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ΑΠΟΦΑΣΗ 35/012
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 16η Μαΐου 2012, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στο
∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της οδού Αριστοµένους 28, συνέρχεται στην 7η/2012
συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την υπ’ αριθµ.
πρωτ. 27773/11-5-2012 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύµφωνα µε το
νόµο.
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Χρήστος Ριζάς, Αντιδήµαρχος Καλαµάτας,
Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και από τα τακτικά µέλη οι κ.κ. 1)
Αδαµόπουλος Ιωάννης, 2) ∆ηµόπουλος ∆ηµήτριος, 3) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 4)
Καραγιάννης Ανδρέας, 5) Μανδηλάρης Ιωάννης και 6) Νιάρχος Αναστάσιος.

∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα τα τακτικά µέλη κ.κ.: 1) Αθανασόπουλος
Κων/νος και 2) Μωρακέας Σπυρίδων.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης οι επικεφαλής των δηµοτικών παρατάξεων
«ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» κ. Μπρεδήµας Θεόδωρος και «∆ΙΚΤΥΟ
ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» κ. Μπεχράκης Σταµάτης.

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 εκτός ηµερήσιας διάταξης
θέµα που το Σώµα αποδέχθηκε να συζητηθεί µαζί µε τα τακτικά θέµατα λόγω του
κατεπείγοντος χαρακτήρα του, µε τίτλο :
∆ηµιουργία Βιολογικού ∆ηµοτικού Λαχανόκηπου από το ∆ήµο Καλαµάτας.
Κατά τη συζήτηση του θέµατος παραβρίσκεται ο ∆ιευθυντής Γεωτεχνικών Υπηρεσιών
του ∆ήµου, κ. Λιοντήρης.

Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Αδαµόπουλος, αναφέρεται στην υπ’ αριθµ. πρωτ.
27827/11-5-2012 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου
Καλαµάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΥ ΑΠΟ
ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Σε πολλά αστικά κέντρα του εξωτερικού, και µάλιστα σε όλες τις ανεπτυγµένες χώρες
της ∆ύσης, οι ∆ηµοτικές Υπηρεσίες έχουν δηµιουργήσει Κοινοτικούς Λαχανόκηπους
(Community Gardens). Η καλλιέργεια των αστικών λαχανόκηπων πραγµατοποιείται µε
τρόπο βιολογικό.
Η δράση έχει παιδευτικό και κοινωνικό χαρακτήρα. Ο καλλιεργητής µυείται στη
διαδικασία της φύτευσης, της καλλιέργειας και παραγωγής, εκπαιδεύεται και εκπαιδεύει τους
οικείους του, αλλά και εισπράττει τους καρπούς της προσπάθειάς του.
Η ∆/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Καλαµάτας
εισηγείται
Α. Να γίνει πιλοτικά δηµοτικός λαχανόκηπος µια έκταση περίπου πέντε (5)
στρεµµάτων (2,5 στρ. + 2,5 στρ.) στην περιοχή πίσω από το δηµοτικό πάρκινγκ της οδού
Ναυαρίνου, σε δηµοτικά οικόπεδα. Υπάρχει πηγάδι εντός του ενός οικοπέδου που η µέγιστη
παροχή του είναι 10 µ3/ώρα.
Στους δηµότες θα παραχωρούνται 50 τετραγωνικά µέτρα στα οποία θα καλλιεργούν
λαχανικά βιολογικής γεωργίας της οποίας η παραγωγικότητα είναι µειωµένη κατά 25-30%
σε σχέση µε τη συµβατική γεωργία. Συχνά ο ∆ήµος θα παρέχει και την αναγκαία
τεχνογνωσία µε ειδικά σεµινάρια σε όσους αναλαµβάνουν για πρώτη φορά να καλλιεργήσουν
λαχανικά.
Β. Την κατάρτιση τού κανονισµού λειτουργίας του ∆ηµοτικού Λαχανόκηπου, ο οποίος θα
είναι υποχρεωτικός για τους συµµετέχοντες ως εξής :

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΥ

1. Ο ∆ήµος θα παραχωρήσει σε ενδιαφερόµενους δηµότες τεµάχια έκτασης πενήντα
(50) τετραγωνικών µέτρων στο ∆ηµοτικό οικόπεδο 5,0 περίπου στρέµµατα για την
καλλιέργεια ετήσιων λαχανικών και φρούτων µε δική τους φροντίδα που θα προορίζονται για
την κάλυψη των αναγκών των οικογενειών τους.
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2. ∆εν θα υπάρχει ενοίκιο, όµως οι δικαιούχοι δεν θα µπορούν να πωλούν τα
παραγόµενα προϊόντα, τα οποία θα προορίζονται αποκλειστικά για οικογενειακή
κατανάλωση.
3. Η επιλογή και διάθεση των τεµαχίων θα γίνει βάσει ζήτησης και κοινωνικών
κριτηρίων. Στους δικαιούχους που θα επιλεγούν θα παραχωρείται χρονικό περιθώριο ενός
µήνα για την έναρξη της καλλιέργειας. Σε περίπτωση µη αγροτικής αξιοποίησης µέσα σε αυτό
το διάστηµα, η έκταση θα παραχωρείται σε άλλον ενδιαφερόµενο.
4. Η παραχώρηση θα γίνεται για χρονικό διάστηµα 12 µηνών.
5. Οι δαπάνες για κατεργασία εδάφους, προµήθεια σπόρων ή φυταρίων και εργαλείων
θα βαρύνουν τους ενδιαφερόµενους.
6. ∆εν επιτρέπεται η παραχώρηση περισσότερων από πενήντα (50) τετραγωνικών
µέτρων στην ίδια οικογένεια.
7. Οι καλλιεργητές πρέπει απαραίτητα να είναι κάτοικοι του ∆ήµου Καλαµάτας.
Προτεραιότητα θα δοθεί στους κατόχους χαµηλών εκκαθαριστικών σηµειωµάτων και
πολιτών που δεν διαθέτουν αγροτεµάχια. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει οι
ενδιαφερόµενοι να καταθέσουν στο ∆ήµο, όταν ανακοινωθεί η ηµεροµηνία υποβολής των
αιτήσεων, είναι:
 Αίτηση
 Φωτοτυπία ταυτότητας.
 Πιστοποιητικό µόνιµης κατοικίας
 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 Φορολογική ∆ήλωση και Ε9
8. Η καλλιέργεια των λαχανόκηπων που θα παραχωρηθούν πρέπει να γίνεται µόνο µε
βιολογικές µεθόδους απαγορευόµενης της χρήσης χηµικών λιπασµάτων, ζιζανιοκτόνων και
φυτοφαρµάκων στους ατοµικούς λαχανόκηπους.
9. Οι καλλιεργητές των λαχανόκηπων θα πρέπει να παρακολουθήσουν υποχρεωτικά τα
µαθήµατα βιολογικής καλλιέργειας που θα οργανώσει ο ∆ήµος.
10. Οι καλλιεργητές οφείλουν να σέβονται και να µην προξενούν βλάβες µε τους
χειρισµούς τους σε διπλανούς λαχανόκηπους.
11. Αντίγραφο του κανονισµού πρέπει να παραδίδεται σε κάθε καλλιεργητή, ο οποίος
θα υπογράφει στο σχετικό έγγραφο παραχώρησης του ∆ήµου ότι τον αποδέχεται στο σύνολό
του και ότι θα τον τηρήσει.
12. Σε περίπτωση που τα υπάρχοντα κηποτεµάχια δεν επαρκούν για την κάλυψη των
αναγκών όσων εκδήλωσαν ενδιαφέρον, η ∆ηµοτική Επιτροπή Λαχανόκηπου µετά την κάλυψη
των αναγκών των ατόµων που έχουν προτεραιότητα (άποροι,πολύτεκνοι, µονογονεϊκές
οικογένειες, ειδικών αναγκών, κ.ά.) θα προχωρεί σε δηµόσια κλήρωση.
13. Ο κανονισµός θα ισχύει για µια καλλιεργητική χρονιά και µπορεί να τροποποιείται
κάθε χρόνο µε βάση τις εµπειρίες που συγκεντρώθηκαν από την εφαρµογή του.
14. Ο κανονισµός δεν έχει σκοπό να επιβάλλει απαγορεύσεις αλλά να συµβάλλει στην
οµαλή συνεργασία µεταξύ όλων των καλλιεργητών.
15. Ο ∆ήµος θα βραβεύει κάθε χρόνο τους δηµότες-κηπουρούς που κατάφεραν να
παράξουν τα καλύτερα σε ποιότητα και ποσότητα λαχανικά και όσους συµβάλλουν στη
διατήρηση των ντόπιων ποικιλιών.
16. Την ευθύνη λειτουργίας του ∆ηµοτικού Λαχανόκηπου και τήρησης του παρόντος
κανονισµού έχει η ∆ηµοτική Επιτροπή Λαχανόκηπου προς την οποία πρέπει να απευθύνονται
τυχόν προτάσεις βελτίωσης ή τροποποίησης του κανονισµού ή ενστάσεις ή διαφορές που
αναφύονται µεταξύ καλλιεργητών.
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Γ. Την συγκρότηση ∆ηµοτικής Επιτροπής Λαχανόκηπου από τρεις (3) δηµοτικούς
συµβούλους (2 της πλειοψηφίας και 1 της µειοψηφίας), που θα ορισθούν από το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο και από δύο (2) γεωπόνους της ∆/νσης Γεωτεχνικών υπηρεσιών τους, τους
Φουντωτό Νικόλαο - γεωπόνο τµηµατάρχη του Τµήµατος Αγροτικής Ανάπτυξης και Καντή
Παναγιώτα – γεωπόνο, υπάλληλο του ίδιου τµήµατος.
Σκοπός της Επιτροπής είναι :
1) η εξεύρεση πόρων για τις αναγκαίες κατασκευές (περίφραξη, κιόσκι ανάπαυσης
καλλιεργητών, παροχές αρδευτικού νερού,κατασκευή τουαλέτας, διεξαγωγή σεµιναρίων,
δαπάνες φύλαξης, κατασκευή χώρου κοµποστοποίησης φυτικών υλικών, πίνακας
ανακοινώσεων και ενηµέρωσης των κηπουρών, δηµιουργία εκπαιδευτικού
παιδικού
λαχανόκηπου, καθορισµός προγράµµατος εκπαιδευτικών συναντήσεων κ.ά.) από το ∆ήµο και
από χορηγούς,
2) η ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων και η παραλαβή των αιτήσεων,
3) η επίλυση προβληµάτων που αναφύονται κατά τη φάση του σχεδιασµού και της
υλοποίησης και
4) η σύνταξη εισηγήσεων προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ M. Sc.
Συνηµµένα: Τοπογραφικό διάγραµµα των προτεινοµένων οικοπέδων

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής:
ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ: Που αλλού έχουν γίνει οι δηµοτικοί λαχανόκηποι; Που έχουµε
προηγούµενους λαχανόκηπους;
Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ ξέρω δύο - τρεις πόλεις Γιάννη µόνο, αν εσύ ξέρεις
περισσότερες να τις πεις όλες.
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Πόσο χρόνο προετοιµασίας σας πήρε σαν ∆ηµοτική Αρχή για να
φέρετε αυτή την πρόταση; ∆ηλαδή πόσο καιρό το βασανίζετε;
Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ: Τρεις – τέσσερις µήνες.
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Με ποιους ανθρώπους έχετε κουβεντιάσει, έχετε έρθει σε επαφή. Αν
το έχετε βάλει στις δηµοτικές παρατάξεις της αντιπολίτευσης, αν έχετε
κάνει µαζί τους κάποια συζήτηση;
Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι.
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Γιατί, δεν ενδιαφερόσαστε τι µπορούν να πουν, να βάλουν κι αυτοί,
να καταθέσουν απόψεις; Γιατί δεν το βάλατε;
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ερωτηθήκαµε αν υπάρχουν ανάλογα εγχειρήµατα και σε ποιες πόλεις.
Μονολεκτικά κε Λιοντήρη, σ’ αυτή, σ’ αυτή και σε αυτή.
ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ (∆ιευθυντής Γεωτεχνικών Υπηρεσιών):
Στη Βόρειο Ελλάδα έχει µια παράδοση σε ∆ράµα, Ξάνθη. Και υπάρχει
µια οργάνωση επειδή µιλήσαµε µε τους συναδέρφους του ∆ήµου Λάρισας από πέρσι
µιας µεγάλης έκτασης στα όρια του πολεοδοµικού τους σχεδίου που έχει τεθεί σε
λειτουργία. Είναι η πρώτη λειτουργία από φέτος στην Λάρισα.
ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ: (∆εν ακούγεται)
ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ: Ναι, είπα η βόρεια Ελλάδα έχει παράδοση πολλών χρόνων µε τα ΚΑΠΗ
µε τις οµάδες τις κοινωνικές κτλ.
ΝΙΑΡΧΟΣ: Αν έχει γίνει κάποια µελέτη, για τον προϋπολογισµό, πόσο θα κοστίσει,
από τι πόρους θα φτιαχτεί, από τον προϋπολογισµό του ∆ήµου, πώς θα
γίνει;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Από ότι διάβασα είναι µέληµα της ∆ηµοτικής Επιτροπής Λαχανόκηπου µε
τους υπηρεσιακούς. Ε, κ. Λιοντήρη;
ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ: Κατά αρχάς να σας πω για την ιστορία του πράγµατος, επειδή µεγάλη
σηµασία έχει σε ποιο χωράφι, σε ποιο οικόπεδο δηµοτικής ενότητας
δηλαδή θα στηθεί ένας λαχανόκηπος. Την αναζήτηση λοιπόν των δηµοτικών
οικοπέδων στο πολεοδοµικό συγκρότηµα της πόλης, έχουµε κάνει διάφορες
αναζητήσεις. Έπρεπε να µπουν κάποια κριτήρια ώστε να έχουµε και διαθέσιµο νερό
από γεώτρηση πολύ κοντά αλλά και το έδαφος να είναι κατάλληλο.
Είχαµε καταλήξει στα λυόµενα του Βάγια όπου από τη γεώτρηση του Ανατολικού
Κέντρου θα µπορούσαµε να έχουµε το νερό να κάνουµε αυτή τη διανοµή που πρέπει
να έχουν οι χρήστες του δηµοτικού λαχανόκηπου. Επειδή όµως τον καιρό της επίταξης
για τη στερέωση του εδάφους των λυοµένων έχει πέσει πολύ µπαλάστρο, στις τοµές
που κάναµε µε τη συµπίεση σε διάφορα σηµεία, είναι αδύνατον να επιβαρυνθεί ο
∆ήµος τόσα πολλά λεφτά για να βγάλει όλο αυτό το µπαλάστρο και να βάλει χώµα µε
τα εδαφοτεχνικά χαρακτηριστικά που µπορεί να καλλιεργηθούν.
Οδηγηθήκαµε λοιπόν σ’ αυτά της παραλίας ως ένα πιλοτικό και συνεχίζεται η
αναζήτηση γιατί υπάρχουν πολλά οικόπεδα δηµοτικά στη δυτική γειτονιά, στη βόρεια
γειτονιά που µπορούν και ενδείκνυται για δηµοτικό λαχανόκηπο αλλά στην ουσία
αυτού θα παίξει και το …(δεν ακούγεται)… αυτής της εφαρµογής του προγράµµατος.
Είναι ένα πρόγραµµα που µπορεί να µπει χωρίς όριο, µπορεί να περπατήσει και να µπει
αλλού.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούµε.
Είπαµε λοιπόν γιατί απορρίφθηκε αυτή η έκταση η οποία πραγµατικά
ήταν από τις καλύτερες εκεί πάνω. Αλλά µέληµα της Επιτροπής την οποία το ∆ηµοτικό
µας Συµβούλιο θα ορίσει µεθαύριο θα είναι και αυτό, δηλαδή την εξεύρεση πόρων είτε
από χορηγούς είτε από τον ίδιο το ∆ήµο για να προχωρήσει στην εξεύρεση των
χρηµάτων για τις τουαλέτες, για τις πρόχειρες περιφράξεις οι οποίες θα είναι πρόχειρες
φυσικά εννοείται και για την άρδευση.
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Σήµερα συζητείται ακριβώς για να µπορέσουνε οι παρατάξεις να ενηµερωθούν γύρω
απ’ αυτό το εγχείρηµα και στο ∆ηµοτικό µας Συµβούλιο ασφαλώς και θα γίνει µια
πληρέστερη ενηµέρωση και µια διεξοδική συζήτηση προκειµένου να προχωρήσουµε σε
ένα ζήτηµα πολύ σηµαντικό κατά τη γνώµη µου η οποία βεβαίως δεν έχει τόσο
µεγάλη σηµασία µόνο στα προϊόντα τα οποία ενδεχοµένως θα παραχθούν αλλά και σε
µια παιδεία γύρω από τις νέες καλλιέργειες, γύρω από τις βιολογικές καλλιέργειες και
είναι νέες καλλιέργειες γιατί δυστυχώς τα παιδιά µας όπως ξέρετε απέχουν πολύ από
τις καλλιέργειες γενικότερα.
Άρα λοιπόν µιλάµε για νέες καλλιέργειες. Θα γίνει δηλαδή µία παιδεία και δεν ξέρω αν
το είπε ο κ. Αδαµόπουλος δεν το άκουσα, θα γίνουν υποχρεωτικά σεµινάρια από
γεωπόνους.
Παρακαλώ τοποθετήσεις.
ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ: Πρόεδρε µου επιτρέπεις ένα λεπτό πριν τοποθετηθούν.
Κατά αρχάς αυτό είναι η έναρξη µιας διαδικασίας που µπορεί να
τραβήξει πολύ µακρύ χρόνο. ∆εν σηµαίνει ότι επειδή έχει αυτή την αίσθηση του
έκτακτου ότι αύριο θα γίνει ο λαχανόκηπος. Θα πρέπει να γίνεται στη φάση της
καλλιεργητικής περιόδου της θερινής ή της χειµερινής και της προετοιµασίας του
λαχανόκηπου κτλ.
Γι’ αυτό στην ουσία εµείς θέλουµε από τα συλλογικά όργανα του ∆ήµου να δώσουν το
πρώτο έναυσµα ότι ¨ναι, µπορείτε να προχωρήσετε¨ για να φτάσουµε σε επίπεδο
µελέτης, προσέγγισης ανά τετραγωνικό, την περίφραξη κλπ. Είµαστε στην αρχή
δηλαδή να ξεκινήσουµε, είµαστε στην αφετηρία γιατί δεν σηµαίνει ότι αύριο θα
αρχίσουν να καλλιεργούν είναι µια διαδικασία προετοιµασίας, η βαθιά άλωση, τα
βελτιωτικά του χώµατος, οι περιφράξεις, οι αρδεύσεις, οι υποδοµές, οι αναζήτηση νέων
χώρων γιατί φαντάζοµαι ότι θα αρχίσει αν ενδιαφέρετε και έτσι θα µπει υποθέτω µε
την ένταξη αυτών στη συζήτηση των συλλογικών οργάνων και µια δηµόσια
διαβούλευση µέχρι να ολοκληρωθούν οι ενέργειες.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ωραία. Ευχαριστούµε, ευχαριστούµε πολύ.
Τοποθετήσεις.
ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ: Εµείς από τη πλευρά µας κε Πρόεδρε επιφυλασσόµεθα διότι το θέµα
ήρθε εκτάκτως στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Επιφυλασσόµεθα
διότι δεν είναι απλώς µία ή δύο παράµετροι, είναι ένα σοβαρό θέµα. Βεβαίως καταρχήν
δεν έχουµε αντίρρηση αλλά πρέπει όµως και εµάς να µας δοθεί µια δυνατότητα έτσι
ώστε ολοκληρωµένα να εκθέσουµε τις απόψεις µας στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και
ψηφίζουµε ¨λευκό¨.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πρέπει να σας πω µε συγχωρείτε, επίσης να προσθέσουµε στην
παράγραφο 7 ότι οι καλλιεργητές πρέπει απαραίτητα να είναι δηµότες
του ∆ήµου Καλαµάτας αλλά και κάτοικοι του ∆ήµου Καλαµάτας.
Ο κ. Νιάρχος.
ΝΙΑΡΧΟΣ: Και εµείς θα θέλαµε να κάνουµε µια παρατήρηση εδώ, να συζητείται
τέσσερις µήνες από τις υπηρεσίες του ∆ήµου, δεν µπορεί να έρχεται εκτός
ηµερήσιας διάταξης, στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, θα µπορούσε να µπει στην
επόµενη.
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Βέβαια θεωρούµε ότι αφενός δεν νοµίζουµε ότι λύνει κάποιο πρόβληµα τα 50
τετραγωνικά που µπορούν να δοθούν σε κάποιους αλλά τέλος πάντων αν κάποιοι
έχουν το χρόνο, θέλουν να αυτοαπασχολούνται µε τη βιολογική καλλιέργεια και δεν
έχουν τις δυνατότητες, δεν έχουν το κήπο και θέλουνε να το κάνουνε, δεν έχουµε
καµία αντίρρηση.
Βέβαια διαβάζοντας εδώ την τελευταία παράγραφο που λέει εξεύρεση πόρων για τις
αναγκαίες κατασκευές κλπ. είναι σκοπός της Επιτροπής από ∆ήµο και από χορηγούς,
εδώ θα θέλαµε να παρατηρήσουµε ότι µπορεί να υπάρχει κάποια αντίφαση. Ενώ στην
αρχή εδώ πέρα λέει π.χ. σε κάποιο σηµείο που άκουσα ότι θα πρέπει εκεί οι
καλλιεργητές να προωθούν τους τοπικούς σπόρους τους παλιούς κτλ που κατά τη
γνώµη µας θα έπρεπε το Υπουργείο Γεωργίας, οι Νοµαρχίες που έπρεπε να έχουν
διατηρήσει αυτούς τους σπόρους γιατί έχουν κάνει έγκληµα κατά τη γνώµη µας που
έχουν χαθεί πολλοί σπόροι και από την άλλη µεριά βέβαια µπορεί να δούµε ας πούµε
εκεί πέρα στον κήπο κάποια ταµπέλα από χορηγό που να διαφηµίζει δύο - τρεις
εταιρείες που ελέγχουν την παραγωγή σπόρων ή ελέγχουν την παραγωγή βιολογικών
λιπασµάτων και λοιπά.
Με αυτά εµείς δεν συµφωνούµε και θα πούµε ναι σε αυτό αλλά χωρίς χορηγούς.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Μπεχράκης;
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Είναι ένα θέµα το οποίο έρχεται αιφνιδιαστικά. Συµφωνώ και µε τους
προηγούµενους συναδέρφους ότι πρέπει αυτές οι συζητήσεις να
καλλιεργούνται στο εσωτερικό του ∆ήµου και µάλιστα για θέµατα τα οποία µπορούν να
ενώσουν και να βοηθήσουν και σε συνεννόηση και σε άλλα θέµατα τα οποία είναι πιο
αιχµηρά. Αντίθετα βλέπουµε ότι χρησιµοποιούνται περισσότερο, δεν θέλω τώρα να
µειώσω την προσπάθειά σας, σαν εντυπωσιασµός, σαν φωτοβολίδα ας πούµε στα µέσα
ενηµέρωσης.
Θέλω να θυµίσω τώρα επειδή τώρα το σηµείο αυτό….
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Έχει τοποθετηθεί όµως δηµόσια ο ∆ήµαρχος αν δεν κάνω λάθος γι’ αυτό
το θέµα.
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Ναι, αλλά άλλο πράγµα µια τοποθέτηση του κ. ∆ηµάρχου και άλλο η
καλλιέργεια µιας συζήτησης στο εσωτερικό της ∆ηµοτικής Αρχής.
Έτσι;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ναι εντάξει, απλά λέω ότι δεν ήρθε εξ ουρανού το θέµα.
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: …(δεν ακούγεται)… είναι ένα θέµα που µπορούν να ενώσουν.
Εντάξει είναι ένα θέµα το οποίο είναι προνοµιακό για τη πλειοψηφία,
είναι ένα άκακο θέµα, θετικό είναι, γιατί να µη το κουβεντιάσουµε; ∆ηλαδή µου
φαίνεται ένα θέµα το οποίο δεν είναι… Θυµάµαι τώρα τη συζήτηση που κάναµε εδώ
πέρα για τους εθελοντές, για να ποτίζουνε τα δέντρα. Θα φτιάξουµε µητρώα, θα
κάνουµε εκείνο, πήγατε στις τηλεοράσεις, πήρατε το επικοινωνιακό κερασάκι, τελικά
δεν έχει γίνει τίποτα όµως. Και καίτε κεφάλαια τα οποία είναι πάρα πολύ σηµαντικά
στην συλλογική συνείδηση.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θα σας ενηµερώσουµε.
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ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Να µας ενηµερώσετε. Η πράξη όµως και η καθηµερινή ζωή στην πόλη
θα είναι ο κατάλληλος κριτής.
Εν πάση περιπτώσει θα σας βάζω µερικές πλευρές έτσι όπως σας άκουγα να βάζετε τα
θέµατα.
Πρώτον το θέµα των χώρων ας πούµε. Γιατί δίνετε τόσο περιορισµένους χώρους ενώ
υπάρχουν και άλλοι χώροι γνωστοί ας πούµε οι οποίοι µπορούνε, τέθηκε µια πρόταση
στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, δίπλα από το 12ο ∆ηµοτικό σχολείο απέναντι που µε
πρωτοβουλία του σχολείου καθαρίστηκε ο χώρος, 5 στρέµµατα νοµίζω που είναι…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ακόµα δεν έχει, εν εξελίξει είπε.
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Εν εξελίξει, εντάξει, να το βάλουµε και αυτό µέσα.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θα δοθεί ένας χώρος διακόσια µέτρα εκεί κοντά στα σχολεία.
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Μπράβο, ταχέως.
Άρα λοιπόν µπαίνουµε στη δεύτερη πλευρά του σκεπτικού. Γιατί µόνο
άτοµα και γιατί ο καθένας; ∆ηλαδή τι θέλετε να καλλιεργήσετε; Θέλετε να
καλλιεργήσουν µόνο τα προϊόντα του οι άνθρωποι ή και καµιά συντηρητική συνείδηση;
Εδώ, επειδή παίρνετε αυτά τα πράγµατα και από την Ευρώπη είναι µια προσπάθεια
ανάπτυξης της συλλογικότητας. Σε συνθήκες κρίσης µακάρι να µπορούσε η γειτονιά
να πει ότι εµείς αυτό το χώρο τον αναλαµβάνουµε συλλογικά πέντε άνθρωποι, δέκα
άνθρωποι, να δώσετε τη δυνατότητα. Ή και σχολειά. Ένα σχολείο µπορεί συλλογικά να
αναλάβει ένα χώρο. Ή το ΚΕΘΕΑ. Έχει ζητήσει χώρο το ΚΕΘΕΑ.
Έχουµε δέκα στρέµµατα δίπλα από τον Πάµισο τα οποία προσπαθούµε να τα
νοικιάσουµε σαν ∆ήµος, δεν τα νοικιάσαµε, µε νερό...
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πάµε στο θέµα µας.
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Το θέµα µας είναι αυτό. ∆ηλαδή θέλω να δείξω, πόσο πρόχειρα και
βιαστικά κάνετε αυτή την προσπάθεια. Και µάλιστα σε µια
συντηρητική κατεύθυνση ενώ πρέπει να ξεδιπλώσουµε άλλες πλευρές της υπόθεσης.
Να σας πω ένα άλλο ζήτηµα βιαστικά έτσι όπως έρχεται. Μπορούσαµε να ψάξουµε να
βρούµε µέσα στην πόλη δέκα – είκοσι χώρους κοινόχρηστους που µπορούµε να τους
ενοποιήσουµε, κοινόχρηστους των πολυκατοικιών, το οποίο θα είναι µια τοµή
ουσιαστική δουλειάς, ψαξίµατος. Αν θέλετε στην…
Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ: (∆εν ακούγεται)
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Ναι. Και οι πολίτες εκεί…
ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ: Υπάρχει το δικαίωµα. Είναι δυνατόν, είναι εκ του νόµου.
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Να ψάξουµε να βρούµε χώρους κοινόχρηστους, να βάλουµε µια
πολιτική στους κατοίκους εκεί, στους ενοίκους της πολυκατοικίας ότι
µπορούν να ενοποιήσουν τους κοινόχρηστους χώρους που είναι επιδίωξη και από άλλη
σκοπιά αρχιτεκτονικής και αντίληψης για την πόλη.
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Θέλω να σας πω µερικές πλευρές οι οποίες θα µπορούσαµε ευχαρίστως να
καταθέσουµε εµείς αυτές τις προτάσεις σ’ αυτό το θέµα, να παντρέψουµε αυτό και να
γίνει πιο γόνιµη αυτή η συζήτηση. Το να πάρετε µέσα από την τηλεόραση και να πείτε
¨Α, ο ∆ήµαρχος δεν βάζει µόνο χέρι στα βαλάντια των πολιτών, µε τα αλληλόχρεα, µε
τη ∆ΕΥΑΚ και µε τα άλλα, κάνει και για λαχανόκηπους¨, δεν είναι καλό πράγµα γιατί
εξαντλείται ένα κεφάλαιο το οποίο δεν θα το έχουν για πολύ καιρό ακόµα.
∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ: Έχω να κάνω µια ένσταση για τον κανονισµό. ∆εν αναφέρει
πουθενά ο κανονισµός τι δύναται να κατασκευάσει ο κάθε ένας
χρήστης του κάθε τεµαχίου µέσα στο αντίστοιχο τεµάχιο.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τίποτα.
∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ: ∆εν το λέει όµως. Μη ξεκινήσει το φαινόµενο να βάλουν ένα
τροχόσπιτο και να καταλήξουµε στο τέλος στη λογική που
καταλήξαν µε τα λυόµενα. Να προσδιορίσετε ρητά ότι δεν επιτρέπετε καµία
κατασκευή.
ΜΑΝ∆ΗΛΑΡΗΣ: Άλλωστε απ’ ότι άκουσα από τον κ. Λιοντήρη σαν ιδέα µπαίνει, είναι
µια ιδέα που είναι εφαρµοσµένη σε κάποιες περιοχές. Σαν ιδέα εµένα
µου φαίνεται θετική. Μένει να δούµε τώρα το αποτέλεσµα. Εγώ ψηφίζω θετικά.
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Συµφωνούµε της προσπάθειας αυτής που ούτως ή άλλως όπως είπε
και η υπηρεσία ναι µεν µπορεί να υπάρχει µια κουβέντα και µια
ώθηση, επί της ουσίας τώρα θα ξεκινήσει µε µια απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
για περαιτέρω προσπάθειες οι οποίες µπορεί να αγκαλιάσουν και όλες τις τοποθετήσεις
των συναδέλφων που ακούστηκαν εδώ πέρα.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού
λαµβάνει υπόψη της τα προαναφερόµενα, τη δήλωση ΛΕΥΚΗΣ ψήφου από τον κ.
∆ικαιουλάκο και ΠΑΡΩΝ από τον κ. Νιάρχο, κατά πλειοψηφία,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο:
Α) τη δηµιουργία Βιολογικού ∆ηµοτικού Λαχανόκηπου από το ∆ήµο
Καλαµάτας, σε έκταση περίπου πέντε (5) στρεµµάτων (2,5 στρ. + 2,5
στρ.) στην περιοχή πίσω από το δηµοτικό πάρκινγκ της οδού Ναυαρίνου,
σε δηµοτικά οικόπεδα.
Β) την έγκριση του κανονισµού λειτουργίας αυτού, µε την προσθήκη στο εδ.
1 της παραγράφου 7 της λέξης ¨δηµότες¨, όπως προτάθηκε από τον κ.
Πρόεδρο, οπότε το εδάφιο αυτό διαµορφώνεται σε «Οι καλλιεργητές
πρέπει απαραίτητα να είναι δηµότες και κάτοικοι Καλαµάτας», και
Γ) τη συγκρότηση επιτροπής λαχανόκηπου αποτελούµενης από τρεις
δηµοτικούς συµβούλους και δύο δηµοτικούς υπαλλήλους,
σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 27827/11-5-2012 εισήγηση της
∆ιεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών, η οποία αναλυτικά καταχωρείται στο
ιστορικό της απόφασης αυτής.
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Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως
ακολουθεί :
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Χρήστος Ριζάς

1. Αδαµόπουλος Ιωάννης
2. ∆ηµόπουλος ∆ηµήτριος
3. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος
4. Καραγιάννης Ανδρέας
5. Μανδηλάρης Ιωάννης
6. Νιάρχος Αναστάσιος
Ακριβές Απόσπασµα
Καλαµάτα 25 Μαΐου 2012
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΙΖΑΣ
(ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)

Πρακτικά Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

10

