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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   6/2018 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   29/2018 

 

 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 11η Απριλίου 2018, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 12:00 μεσ., 

στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99, συνέρχεται στην 06η/2018 συνεδρίαση η 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 14329/05-04-

2018 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) Θεοφιλόπουλος Ιωάννης, 4) Μαρινάκης Σαράντος  και 5) Ντίντα 

Παναγιώτα.  

 

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Βασιλόπουλος Αθανάσιος, 

2) Μπάκας Ιωάννης και  3) Μπεχράκης Σταμάτης.  

 

Επίσης στη συνεδρίαση παραβρίσκεται το αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής κ. Φαββατάς Δημήτριος ο οποίος συμμετέχει στη συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας τον 

κ. Μπεχράκη Σταμάτη. 

 

 

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 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

με τίτλο : 

Χαρακτηρισμός ή μη ως μνημείου του παλαιού λιθόστρωτου μονοπατιού το οποίο 
συνδέει τους οικισμούς της Κάτω Βέργας, της Άνω Βέργας και τον Άγιο Γεώργιο της 

Δημοτικής Κοινότητας Βέργας του Δήμου Καλαμάτας. 

 
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην από 22-03-2018 σχετική εισήγηση της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, που ήταν στο φάκελο του θέματος προς 
ενημέρωση και η οποία έχει αναλυτικά ως εξής:  

 

ΘΕΜΑ: Χαρακτηρισμός ή μη ως μνημείου του παλαιού λιθόστρωτου μονοπατιού το οποίο 
συνδέει τους οικισμούς της Κάτω Βέργας, της Άνω Βέργας και τον Άγιο Γεώργιο, του Δήμου 
Καλαμάτας της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, φερόμενης ιδιοκτησίας Δήμου 
Καλαμάτας. 
 

Σχετ:Το με αρ.πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ ΔΠΑΝΣΜ 20121/1873/149 15-02-18 (9733/05-
03-2018)  έγγραφο της ΥΠΠΟΑ/ΔΠΑΝΣΜ  
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

    Κατόπιν των παραπάνω εγγράφων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 

εισηγούμεθα τον χαρακτηρισμό ως μνημείου του παλαιού λιθόστρωτου μονοπατιού στην 
περιοχή των οικισμών Άνω Βέργα και Κάτω Βέργα , του Δήμου Καλαμάτας καθώς τα 
ξερολιθικά λιθόστρωτα σ' όποια κατηγορία ή μορφή συναντώνται αποτελούν σημαντικά 
αρχιτεκτονικά στοιχεία. Συμφωνούμε επίσης, ότι  αποτελεί τεκμήριο τόσο για την μελέτη των 
ειδικών αυτών κατασκευών από τεχνική άποψη, όσο και για την οργάνωση και λειτουργία της 
ευρύτερης περιοχής του και κατά συνέπεια η διατήρηση και προστασία του είναι σημαντική για 
την τεκμηρίωση της εξέλιξης της από κοινωνική, οικονομική και πολιτισμική άποψη στα μέσα 
του 19ου αιώνα.  

    Το συγκεκριμένο μονοπάτι, γραμμικό μονοπάτι με διαδρομή  μήκους 2,5-3 Κm από Κάτω 
Βέργα μέχρι Άνω Βέργα και 2-2,5 Κm από Άνω Βέργα μέχρι την εκκλησία του Αγ.Γεωργίου , 
βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τον αστικό χώρο της πόλης της Καλαμάτας και είναι εύκολο 
προσβάσιμο από τους κατοίκους της.  

    Επισημαίνουμε μόνο ότι ο χαρακτηρισμός του θα πρέπει να δίνει την δυνατότητα, 

πέρα από τις απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης του, άμεσα 
απαραίτητες για το τμήμα από Άνω Βέργα μέχρι την εκκλησία του Αγ.Γεωργίου, να μπορούν 
να υλοποιηθούν και μικρές παρεμβάσεις στο άμεσο περιβάλλον του. Οι παρεμβάσεις 
αυτές (ξύλινα καθιστικά ,ξύλινη περίφραξη, πινακίδες πληροφόρησης , διαμόρφωση-επισήμανση  
αρχής και τέλους του)  θα βοηθήσουν στην ανάδειξη του  , την ανάπτυξη του οικοτουρισμού και 
ειδικότερα του ορειβατικού τουρισμού καθως και στην γενικότερη ευαισθητοποίηση του 
πληθυσμού σε θέματα περιβαλλοντικής συνείδησης και  αρχιτεκτονικής. 
 

 
Καλαμάτα  21 - 3- 2018 

 
Ο Συντάκτης 

Νικόλαος Γιαννακόπουλος 
      Αρχιτέκτων Μηχανικός M.Sc. 

                   Καλαμάτα  22 - 3 - 2018 
                          ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Διευθυντής 
Τεχνικών Υπηρεσιών 

 

Βασίλειος Τζαμουράνης 
   Πολιτικός Μηχανικός 
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Η διαλογική συζήτηση που διεξάγεται επί του θέματος, αναλυτικά έχει ως εξής : 

 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Διατηρητέο μονοπάτι δεν είναι αυτό;  

 
Ναι, εννοείται, διατηρητέο. Έχουμε τη σχετική απόφαση και του Υπουργείου 
Πολιτισμού.  

 
Με τις καταπατήσεις τι γίνεται εκεί πέρα; Έχουμε τίποτα καταπατήσεις σε 
αυτό το μονοπάτι;  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν γνωρίζω.  

 
Ο Δήμος εδώ, η Πολεοδομία ξέρω εγώ… 
Είναι ελεύθερο, δηλαδή, μπορεί να γίνει…  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν το γνωρίζω. Δεν νομίζω ότι αφορά το συγκεκριμένο.  
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 

 
Υπάρχουν ερωτήσεις;  
Να μιλήσει ο κ. Πρόεδρος πρώτα. 

 
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Να ακουστεί ο Πρόεδρος εδώ πέρα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εννοείται, ο Πρόεδρος, τώρα θα του έδινα...  

 
Πόσο σημαντικό είναι να χαρακτηριστεί ως διατηρητέο μνημείο του 
πολιτιστικού και φυσικού και ιστορίας, πόσο επώδυνο είναι η όποια προοπτική 

παρεμβάσεων στην περιοχή.   
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Πρόεδρος έχει το λόγο.  

 
(Πρόεδρος Συµβουλίου ∆ηµοτικής Κοινότητας Βέργας): Για να γνωρίσουμε 
ακριβώς τι γίνεται, μιλάμε για το κομμάτι, γιατί έχει χαρακτηριστεί ήδη ένα τμήμα του 

μονοπατιού, μιλάμε από την Κάτω Βέργα στη βρύση της Άνω Βέργας, γιατί η Κάτω Βέργα έχει 
δύο βρύσες. Την Κάτω Βέργα και την άνω βρύση. Από την άνω βρύση και συνεχίζουμε μέχρι 
την Άνω Βέργα και διασχίζουμε την Άνω Βέργα και φτάνουμε μέχρι τον Άγιο Γιώργη.  

Πράγματι αυτό είναι ένα…, μάλλον μισό-μισό μπορούμε να πούμε είναι λιθόστρωτο, φαίνεται 
καθαρά ότι είναι από πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή μιλάμε μπορεί να είναι και 200 χρονών και 
ζητάμε να χαρακτηριστεί όπως είναι η πρόταση εδώ γιατί εμείς θέλουμε να διατηρηθεί. 
Βλέπουμε ότι από άποψη και οικονομικής και ανάπτυξης της περιοχής και οικοτουρισμού και 
ορειβατικού τουρισμού κλπ. νομίζω ότι θα είναι πραγματικά ένα μνημείο για την περιοχή και 
προτείνουμε να γίνει σύμφωνα με την πρόταση. 

Τώρα ως θέματα που έχουμε αναφέρει, είτε που αναφέρετε για τομές κτλ. νομίζω ότι δεν θα 
χρειαστούνε. Είναι μία περιοχή η οποία έχει πάρει τη διαδρομή της, υπάρχει το μονοπάτι, θα 
πρέπει να διατηρηθεί. Ας το καταλάβουμε όλοι ότι πρέπει να διατηρηθεί αυτό το μονοπάτι. 
Τώρα δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε αν κάποια στιγμή θα χρειαστεί να κάνουμε κάποια τομή 
ή αυτό κτλ. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα συζητηθεί εάν υπάρχει εκείνη τη στιγμή, δηλαδή, αν 
μπορεί να γίνει ή όχι. Τώρα εμείς προτείνουμε σαν Κοινότητα αυτό που προτείνει και η 
Υπηρεσία. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ:  

ΧΕΙΛΑΣ 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερωτήσεις και τοποθετήσεις.  
 
Κύριε Πρόεδρε, δεν έχουμε ερωτήσεις, εμείς συμφωνούμε με το θέμα, το έχουμε 
αναδείξει σαν συνδυασμός και ιδιαίτερα ο σύμβουλός μας ο κ. Θεοφιλόπουλος 

έχει κάνει αγώνα γι’ αυτή τη διαδικασία, πιστεύουμε αφού είναι και θετική και η Τοπική 
Κοινότητα συμφωνούμε όπως είναι η εισήγηση.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συμφωνείτε;  
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Συμφωνούμε.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάμε σε ψηφοφορία. Ομόφωνα. 
  
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 
 
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Συμφωνώ ανέκαθεν με τις προτάσεις των Προέδρων.  

 
Ευχαριστούμε.  

Ομόφωνα η απόφαση.  

 
 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της τα προαναφερόμενα, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 73 του 
Ν.3852/2010,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τον χαρακτηρισμό ως μνημείου του παλαιού 
λιθόστρωτου μονοπατιού το οποίο συνδέει τους οικισμούς της Κάτω Βέργας, της 
Άνω Βέργας και τον Άγιο Γεώργιο της Δημοτικής Κοινότητας Βέργας του Δήμου 
Καλαμάτας, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην από 22/03/2018 εισήγηση της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία αναλυτικά καταχωρείται στο 
ιστορικό της απόφασης αυτής. 
 

 

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. Αντωνόπουλος Μιχαήλ 

  2. Βεργόπουλος Δημήτριος 

  3. Θεοφιλόπουλος Ιωάννης 

  4. Μαρινάκης Σαράντος 

  5. Ντίντα Παναγιώτα 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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  6. Φαββατάς Δημήτριος  

 

Ακριβές Απόσπασμα 
Καλαμάτα 17 Απριλίου 2018 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
ΑΝΔΡΕΑΣ Ν. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 

 
 
 
 
 
 
  


