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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  6/2021  

ΑΠΟΦΑΣΗ  17/2021  

 
 
 
 
Στην Καλαμάτα σήμερα, την 19η Απριλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 2:15 μ.μ., συνέρχεται 

στην υπ΄ αριθμ. 6/2021 συνεδρίαση το Συμβούλιο της Κοινότητας Καλαμάτας, η οποία 

πραγματοποιείται με τηλεδιάσκεψη (με χρήση του λογισμικού zoom), σύμφωνα με τις διατάξεις 

της παρ. 1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τ. Α’) και της υπ’ αριθμ. 

426/77233/13-11-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών,  μετά την με αριθμ. πρωτ. 

32019/15-4-2021 πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη του Συμβουλίου 

σύμφωνα με το νόμο. 

 

Συμμετέχουν  στη  συνεδρίαση  οι κ.κ.:  1) Λύρας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Συμβουλίου, 2)  

Αλεξανδροπούλου Παναγιώτα, 3)  Αλεξόπουλος Δημήτριος,  4)  Γαϊτάνης Φώτιος, 5) Διασάκος 

Σπυρίδων, 6) Καλογεροπούλου Παναγιώτα, 7) Κουφαλάκου Ευαγγελία, 8) Μπάμπαλη  

Αικατερίνη, 9) Τσαλίκης Δημήτριος, 10) Τσώλης Ηλίας και 11) Χουσέας Σταύρος. 

 

Δεν συμμετέχουν, αν και κλήθηκαν, τα μέλη κ.κ. 1) Αλεξόπουλος  Ιωάννης, 2)Βασιλοπούλου 

Παναγιώτα, 3)  Καλαμουδάκου Αλεξάνδρα και 4) Χαχής Ευάγγελος.   

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη αυτής.   
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου για συζήτηση το 4ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης, το οποίο προτάσσεται της σειράς του και συζητείται 1Ο, με τίτλο: 

Λαχανόκηποι στην Κοινότητα Καλαμάτας. 

Το παρόν θέμα εντάχθηκε στην ημερήσια διάταξη κατόπιν σχετικής πρότασης του Μέλους του 
Συμβουλίου κ. Τσώλη Ηλία, στον οποίο δίνει το λόγο ο κ. Πρόεδρος προκειμένου να το 
εισηγηθεί ενώπιον του Συμβουλίου και αυτός με τη σειρά του αναφέρεται στην από 19-4-2021 
εισήγησή του, η οποία είχε αποσταλεί στα Μέλη του Συμβουλίου προς ενημέρωση και έχει 
αναλυτικά ως εξής:  

 
Επαναλειτουργια δημοτικών λαχανόκηπων  

 

Κύριοι συνάδελφοι Το τελευταίο χρονικό διάστημα αρκετοί συμπολίτες μας μου παραπονέθηκαν 

σχετικά με τους δημοτικούς λαχανόκηπους 

Κάποιοι έχουνε κάνει αίτηση εδώ και ένα χρόνο και είναι στην αναμονή και κάποιοι άλλοι  πήραν την 

απάντηση ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμοι χώροι για καλλιέργεια από τις αρμόδιες υπηρεσίες 

Μάλιστα κάποιοι μου διαμαρτυρήθηκαν με έντονο τρόπο ότι θα βγουν και στα ΜΜΕ να καταγγείλουν 

τη δημοτική αρχή ότι κάνει χάρες και δίνει θέσεις σε δημοτικούς υπαλλήλους και σε κομματικά 

στελέχη της αρεσκείας της,  

Ενώ οι δημοτικοί λαχανόκηποι από τη στιγμή της δημιουργίας τους προορίζονταν και προορίζονται 

για τις ευπαθείς ομάδες 

Επισκέφτηκα εγώ ο ίδιος στους χώρους όπου υπάρχουν δημοτικοί λαχανόκηποι και στην Αγία Τριάδα 

και στο άσυλο και στο Σύνταγμα, Διαπίστωσα Πράγματι ότι υπάρχουν χώροι οι οποίοι είναι 

ακαλλιέργητη και κάποιοι έχουν καταντήσει και σκουπιδότοποι Συνομιλώντας με κατοίκους στο 

άσυλο μου κατήγγειλαν ότι έχουν πάρει δημοτικό λαχανόκηπο έμποροι οι οποίοι καλλιεργούν και 

εμπορεύονται, δηλαδή  πουλάνε, Μάλιστα κάποιος μου είπε ότι στο άσυλο έχει δοθεί θέση και σε 

κάτοικο από τη Μεσσήνη  

Επικοινώνησα με την γεωτεχνική υπηρεσία του δήμου και με την κυρία Στάμου η οποία είναι 

υπεύθυνη για τους δημοτικούς λαχανόκηπους και της ζήτησα τον κανονισμό λειτουργίας των 

δημοτικών λαχανόκηπων  

Με ενημέρωσε ότι οι δημοτικοί λαχανόκηποι πλέον δεν ισχύουν και έχουν καταργηθεί 

Προτείνω  προς το συμβούλιο της κοινότητας Καλαμάτας να ζητήσουμε την επαναλειτουργία των 

δημοτικών λαχανόκηπων  

Επίσης μου γεννάται το ερώτημα ότι εφόσον οι δημοτικοί λαχανόκηποι δεν ισχύουν πλέον γιατί 

εκμεταλλεύονται τη δημοτική γη κάποιοι οι οποίοι μάλιστα δεν έχουν ελεγχθεί αν ανήκουν Πράγματι 

σε ευπαθείς ομάδες;  

Αν θυμάμαι καλά όταν δημιουργήθηκαν οι δημοτικοί λαχανόκηποι στον κανονισμό λειτουργίας τους 

υπήρχε και ο όρος ότι θα κάνουν χρήση δωρεάν νερού για την καλλιέργεια βιολογικών προϊόντων για 

προσωπική τους χρήση και όχι για εμπόριο και ότι θα δίνουν το 10% της παραγωγής τους στο 

δημοτικό παντοπωλείο για να διατίθεται σε αδύναμες κοινωνικές ομάδες 

επίσης Αν θυμάμαι καλά έλεγε ότι θα υπάρχει στήριξη της γεωτεχνικής υπηρεσίας, των Γεωπόνων 

δηλαδή προς πολίτες που καλλιεργούν, δηλαδή να τους παρέχουν βοήθεια - εκπαίδευση και θα 

υπήρχε και μία βράβευση κιόλας του καλύτερου καλλιεργητή βιολογικών προϊόντων κάτι που όσο 

διαρκούν οι δημοτικοί λαχανόκηποι δεν θυμάμαι να έχει γίνει  
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Τελειώνοντας την εισήγηση μου προτείνω  προς το συμβούλιο της κοινότητας Καλαμάτας να 

ζητήσουμε την επαναλειτουργία των δημοτικών λαχανόκηπων είτε στους υπάρχουν χώρους είτε σε 

νέους χώρους Όπου η γεωτεχνική υπηρεσία θα υποδείξει ότι είναι κατάλληλη για καλλιέργεια  

Να μπουν αυστηρά κριτήρια αξιολόγησης και να διατίθεται αποκλειστικά για ευπαθείς ομάδες 

Να υπάρξει υποστήριξη από τη γεωτεχνική υπηρεσία του δήμου στους καλλιεργητές 

Να διατίθεται δωρεάν το νερό για την καλλιέργεια 

Να δίνεται από τους καλλιεργητές ένα ποσοστό της καλλιέργειας τους προς το κοινωνικό 

παντοπωλείο του δήμου για να διατίθεται σε  αδύναμες κοινωνικές ομάδες 

Και το κυριότερο να γίνεται τακτικός έλεγχος το χώρων και να διαπιστώνεται αν πράγματι ο 

δικαιούχος καλλιεργεί Γιατί δεν μπορεί κάποιος να παίρνει τη θέση για καλλιέργεια για ένα χρόνο και 

να καλλιεργεί Π.Χ καρπούζι το Καλοκαίρι Γιατί αυτό ορεκτικε και το χειμώνα να αφήνει το χώρο να 

βατώνει και να στερεί από κάποιον άλλον Το δικαίωμα να καλλιεργήσει αυτό που έχει ανάγκη η 

οικογένειά του 

 

Τσώλης Γ. Ηλίας  

Σύμβουλος της Δημοτικής κοινότητας Καλαμάτας  

 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση στην οποία συμμετέχει και ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Μπάκας 
Ιωάννης ενημερώνοντας το Σώμα σχετικά, στο τέλος δε της οποίας  ο κ. Πρόεδρος καταθέτει 
τη δική του πρόταση επί του παρόντος θέματος  που έχει ως εξής: 
«Να διερευνηθούν οι πραγματικές ανάγκες για χρήση λαχανόκηπων καθώς και η δυνατότητα 
επέκτασης αυτών». 
 
Με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης ακολουθεί ψηφοφορία σύμφωνα με την οποία 
οι κ.κ.  Λύρας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Συμβουλίου,  Αλεξανδροπούλου Παναγιώτα,    
Γαϊτάνης Φώτιος, Διασάκος Σπυρίδων, Καλογεροπούλου Παναγιώτα, Κουφαλάκου Ευαγγελία, 
Μπάμπαλη  Αικατερίνη, Τσαλίκης Δημήτριος και Χουσέας Σταύρος τάσσονται υπέρ της 
πρότασης του κ. Προέδρου, ο κ. Τσώλης Ηλίας τάσσεται υπέρ της δικής του πρότασης, ενώ ο 
κ. Αλεξόπουλος Δημήτριος τάσσεται υπέρ των λαχανόκηπτων.   
 
 
Το Συμβούλιο της Κοινότητας Καλαμάτας, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει 
υπόψη του τα παραπάνω, τις διατάξεις των άρθρων 73, 83 & 84 του Ν. 3852/2010 
«Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και το αποτέλεσμα της σχετικής 
ψηφοφορίας, κατά πλειοψηφία 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     

 
Ζητεί να διερευνηθούν οι πραγματικές ανάγκες για χρήση λαχανόκηπων καθώς και 
η δυνατότητα επέκτασης αυτών. 
 

 

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

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Λύρας Παναγιώτης   1. Αλεξανδροπούλου Παναγιώτα 

  2. Αλεξόπουλος Δημήτριος 
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  3. Γαϊτάνης Φώτιος 

  4. Διασάκος Σπυρίδων 

  5. Καλογεροπούλου Παναγιώτα 

  6. Κουφαλάκου Ευαγγελία 

  7. Μπάμπαλη Αικατερίνη 

  8. Τσαλίκης Δημήτριος 

  9. Τσώλης Ηλίας 

  10. Χουσέας Σταύρος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα, 26 Απριλίου 2021 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΛΥΡΑΣ 
 

 


