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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   11/2015 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   54/2015 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 26η Αυγούστου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 στο 

Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28, συνέρχεται στην 11η/2015 συνεδρίαση η 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 40031/21-8-2015 

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)  

Δημόπουλος Δημήτριος, 3) Μαρινάκης Σαράντος, 4) Ντίντα Παναγιώτα και 5) Χριστόπουλος 

Ιωάννης.  

 

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Βεργόπουλος Δημήτριος, 

2) Γυφτέας Ηλίας και 3)  Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος.  

 

Παραβρίσκονται επίσης τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ.κ.: 1) 

Κουτίβας Ηλίας, ο οποίος συμμετέχει αναπληρώνοντας τον κ. Βεργόπουλο Δημήτριο και                                

2)  Αλούπης Παναγιώτης,  ο οποίος συμμετέχει  αναπληρώνοντας τον κ.  Μάκαρη Εμμανουήλ – 

Λεονάρδο.  

 

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 : 

Σύνταξη τοπικού σχεδίου διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων. 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο αρμόδιος σε θέματα Καθαριότητας Αντιδήμαρχος κ. 
Βασιλόπουλος Αθανάσιος, προκειμένου να εισηγηθεί το θέμα στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
του Δήμου.  
 
Η με αριθμ. πρωτ. 39948/20-8-2015 σχετική εισήγηση του Τμήματος Ανακύκλωσης της 
Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Οχημάτων του Δήμου, η οποία ήταν στο φάκελο του 
θέματος προς ενημέρωση, έχει αναλυτικά ως εξής: 
 
 
ΘΕΜΑ: Σύνταξη τοπικού σχεδίου διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων. 

 
 
Σύμφωνα με το νέο εγκεκριμένο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων οι Δήμοι 

υποχρεούνται να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν τοπικά σχέδια αποκεντρωμένης διαχείρισης 
αποβλήτων, στο πλαίσιο των εθνικών και των περιφερειακών σχεδιασμών.  Η καταληκτική 
ημερομηνία για την εκπόνηση και εφαρμογή του σχεδίου ορίζεται από το ΕΣΔΑ η 15η 
Σεπτεμβρίου 2015.  
 
Η σύνταξη του Τοπικού Σχεδίου του Δήμου μας  θα συμβάλει στην αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ 
Πελοποννήσου, επιπλέον σύμφωνα με το  1332/1.4.2014 εγγράφου της Γ.Γ. του ΥΠΕΚΑ 
σχετικά με την ‘Επικαιροποίηση Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) 
ενόψει της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020’, η επικαιροποίηση των ΠΕΣΔΑ θα πρέπει 
να προχωρήσει άμεσα και κατά προτεραιότητα, εκτός των άλλων, για τα αστικά στερεά 
απόβλητα και πιο συγκεκριμένα για τα εξής διακριτά ρεύματα: 
-  Σύμμεικτα και Βιοαπόβλητα  
-  Απόβλητα Συσκευασιών (Ν. 2939/20001)  
-   Απόβλητα φορητών στηλών (Ν.2939/2001)  
-   Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού εξοπλισμού οικιακής προέλευσης (Ν.2939/2001)  
-   Μικρές ποσότητες επικίνδυνων στα αστικά απόβλητα  
Στόχος του σχεδίου είναι η διαχείριση του μεγαλύτερου μέρους των απορριµµάτων να γίνεται 
στο επίπεδο του Δήµου, µε συνέπεια τη δραστική μείωση των αποβλήτων που παραμένουν 
σε σύμμεικτη μορφή και οδηγούνται σε επεξεργασία και σε τελική διάθεση. 
 Οι αρμοδιότητες του Δήµου σχετικά µε τα απόβλητα, καθορίζονται από: 
 • το ν. 3463/2006 (κώδικας δήμων και κοινοτήτων), άρθρο 75: «Η καθαριότητα όλων των 
κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής τους περιφέρειας, η αποκομιδή και διαχείριση των 
αποβλήτων, καθώς και η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση συστημάτων αποχέτευσης και 
βιολογικού καθαρισμού και η λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την 
προστασία των κοινόχρηστων χώρων και ιδιαίτερα των χώρων διάθεσης απορριµµάτων από 
εκδήλωση πυρκαγιάς, σύµφωνα µε την κείμενη σχετική νομοθεσία.»  
• το ν. 3852/2010 (Καλλικράτης), άρθρο 94: - πρόσθετες αρμοδιότητες δήμων 25. «Η 
διαχείριση στερεών αποβλήτων, σε επίπεδο προσωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, 
επεξεργασίας, ανακύκλωσης και εν γένει αξιοποίησης, διάθεσης, λειτουργίας σχετικών 
εγκαταστάσεων, κατασκευής μονάδων επεξεργασίας και αξιοποίησης, καθώς και 
αποκατάστασης υφιστάμενων χώρων εναπόθεσης (Χ.Α.∆.Α.). Η διαχείριση πραγματοποιείται, 
σύµφωνα µε τον αντίστοιχο σχεδιασμό, που καταρτίζεται από την Περιφέρεια κατά την 
ειδικότερη ρύθμιση του άρθρου 186 παρ. ΣΤ΄ αριθμ. 29 του παρόντος νόμου.»  
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• το Ν. 4042/12 άρθρο 29 ο οποίος ενσωματώνει την Κοινοτική Οδηγία 2008/98 και προβλέπει 
ότι την ευθύνη διαχείρισης των αποβλήτων την έχει ο αρχικός παραγωγός ή κάτοχος, κατά 
συνέπεια οι πολίτες και ο Δήμος καθώς και ότι η διαχείριση των απορριµµάτων είναι µε βάση 
την ακόλουθη ιεραρχική σειρά:  
α) πρόληψη,  
β) προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση,  
γ) ανακύκλωση,  
δ) άλλου είδους ανάκτηση, όπως ανάκτηση ενέργειας, και 
ε) διάθεση.  
Λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες που υπάρχουν α) να εκπονήσει ο Δήµος µέσω των 
υπηρεσιών του το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης ή β) µε ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη καθώς 
και το χρονοδιάγραμμα εκπόνησης του σχεδίου,  
 

εισηγούμαστε: 
 

 • την έγκριση διαδικασίας εκπόνησης του ΤΣΔ από τον ίδιο το Δήμο, µέσω υπαλλήλων της 
Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Οχημάτων, 

 • τη συγκρότηση οµάδας έργου που θα έχει ως αρμοδιότητα το συντονισμό και την 
παρακολούθηση των δράσεων του Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριµµάτων του Δήµου µας 
και θα αναλάβει να ενημερώνει το συμβούλιο σε τακτική βάση για την εξέλιξη και να εισηγείται 
σχετικά µε το θέµα, 

• τον ορισμό του  χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης της εκπόνησης του ΤΣ∆, μέχρι την 15η 
Σεπτεμβρίου, 

• την ένταξη του ΤΣ∆ στον επιχειρησιακό σχεδιασμό του Δήµου. 
                

 
Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ                                                             Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ 

          ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ &  
                        ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

    
 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΚΚΩΝΙΑ                                            ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 
          MSc Χημικός Μηχανικός               Π.Ε. Περιβάλλοντος 
 
 
            Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 
                  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
 
 
Στο φάκελο του θέματος προς ενημέρωση ήταν και Παράρτημα με τίτλο ¨Συνοπτικός οδηγός   
για τα ΤΟΠΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ 
ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ¨. 
 

Η διαδικασία συνεχίζεται με διαλογική συζήτησης ως εξής: 

 
Την εισήγηση θα την κάνει ο κ. Αντιδήμαρχος, Βασιλόπουλος Αθανάσιος.  

 
Ευχαριστώ Πρόεδρε.  
Λοιπόν, εισηγούμαστε  

την έγκριση της διαδικασίας εκπόνησης Τοπικού Σχεδίου Δράσης από τον ίδιο το Δήμο μέσω 
υπαλλήλων της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Οχημάτων, τη συγκρότηση ομάδας 
έργου αποτελούμενη από το Διευθυντή, την Προϊσταμένη, έναν απ’ την πλειοψηφία και έναν 
απ’ τη μειοψηφία, που θα έχει ως αρμοδιότητα το συντονισμό και την παρακολούθηση των 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ:  
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δράσεων του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου μας και θα αναλάβει να 
ενημερώνει το Συμβούλιο σε τακτική βάση για την εξέλιξη και να εισηγείται σχετικά το θέμα, 
τον ορισμό του χρονοδιαγράμματος της ολοκλήρωσης της εκπόνησης του Τοπικού Σχεδίου 
Δράσης, στο συντομότερο χρόνο κα όχι μέχρι τις 15/9ου, όπως αναφέρεται, διότι ο ΕΣΔΑ 
υπεγράφη στις 24/7ου του 2015 και ακόμα δεν έχει λάβει ΦΕΚ. Άλλωστε το 15/9ου αναφέρεται 
στον ΕΣΔΑ ως στόχος   
και  
την ένταξη του Τοπικού Σχεδίου Δράσης στον επιχειρηματικό σχεδιασμό του Δήμου με τις 
διαδικασίες που προβλέπονται: ορισμός Ομάδας έργου, συγκρότηση πρότασης, διαβούλευση, 
Δημοτικό Συμβούλιο και ένταξη. 
Αυτά, κ. Πρόεδρε. 

 
Ευχαριστούμε, κ. Αντιδήμαρχε.  
Τυχόν ερωτήσεις υπάρχουν;  

Ερωτήσεις. Ο κ. Αντωνόπουλος. Αν έχει άλλος ερώτηση; Ο κ. Αντωνόπουλος.  
 
Εγώ ήθελα να ρωτήσω το εξής: Καταρχήν, η εισήγηση γίνεται από τον κ. 
Αντιδήμαρχο ή θα την κάνει η Υπηρεσία, οι διευθυντές σας; Δηλαδή γιατί 

γίνεται από σας, αυτό είναι το ένα. Ποιος το έχει συντάξει, δηλαδή, αυτό το Τοπικό Σχέδιο; 
Κάποιος υπηρεσιακός παράγοντας ή εσείς, παράδειγμα; Δηλαδή, αυτός που το έχει συντάξει ή 
αυτοί που το συντάξανε θέλω να ξέρω ποιοι είναι.      
Το δεύτερο είναι ότι εσείς, σε αυτό το Τοπικό Σχέδιο έχει γίνει πρόβλεψη όσον αφορά όλους 
τους όγκους των απορριμμάτων, δηλαδή, τα ισοζύγια και ανά γεωγραφική ενότητα; Γιατί 
κάποια πράγματα που προτείνετε να μπούνε μέσα, όπως νέοι κάδοι κτλ., αυτά πρέπει να 
έχουνε μια χωρική κατανομή. Έχουμε δει εμείς…, γιατί μια περιοχή που είναι αστική έχει άλλη 
χωρική κατανομή, μια περιοχή που είναι, ας πούμε, αγροτική ή ορεινή έχει άλλες, ας πούμε, 
ανάγκες. Αυτό είναι το δεύτερο.   
Το τρίτο είναι, έχετε κάνει πρόβλεψη για τα υπολείμματα απ’ τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, 
όπως είναι πλαστικά κτλ. που είχε τεθεί και θέμα σε σύσκεψη και στη Νομαρχία, που 
σχετίζονται με τα υλικά τα οποία προέρχονται από φυτοφάρμακα κτλ.   κτλ., τα οποία και αυτά 
θα πρέπει κάπου να πηγαίνουν; Υπάρχει τέτοια πρόβλεψη στο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης; Γιατί 
η Καλαμάτα είναι ένας Δήμος ο οποίος έχει αγροτικές εκμεταλλεύσεις κτλ.    
Επίσης, αν στο σχέδιο που έχετε προβλέπεται ενσωμάτωση φυτικών υποπροϊόντων τα οποία 
σχετίζονται με διαχείριση επεξεργασίας, είτε ελαιοκάρπου είτε άλλων μονάδων που παράγουνε 
φυτικά υποπροϊόντα και υπολείμματα, αν αυτά έχουνε μπει στο Σχέδιο το Τοπικό Διαχείρισης 
των στερεών αποβλήτων που θα κάνουμε, γιατί και αυτά δεν παύει να είναι υλικά τα οποία απ’ 
τη στιγμή που κομποστοποιεί ο Δήμος μπορούν αυτά, με κάποιο τρόπο, να ενσωματωθούν και 
να εμπλουτίσουνε αυτό το οποίο κάνετε. 
Βέβαια υπάρχουν και άλλες ερωτήσεις πιο εξειδικευμένες αλλά δεν θα ήθελα να σας κουράσω.    

 
Μια διευκρίνιση.  
Κατά πρώτον, αυτή τη στιγμή μιλάμε για τη σύνταξη, δεν μιλάμε για …  
 
Το ξεκίνημα. 

 
……… (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 
 

Και απλώς εδώ πέρα υπάρχει ένας μπούσουλας λειτουργίας.  
 
Απλά σήμερα συγκροτείται επιτροπή και εκχωρούμε το δικαίωμα στις 
υπηρεσίες του Δήμου ……… (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου)  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΑΛΟΥΠΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΑΛΟΥΠΗΣ:  

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: 
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……… (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου)  μέσα έχει κάποια στοιχεία 
για τον τρόπο που θα γίνεται αυτό το Σχέδιο. Στην ουσία αυτό είναι το 

Σχέδιό μας. Όχι; Αυτό τότε που γράφει μέσα τι είναι;  
 
Σκέψεις. Σκέψεις και προτάσεις, ένας μπούσουλας από τον ελληνικό 
σχεδιασμό διαχείρισης απορριμμάτων.  
 
Δεν είναι δικά μας αυτά; Δεν είναι του Δήμου Καλαμάτας αυτά;  
 

Όχι, όχι.  
 

Έχουμε κάτι άλλο, κ. Αντωνόπουλε;  
 
Δηλαδή, θα προκύψει διαβούλευση που λέει μέσα με τους πολίτες. Πού; 
Στην Επιτροπή Διαβούλευσης θα γίνει αυτό; Στην Επιτροπή 

Διαβούλευσης. Δηλαδή αυτό, για να το διευκρινίσουμε, θα τροποποιηθεί, δηλαδή, αυτό, θα 
μπει στα καλούπια του Δήμου Καλαμάτας - έτσι;- και στη συνέχεια θα το υποβάλλουμε εμείς 
σαν Δήμος Καλαμάτας. Δεν θα πάει, δηλαδή, αυτό; Θα το κουβεντιάσουμε, δηλαδή, εμείς εδώ, 
στην Επιτροπή Διαβούλευσης και στο Δημοτικό Συμβούλιο θα πάρουμε απόφαση και αυτό που 
θα ετοιμάσουμε εμείς, που θα είναι μερικές σελίδες, θα είναι ένα ολόκληρο, ας πούμε, τευχάκι, 
θα υποβληθεί επίσημα όταν θα ξεκινήσουνε να υποβάλλονται οι προτάσεις για τα Σχέδια 
Διαχείρισης. Αυτό.  

 
Πρώτα πρώτα  την εισήγηση την έχει κάνει η Υπηρεσία. Απλά 
διαπιστώσαμε χθες το απόγευμα που το συζητούσαμε το θέμα του 

Τοπικού Σχεδίου Δράσης, ότι έπρεπε να συμπληρώσουμε κάποια πράγματα διευκρινιστικά που 
θα βοηθούσαν λειτουργικά την ομάδα επίβλεψης του έργου και συγκρότησης Τοπικού Σχεδίου 
Δράσης, και έτσι προσθέσαμε αυτό. Δηλαδή, το 15/9ου που ανέφερε δεν είναι καταλυτική 
ημερομηνία, είναι στόχος και επειδή δεν έχει υπογραφεί ακόμα το ΦΕΚ δεν μπορεί να ισχύει το 
15/9ου. Αυτό είναι το συμπλήρωμα εδώ.   
Το δεύτερο είναι, όπως είπα και νωρίτερα, ότι σήμερα ξεκινάει, ορίζεται η Επιτροπή και η 
Υπηρεσία του Δήμου θα συγκροτήσει το Τοπικό Σχέδιο Δράσης, θα πάμε μετά σε διαβούλευση 
να το συζητήσουμε, προκειμένου να εντάξουμε θέματα, θα διαβουλευτούμε, θα γίνει δεύτερη 
διαβούλευση και μετά θα πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση. Σήμερα ξεκινάμε και θα 
ακολουθηθεί η διαδικασία όπως πρέπει. Η διαβούλευση, Δημοτικό Συμβούλιο…   

 
 Άρα, δεν είναι αυτό, δηλαδή. Απλώς λέμε εμείς σήμερα, εδώ  
αποφασίζουμε σήμερα εδώ ενημερωνόμαστε. 

 
Ναι, το είπα ξεκάθαρα αυτό.  
 

Μιχάλη, συγνώμη, γράφει σαφέστατα. Η Υπηρεσία που το υπογράφει, η κα 
Κοκκωνία και  οι υπόλοιποι,  και βέβαια ως αρμόδιος Αντιδήμαρχος έχει την 

υπογραφή του, αναφέρει Την έγκριση διαδικασίας, αυτό εισηγούμαστε σήμερα, να πάρουμε 
εμείς μια απόφαση στην Ποιότητα Ζωής, εκπόνησης Τοπικού Σχεδίου Δράσης για το Δήμο, 
μέσω των υπαλλήλων αυτού, τη συγκρότηση ομάδας…, εκείνο, εκείνο, εκείνο και παράλληλα 
εκείνα τα οποία πρόσθεσε ο κ. συνάδελφος, ο Αντιδήμαρχος, και βέβαια όπως γνωρίζεις το 
Τοπικό Σχέδιο Δράσης πλέον το οποίο θα οριστικοποιηθεί θα ενταχθεί στον Επιχειρησιακό 
Σχεδιασμό του Δήμου. 
Αυτό κάνουμε σήμερα. Δεν συζητάμε αυτά τα οποία θα προβλέψει αυτή η ομάδα δράσης και 
θα φτιάξει, όπως είπες, ένα τεύχος.  

 
Ωραία, ωραία. Απλώς αυτό, όμως, όπως είναι μέσα δείχνει ότι υπάρχει 
ήδη το σχέδιο.  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  
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 Όχι, δεν κατάλαβες.  

 
Να πω, όμως, κάτι άλλο, μισό λεπτό. Όταν βγήκαν τα σχέδια στα 
Περιφερειακά, ο Δήμος Καλαμάτας, θυμάστε το είχαμε πει και στο 

Δημοτικό Συμβούλιο, χωρίς να περάσει απ’ την Επιτροπή Διαβούλευσης, κατέθεσε πρόταση.  
Κατέθεσε πρόταση. Το έκανα ερώτηση και το είπε και ο Δήμαρχος εδώ.  
Κατέθεσε πρόταση, για τα Περιφερειακά και στη συνέχεια προχωράμε σιγά-σιγά με την 
εισήγηση που κάνετε για τα Τοπικά. Λοιπόν, την πρόταση που κατέθεσε ο Δήμος Καλαμάτας 
για τα Περιφερειακά, την άποψή του δηλαδή, πώς θα γίνεται ο περιφερειακός σχεδιασμός δεν 
την πέρασε από καμία Επιτροπή, ούτε ήρθε σε διαβούλευση.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει λόγος να τον περάσει;  

 
Και βέβαια και υπάρχει, όπως υπάρχει λόγος για αυτό το Τοπικό Σχέδιο…  
 

Αυτό αφορά το Δήμο.  
 
Ναι, και το άλλο αφορά το Δήμο, γιατί έρχεται τώρα η Περιφέρεια, εμείς 
το κάναμε αυτό που σου λέω, έγινε όντως…. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι το ξέρω. 

 
  … το θυμάσαι, αλλά έρχεται, όμως, τώρα η Περιφέρεια και κάνει ένα 
σχεδιασμό, πρόσεξε να δεις, που ο ίδιος ο Δήμος της Καλαμάτας 

διαφωνεί. Και εγώ διαφωνώ.   
 
Όταν θα έρθει, λοιπόν, αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα να πεις τις 
απόψεις σου. Εξάλλου, εμείς είχαμε αντιδράσει ως Δημοτική Αρχή για το σχέδιο 

αυτό. Πέραν τούτου, όμως, τι έγινε; Πέραν αυτού προχώρησε  λοιπόν ο κ. Τατούλης, έγινε ό,τι 
έγινε και τώρα ήρθε ο Υπουργός και όλα αυτά τελειώσανε, με μία διαβούλευση τριών ημερών 
στο διαδίκτυο. Καταλάβατε;  
Συμφωνείτε, λοιπόν, να το τελειώνουμε το πρώτο θέμα; Συμφωνείτε να γίνει η όλη ιστορία 
αυτή να τελειώνουμε;  

 
Μια διευκρίνιση μπορώ να κάνω; Γιατί, κ. Πρόεδρε, εντάξει, το καθαρίσατε 
με μία το θέμα... Δεν είναι τόσο απλό. Μακάρι να ήταν τόσο απλό.  

Με την προσέγγιση που κάνατε, κ. Αντιδήμαρχε, το προσεγγίσατε πολύ επιφανειακά πιστεύω 
το θέμα, ότι δεν είναι… Υπάρχει ένας σχεδιασμός, λοιπόν, απ’ την Περιφέρεια, που προχωράει 
και αυτός ο σχεδιασμός και υπάρχει και η άποψη η κυβερνητική που λέει ΧΥΤΥ σε κάθε Δήμο, 
σε κάθε ομάδα Δήμων, λέει. Το Σχέδιο, το Τοπικό Σχέδιο έγινε με την προσέγγιση την 
κυβερνητική απ’ ό,τι φαίνεται. Έτσι;  

 
 Ναι, με τα ΠΕΣΔΑ κτλ, από κει ξεκίνησε.  
 

Δεν μπορώ να σας απαντήσω. 
 
 Ε πώς; Αυτό το πρώτο πλαίσιο, η πρώτη προσέγγιση με τι έγινε;  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλεις να ξεκινήσουμε κουβέντα τώρα;  
 
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, γιατί μου το απλοποιήσατε πολύ. Μου το απλοποιήσατε.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: 
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 Έχουμε άλλα όργανα τα οποία μπορούν να εξαντλήσουν την κουβέντα. Το  ότι 
μπήκε την Ποιότητα Ζωής να εγκρίνουμε εμείς προκαταβολικώς να ξεκινήσει μία 

διαδικασία, νομίζω, αγαπητέ συνάδελφε, ότι δεν είναι ώρα να πιάσουμε την κουβέντα τώρα.  
 
Ναι, δεν μπορεί να σχεδιάζουμε στην άμμο. Αν μεθαύριο, λοιπόν, σου πει 
ότι προχωράει η επένδυση, γιατί απ’ ό,τι φαίνεται θα προχωρήσει, και 

προχθές…  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλλον όχι. Μάλλον όχι.  

 
Ας το δούμε. Πρώτα-πρώτα μην προδιαγράφετε τις πολιτικές εξελίξεις. Και 
το δεύτερο…  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι βέβαια, όχι βέβαια.  

 
Και το δεύτερο, ότι ήδη προχθές κέρδισε την ένσταση, ο επενδυτής την 
κέρδισε την ένσταση σε σχέση με το Δήμο Οιχαλίας. Μην χτίζουμε λοιπόν 

στην άμμο.  
Εμείς, λοιπόν, καταρχήν, εντάξει, να το δούμε όλο αυτό, αλλά πιστεύω ότι δεν έχει ξεκαθαρίσει 
ούτε ο Δήμος σε ποια κατεύθυνση θέλει να πάει. Ούτε ο Δήμος έχει ξεκαθαρίσει. 

 
Μια διευκρίνιση. Αυτή τη στιγμή υπάρχει, ας πούμε, το παράδειγμα αυτό που 
αναφέρει τον μπούσουλα, τέλος πάντων, της λογικής που θα εφαρμοστεί στο 

συγκεκριμένο σχεδιασμό, όμως αυτό που μας είπατε περί επιτροπής κτλ., όλη αυτή η εισήγηση 
δεν υπάρχει εδώ πέρα στο φάκελο που μας δώσατε.  

 
Μα γι΄ αυτό και το εισηγήθηκα εγώ εξτρά.  
 

Ναι δεν υπάρχει και το προσθέτει τώρα. 
 
Το θέμα, ξέρετε, ποιο είναι; Συγνώμη, μήπως είναι περιττό αυτό που 
κάνουμε;  

 
Χρειάζεται έγκριση, ότι δίνουμε εντολή στην Επιτροπή της Διεύθυνσης 
Καθαριότητας και όχι σε εξωτερικό συνεργάτη. Έχουμε δύο εναλλακτικές: 

Ή Διεύθυνση Καθαριότητας ή εξωτερικός συνεργάτης. Πρέπει να του δώσουμε το δικαίωμα 
όμως να συντάξει αυτή τη μελέτη.  
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Α, και αποφασίσατε να το δώσετε στην δική σας υπηρεσία.   

 
Ναι, διότι η Διεύθυνση Καθαριότητας έχει και περιβαλλοντολόγο, έχει και 
χημικό μηχανικό, έχει και υπομηχανικό, οπότε έχει τα τυπικά αλλά και 

ουσιαστικά προσόντα προκειμένου να συντάξει τη μελέτη. Αυτό είναι όλο και όλο.     
Και συγχρόνως προσθέτουμε και τους …  

 
 Άρα, τώρα το προσεγγίζουμε σωστά. Δηλαδή, αυτό θα είναι υπό τη 
μορφή μελέτης, αλλά προκειμένου να γίνει αυτή η μελέτη, είτε εντός - 

είτε εκτός, χρειάζεται μια απόφαση και εμείς σήμερα παίρνουμε την απόφαση να ξεκινήσει 
αυτή η μελέτη από την υπηρεσία του Δήμου    

 
Αυτό ακριβώς, συνάδελφε, αυτό ακριβώς. Και θα προχωρήσουμε μετά στη 
διαβούλευση επί της μελέτης.  
 
Κατάλαβα. Εμείς νομίζαμε ότι …  Εντάξει, εντάξει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΑΛΟΥΠΗΣ:  

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ:   

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  
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Λοιπόν, εγώ ψηφίζω υπέρ με τις επιφυλάξεις ότι δεν έχει ξεκαθαριστεί το 
γενικότερο πλαίσιο διαχείρισης των απορριμμάτων και μπορεί όλες αυτές οι 

κινήσεις να είναι και άστοχες.  
Ψηφίζω υπέρ με αυτές τις επιφυλάξεις.   

 
Και εμείς ψηφίζουμε υπέρ στη λογική της σύστασης της επιτροπής και στη 
βασική εισήγηση, όχι στον μπούσουλα που υπάρχει αυτό θα το δούμε.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, ψηφοφορία.  

 
Εμείς αυτά που είπαμε, ψηφίζουμε ΥΠΕΡ και τη λογική που βάλαμε την 
αναφέραμε. Δηλαδή, ψηφίζουμε τη σύσταση της Επιτροπής, αυτά που λέει η 

εισήγηση, όχι όμως στο παράρτημα αυτό που ήρθε. Σε αυτό είναι λογική διαβούλευσης.  
 
ΦΩΝΗ: ……. (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 
 
ΑΛΟΥΠΗΣ: Ναι εντάξει, υπάρχει όμως μέσα το παράρτημα. 

 
Συγκεκριμένα το παράρτημα μπήκε χθες, απλά για να έχετε μια 
ενημέρωση ποια είναι η πρόταση τουλάχιστον από το Διευθυντή. Δεν 

χρειάζεται καν να μπει και εγώ ….. (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 
 
ΦΩΝΗ: Δεν ψηφίζουμε το παράτημα … 

 
Ε, όταν υπάρχει κάτι μέσα όμως πρέπει να αναφερθεί. Εντάξει;  
 

ΦΩΝΗ: Ενημερωτικό είναι αυτό, η εισήγηση λέει άλλο δεν λέει …. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Χριστόπουλε.  
 
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: …….(δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 

 
Ναι.  
Κύριε Αντωνόπουλε.  

 
Εμείς αυτό το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων και Αποβλήτων 
το θεωρούμε μια πολύ σημαντική υπόθεση για το Δήμο Καλαμάτας, αυτό 

συσχετίζεται και με αυτά που θα γίνουν στον περιφερειακό σχεδιασμό, αλλά θα έλεγα ότι είναι 
μια υπόθεση που ο Δήμος την κάνει μέχρι τώρα από μόνος του, αυτόνομα και το ίδιο μπορεί 
να συνεχίσει να κάνει, σύμφωνα με τις δυνατότητες που του παρέχει η νομοθεσία σήμερα, 
γιατί αυτό πριν δεν υπήρχε.  
Ως εκ τούτου είναι, κ. Βασιλόπουλε, μια πολύ σημαντική υπόθεση αυτή για το Δήμο, δεν 
αμφισβητώ το δυναμικό του Δήμου, ότι έχει περιβαλλοντολόγο, ότι έχει όλους τους 
ανθρώπους που μπορούν να το κάνουν, αλλά είναι μια υπόθεση θεωρώ εξειδικευμένη, την 
οποία καλό είναι ο Δήμος να την αναθέσει σε έναν ανεξάρτητο φορέα, με κάποιο κόστος, δεν 
έχει σημασία αυτό, γιατί θα προκύψουνε δεδομένα για το Δήμο πολύ πιο επιστημονικά και από 
ανθρώπους που έχουνε την εμπειρία στο να φτιάχνουν τέτοια πράγματα, ο Δήμος μπορεί να 
επιλέξει, δηλαδή, κάποιον τέτοιο συνεργάτη, με μελέτη που θα ανατεθεί όπως προβλέπεται 
από το νόμο κτλ., για να προκύψουνε επιπλέον στοιχεία, τα οποία οι δικοί μας οι άνθρωποι που 
είναι στο Δήμο Καλαμάτας, ίσως λόγω φόρτου εργασίας, ίσως λόγω μειωμένης εμπειρίας, να 
μην μπορούνε να τα συντάξουνε σε μία τέτοιου τύπου μελέτη. 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΑΛΟΥΠΗΣ:  

ΑΛΟΥΠΗΣ:  

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΑΛΟΥΠΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  
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Δηλαδή, να μην γίνει μια μελέτη μόνο και μόνο για να είμαστε εντάξει σύμφωνα με τη 
νομοθεσία, αλλά να γίνει μια μελέτη η οποία να βλέπει το πρόβλημα του Δήμου στα επόμενα 
χρόνια, στις επόμενες δεκαετίες και επίσης  να μπορεί να δώσει κάποιες νέες πληροφορίες 
σχετικά με τη διαχείριση και την τεχνολογία που γίνεται σήμερα με σύγχρονους τρόπους. 
Ως εκ τούτου, δεν το ψηφίζω.  

 
Δεν το ψηφίζετε, όχι λοιπόν. Αύριο θα το έχουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα 
χορτάσεις κουβέντα. Θα τα πεις όλα. Είναι το ίδιο θέμα και στο Δημοτικό 

Συμβούλιο αύριο.  
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.  
 
 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της  την προαναφερόμενη σχετική υπηρεσιακή εισήγηση, όπως αυτή συμπληρώθηκε 
και διαμορφώθηκε από τον Αντιδήμαρχο κ. Βασιλόπουλο,  καθώς  επίσης και της διατάξεις του 
άρθρου 73 του Ν. 3852/2010, μειοψηφούντος του κ. Αντωνόπουλου ο οποίος τάσσεται ΚΑΤΑ, 
κατά πλειοψηφία, 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας για: 
 

Ι.  την  έγκριση της  διαδικασίας εκπόνησης Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης 
Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δήμου Καλαμάτας   από τον  ίδιο το Δήμο 
Καλαμάτας, μέσω υπαλλήλων της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & 
Οχημάτων του Δήμου Καλαμάτας, 
 

ΙΙ.   τη συγκρότηση ομάδας έργου,  
αποτελούμενης από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης  Διαχείρισης 
Απορριμμάτων & Οχημάτων, την Προϊσταμένη του Τμήματος Ανακύκλωσης 
της ίδιας Διεύθυνσης και από δύο δημοτικούς συμβούλους εκ των οποίων 
ένας να προέρχεται από την πλευρά της πλειοψηφίας και ένας από τις 
παρατάξεις της μειοψηφίας,  
που θα έχει ως αρμοδιότητα το συντονισμό και την παρακολούθηση των 
δράσεων του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριµµάτων του Δήµου 
Καλαμάτας και θα αναλάβει να ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο σε 
τακτική βάση για την εξέλιξη και να εισηγείται σχετικά µε το θέµα, 

 
ΙΙΙ. τον ορισμό του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης εκπόνησης του εν λόγω 

Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης στο συντομότερο χρονικό διάστημα 
 

ΙV. την ένταξη αυτού του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης στον Επιχειρησιακό 
Σχεδιασμό του Δήμου Καλαμάτας, 

 
σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. 39948/20-8-2015 εισήγηση του Τμήματος 
Ανακύκλωσης της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Οχημάτων του Δήμου 
Καλαμάτας,  όπως αυτή συμπληρώθηκε από τον Αντιδήμαρχο κ. Βασιλόπουλο 
Αθανάσιο όσον αφορά  στη συγκρότηση ομάδας έργου και όσον αφορά στον ορισμό 
του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης εκπόνησης του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης 
Αστικών Στερεών Αποβλήτων, όπως αυτά καταχωρούνται αναλυτικά στο ιστορικό 
της παρούσας απόφασης. 
 
 

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

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ανδρέας Καραγιάννης  1. Αλούπης Παναγιώτης  

  2. Αντωνόπουλος Μιχαήλ 

  3. Δημόπουλος Δημήτριος 

  4. Κουτίβας Ηλίας 

  5. Μαρινάκης Σαράντος  

  6. Ντίντα Παναγιώτα 

  7. Χριστόπουλος Ιωάννης 

 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Καλαμάτα 1 Σεπτεμβρίου 2015 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 

  
 
 


