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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   2/2016 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   10/2016 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 10η Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 στο 

Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28, συνέρχεται στην 2η/2016 συνεδρίαση η 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4994/5-2-2016 

πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  

 

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

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και από  τα τακτικά μέλη οι κ.κ.: 1) Αντωνόπουλος Μιχαήλ, 2)  

Βεργόπουλος Δημήτριος, 3) Γυφτέας Ηλίας, 4) Δημόπουλος Δημήτριος, 5) Μαρινάκης 

Σαράντος, 6) Ντίντα Παναγιώτα και 7) Χριστόπουλος Ιωάννης. 

 

Δεν παραβρίσκεται, αν και κλήθηκε νόμιμα, το τακτικό μέλος κ.  Μάκαρης Εμμανουήλ – 

Λεονάρδος. 

 

Παραβρίσκεται  επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Αλούπης 

Παναγιώτης, ο οποίος συμμετέχει στη συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας τον κ. Μάκαρη 

Εμμανουήλ – Λεονάρδο.  

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής, από τη μεριά της πλειοψηφίας, κ. Κουτίβας Ηλίας.  

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  συνεδρίασης.  
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

με τίτλο : 

Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Καλαμάτας.  

 
Στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του θέματος αυτού παραβρίσκονται ο Αντιδήμαρχος 
Βασιλόπουλος  Αθανάσιος, ο Διευθυντής της Διεύθυνση Διαχείρισης Απορριμμάτων και 
Οχημάτων του Δήμου Παπαδόπουλος Ιωάννης και η Προϊσταμένη του Τμήματος Ανακύκλωσης 
της Διεύθυνσης αυτής Κοκκωνία Γιαννοπούλου, προκειμένου να ενημερώσουν το Σώμα 
σχετικά.  

 
Στο φάκελο του θέματος προς ενημέρωση ήταν το υπό συζήτηση Τοπικό Σχέδιο 
Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου που συντάχθηκε από τη Διεύθυνση 
Διαχείρισης Απορριμμάτων & Οχημάτων.  
 
 

Επί του θέματος εξελίσσεται διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
Είναι ένα θέμα το οποίο έρχεται στην ημερήσια διάταξης της Ποιότητας Ζωής, 
όπως πήγε και στη Δημοτική Κοινότητα νομίζω, όχι, όχι, αυτό δεν πάει, στην 

Επιτροπή Διαβούλευσης, γιατί δεν αφορά μόνο τη Κοινότητα, αφορά το Δήμο Καλαμάτας. 
 
ΦΩΝΗ: ……. (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Χτες ναι, ξανά είχαμε συνεδρίαση 19.00 η ώρα.  
 
ΑΛΟΥΠΗΣ: Πόσοι ήσαστε εχθές;  

 
Ήμασταν λιγότεροι από προχθές.  
 

ΑΛΟΥΠΗΣ: Α ήσασταν λιγότεροι.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι Παναγιώτη. 
 
ΑΛΟΥΠΗΣ: Νομίμως πόσοι είσαστε;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όταν λέμε νομίμως; 
 
ΑΛΟΥΠΗΣ: Όχι πόσοι είσαστε ……. (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 

 
Όχι, όχι,  λέω στην Επιτροπή, ναι ήταν ο Πρόεδρος που είμαι εγώ, ήταν η κ. 
Μπελογιάννη που εκπροσωπούσε τους φίλους του Παμίσου και ήταν και από τη 

Δράση ο ένας που είχε έρθει προχθές πάλι, αυτοί, τρεις.  
Παρακαλώ την εισήγηση …   

 
Στα πρακτικά τι ……..(δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) την πρώτη ή 
την δεύτερη ημέρα; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τη δεύτερη ημέρα.   

 
……..(δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου)  
Δηλαδή στα πρακτικά που κρατάτε εσείς στην Επιτροπή Διαβούλευσης 

δεν καταγράφηκαν οι απόψεις της πρώτης ημέρας;  
 
Ορίστε;  

 
Οι απόψεις λέω που ειπώθηκαν…  
 

Έχουν γραφτεί.  
 
Έχουνε γραφτεί ή δεν έχουνε γραφτεί;  
 

Τώρα δεν ήξερα την Όλγα να δω τι έχει καθαρογράψει …  
 
Ξέρω ότι η Επιτροπή Διαβούλευσης κρατάει πρακτικά.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως κρατάει.  
 
Από τη στιγμή λοιπόν που κρατάτε πρακτικά, θα πρέπει αυτά να είναι 
μέσα. Αν δεν είναι μέσα, δεν μπορεί να λέτε ότι έχετε συνεδρίαση και να 

μην κρατάτε τα πρακτικά. Κοίταξε αυτό είναι σοβαρό θέμα.  
 
Σοβαρό είναι γιατί εμείς ως Δημοτική Αρχή έστω και τους πέντε που ήρθαν, 
καθίσαμε τη πρώτη μέρα να τους ενημερώσουμε.  

 
Εγώ δεν είπα...  
 

Με όλες τις Υπηρεσίες εδώ, συγγνώμη Μιχάλη, δεν είναι το θέμα μας τώρα αυτό, 
πρόσεξε με τι σου λέω, δεν είναι το θέμα μας αυτό, εγώ δηλαδή έπρεπε ως 

Πρόεδρος τη  Δευτέρα με τη παρουσία τεσσάρων ¨Η συνεδρίαση λύεται, φύγετε και ελάτε 
αύριο την ίδια ώρα στις 19.00 η ώρα¨. Αυτό έπρεπε να γράψω σαν πρακτικό. Κατάλαβες τι 
θέλω να σου πω. Και χθες λοιπόν με τη παρουσία των τριών, τις εισηγήσεις των Υπηρεσιών 
που ήταν πάλι εδώ και να κλείσει το θέμα.  
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Εντάξει…   
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επειδή έχουμε θέμα τώρα και επειδή η ώρα είναι περασμένη.  
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.  
 
ΑΛΟΥΠΗΣ: Κι εγώ θέλω μια τοποθέτηση σε αυτά.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νομίζω δεν μας αφορά την Επιτροπή Διαβούλευσης.  
 
ΑΛΟΥΠΗΣ: Μας ενδιαφέρει. Γιατί;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, δεν μας ενδιαφέρει.  
 
ΑΛΟΥΠΗΣ: Μετέχει, δεν μετέχει στο θέμα;  

 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε συνάδελφε, άκουσε να σου πω, κύριε συνάδελφε άκουσε να σου πω, έχουμε τις 
Υπηρεσίες εδώ πέρα. 

 
 …… στην Επιτροπή Διαβούλευσης, αυτό δεν σας δημιουργεί κάποιες ……..(δεν 
ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 
 
Τα διαβάσαμε από τα δημοσιεύματα σήμερα Παναγιώτη που έγραψες, δεν 
χρειάζεται, βεβαίως τα διαβάσαμε.  

Λοιπόν παρακαλώ κ. Γιαννοπούλου, την εισήγηση του θέματος.  
 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: ……..(δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως, εντάξει κ. Αντιδήμαρχε, αλίμονο, έχετε το λόγο.  

 
 Μια κουβέντα θα πω μόνο εγώ ότι και βέβαια συντάχθηκε σύμφωνα με 
την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, δεν ακολουθήθηκε τυπικά ο 

οδηγός σύνταξης τοπικού σχεδίου διαχείρισης, διότι ο Δήμος Καλαμάτας έχει κάνει βήματα και 
πρέπει να λάβουμε υπ’ όψιν μας αυτό το βηματισμό προκείμενου να αναπτύξουμε τις θέσεις 
μας και να κάνουμε καλύτερες προτάσεις.  
Θέλω να προσθέσω ότι αποτέλεσμα συζήτησης που κάνουμε πολλές φορές στη Διεύθυνση 
Καθαριότητας, αλλά και της Επιτροπής Διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες 
ημέρες, έχουμε να προσθέσουμε κάποιες ακόμα παρατηρήσεις στο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης, 
τις οποίες θα τις αναφέρει η κ. Γιαννοπούλου ή ο Διευθυντής της Υπηρεσίας.  
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: ……..(δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 

 
Ναι, ναι, προτάσεις επιπλέον, προτάσεις επιπλέον.   
 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: ……..(δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 
 
Βεβαίως, βεβαίως, μα είχαμε και περιμέναμε προτάσεις μέχρι…, για μεγάλο 
χρονικό διάστημα.  

 
ΑΛΟΥΠΗΣ: Τις οποίες θα μας στείλετε προφανώς … 
 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: Θα τα ακούστε και τώρα, τυπικά είναι Παναγιώτη.  

 
Να μας τις στείλετε ψηφιακά...  

 
 Ναι, θα προλάβουμε να τις στείλουμε, δεν είναι, δυο, τρία, πράγματα. Θα 
τα ακούσετε, εκτός από το ένα που είναι ουσιαστικό με το Σταθμό 

Μεταφόρτωσης, που θα προτείνει ο Διευθυντής να συμπεριλάβουμε μέσα εναλλακτικά και 
άλλο χώρο για το Σταθμό Μεταφόρτωσης, στη ΜΟΛΑΚ συγκεκριμένα, γιατί δεν ξέρουμε στο 
μέλλον τι θα συμβεί, μπορεί να προχωρήσει ο περιφερειακός σχεδιασμός ας πούμε ή να 
κρίνουμε απαραίτητο να έχουμε δύο μηχανοστάσια για να εξυπηρετούμε διαφορετικά τη πόλη, 
το Δήμο Καλαμάτας, να συμπεριληφθεί από σήμερα κι αυτό μέσα.  

 
Γιατί υπήρχε ο πρώτος μέσα;  
 

Ο πρώτος στο περίπου ναι, στο περίπου στο χώρο που έχουμε επιλέξει κι 
έχουμε προτείνει.  

 
ΦΩΝΗ: ……..(δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 
 

ΑΛΟΥΠΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ:: 

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΑΛΟΥΠΗΣ:  

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Όχι, ακριβώς δεν αναφέρεται, διότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. 
 

 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: ……..(δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 

 
Και πάλι δεν μπορούμε να αναφέρουμε συγκεκριμένα γιατί δεν έχει 
ολοκληρωθεί η διαδικασία να ξέρουμε που θα στηθεί ο Σταθμός 

Μεταφόρτωσης, το δεύτερο σημείο όμως είναι ξεκάθαρο. Θα σας τα πει τώρα ο Διευθυντής 
μόλις θα πάρει το λόγο.  

 
Θέλετε να σας ξαναπώ αυτά που είπαμε προχθές για όσους δεν τα έχουν 
ακούσει;  

 
ΑΛΟΥΠΗΣ: Προσωπικά εγώ δεν θέλω, τα έχω ακούσει.  

 
Ωραία. Λοιπόν να  σας πω μόνο τι προτείνουμε για να μην μακρηγορώ;  
 
Εγώ, αγαπητή Κοκκωνία, θα ήθελα αν μπορείς να μας πεις το κομμάτι 
του όγκου που ανέφερες, αυτά τα σημεία, και το κόστος διαχείρισης που 

έχουμε μέχρι τώρα, αυτό που ανέφερες προχθές δηλαδή, αυτό που ισχύει, το κόστος 
διαχείρισης, που είπες κάποια νούμερα, τις ποσότητες και κάποια νούμερα του κόστους 
διαχείρισης που έχουμε μέχρι σήμερα, αυτό αν μπορείτε.  

 
Λοιπόν θέλετε δηλαδή να σας πω ποσότητες;  
Ωραία. Λοιπόν να σας πω ποσότητες για το 2014 ή θέλετε να πούμε και 

για τα τρία χρόνια;  
 
Πες 2012, 2013, 2014 Κοκκωνία.  
 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  ………..(δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) στο τέλος …  
 
Το 2014 λοιπόν τα σύμμεικτα ήταν 29.899,91, αυτά ήταν τα σύμμεικτα 
του 2014 ξαναλέω που έχουμε πάρει ως έτος για τους υπολογισμούς, ως 

βάση για τους υπολογισμούς.  
Και τώρα για το 2014 η επεξεργασία μας στοίχισε 1.939.201,30  το σύνολο.  
Το κόστος διαχείρισης συνολικά ήταν 4.785.300,00 €.  
Το κόστος επεξεργασίας ανά τόνο ήταν περίπου 65,00 €.  
Το κόστος διαχείρισης, συνολικής διαχείρισης ήτανε 145,48 € ανά τόνο, το συνολικό κόστος 
έτσι… 
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: ………..(δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 

 
Η διαχείριση περιλαμβάνει τα πάντα, όταν λέμε επεξεργασία είναι μόνο 
επεξεργασία.  

Και επίσης έχουμε τώρα το κόστος διαχείρισης απορριμμάτων ανά κάτοικο ανά έτος είναι 68,23 
€ ανά κάτοικο ανά έτος.  

 
Για πόσους κατοίκους είναι αυτό;  
 

Για 70.130 σύμφωνα με τον απολογισμό που έγινε το 2011.  
 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: 70.000; 
 
Ναι.  

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ:  

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ:  

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ:  

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ:  
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ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  ………..(δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 

 
Ναι, ναι. 
 

ΦΩΝΗ: Για τους μόνιμους κατοίκους.  
 
Τα καινούργια θα σας τα πει ο κ. Παπαδόπουλος.  
 

Ναι κ. Παπαδόπουλε, έχετε το λόγο.  
 
Ναι, δεν είναι πολλά, απλώς προσπαθήσαμε…, γιατί και εμείς στο τρέξιμο 
για να γίνει το σχέδιο, προφανώς όλες αυτές τις μέρες τις αξιοποιούμε να 

το επεξεργαστούμε παραπάνω, έτσι.  
Λοιπόν στη σελίδα 50 που γίνεται μία καταγραφή των ρευμάτων ανακύκλωσης πρέπει να 
συμπληρώσουμε αυτά που λειτουργούν στη πόλη μας, τα επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα και τα 
ελαστικά των αυτοκινήτων που δεν τα έχουμε βάλει εκ παραδρομής. Θα κάνουμε δηλαδή και 
για αυτά μια παράγραφο, όπως έχουμε και για τα υπόλοιπα, μια μικρή παράγραφο που λέμε 
ποια είναι η δράση εκεί.  
Στη σελίδα 58, μετά το τέλος της ανακύκλωσης ενδυμάτων υποδημάτων και αποβλήτων 
βρώσιμων ελαίων, θα προσθέσουμε μία παράγραφο για τα δοχεία των μελανιών των 
εκτυπωτών που το λειτουργούμε και εκ παραδρομής δεν έχει μπει.  
Στη σελίδα 65, πάμε στη μεταφόρτωση, στο Σταθμό Μεταφόρτωσης. Όπως είπε και ο 
Αντιδήμαρχος εκεί θα κάνουμε μια διατύπωση να έχουμε και εναλλακτική λύση. Δηλαδή μία 
κοντά στο χώρο των συνεργείων που δεν προσδιορίζεται ακριβώς για τους λόγους που είπε και 
ο Αντιδήμαρχος και εναλλακτικά στη ΜΟΛΑΚ.  
 
ΦΩΝΗ: …… (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 

 
Αυτό που σκεφτήκαμε είναι να υπάρχει μέσα στο σχέδιό μας και η 
δυνατότητα δημιουργίας και δεύτερου Σταθμού Μεταφόρτωσης. Για 

λόγους που έχουν να κάνουν και με τα μελλοντικά… Δεν ξέρουμε πως θα εξελιχθεί, με τα 
σκουπίδια  έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που δεν καταλήγουμε σε μερικά πράγματα επειδή δεν 
ξέρουμε τι θα γίνει.   
 
ΦΩΝΗ: …… (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 

 
Και εκτός αυτού δεν ξέρουμε τι προοπτικές θα υπάρχουν για το μέλλον. 
Μπορούμε να αδειοδοτήσουμε δύο περιοχές για αυτή τη δουλειά.  

 
ΦΩΝΗ: …… (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 

 
 Όπως ξέρετε άλλωστε είναι δύσκολο να βρεθεί περιοχή να χωροθετηθεί 
στο Δήμο.  
 
 Όπως αναφερόσαστε και λέτε π.χ. ΜΟΛΑΚ, που είναι μια συγκεκριμένη 
τοποθεσία, θα πρέπει κι εκεί να πείτε εκεί, όχι γενικά στο χώρο του 

αμαξοστασίου. Και δεύτερον, ξέρω ποιο είναι το πρόβλημα, εντάξει, θα μας το πει κάποια 
στιγμή και ο Δήμαρχος και τα λοιπά, δεν υπάρχει σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Εθνικής 
Άμυνας, άλλαξε αυτό το πράγμα, το οποίο το γνωρίζουμε.  
Λοιπόν, οπότε ο χώρος δεν είναι εξασφαλισμένος αυτός και έχει και αντιδράσεις.  
 
ΦΩΝΗ: …… (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 
 

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ:  

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ: 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: 
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 Όχι δεν είναι κακό αυτό, το ξέρετε κι εσείς το ξέρω κι εγώ, λοιπόν το 
ξέρουμε κι εμείς δηλαδή.  

Οπότε λοιπόν και καλά το λέτε γιατί ο χώρος δεν ξέρω και πόσο κατάλληλος είναι, για αυτό 
σας λέω να το πείτε άμα μπορείτε, ο χώρος δεν έχει τη πλήρη καταλληλότητα για τη δουλειά 
αυτή, δεν την έχει, υπάρχουν πολλά ερωτηματικά, αλλά εγώ το είπα και τη προηγούμενο 
φορά, δηλαδή αφού αυτό το τοπικό σχέδιο, το λέω για να βοηθήσω, θεσμοθετείται και 
ψηφίζεται και από εδώ και από το Δημοτικό Συμβούλιο, αν βάλετε τους χώρους ακριβώς εκεί 
που θα γίνουνε, έχουνε πάρει αμέσως μια προέγκριση χωροθέτησης που είναι σημαντική για το 
Δήμο και το ίδιο ισχύει και για, να μην το ξαναπούμε και για τα πράσινα σημεία, πρέπει να 
πείτε εκεί, αν μπορείτε, αυτό θα διευκολύνει τις διαδικασίες για το Δήμο Καλαμάτας να τα 
αναπτύξει αυτά τα σημεία. Καταλάβατε;  
Γιατί θα ερχόμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο και θα λέμε χωροθετούμε χώρο, πράσινο σημείο 
στη τάδε Δημοτική Ενότητα στο σημείο τάδε. Εννοώ αν ξέρετε κάποια από αυτά είναι πιο 
σημαντικό και είναι και πιο ολοκληρωμένο και έχει ένα αποτέλεσμα. Το ίδιο ισχύει και στο 
Σταθμό Μεταφόρτωσης και εκεί.  
Και υπάρχει κι η πιθανότητα η συνολική, για να μην τα λέμε μετά, η εξής, ότι μπορεί να 
επανακάμψει ο Δήμος και οι Δήμοι της περιφέρειας μας γενικότερα και να πουν ότι ναι, κάναμε 
τα παζάρια μας με τη Περιφέρεια με τη ΤΕΡΝΑ, μας δίνει ξέρω εγώ λέω αντί για 61,00 € 10,00 
€ το τόνο παράδειγμα, δεν μας βάζει ελάχιστη ποσότητα και είμαστε σύμφωνοι. Προφανώς 
τώρα γίνονται κάποια παζάρια, -Έτσι;- το ξέρετε και το ξέρουμε, αλλά όμως ένα τοπικό σχέδιο 
δικό μας σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχει, το οποίο να έχει βάση. Καταλάβατε; Το λέω 
για να βοηθήσω. Και προχθές που σας έκανα τις παρατηρήσεις, γιατί δεν τα είπαμε και εκ των 
υστέρων, δεν τα είπαμε δημόσια τέλος πάντων, εμείς δεν έχουμε τίποτα ούτε με το φίλο…, 
είμαστε φίλοι με το Θανάση το Βασιλόπουλο  και με την Κοκκωνία που γνωριζόμαστε πολύ 
καλά και με εσάς, εντάξει. Εμείς επικροτούμε, κ. Πρόεδρε, μου είχατε πει να ζητήσω συγγνώμη 
από τη κ. Κοκκωνία, εμείς επικροτούμε την δουλειά που κάνει η Υπηρεσία και τη βοηθάμε για 
να μπορέσει αυτό να προχωρήσει. Έτσι; Δεν βοηθάμε και δεν δεχόμαστε πράγματα τα οποία 
αποπροσανατολίζουν ας πούμε το λαό της Καλαμάτας και αφετέρου δεν προάγουνε τις λύσεις 
και το πιο βασικό απ’ όλα παρουσιάζεται σαν έργο της Δημοτικής Αρχής. Η Δημοτική Αρχή για 
να το κλείσω το θέμα δεν έχει κάνει κανένα θαύμα όσο αφορά τα απορρίμματα, σε μηδενικό 
σημείο είναι να ξέρετε, εντάξει, δεν ξεχωρίζουμε εμείς από τους άλλους να ξέρετε, δεν έχει 
κάνει κάτι. Θα είχε κάνει κάτι π.χ. αν είχε ένα Χ.Υ.Τ.Υ., αν είχε εκατό τοις εκατό ας πούμε τα 
απορρίμματα με τα ρεύματα τους και τα είχε ολοκληρώσει είτε στον ένα χώρο είτε στον άλλο. 
Είμαστε κι εμείς εκεί που είναι και οι άλλοι να ξέρετε. 

 
Υπάρχει διαφορά όμως… 
 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι. 
 
… άλλο τα χώνω, άλλο τα χώνω σε μία τρύπα κι άλλο κάνω μία δουλειά η οποία 
είναι διαφορετική.  

 
Προσέξτε, μας έχουνε κατηγορήσει κι εμάς, το λένε κάθε μέρα και τα 
κανάλια, το είπε και η Περιφέρεια, το είπανε και οι συνάδελφοι εδώ πέρα 

που ψάξανε και πήγανε επάνω, ξέρουμε κι εμείς ότι κι εμείς είναι πλημμελής, έχουμε βάλει 
ρήτρα στη σύμβαση που έχουμε κάνει με τον εργολάβο, υπάρχει υπεργολάβος του 
υπεργολάβου, τέλος πάντων όλοι γνωρίζουμε πως γίνονται τα θέματα των απορριμμάτων. Δεν 
είναι και οι δικές μας δουλειές καθαρές και ξάστερες, έχουνε σοβαρά προβλήματα, ο κύριος 
όγκος των απορριμμάτων δεν φεύγει με τον τρόπο που πρέπει να φύγει γιατί δεν υπάρχει το 
Χ.Υ.Τ.Υ. και τα λοιπά και το γνωρίζουμε όλοι. Αυτό όμως, προσέξτε, από τη στιγμή που εμείς…  

 
Επειδή η ώρα είναι περασμένη.  

 
Για το θέμα μιλάμε.  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  
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Δυο λεπτά, άκουσέ με Μιχάλη.  

 
Τέλειωσα κ. Πρόεδρε, τέλειωσα.  
 

Τώρα τοποθετείσαι; Τι κάνεις ακριβώς; Για να βάλουμε κάποιες διαδικασίες, η 
ώρα είναι περασμένη και θα είναι και θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο τη Πέμπτη.  

 
Τα λέμε για να βοηθάμε, εμείς δεν έχουμε...  
 

Καμία αντίρρηση, μα το άκουσα, όλα τα άκουσα.  
 
 Ωραία λοιπόν και σας λέω λοιπόν και τελειώνω λοιπόν, είχαμε μιλήσει και 
στην Επιτροπή Διαβούλευσης αναλυτικά κι έχουμε ζητήσει κάποια άλλα 

πράγματα, λοιπόν υπάρχει αυτό το έλλειμμα στο Δήμο. Δηλαδή απλώς αν η Δημοτική Αρχή δεν 
προκαλεί, όχι εσείς, δηλαδή ο Δήμαρχος δεν προκαλεί και δεν μας λέει ότι έχει λύσει το 
πρόβλημα των απορριμμάτων και διαφημίζεται αυτό το πράγμα σε όλη την Ελλάδα, προκαλεί 
όλους εμάς που βλέπουμε ότι αυτή η δουλειά δεν γίνεται καλά, έτσι; Δεν χρειάζεται να 
πανηγυρίζουμε για τα σκουπίδια, πρέπει να ντρεπόμαστε όλοι οι Δημοτικοί Άρχοντες στην 
Ελλάδα και να μην ρίχνουμε το μπαλάκι σε καμία Κυβέρνηση για αυτό το χάος που υπάρχει 
στη χώρα μας και τα πρόστιμα που έχουμε. Δεν μπορεί να πανηγυρίζει κανείς Δήμαρχος και 
δεν δικαιούται να πανηγυρίζει κανένας, έτσι αυτό, δεν μας αρέσει αυτό, στα άλλα θα 
συμφωνήσουμε.  
Ευχαριστώ.  

 
Μια ερώτηση …  

 
Ναι κ. Αλούπη, απλώς δεν ολοκλήρωσα...  
Ναι, ναι, να ολοκληρώσω…. 

 
…… (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 
 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Στο ίδιο θέμα, στο ίδιο θέμα; Να ολοκληρώσω στις παρατηρήσεις;  
 
…… (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 

 
Ναι, ναι, εντάξει. Όχι το λέω για να… Ναι, ναι, ναι, θα ολοκληρώσω.  
Λοιπόν ένα θέμα ακόμα… Σας λέω τα βασικά για να ξέρετε ότι θα 

υπάρχουν αλλαγές στο κείμενο. Μία βασική ακόμα περίπτωση είναι στη σελίδα 76 που γίνεται 
εκεί η στοχοθεσία για την ανακύκλωση, όπου εκεί νομίζω, κ. Μιχάλη, ότι υπάρχει μια δουλειά, 
έχει γίνει, δηλαδή είμαστε από τις περιπτώσεις, για αυτό και βραβεύτηκε και ο Δήμος. Δεν 
σημαίνει ότι…, θέλουμε πολλή δουλειά, συμφωνούμε απόλυτα μαζί σας σε αυτά που λέτε, 
αλλά κάπου έχουν γίνει μερικά πράγματα δηλαδή και το παλεύουμε. Λοιπόν εκεί δεν 
υπολογίσαμε και αυτό που λέμε τα, σε αυτά τα απόβλητα τα οποία θα συγκεντρώνει η 
βιομηχανία, τα χαρτόνια και αλαφρώνει το στόχο στους Δήμους και για αυτό λέμε ένα στόχο 
ότι αυτή τη στιγμή σήμερα με την ανακύκλωση που κάνουμε έχουμε από το στόχο του 2020 
που είναι πολύ υψηλά με το 65% που έχει βάλει ο ΕΣΔΑ είναι πολύ μεγάλος, εμείς εκεί έχουμε 
βάλει αυτή τη στιγμή ότι έχουμε 45,12% δεν έχουμε 45,12% του στόχου του 2020, αν 
βάλουμε και τα ΔΕΑΣ έχουμε το 60,40%, δηλαδή είμαστε πολύ κοντά και  καταλαβαίνετε ότι 
εκεί πραγματικά υπάρχει μία δουλειά που έχει γίνει την οποία οπωσδήποτε πρέπει να 
βελτιώσουμε, απέχει πολύ απ’ ότι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη. 

 
Όταν λέτε το 60% του 65%, όχι το 60% του …  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΑΛΟΥΠΗΣ:  

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΑΛΟΥΠΗΣ:  

ΑΛΟΥΠΗΣ:  

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΑΛΟΥΠΗΣ:  
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Του στόχου, του στόχου, ναι,   
 

Το 60%...  
 
Του στόχου ναι, ναι, ναι, του στόχου, του στόχου. Ναι, όχι το 60%... Μα 
60% δεν υπάρχει ανακύκλωση μέσα στο σκουπίδι, έτσι, είναι παρακάτω. 

Για το στόχο που αναλογεί στο Δήμο Καλαμάτας για το 2020, με αυτό το 65% που έχει βάλει 
το Υπουργείο, εμείς τώρα έχουμε πιάσει το 60%. Ε δεν το έχουν οι άλλοι Δήμοι αυτό.  
Τώρα να σας πω ακόμα και να τελειώσω, ότι είναι μια σειρά από παρατηρήσεις που κι εμείς το 
δουλεύουμε ακόμα το κειμενάκι, είναι γραμματικές, είναι και κάποιες αναδιατάξεις στο σχέδιο, 
εγώ τα έχω κρατήσει όλα εδώ για να μπορούμε να τα συγκρίνουμε να δείτε τι ακριβώς θα 
διορθώσουμε, έτσι δεν μπορώ να σας τα πω ένα – ένα αυτά γιατί είναι ακόμα και κόμματα και 
τελείες. Εντάξει;  

 
Ευχαριστούμε.  
Κύριε Αλούπη, μια ερώτηση που είπατε.  
 
Εγώ μια ερώτηση θέλω να κάνω, πέραν, τη γενική τοποθέτηση και την όποια…, η 
οποία θα προκύψει στο Δημοτικό Συμβούλιο, το εσπευσμένο υπάρχει κάποιος 

συγκεκριμένος λόγος που είναι εσπευσμένη όλη αυτή η ενέργεια; Γιατί φαίνεται κι από την, 
από το σύνολο του σχεδίου ότι είναι εσπευσμένο, σε αυτό θέλω..., υπάρχει κάποιος 
συγκεκριμένος λόγος; Και φαίνεται το εσπευσμένο από πολλά πράγματα, από πολλά πράγματα, 
από αναφορές μέσα σε αυτό, από μη συγκρίσιμα πράγματα, από πολλά. Τέλος πάντων μη 
μπούμε σε αυτή τη λογική έτσι κι αλλιώς όλα αυτά θα τα πούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, σε 
αυτό θέλω…  

 
Δεν νομίζω ότι είναι εσπευσμένο το τοπικό σχέδιο διαχείρισης, είναι κάτι 
το οποίο δουλεύεται από το Σεπτέμβριο. και πλέον μην ξεχνάμε ότι ο 

ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου μας ζητάει τα τοπικά σχέδια διαχείρισης προκειμένου να ξεκινήσει η 
διαδικασία αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ. Ο ΠΕΣΔΑ ξεκινάει μέσω του ΦΟΔΣΑ το επόμενο 
διάστημα, ήδη τρέχει η διαδικασία, ψηφίσαμε πίστωση και τρέχει η διαδικασία αναθεώρησης 
του ΠΕΣΔΑ. Τα τοπικά σχέδια διαχείρισης θα χρησιμοποιηθούν για την αναθεώρηση του 
ΠΕΣΔΑ, θα ληφθούν υπ’ όψιν πολύ σοβαρά, και η αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ αποτελεί 
οροσημότητα για να χρηματοδοτηθούνε δράσεις σαν κι αυτές που αναφέρουμε μέσα στο 
τοπικό σχέδιο διαχείρισης, Δηλαδή οι υποδομές, μηχανολογικό εξοπλισμό,  αν δεν αναθεωρηθεί 
ο ΠΕΣΔΑ δεν μπορούμε να λάβουμε χρήματα και να χρηματοδοτηθούμε από ευρωπαϊκά 
προγράμματα και πέρα από αυτό δεν είναι εσπευσμένο, νομίζω ότι δουλεύει η Υπηρεσία τώρα 
από το Σεπτέμβριο δουλεύεται αυτό.  

 
Ευχαριστούμε.  
Ναι, έχεις τοποθέτηση Γιάννη;  

Ερώτηση.  
 
Μας είπατε για το κόστος το 2014, σε άλλη ενημέρωση ο                                
κ. Αντιδήμαρχος μας είχε πει ότι το κόστος πριν το 2014, το 2013 και 

νωρίτερα ήτανε γύρω στα 72,00 € αν θυμάμαι καλά, 71,30 € μας είχατε πει τότε σε μια 
ενημέρωση που είχε γίνει εδώ.  

 
Εννοείς μεταφορά;  
 
Όχι, συνολικά, στη διαχείριση, στη διαχείριση μας είχατε πει γύρω στα  
71,30 €.  

Ένα αυτό … 
 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΑΛΟΥΠΗΣ:  

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΛΟΥΠΗΣ:  

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ:  
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ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, δεν είναι έτσι … 
 
Το δεύτερο είναι, εγώ θα συμφωνήσω ότι είναι μία πρόταση καλή, έχει 
ένα…, αλλά πάσχει στο διά ταύτα. Το διά ταύτα είναι που εκεί τέλος 

πάντων πάσχει όλη η Ελλάδα, τα υπολείμματα το βασικό, το δεύτερο είναι ο προσδιορισμός 
των πράσινων σημείων και των δύο Σταθμών Μεταφόρτωσης.  
Σήμερα έγινε μία προσπάθεια τέλος πάντων ο ένας να προσδιοριστεί ΜΟΛΑΚ, ο πρώτος είναι…, 
εντάξει  είναι του αέρα δεν…, νομίζω ότι ακόμη και ότι εκεί θα είναι το τέλος του 
περιφερειακού ο χώρος κάτω από τη γέφυρα, αν από πάνω περνάνε οι επισκέπτες είναι 
ξαφνικά.., βλέπουμε, δεν ξέρω που το προσδιορίζετε επακριβώς το Σταθμό Μεταφόρτωσης 
εκεί,  και για λόγους αισθητικής πιστεύω ότι πάσχει όταν θεωρούμε ότι η βιτρίνα της 
Καλαμάτας θα είναι η γέφυρα του Νέδοντα σε λίγο μια και από εκεί περιμένουμε το σύνολο 
των επισκεπτών.  
Βλέπω λοιπόν στο διά ταύτα πάλι πάσχουμε.  
Και ένα άλλο στοιχείο που θέλω να πω, είχα προτείνει στο Δημοτικό Συμβούλιο να καταργηθεί, 
για τη κατάργηση της σακούλας, δεν ξέρω αν προσδιορίζεται εδώ...  
 
ΦΩΝΗ: ………. (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 

 
Εντάξει, ναι, δεν ξέρω.  
Και το τελευταίο ότι βλέπουμε ότι, για να είμαστε και ειλικρινείς μεταξύ 

μας, αυτή τη διαφορετική προσέγγιση που κάνει μεταξύ Περιφέρειας και Δήμων ένα ζήτημα 
που μπαίνει το κόστος ουσιαστικά είναι πάνω κάτω το ίδιο γιατί έμαθα ότι οι παράπλευρες 
ενημερώσεις, δεν ξέρω αν είχε και ο Δήμαρχος Καλαμάτας, αλλά στη Π.Ε.Δ. που συμμετέχω 
όλοι οι Δήμαρχοι από το Δήμαρχο Κορινθίων μέχρι και το Πρόεδρο της Π.Ε.Δ. είπαν ότι έχουν 
παράπλευρες συναντήσεις με τη ΤΕΡΝΑ, τους είπαν προσδιορίζεται το κόστος γύρω στα 59,00 
€ με  60,00 € έτσι είπε ο ίδιος ο ... 
 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν γίνεται αυτό … 
 
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Βλέπουμε λοιπόν στο κόστος …  
 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: Έχω κάνει προσωπικά ερώτηση και μου έχει απαντήσει.  

 
Πόσο σας είπανε;  
 
85,00 € συν το Φ.Π.Α. και αυτό στους πρώτους για τις πρώτες 150.000 
τόνους, μετά … 

 
 Στο Συμβούλιο της Π.Ε.Δ., στο Συμβούλιο της Π.Ε.Δ. ο Πνευματικός, έχω 
και τα πρακτικά εδώ κρατήσει, ο Πνευματικός ο ίδιος είπε ότι είχε μια 

συνάντηση …. 
 
 Ξέρεις πως προκύπτει, να στο πω έτσι απλά, πως προκύπτει αυτό που 
λέμε, η τιμή που λέμε; 

Λέμε ότι θα έχουμε πάντα 250.000 τόνους  και θα το βάλουμε σε βάθος 28ετίας. …….. (δεν 
ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 
 
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Να ολοκληρώσω λοιπόν εγώ, θα πρέπει, τέλος πάντων …. 

 
 …….. (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 
 
Για το σύνολο, το σύνολο, ναι, και για τη … τέλος πάντων και για 
εργοστασιακά απόβλητα και όλα αυτά.  

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ:  
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Τέλος πάντων ανεξάρτητα από αυτό εγώ πολιτικά δυο κουβέντες θα πω, εκτός από αυτές τις 
παρατηρήσεις, παρατηρούμε, βλέπουμε ότι παίζεται ένα παιχνίδι στις πλάτες του κοσμάκη. 
Δηλαδή τι γίνεται; Οι Δήμαρχοι τη μία…,  μια και συμμετέχω στη Π.Ε.Δ., η Π.Ε.Δ. στην αρχή 
ήτανε κάθετη και ήθελε το σχέδιο της Περιφέρειας, μετά κάνει κολοτούμπα, μετά υπάρχουνε 
σε επίπεδο Περιφέρειας δύο  τρεις επιλογές όπως είναι το Κρανίδι όπως είναι η Σπάρτη, όπως 
είναι η Τρίπολη τώρα… Ο Δήμαρχος της Τρίπολης, με την ευκαιρία τώρα, προχθές της 
Υπαπαντής μου είπε ότι έχει βρει μία εταιρεία που τα διαχειρίζεται γύρω στα 55,00 € το τόνο, 
έτσι μου είπε, και δεν έχει υπόλειμμα  καθόλου. Είναι δυνατόν, του λέω; Δεν έχει υπόλειμμα  
καθόλου, μου λέει. Εγώ, δεν ξέρω αν ήσουνα μπροστά, του είπα…   
 
ΦΩΝΗ: Ήμουνα εγώ εκεί αλλά … (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 

 
Δεν έχει υπόλειμμα  καθόλου. Ήπιαμε δυο ώρες καφέ.  
Βλέπουμε λοιπόν ότι…, και δεν θέλω, θέλω σε ότι με αφορά, εγώ δεν είμαι 

πολιτικός καριέρας, σε αυτό το μεγάλο παιχνίδι που παίζεται στις πλάτες του κοσμάκη που 
πληρώνει ουσιαστικά όλη αυτή την …, θα πρέπει εμείς σαν Δημοτικό Συμβούλιο να είμαστε 
ξεκάθαροι. Εμείς θα τοποθετηθούμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα πρέπει να λάβουμε υπ’ 
όψιν μας το κόστος πάνω απ’ όλα και βεβαίως και τη καθαριότητα της πόλης και την 
εκπαίδευση της πόλης στη κατεύθυνση της διαλογής στη πηγή που έχουμε προσδιορίσει εδώ 
και χρόνο, αλλά αυτά τα παιχνιδάκια που παίζονται, οι Υπουργοί οι δύο παράδειγμα να 
συναντιούνται με την ΤΕΡΝΑ, ο άλλος Υπουργός να συναντιέται με τους Δημάρχους και να 
υπάρχει αυτό το παιχνίδι στις πλάτες του κόσμου, το πινγκ πονγκ δεν πρέπει να το παίξουμε κι 
εμείς σαν Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας. Γιατί εκεί φάνηκε ξεκάθαρα, η ΤΕΡΝΑ συναντιέται 
με τους Δημάρχους, οι Υπουργοί συναντιούνται με τη ΤΕΡΝΑ. Το είπαμε και αναλυτικά ότι 
συναντήθηκαν δύο Υπουργοί οι συγκεκριμένοι και ο άλλος ο Υπουργός λέει προχωρήστε εσείς 
Δήμαρχε εγώ θα σταθώ στο πλευρό σας. Δηλαδή κι ο κόσμος αισθάνεται ότι τον κοροϊδεύουμε 
και επειδή είναι πολλά τα λεφτά που έλεγε και η ελληνική ταινία, εμείς θα τοποθετηθούμε στο 
Δημοτικό Συμβούλιο. Πιστεύουμε ότι σαν πρόταση εγώ την είδα από το  e – mail και δεν 
μπόρεσα σε βάθος…, πιστεύω ότι εντάξει, έχει κάποια θετικά στοιχεία, οφείλω να ομολογήσω 
ότι οι υπάλληλοι που ασχολήθηκαν και χρόνο αφιέρωσαν αλλά και προσπαθούσαν να 
συγκροτήσουν μία πρόταση που έχει τα χαρακτηριστικά που κι εμείς προτείναμε στο 
παρελθόν, αλλά στο διά ταύτα όμως πάσχει και δεν φταίνε οι υπηρεσιακοί παράγοντες για 
αυτό, φταίει η πολιτική βούληση και της Κυβέρνησης αλλά και της Δημοτικής Αρχής.  

 
Ψηφίζετε;  

 
Εγώ θα ψηφίσω λευκό για να τοποθετηθώ στο Δημοτικό Συμβούλιο.  
 

Εσύ Μιχάλη;  
 
Έχω μια τοποθέτηση εγώ.  
 
Α, ναι Παναγιώτη, εντάξει, συγγνώμη. Είπες νωρίτερα … 
 
Ναι, είπα ότι θα είναι σύντομη, δεν είπα ότι δεν θα ...  
Λοιπόν όπως διαφάνηκε μέσα από την ερώτηση μου για το εσπευσμένο…, τέλος 

πάντων η απάντηση δεν με καλύπτει και δεν καλύπτει διότι το σύνολο των όποιων εργασιών 
που έχουνε γίνει μέχρι τώρα των διαφόρων επιλογών που έχουνε γίνει, αυτές δεν έχουνε 
καταγραφεί με αποτελέσματα. Άρα λοιπόν και όλα τα στοιχεία που γίνονται και όλες οι 
αναφορές και όλες οι κατανομές γίνονται με βάση κάποιου του ΠΕΔΣΑ, ναι, δεν γίνονται βάσει 
δηλαδή… Ενώ είχαμε δυνατότητα εμείς να έχουμε τα δικά μας στοιχεία δεν έχουμε τέτοια, δεν 
έχουμε περάσει με τα δικά μας στοιχεία αλλά έχουμε μια γενικόλογη άποψη όπως γίνεται το 
σύνολο του σχεδιασμού στη χώρα. Πέρα από τα όποια άλλα θέματα τα οποία όντως έχουνε 
προκύψει, σε επιμέρους θέματα και τα οποία είναι σημαντικά και τα οποία άπτονται πλέον της 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΛΟΥΠΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΛΟΥΠΗΣ:  
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δικαιοσύνης. Αυτά όμως, όλα αυτά ,θα τα πούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, εντάξει, προφανώς 
λευκό διότι…  

 
Ευχαριστούμε κ. Αλούπη.  
 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: ……….. (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου)  
 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: ……….. (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 

 
Ανοίξτε τα μικρόφωνα…  
Θανάση, να ανοίγουμε τα μικρόφωνα να μην ταλαιπωρούμε την Γραμματεία για 

την καταγραφή όλων των πραγμάτων γιατί διαβάζονται τα πρακτικά και τα λοιπά. 
 
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ: Συγγνώμη.  

  
Λοιπόν κ. Χριστόπουλε εντάξει;  
Ωραία.  

Η πλειοψηφία είναι υπέρ.  
 
 Να μιλήσω.  
 

Θα μιλήσεις κι άλλο; Μιχάλη άσε τα παιδιά να πάνε σπίτι, έχουν ρέψει όρθιοι.  
Θα χορτάσεις τη Πέμπτη κουβέντα. Όχι ρε Μιχάλη, εσύ μίλησες περισσότερο κι 

αυτό μπορεί να στο πει και ο Χρήστος, διότι έκανες στην αρχή μία υποτίθεται ερωτήσεις και 
έκανες και τοποθετήσεις.  
 
ΦΩΝΗ: ……….. (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 

 
Εντάξει, τέλος πάντων, εντάξει, δεν είναι τόσο απλό το θέμα.  
Ευχαριστώ.  

 
Σας έκανα τη τιμή και με μεγάλη ευχαρίστηση ήρθα και στην Επιτροπή 
Διαβούλευσης και αφιέρωσα το χρόνο μου, όταν δεν ήρθε κανένας από 

τους φορείς, ήρθε και ο φορέας που είχα προτείνει, μισό λεπτό, ήρθα κι εγώ κι όταν κάποιος 
αφιερώνει το χρόνο του και έρχεται στις Επιτροπές που είναι παρών και συνεπής στα κοινά και 
στην Επιτροπή Διαβούλευσης, πρέπει να το σέβεστε αυτό. Εμείς δεν ερχόμαστε εδώ πέρα ας 
πούμε για να καλύψουμε το κενό ή τη καρέκλα. Ερχόμαστε εδώ πέρα προφανώς για να 
τοποθετηθούμε και να πούμε τις απόψεις μας να βοηθήσουμε και νομίζω ότι βοηθάμε. Εντάξει, 
μπορεί να είμαστε λίγο, μπορεί να είμαστε λίγο σκληροί απέναντι στη Δημοτική Αρχή,  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι …. ……….. (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 

 
Εντάξει, εντάξει.  Δεν νομίζω να είμαστε από αυτούς που λένε πολλά. 
Λοιπόν τέλος πάντων, εγώ θέλω να πω το εξής, το τοπικό σχέδιο 

διαχείρισης σύμφωνα με τη νομοθεσία, έτσι, είναι τοπικό σχέδιο δράσης διαχείρισης των 
απορριμμάτων, τοπικό, και πρέπει να είναι ολοκληρωμένο. Δεν μας μιλάνε εμάς σήμερα να 
κάνουμε ένα σχέδιο, συνάδελφοι, το οποίο αφορά την επίλυση του προβλήματος σε επίπεδο 
ΠΕΔΣΑ ή ΦΟΔΣΑ, προσέξτε, μας ζητάνε σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία που κυρώθηκε 
πρόσφατα να κάνουμε ένα τοπικό σχέδιο διαχείρισης των απορριμμάτων, δράσης. Αυτό πρέπει 
να είναι ολοκληρωμένο. Δεν μπορεί να λέει π.χ., παράδειγμα, για κάποιους λόγους, δεν 
ξέρουμε που θα είναι το ένα, που θα είναι το άλλο, βάζουμε κι αυτό, έχουμε προσέξτε πολύ 
υπόλειμμα, δεν έχουμε Χ.Υ.Τ.Υ., δεν κάνει ο τόπος ο δικός μας. Δεν μας ρωτάνε αυτό, δεν 
είναι αυτό που λέει η νομοθεσία να απαντήσουμε, αν το έχετε διαβάσει τη νομοθεσία, δεν λέει 
να απαντήσεις σε τέτοια ζητήματα. Εμείς τώρα συγχέουμε, και κάθισα και είδα ας πούμε 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  
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κουβεντιάζοντας και συζητώντας και με άλλους ανθρώπους και διαβάζοντας πολύ προσεκτικά 
αυτό που λέει ο νόμος. Κάνατε μία δουλειά, όμως αυτή η δουλειά Πρόεδρε είναι συγκεκριμένη, 
πρέπει το σχέδιο αυτό να είναι ολοκληρωμένο. Εμείς τι κάνουμε; Μπαίνουμε μέσα σε μία…, 
εντάξει καλά οι μπαταρίες, καλά όλα αυτά που είπατε, το ένα, το άλλο, αυτά προχωράνε με 
ένα ικανοποιητικό ρυθμό, αν και κάποιοι στόχοι είναι εκτός,  αυτό όμως είναι υπέρ της 
δουλειάς που έχει γίνει, όμως αυτό το σχέδιο δεν είναι  ολοκληρωμένο. Βάζει ζητήματα μέσα 
τα οποία πετάει το μπαλάκι κάπου αλλού, που είναι υπόθεση άλλων. Καταλάβατε τι θέλω να 
σας πω; Δηλαδή δεν έχει τη πλήρη, για αυτό μπορεί να κάνουμε, δηλαδή εμείς π.χ. πράσινα 
σημεία μπορεί να έχουμε κι εκεί μπορεί να γίνει μια δουλειά, αυτά εμείς τα αναπτύσσουμε, τα 
οριοθετούμε μέσα σε αυτό το τοπικό σχέδιο; Αυτά που μπορούμε να κάνουμε εμείς λέω και 
αυτά που μπορεί να τα κάνει ο Δήμος. Αυτά θέλει το τοπικό σχέδιο να αναπτύξουμε και να 
περάσουμε από Δημοτικό Συμβούλιο και να διαβουλευτούμε. Γιατί σήμερα, τι θα πεις αύριο 
στη Δημοτική Ενότητα τάδε ή στη Τοπική Κοινότητα που δεν αναφέρεται ας πούμε και πρέπει 
να μπούνε στις Τοπικές Κοινότητες μέσα στα πράσινα σημεία; Τι θα τους πεις αύριο το πρωί; 
Τι θα γίνει στο χωριό τους όσο αφορά τα σκουπίδια; Και είπα και προχθές, μήπως δεν 
συμφέρει τη Δημοτική Αρχή επειδή τα χωριά έχουνε 300 ρολόγια της ΔΕΗ που πληρώνουνε 
και μένουνε μόνο πέντε άνθρωποι; Άρα δεν θέλει εκεί να την προωθήσει; Γιατί προσέξτε, θα 
σας κατηγορήσουμε για αυτό επειδή εκεί που είναι εύκολη να γίνει αυτή η ανακύκλωση στη 
πηγή και τα πράσινα σημεία στις Τοπικές Κοινότητες  το αποφεύγει η Δημοτική Αρχή. 
Προσέξτε το κ. Παπαδόπουλε, εγώ βλέπω ότι το αποφεύγετε για κάποιο λόγο, ναι για κάποιο 
λόγο, γιατί και οι Δήμοι…  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μιχάλη, Μιχάλη ..  

 
Τελειώνω, τελειώνω, τελειώνω λοιπόν, μισό λεπτό. Βολεύονται και οι 
Δήμοι να ξέρετε, οι Δήμαρχοι βολεύονται με αυτή τη κατάσταση για 

κάποιο λόγο. Τέλος πάντων. Αυτό λοιπόν το σχέδιο είναι προσανατολισμένο εκεί που θέλει η 
νομοθεσία για να έχει αποτέλεσμα; Εγώ θεωρώ ότι δεν είναι και το λέω αυτό και το ανέπτυξα 
όσο πιο πολύ μπορούσα και θα το πω και στο Δημοτικό Συμβούλιο, και για αυτό εμείς δεν το 
εγκρίνουμε γιατί είναι ελλιπέστατο. Καταλάβατε; Δεν είναι στους στόχους της νομοθεσίας.  
Ευχαριστώ.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε.  
 
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε το λόγο;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα ξανά απαντήσεις και τη Πέμπτη το βράδυ, εδώ θα είσαι.  

 
Λοιπόν κ. Αντωνόπουλε, επειδή προχθές είπατε ότι έχει βγει η καινούργια 
Κ.Υ.Α. η οποία είναι στα πράσινα σημεία. Δεν υπάρχει τέτοια Κ.Υ.Α., είναι 

οδηγός τον οποίο τον έχουμε λάβει υπ’ όψιν και υπάρχει μέσα, το αναφέρουμε κιόλας.  
 
ΦΩΝΗ: …… (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 

 
 Υπάρχει, υπάρχει μέσα και αναφέρεται ένα ολόκληρο κομμάτι αυτό που 
αφορά στα πράσινα σημεία είναι μέσα από τον οδηγό. Εντάξει;  

Λοιπόν υπάρχει το εξής θέμα με τα πράσινα σημεία, το οποίο το ξέρετε φαντάζομαι, δεν 
ξέρουμε σε ποια κατηγορία θα καταταγούν τα πράσινα σημεία περιβαλλοντικά και δεν ξέρουμε 
και τι άδειες θα απαιτηθούν για αυτά. Σε ότι αφορά στα μικρά πράσινα σημεία, αυτά που θα 
πάνε στα χωριά, γιατί προβλέπεται να πάμε δώδεκα πράσινα σημεία στις Τοπικές Ενότητες του 
Δήμου Καλαμάτας και στις Δημοτικές Ενότητες,  στις Δημοτικές και στις Τοπικές Ενότητες, το 
λέει μέσα, είναι δώδεκα.  
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Μαζί και οι Δημοτικές και οι Τοπικές.  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ:  

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ: 
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 Δώδεκα στις Δημοτικές και στις Τοπικές Κοινότητες, ναι.  
 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: ……... (δεν ακούγεται εκτός  μικροφώνου) 
 
Με συγχωρείτε αλλά δεν μπορεί να πας σε κάθε χωριό, χωριουδάκι να 
βάλεις συστάδα κάδων.  

 
Κυρία Γιαννοπούλου…  

 
Αφ’ ενός, αφετέρου…  
 

Μιχάλη, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. 
 
Αφ’ ετέρου…, Με συγχωρείτε, η συστάδα των κάδων που θα πάει στα 
χωριά δεν απαιτεί κανενός είδους αδειοδότηση. Αυτό που έχουμε 

πρόβλημα είναι το κεντρικό πράσινο σημείο, εκεί απαιτείται αδειοδότηση και περιμένουμε να 
βγει η Κ.Υ.Α., η οποία απ’ ότι μάθαμε αυτή τη στιγμή είναι σχέδιο ακόμα, δεν έχει βγει στη 
δημοσιότητα, για να δούμε που θα μπορέσει να πάει και αν θα μπορέσει κάπου να μπει στο 
Δήμο εκτός από τη περιοχή της ΜΟΛΑΚ που όπως ξέρετε είναι η μόνη περιοχή που υπάρχει, 
σύμφωνα με το Γ.Π.Σ. μπορεί να πάει τέτοια δραστηριότητα. Αυτό είναι, για αυτό το λόγο.  

 
Ευχαριστούμε λοιπόν κ. Γιαννοπούλου.  
Η πλειοψηφία υπέρ, ο κ. Αλούπης.  
 
Λευκό.  
 
Λευκό.  
Κατά.  

Ο κ. Χριστόπουλος;  
 
Λευκό είπα. 
 

Λευκό.  
 

 
Η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη του τα προαναφερόμενα καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 
3852/2010, μειοψηφούντων των κ.κ. Αντωνόπουλου ο οποίος τάσσεται ΚΑΤΑ και 
Χριστόπουλου και Αλούπη οι οποίοι δηλώνου ΛΕΥΚΗ ψήφο, κατά πλειοψηφία,  
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας για έγκριση το Τοπικό Σχέδιο 
Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Καλαμάτας, όπως αυτό 
συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Απορριμμάτων & Οχημάτων του Δήμου 
Καλαμάτας και όπως τροποποιήθηκε - συμπληρώθηκε από τον Προϊστάμενο της 
ίδιας Διεύθυνσης, σύμφωνα με όσα καταχωρούνται στο ιστορικό της απόφασης 
αυτής, το πλήρες κείμενο του οποίου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης 
αυτής.  
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ: 

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΛΟΥΠΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ανδρέας Καραγιάννης  1. Αλούπης Παναγιώτης  

  2. Αντωνόπουλος Μιχαήλ 

  3. Βεργόπουλος Δημήτριος  

  4. Γυφτέας Ηλίας  

  5. Δημόπουλος Δημήτριος 

  6. Μαρινάκης Σαράντος  

  7. Ντίντα Παναγιώτα 

  8. Χριστόπουλος Ιωάννης  

 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Καλαμάτα 18 Φεβρουαρίου 2016 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
ΑΝΔΡΕΑΣ Ν. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 

 
 
 


