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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ   16/2014 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   69/2014 

 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 16η ∆εκεµβρίου 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 14:00 

στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της οδού Αριστοµένους 28, συνέρχεται στην 16η/2014 

συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την υπ’ αριθµ. 

πρωτ. 70784/12-12-2014 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύµφωνα µε το 

νόµο.  

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Καραγιάννης Ανδρέας, Αντιδήµαρχος 

Καλαµάτας, Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και από τα τακτικά µέλη οι κ.κ. 

1) Βεργόπουλος ∆ηµήτριος, 2) Γυφτέας Ηλίας, 3) ∆ηµόπουλος ∆ηµήτριος, 4) 

Μαρινάκης Σαράντος και 5) Χριστόπουλος Ιωάννης.   

 

∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα τα τακτικά µέλη κ.κ. 1) Αντωνόπουλος 

Μιχαήλ, 2) Μάκαρης Εµµανουήλ – Λεονάρδος και 3) Ντίντα Παναγιώτα. 

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα αναπληρωµατικά µέλη της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής κ.κ. Κουτίβας Ηλίας, Αλούπης Παναγιώτης και Καντζιλιέρη Χριστίνα - 

Ελευθερία, οι οποίοι συµµετέχουν  στη συνεδρίαση αυτή  αναπληρώνοντας τους κ.κ. 

Ντίντα Παναγιώτα, Μάκαρη Εµµανουήλ – Λεονάρδο και Αντωνόπουλο Μιχαήλ 

αντίστοιχα.   

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη όπως 

συνεδρίασης.  
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 1ο θέµα της ηµερήσιας 

διάταξης µε τίτλο : 

Συµµετοχή του ∆ήµου Καλαµάτας στο Πρόγραµµα ¨Ecomobility 2014 - 
2015¨ που διοργανώνεται από τον Οργανισµό ECOCITY. 

 

Η υπ’ αριθµ. πρωτ. 70412/11-12-2014 εισήγηση του Τµήµατος Συγκοινωνιών, 
Κυκλοφορίας & Σήµανσης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Καλαµάτας 
έχει αναλυτικά ως εξής:  

 

ΘΕΜΑ:  Συµµετοχή του ∆ήµου Καλαµάτας στο πρόγραµµα “Ecomobility 
2014-15” που διοργανώνεται από τον Οργανισµό ECOCITY. 

Σχετ.: Το υπ' αριθµόν 60134/23-10-2014 έγγραφο 

 
Η εκστρατεία “Ecomobility 2014-15 ” είναι ένα σηµαντικό πρόγραµµα που 
καλλιεργεί έντονα την περιβαλλοντική διάπλαση των εφήβων, µέσα από το 
µήνυµα «Οι Μαθητές Ερευνούν, οι Πόλεις Ενηµερώνονται, η Κοινωνία 
Ευαισθητοποιείται», µε σκοπό την ευρύτερη διάδοση στην οικογένεια, στο 
σχολείο και στην τοπική κοινότητα τα οφέλη της Πράσινης Μετακίνησης. 
 
Το πρόγραµµα, όπως φαίνεται και στο συνηµµένο έγγραφο, διοργανώνεται 
από τον Εθελοντικό Οργανισµό ECOCITY και είναι υπό την Αιγίδα 
σηµαντικών Υπουργείων. 
 
Τα Εκπαιδευτήρια Μπουγά έχουν αποστείλει αίτηση συµµετοχής στο 
πρόγραµµα “Ecomobility 2014-15 ”, για 12η συνεχόµενη χρονιά, και οµάδες 
µαθητών θα ερευνήσουν την πόλη και µε τη βοήθεια Επιστηµονικών 
Ιδρυµάτων θα µελετήσουν τα περιβαλλοντικά προβλήµατα, τα οποία 
προκαλούνται από τις συνθήκες και τις συνήθειες µετακίνησης των κατοίκων 
της περιοχής. 
 
Η συµµετοχή και ο ρόλος του ∆ήµου είναι ουσιαστικός στην οργάνωση της 
εκδήλωσης παρουσίασης των προτάσεων και στην προώθηση του µηνύµατος 
στους πολίτες για αλλαγή συµπεριφορών στη µετακίνησή τους. 
 
Επισηµαίνεται ότι µε την προηγούµενη 545/2014 Απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου έχει αποφασιστεί η συµµετοχή του ∆ήµου στην εκστρατεία 
“Free Mobility”, που διοργανώνεται από τον ίδιο Οργανισµό (ECOCITY) και 
στην οποία συµµετέχει το ΕΕΕΕΚ Καλαµάτας. Έτσι, µετά τον ορισµό ατόµου 
για συνεννόηση µε το ECOCITY, και µε σκοπό τη µείωση των εξόδων, θα 
γίνει προσπάθεια να διοργανωθούν ταυτόχρονα οι δύο παρουσιάσεις και θα 
ενηµερωθούν µε νέα εισήγηση τα αρµόδια συλλογικά όργανα. 

 
Μετά από τα παραπάνω, εισηγούµαστε: 

1. Την έγκριση συµµετοχής στο πρόγραµµα “Ecomobility 2014-15” που 
διοργανώνεται από τον Οργανισµό ECOCITY. 
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2. Την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου Καλαµάτας κου. Παναγιώτη Νίκα, 
όπως υπογράψει οποιοδήποτε έγγραφο είναι απαραίτητο. 

 
 
Συν/να: 1) Το υπ’ αρ. πρωτ. 60134/23-10-2014 έγγραφο. 

 
 
                                                                                  Καλαµάτα 10 - 12 - 2014 
                                ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ,  
                                  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΗΜΑΝΣΗΣ  

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 
ΠΟΛ. ΜΗΧ. – 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

(υπογραφή) 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΣΑΡΑΝΤΟΣ Χ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ 

 

 
 
 
Η εισήγηση του Αντιδηµάρχου κ. Μαρινάκη καθώς και η διαλογική συζήτηση που 
διεξάγεται επί του θέµατος, έχει ως εξής : 

 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Μαρινάκη, έχετε το λόγο.  

 
Όπως είχαµε µνηµονεύσει σε προηγούµενη συνεδρίαση, συµµετέχει ο 
∆ήµος στο ¨Free Mobility¨, τώρα έρχεται και το ¨Ecomobility¨. Θα 

πάρουµε µια καταρχήν απόφαση, για την συµµετοχή του ∆ήµου στο πρόγραµµα αυτό, 
για το οποίο έχει συµµετοχή για πάρα πολλά χρόνια και είναι και ένας καταξιωµένος 
θεσµός. Ένα πρόγραµµα που εξελίσσεται, µε πολλούς µαθητές να κάνουν εργασίες, οι 
οποίες τυγχάνουν αξιολόγησης και πανελληνίως.  
Παίρνουµε σήµερα και εισάγεται και στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, για την συµµετοχή του 
∆ήµου στο πρόγραµµα αυτό και την εξουσιοδότηση στο ∆ήµαρχο, να υπογράψει 
τυχόν έγγραφα, που θα απαιτηθούν. ∆εν έχω κάτι περισσότερο.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Οµόφωνα;  

 
Κάπου εδώ πέρα, στο έγγραφο αυτό, στην εισήγηση, αναφέρεται µε 
σκοπό µείωσης των εξόδων. «Μετά τον ορισµό ατόµου, για συνεννόηση 

µε το ECOCITY και µε σκοπό την µείωση των εξόδων». ∆ηλαδή ποια είναι τα έξοδα τα 
προγραµµατισµένα; 
Και δεύτερον, βλέπω εδώ, συµµετέχουν µόνιµα τα ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΑ ΜΠΟΥΓΑ. Τα 
δηµόσια σχολεία, έχουν συµµετάσχει ποτέ; Υπάρχει… γίνεται κάποια πρόσκληση και… 

 
Ενηµερώνονται και τα σχολεία τα δηµόσια και στο παρελθόν είχαµε και 
πάρα πολύ καλές εργασίες από δηµόσια σχολεία. Παράδειγµα, αν 

θυµάµαι καλά, το µουσικό είχε µια πάρα πολύ καλή εργασία στο παρελθόν, αλλά αυτό 
δεν σηµαίνει ότι δεν µπορεί να συµµετέχουν και φέτος. Θα προσκληθούν, θα 
ενηµερωθούν.  
Και σε ό, τι έχει σχέση µε το κόστος που λέτε, επειδή, υπάρχει προσπάθεια να 
συνδιοργανωθεί το Ecomobility µε το Free Μobility, δεν έχει διαµορφωθεί κόστος 
ακόµη. Σε κάποιες περιπτώσεις στο παρελθόν, ήταν ελάχιστα έως µηδαµινά. Θα 
επανέλθουµε γι’ αυτό.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ερωτήσεις. 
 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ:  

ΑΛΟΥΠΗΣ:  

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ:  
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Εµείς, έχουµε το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, που είναι 
ένα κέντρο για την εκπαίδευση και συνεργάζεται µε το ∆ήµο και 

µάλιστα ο ∆ήµος του έχει παραχωρήσει και τα κτίρια του παλαιού δηµαρχείου στην 
παραλία, στη Θουκυδίδου, που είναι µια πρωτοβουλία που έχει κάνει µε τα 
περιβαλλοντικά ζητήµατα. Τώρα, αυτός ο οργανισµός τέλος πάντων, αυτή η 
εθελοντική οργάνωση, τι είναι; Οικολογική οργάνωση, τι είναι; Εθελοντική οργάνωση 
είναι; Τι είναι αυτό;  
Θα µπορούσε αν θέλουν, στα πλαίσια της ευαισθητοποίησης, να υπάρχει µια 
συνεργασία µε το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, µια και εκεί γίνονται 
συγκροτηµένες παρεµβάσεις, βιωµατικές προσεγγίσεις, που πιστεύω ότι θα πρόσφερε 
και περισσότερα. 
 Και δεύτερον είναι µε το κόστος, που είπε και ο κ. Αλούπης. Τι γίνεται µε το κόστος; 
∆ηλαδή βλέποντας και κάνοντας πάει; 

 
∆εν ξέρω τι περιθώρια µπορούν να δηµιουργηθούν, έτσι ώστε να 
υπάρξει αυτή η δυνατότητα, ενεργοποίησης της Περιβαλλοντικής. 

Αυτό να το δούµε, πώς µπορεί να αξιοποιηθεί αυτή η δυνατότητα.  
Σε ό, τι έχει να κάνει µε κόστος, είναι ειλικρινές αυτό που σας λέω. Επειδή θα 
συνδιοργανωθούν κατά πάσα πιθανότητα, τα κόστη, θα είναι πάρα πολύ µικρά. Αλλά 
όπως και να έχει θα επανέλθουµε. Εδώ δεν είναι… σήµερα δεν παίρνουµε απόφαση για 
το κόστος. Ας µείνουµε στο παρελθόν, σε κάποιες περιπτώσεις οργάνωσης αυτών των 
προγραµµάτων, δεν υπήρχε κόστος, ήταν ελάχιστο, εκτυπώνοντας την αφίσα ή κάποια 
µικροέξοδα, ασήµαντα. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τοποθετήσεις έχουµε; Όχι. Πάµε σε ψηφοφορία.  
 
ΑΛΟΥΠΗΣ: Απλώς, όσον αφορά το κόστος, θα επανέλθουµε. Αυτό. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ψηφοφορία. 

 
Και εγώ ψηφίζω υπέρ, µε επιφυλάξεις. Γιατί, πρώτον, δεν έχει 
ενηµερωθεί το σύνολο των σχολείων.  

∆εν είναι δυνατόν, να έχουµε 70 σχολικά συγκροτήµατα στο ∆ήµο Καλαµάτας, 
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας και να βλέπουµε µια συµµετοχή του ΕΕΕΕΚ που 
βεβαίως είναι προς τιµήν τους, το ΕΕΕΕΚ,  δεν ξέρω αν γνωρίζετε όσοι δεν είστε στην 
εκπαίδευση, είναι το επαγγελµατικό εργαστήριο για παιδιά µε ειδικές ανάγκες άνω των 
15 ετών. Και βλέπουµε και ένα ιδιωτικό εκπαιδευτήριο, που βεβαίως ο Μπουγάς, 
µπορεί να τα κάνει και καλά κάνει ο άνθρωπος, στα πλαίσια της καλώς εννοούµενης 
διαφήµισης, προκειµένου να έχει και πελάτες και καλά κάνει. Αλλά βλέπουµε, ότι  δεν 
υπάρχει µια συµµετοχή των σχολείων και αυτό που µας προβληµατίζει είναι και το 
κόστος και ταυτόχρονα υπάρχει οργανωµένη δοµή γιατί το Κέντρο Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης, έχει οργανωµένη δοµή και µάλιστα, κάτω από την αιγίδα του Υπουργείο 
Παιδείας.  

 
Είναι µια ΜΚΟ του κράτους, Γιάννη, το Κέντρο Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης. Και αυτοί που ερχόνται είναι ανταγωνιστές.  

 
Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης δεν είναι ΜΚΟ, είναι 
υπηρεσία κανονική. Υπάρχει υπεύθυνος εκπαιδευτικός, υπάρχουν 

αποσπασµένοι εκπαιδευτικοί. Είναι µια υπηρεσία του ελληνικού Υπουργείου Παιδείας. 
∆εν είναι µια δοµή πέρα από το Υπουργείο Παιδείας. 
 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ:  

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ:  
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Απλά, δεν ξέρω αν είναι εφικτό αυτό το πράγµα, όπως είπε και ο κ. 
Χριστόπουλος, την προηγούµενη φορά, είχαµε τα άτοµα µε κινητικά 

προβλήµατα. Υπάρχει κάποιο πρόγραµµα, που αυτή η εθελοντική οµάδα, σε 
συνεργασία µε τα υπουργεία, έχει κάποιο πρόγραµµα κάθε χρόνο, και λέει, 
«Παραχωρούµε στην Καλαµάτα, για τα συγκεκριµένα προγράµµατα, για τα σχολεία, 
και ναι, υπάρχουν σχολεία που µπορούν να δηλώσουν συµµετοχή»; ∆ηλαδή, πρέπει να 
υπάρχει κάποιο πρόγραµµα γι’ αυτό. Κάνω λάθος; Πώς δηλαδή ενηµερώνονται τα 
σχολεία ότι υπάρχει το συγκεκριµένο για τα άτοµα µε κινητικά προβλήµατα, το 
συγκεκριµένο για το περιβάλλον; Πότε το βλέπουµε; Τελευταία στιγµή; Και κάθε φορά 
φέρνουµε άλλο στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο;. Μπορεί να είναι η ερώτηση µου… επειδή 
δεν γνωρίζω.  

 
∆εν είµαι πρόχειρος να απαντήσω µε ποιο τρόπο έχουν ενηµερωθεί τα 
σχολεία, αλλά αύριο το πρωί να σας το πω. Θεωρώ όµως, επειδή στο 

παρελθόν, αυτό το πρόγραµµα εξελίσσεται 12 χρόνια, δεν είναι ούτε χθεσινό, ούτε 
προχθεσινό… 
 
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: …(δεν ακούγεται) 

 
Κι αυτό να το ζητήσουµε από την υπηρεσία. 
…θεωρώ όµως, ότι υπάρχει οπωσδήποτε ενηµέρωση στα σχολεία, γιατί 

δεν µπορεί επιλεκτικά να γίνεται ενηµέρωση µόνο στο ειδικό σχολείο που είπαµε 
προηγουµένως, ή στο ιδιωτικό ή σε άλλα σχολεία στο παρελθόν, τα οποία είχαν και 
πολύ καλές εργασίες, οι οποίες αξιολογήθηκαν σε επίπεδο χώρας. ∆εν είµαι πρόχειρος 
να το απαντήσω σήµερα, για τον τρόπο µε τον οποίο διαχέεται αυτή η ενηµέρωση, 
στις σχολικές µονάδες.  

 
Ωραία, εγώ είµαι υπέρ, µε επιφυλάξεις για το κόστος, αλλά πιο πολύ 
και για το πρόγραµµα και πώς ενηµερώνονται όλα τα σχολεία της 

περιοχής µας.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Οµόφωνα λοιπόν.  
 
 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης αφού 
λαµβάνει υπόψη της τα προαναφερόµενα,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο: 

Ι. την έγκριση της συµµετοχής  του ∆ήµου Καλαµάτας στο πρόγραµµα 
“Ecomobility 2014-15” που διοργανώνεται από τον Οργανισµό ECOCITY, 
το οποίο καλλιεργεί έντονα την περιβαλλοντική διάπλαση των εφήβων, 
µέσα από το µήνυµα «Οι Μαθητές Ερευνούν, οι Πόλεις Ενηµερώνονται, η 
Κοινωνία Ευαισθητοποιείται», µε σκοπό την ευρύτερη διάδοση στην 
οικογένεια, στο σχολείο και στην τοπική κοινότητα τα οφέλη της 
Πράσινης Μετακίνησης, 

ΙΙ. την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου Καλαµάτας κ. Παναγιώτη Νίκα για τις 
παραπέρα νόµιµες ενέργειες και την υπογραφή οποιουδήποτε 
απαραίτητου εγγράφου,   

 

ΚΑΝΤΖΙΛΙΕΡΗ:  

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ:  

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: 

ΚΑΝΤΖΙΛΙΕΡΗ: 



Συνεδρίαση :  16/2014 Τρίτη 16 / 12 / 2014 ΑΠΟΦΑΣΗ   69/2014 

Πρακτικά Επιτροπής Ποιότητας Ζωής   6

σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 70412/11-12-2014 πρόταση του 
Τµήµατος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας & Σήµανσης της ∆ιεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Καλαµάτας, 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 ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ανδρέας Καραγιάννης  1. Αλούπης Παναγιώτης 

  2. Αντωνόπουλος Μιχαήλ 

  3. Βεργόπουλος ∆ηµήτριος  

  4. Γυφτέας Ηλίας  

  5. ∆ηµόπουλος ∆ηµήτριος 

  6. Καντζιλιέρη Χριστίνα – Ελευθερία  

  7. Κουτίβας Ηλίας   

  8. Μαρινάκης Σαράντος  

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 18 ∆εκεµβρίου 2014 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 
(ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 

  
 
 


