πράξη αυτό το πράγμα ως καλαματιανοί πολίτες και επιχειρηματίες, αυτό συνάδει με την 
Περιφέρεια ή θα έχουμε πρόβλημα ότι το τονάζ που θα πάμε επειδή θα γίνει αυτή η διαλογή, 
θα πάμε όπως έχουμε μιλήσει, ε προϊστάμενε, σε αξιοποίηση αυτού του υλικού εμείς και άρα ο 
όγκος ή το τονάζ που θα φτάσει στην περιφερειακή διαχείριση θα μας πούνε «μας φάγατε εδώ 
πέρα 60 τόνους»; Θέματα που… Τα έχουμε αντιμετωπίσει αυτά; 
 
ΦΩΝΗ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 
 
ΓΚΡΕΚΗΣ: Άρα συνάδει, έτσι; 

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ:  

ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΧΑΣΑΠΗΣ:   

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ:  

ΓΚΡΕΚΗΣ:  

ΓΚΡΕΚΗΣ: 
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Στη Μεσσηνία είναι στηριζόμενα από τον ΕΣΔΑ, από τον εθνικό σχεδιασμό, 
είναι και μέσα από τον περιφερειακό σχεδιασμό, είναι προτεραιότητες και 

στα τοπικά σχέδια. Δεν έχουν καμία εμπλοκή με το σύστημα της Περιφέρειας, απεναντίας 
κίνητρα μας δίνουν για να προσπαθήσουμε να το τρέξουμε. 

 
Κύριε Πρόεδρε καταλαβαίνετε γιατί ρωτάω. Γιατί αν μας βάλει πέναλτι όπως στην 
αρχή που κάναμε τη σύσκεψη είχε απαντήσει η εταιρεία ότι «εγώ θέλω το τονάζ με 

βάση τη μελέτη», η Περιφέρεια εννοώ, η περιφερειακή διαχειριστική αρχή. Αν ζήταγε το τονάζ 
αυτό γιατί θα μας έβαζε πέναλτι, τι νόημα έχει λοιπόν να μπούμε εμείς στη διαδικασία αυτή 
σαν πόλη ή σαν πολίτες, σα δημότες και λοιπά και μετά στο περιφερειακό σύστημα να μας 
πούνε «χρωστάτε 120.000 τόνους την ημέρα». Αυτό δεν ξέρω, δηλαδή αν το έχει… 
 
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν έχει σχέση αυτό. 
 
ΓΚΡΕΚΗΣ: Εντάξει, εντάξει. 

 
Δεν έχει σχέση αυτό. 
Κυρία Φοίφα έχετε το λόγο. 

 
(Α̟ό την Οµάδα RE:Think): 

Βασικά να ξέρουμε ότι όσο κι εγώ έχω διαβάσει τον ΕΣΔΑ, δεν έχει σχέση το τι κάνει 
ο Δήμος από μόνος του έσω. Καλλίτερα να μπορέσει να κάνει όσο γίνεται περισσότερα έσω και 
αυτό πάμε να αποδείξουμε. Απλά μια πρόταση είναι, μήπως… Καλό είναι λοιπόν να δείτε μήπως 
τα πράσινα σημεία μπορούν να συνδυαστούν, ειδικά τα περιφερειακά, της γειτονιάς, με το 
υπάρχον δίκτυο κομποστοποίησης. Από ποια άποψη το λέω: Επειδή αυτά θέλουν μια 
διαδικασία οι άνθρωποι από μόνοι τους να αυτοενεργούν και να προσέχουνε, ήδη σε κάποια 
μέρη που μας είπατε, μπορεί να συνδυαστεί. Κι αυτό είναι κάτι προς εξέταση, δεν είναι κάθετη 
στην πρότασή μου, δεν ξέρω, μπορεί και να μην κολλάει αλλά μπορεί και να κολλήσει πολύ 
καλά. Παράδειγμα: Στα Αρφαρά πρόσφατα τοποθετήθηκε κομποστοποιητής κοντά στο σχολείο 
το δημοτικό και το νηπιαγωγείο των Αρφαρών, το οποίο είναι ένα πολύ μεγάλο συγκρότημα, 
πάει κόσμος εκεί και είναι εκπαιδευτικός χώρος. Αυτό είναι μια καλή ευκαιρία να μπει εκεί ένας 
αντίστοιχος χώρος ο οποίος και θα εκπαιδεύσει τις οικογένειες γιατί για σχολείο μιλάμε. 
Υπάρχει ήδη κομποστοποιητής και νομίζω ότι καλό είναι αυτές τις κινήσεις να τις κάνουμε 
συνδυαστικά και με όλα τα άλλα ρεύματα που υπάρχουνε. Εντάξει, αυτή τη στιγμή υπάρχει 
μόνο ξεχωριστό ρεύμα κομποστοποίησης, όλα τα άλλα πάνε κεντρικά από το Δήμο. Αλλά απ’ 
ότι βλέπω ούτε στο ΒΙΟΠΑ συνδέεται γιατί εκεί πέρα έχουμε το χώρο του Δήμου, το δημοτικό 
παντοπωλείο και το δημοτικό πωλητήριο ανακυκλωσίμων ρούχων; 
 
ΓΚΡΕΚΗΣ: Ρούχα και παπούτσια. 

 
Θέλω να πω ότι καλό είναι σε γενικές γραμμές να συνδυάσουμε αυτό το πράγμα με 
τις υπάρχοντες δομές και εάν θέλουμε στοιχεία εντός εισαγωγικών αυτοδιαχείρισης 

των πράσινων σημείων, να υπάρχει ένα κομμάτι για την επικοινωνία και την εκπαίδευση. Είναι 
πολύ σημαντικό κεντρικά από το Δήμο και μπορούν να γίνουνε. Δηλαδή για τα Αρφαρά 
βγαίνει, για την Κεντρική Αγορά βγαίνει, είναι κοντά στο φυτώριο παραδείγματος χάρη,  ή 
τέλος Νέδοντος, εκεί έχουμε και αίτηση από πολίτες που θέλουν να μπει κάδος 
κομποστοποίησης. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτό μπορεί να βολευτεί και είναι πολύ ωραία 
κίνηση εκ μέρος του Δήμου Καλαμάτας να μπορέσει αυτό να το προχωρήσει με μια σωστή 
επιμέλεια μετά.  

 
Απαντώντας στην πρώτη ερώτηση του κ. Γκρέκη, το πρόγραμμα που 
κατέβηκε στο ΕΣΠΑ ουσιαστικά αποτελείται από οκτώ υποπρογράμματα. 

Ένα από τα οκτώ είναι τα πράσινα σημεία. Υπάρχει και άλλο υποπρόγραμμα που αφορά τη 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΓΚΡΕΚΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΟΙΦΑ 

ΦΟΙΦΑ: 

ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ: 
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συνοικιακή κομποστοποίηση, την ενίσχυση της συνοικιακής κομποστοποίησης. Άρα τα έχουμε 
λάβει υπόψη μας και όπως βλέπετε σε όλα τα σημεία γειτονιάς υπάρχει πρόβλεψη για 
οργανικά. Άρα είναι ήδη δεμένα αυτά. Το πρόγραμμα έχει σπάσει σε οκτώ υποέργα λόγω των 
απαιτήσεων της συγκεκριμένης προκήρυξης του ΕΣΠΑ και τα λοιπά για λόγους καθαρά 
τεχνικούς, όμως εμείς στο μυαλό μας όταν τα σχεδιάσαμε και τα οκτώ μαζί με την υπηρεσία, 
ουσιαστικά τα είδαμε σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης των αστικών απορριμμάτων.  
 
ΓΚΡΕΚΗΣ: Άρα …(δεν ακούγεται)… εμπεριέχονται στο πακέτο …(δεν ακούγεται) 

 
Σωστά. Ένα ακόμα υποέργο είναι οι δράσεις ευαισθητοποίησης και 
εκπαίδευσης. Απλά για λόγους τεχνικούς του ΕΣΠΑ έπρεπε να είναι σε 

ξεχωριστό υποέργο.  
 
ΓΚΡΕΚΗΣ: Δεν μας πειράζει. Εμάς μας πειράζει είναι να μην γίνει η εκπαίδευση. 

 
Σωστά. Προβλέπονται δράσεις και ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης και 
στα πράσινα σημεία γειτονιάς, προβλέπεται για τις πρώτες μέρες 

λειτουργίας τους να υπάρχει και άνθρωπος επιτόπου που να υποδεικνύει τη χρήση των κάδων, 
το διαχωρισμό και τα λοιπά. Για λίγες ημέρες στην έναρξη λειτουργίας τους. 
 
ΚΑΚΑΛΙΚΑΣ: Πρέπει να γίνει και καμπάνια και από την τηλεόραση.  
 
ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ: Προβλέπεται χρήση όλων των διαθέσιμων μέσων. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το ΕΣΠΑ το επιτάσσει… 
 
 
(Κενό στην εγγραφή) 
 

 
Πρόεδρε εδώ πέρα θα συμφωνήσουμε, πραγματικά είναι μια τομή η οποία πρέπει 
να γίνει στην πόλη μας, τα ¨πράσινα σημεία¨ θα βοηθήσουν πάρα πολύ και 

βλέπουμε πόσο προχωρημένος ήτανε ο ΕΣΔΑ ο οποίος επιβάλει ουσιαστικά τέτοιου είδους 
πρακτικές.  

Η ερώτηση είναι: Θα δοθούν κίνητρα στους πολίτες να κάνουν ανακύκλωση, δηλαδή να 
πάρουνε το αυτοκίνητό τους ή να πάρουν τις τσάντες ας πούμε με την ανακύκλωση και να 
πάνε να κάνουνε ανακύκλωση; Θα δοθούν κίνητρα; Ένα αυτό, είναι η ερώτηση. 

Και τη δεύτερη ερώτηση είναι: Εάν υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι εσκεμμένα δεν θα 
κάνουνε τη σωστή ή κάποιοι άλλοι οι οποίοι δεν γνωρίζουνε και πάνε και βάζουνε αλλού ας 
πούνε το ένα αλλού το άλλο. Δηλαδή θα υπάρχει κάποια κατεύθυνση έτσι ώστε να 
μπορέσουμε και να αποτρέψουμε κάποιους κακόβουλους αλλά και να βοηθήσουμε κάποιους 
που δεν μπορούν; 

Αυτές είναι οι ερωτήσεις. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Αντιδήμαρχε. 

 
Κίνητρα. Ξέρετε στη Στουτγάρδη που είχαμε πάει το Πάσχα με την κα 
Γιαννοπούλου, είχαμε πάει σε πράσινα σημεία και σε χώρους διαχείρισης 

κλαδεμάτων. Εκεί ο κόσμος πηγαίνει και διαχωρίζει τα ανακυκλώσιμα υλικά του, διαχωρίζει τα 
κλαδέματά του, στηρίζει το περιβάλλον χωρίς πάντα να ζητάει κάτι ανταποδοτικό, το θεωρεί 
υποχρέωσή του. Τώρα εμείς τι να βάλουμε κίνητρο; Να βάλουμε κίνητρο για την οικιακή 
κομποστοποίηση; Το έχουμε βάλει και δυστυχώς δεν έχει περπατήσει. Να βάλουμε κίνητρο για 
τη συνοικιακή κομποστοποίηση; Πρέπει να το τρέξουμε. Να βάλουμε κίνητρο όταν κάποιος 

ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΜΑΚΑΡΗΣ: 

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: 
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συμμετέχει στη διαδικασία διαχωρισμού των απορριμμάτων του σε ανακυκλώσιμα; Δεν νομίζω 
ότι πρέπει αυτό να είναι κριτήριο ότι τελικά πρέπει πάντα να παίρνουμε κάτι να κάνουμε 
διαχωρισμό. Παίρνουμε από το περιβάλλον και παίρνουμε από τα χρήματα που δεν 
πληρώνουμε. 
 
ΜΑΚΑΡΗΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 

 
Να δώσουμε τι, Μανώλη μου, κίνητρο; Για κάποιον που θα σταματήσει να 
βάλει τα ανακυκλώσιμα; Δίνουμε κίνητρο αυτή τη στιγμή σ’ αυτούς που 

κάνουνε… 
 
ΓΚΡΕΚΗΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 
 
 
(κενό στην εγγραφή) 
 

 
Μπορεί να εξετασθεί μια πρόταση σε σχέση με τις υπηρεσίες του Δήμου, γιατί τα 
ανταποδοτικά τέλη... Μάλλον η μείωση των τελών είναι δύσκολο να γίνει για όλους 

τους δημότες που κάνουν κομποστοποίηση, φέρ’ ειπείν οικιακή κομποστοποίηση, γιατί πολλές 
φορές νοικιάζουν το σπίτι, δεν είναι ιδιοκτήτες του σπιτιού και αν αυτά πρέπει να επιστρέψουν 
μέσω της ΔΕΗ, υπάρχει πρόβλημα. Οπότε αυτό θα μπορούσε να γίνει μια διερεύνηση, 
τουλάχιστον αυτό έχουμε δει μέχρι στιγμής. Θα μπορούσε να γίνει μια διερεύνηση, θέλει μια 
οικονομική αποτύπωση αυτό, μήπως υπάρξει εν καιρώ γιατί δεν χρειάζεται με τη μία να 
υπάρχει ανταπόδοση, δηλαδή κι εγώ συμφωνώ ότι χρειάζεται να αρχίσουμε να μπαίνουμε σ’ 
αυτή τη λογική αλλά εν καιρώ μπορεί να έρθει μια έκπτωση στις σχολές του Δήμου ή να 
υπάρχει ένα πάσο πολιτισμού που ήθελε να κάνει και το Κ21. Δηλαδή μπορεί να γίνει κάτι 
εμμέσως με τον πολιτισμό που υπάρχει σ’ αυτή την πόλη και την εκπαίδευσή της. 
 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 

 
Για να μπορέσουμε να έχουμε ένα μεγάλο αποτέλεσμα πάνω σ’ αυτό το θέμα, 
σωστή η παρατήρηση και του κ. Μάκαρη και της κας Φοίφα, εγώ πιστεύω ότι 

εάν αυτό δεν γίνει συνείδηση μέσα μας, αυτό που είπε η κα Φοίφα στην αρχή, να το πάμε στη 
διαδικασία, οπότε αφού θα καταφέρουμε λοιπόν να φτάσουμε σε ένα επίπεδο, μετέπειτα οι 
ανάγκες… Όχι οι ανάγκες, πώς να το πω, να το πω αυτό το οποίο θα προκύψει θα είναι, από 
μόνοι μας πλέον θα φανεί ότι πρέπει κάτι να γίνει. Δηλαδή να πάρεις παρένθετες σημαντικές 
προσπάθειες οι οποίες θα έρθουν από μόνες τους μέσα σ’ αυτή τη διαδικασία και θα είναι 
μεγάλη μας χαρά να μπορέσουμε παράδειγμα να πετύχουμε αυτούς τους στόχους που σωστά 
μπαίνει το πράσινο κομμάτι εκεί για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε.  
Βέβαια, ο φίλος ο Πρόεδρος Κακαλίκας είπε ότι πρέπει να πάμε σχολείο. Εγώ όταν ήμουν 
Δήμαρχος στο Δήμο Αρφαρών έκανα πολλές φορές…  
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Να πω κι εγώ κάτι αν μου επιτρέπετε. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφού συμφωνούμε σ’ αυτό βρε παιδιά. 
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν είναι αυτό… Μισό λεπτό. 
 
 
(κενό στην εγγραφή) 
 
 
ΚΟΥΝΙΑΔΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΦΟΙΦΑ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 

 
(Α̟ό τη Οικολογική Κίνηση Καλαµάτας & την Ένωση Καταναλωτών 

Μεσσηνίας): Αναπάντητες, δεν πειράζει.  
Θα βάλουμε αυτά τα σημεία τα πράσινα, αλλά όμως σε σχέση με την ανάπτυξη της πόλης που 
έχουμε, είναι πολύ λίγο. Και ρωτάω: Τι θα γίνει με τους υπόλοιπους κάδους που υπάρχουν; Θα 
υπάρχουν αυτοί, δεν θα υπάρχουν, θα… Γιατί όταν λέω ο άλλος θέλει μια απόσταση εκατό 
μέτρων, δεν πάει, το θέλει δίπλα του να είναι, δυστυχώς. Έτσι; Γι’ αυτό κάνω την ερώτηση, 
χωροταξικά εάν μπορούμε να τα αυξήσουμε αυτά. Τα μικρότερα δηλαδή. 

 
Αυτό θα γίνει στο επόμενο στάδιο. Ας ξεκινήσουμε και να πάμε παραπέρα. 
Άλλη ερώτηση. 
 
Γιατί ουδέν μονιμότερον του προσωρινού.  
Δεν έχω τίποτε άλλο να πω, ευχαριστώ πολύ. 

 
Ευχαριστούμε. 
Νομίζω για το θέμα αυτό τελειώσαμε. 

 
ΓΚΡΕΚΗΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν νομίζω γι’ αυτό να έχουμε διαφορά. 
 
ΜΑΚΑΡΗΣ: Ομόφωνα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ομόφωνα λοιπόν. 
 
 

 
Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Καλαμάτας με την ολοκλήρωση τις διαλογικής συζήτησης, 

λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 76 του Ν. 3852/2010 και την εισήγηση της υπηρεσίας,  διεξάγει 

ψηφοφορία μεταξύ των παρόντων μελών και  
 

                                                                
ΟΜΟΦΩΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ 

 

ΥΠΕΡ της εγκατάστασης και λειτουργίας πράσινων σημείων στο Δήμο της 

Καλαμάτας σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην τεχνική έκθεση της σχετικής 

μελέτης η οποία έχει συνταχθεί από τις Υπηρεσίες του Δήμου Καλαμάτας  και 

αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής.  

 
 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως 

ακολουθεί : 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΚΟΥΝΙΑΔΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΚΟΥΝΙΑΔΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Καραγιάννης Ανδρέας  1. Γκρέκης Παύλος 

  2. Κακαλίκας Δημήτριος 

  3. Φαββατάς Δημήτριος 

  4. Χασάπης Αθανάσιος 

   
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα,  28 Φεβρουαρίου  2017 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 
 

                                          ΑΝΔΡΕΑΣ Ν. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ                  
 
 
 
 


