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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   10/2013 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   38/2013 
 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 11η  Ιουνίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στο 

Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28, συνέρχεται στην 10η/2013 

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

πρωτ. 31447/7-6-2013 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το 

νόμο.  

 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Δημόπουλος Δημήτριος, Αντιδήμαρχος 

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

1) Καραγιάννης Ανδρέας, 2) Μανδηλάρης Ιωάννης και 3) Ριζάς Χρίστος.  

 

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

Παναγιώτης, 2) Γκλεγκλές Ιωάννης, 3) Μωρακέας Σπυρίδων, 4)  Ντίντα Παναγιώτα και 

5) Χριστόπουλος Ιωάννης. 

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής κ. Δικαιουλάκος Βασίλειος, ο οποίος συμμετέχει στη συνεδρίαση αυτή 

αναπληρώνοντας τον κ. Χριστόπουλο Ιωάννη.   

 

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 10ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 232/2012 απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου για αλλαγή χώρου δημιουργίας Δημοτικού Λαχανόκηπου και για 
συμπλήρωση της παραγράφου 7 του ¨Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού 

Λαχανόκηπου του Δήμου Καλαμάτας¨ 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το Σώμα επί της με αριθμ. πρωτ. 
30894/5-6-2013 σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
παρακάτω, η οποία ήταν στο φάκελο του θέματος προς ενημέρωση και έχει αναλυτικά 
ως εξής:  

«Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Κ Η  Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

ΘΕΜΑ:  Τροποποίηση της 232/2012 Α.Δ.Σ. για αλλαγή χώρου δημιουργίας Δημοτικού 
Λαχανόκηπου και για συμπλήρωση της παραγράφου 7  του ¨Κανονισμού Λειτουργίας 
Δημοτικού Λαχανόκηπου του Δήμου Καλαμάτας¨ 

Ιστορικό 

 Με την 232/2012 Α.Δ.Σ. είχε αποφασισθεί η πιλοτική εφαρμογή δημοτικού  
λαχανόκηπου  σε δημοτική έκταση περίπου πέντε (5) στρεμμάτων (2,5 στρ. + 2,5 στρ.) 
στην περιοχή πίσω από το δημοτικό πάρκινγκ της οδού Ναυαρίνου.  

Η Δνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών έκανε την με α.α. 24/2012 μελέτη παροχής 
υπηρεσιών για αναγκαίες υποδομές εφαρμογής του Δημοτικού Λαχανόκηπου 
(Εκσκαφές και βελτίωση κηποχώματος, περίφραξη χώρου, αρδευτικά δίκτυα 
άρδευσης, χωροθέτηση τεμαχίων γης). 

Κατά το 2012 δεν κατέστη δυνατή η διάθεση πίστωσης από την Δνση 
Οικονομικών του Δήμου Καλαμάτας και η εφαρμογή μετατέθηκε και εντάχθηκε στο 
Τεχνικό Πρόγραμμα του 2013. 

Με προσαρμογή της πρώτης  μελέτης και συμπίεση του προϋπολογισμού 
συντάχθηκε η με α.α. 1/2013 μελέτη της Δνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών. 

Μετά τις αποφάσεις ψήφισης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Καλαμάτας, 
του Ενιαίου Προγράμματος Δράσης, του Προϋπολογισμού του Δήμου Καλαμάτας και 
της απαραίτητης διάθεσης πίστωσης προκηρύχθηκε διαγωνισμός παροχής 
υπηρεσιών για ανάδειξη αναδόχου στις 18 Απριλίου 2013. Ο διαγωνισμός απέβη 
άγονος. 

Προκηρύχθηκε επαναληπτικός για τις 13 Μαΐου 2013 αλλά και αυτός απέβη 
άγονος.      

Πρόταση αλλαγής χώρου Δημοτικού Λαχανόκηπου και νέα μελέτη. 

Επειδή έχει εκφραστεί ενδιαφέρον για καλλιέργεια τεμαχίων Δημοτικού 
Λαχανόκηπου από τις περιοχές Ανατολικού και Δυτικού Κέντρου και επειδή στα 
σημεία αυτά υπάρχει νερό άρδευσης από δημοτικές γεωτρήσεις και διαθέσιμα 
τεμάχια γης εντός των πάρκων για χρήση λαχανόκηπων σχεδόν έτοιμα από πλευράς 
υποστρωμάτων θεωρούμε ενδιαφέρουσα την αλλαγή για ορισμό Δημοτικού 
Λαχανόκηπου στους παραπάνω χώρους. 
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Ένα άλλο πλεονέκτημα που έχει ο ορισμός του Δημοτικού Λαχανόκηπου στα 
δύο κέντρα (Ανατολικό και Δυτικό) είναι ότι δεν χρειάζονται πολλές δαπάνες για την 
διαμόρφωση τους και τις απαραίτητες υποδομές. 

Λόγω της εκφρασμένης επιθυμίας και ενδιαφέροντος των κατοίκων των 
προτεινομένων περιοχών θεωρούμε ότι στα κριτήρια επιλογής να έχει βαρύτητα και 
η διαμονή στις εν λόγω περιοχές. 

Μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η Δνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών 
θα προβεί σε νέα μελέτη με τις μικρότερες δαπάνες για την ολοκλήρωση των 
υποδομών. 

Η Δημοτική Επιτροπή Λαχανόκηπου  

  Ενημερωτικά σας αναφέρουμε ότι η Δημοτική Επιτροπή Λαχανόκηπου, όπως 
αυτή ψηφίστηκε με την 232/2012 Α.Δ.Σ. και τροποποιήθηκε με την 238/2013 Α.Δ.Σ. 
αποτελείται από τους δημοτικούς συμβούλους : Αδαμόπουλο Ιωάννη, Μαρινάκη 
Σαράντο, Γκλεγκλέ Ιωάννη και τους δημοτικούς υπαλλήλους  της Δνσης Γεωτεχνικών 
Υπηρεσιών Στάμου Στυλιανή – γεωπόνο, Καντή Παναγιώτα – γεωπόνο. 

 
Μετά τα παραπάνω 

εισηγούμαστε 

1. την τροποποίηση της 232/2012 Α.Δ.Σ. για αλλαγή χώρου δημιουργίας 
Δημοτικού Λαχανόκηπου στο πάρκο του Δυτικού Κέντρου έκτασης περίπου 
τεσσάρων (4) στρεμμάτων και στο πάρκο του Ανατολικού κέντρου  έκτασης περίπου 
δύο (2) στρεμμάτων.   

2. την τροποποίηση της 232/2012 Α.Δ.Σ. και ειδικά στον ¨Κανονισμό 
Λειτουργίας Δημοτικού Λαχανόκηπου του Δήμου Καλαμάτας¨ της παραγράφου 7 ως 
εξής :  

 Οι υποψήφιοι καλλιεργητές   πρέπει απαραίτητα να είναι κάτοικοι Δήμου 
Καλαμάτας και μάλιστα να διαμένουν πλησίον των περιοχών εφαρμογής του 
Δημοτικού Λαχανόκηπου, που να αποδεικνύεται από ένα πρόσφατο λογαριασμό 
οργανισμού κοινής ωφέλειας.  

Προτεραιότητα θα δοθεί στους κατόχους χαμηλών εκκαθαριστικών 
σημειωμάτων, στους πολύτεκνους και στους πολίτες που δεν διαθέτουν αγροτεμάχια. 
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν στο 
Δήμο, όταν ανακοινωθεί η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, είναι:  
 Αίτηση  
 Φωτοτυπία ταυτότητας.  
 Πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας  
 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης  
 Φορολογική Δήλωση Ε1 και Ε9 

Κατά τ’ άλλα ο ¨Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικού Λαχανόκηπου του Δήμου 
Καλαμάτας¨ ισχύει όπως αυτός ψηφίστηκε με την 232/2012 Α.Δ.Σ. 

 
 
 
 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΓΕΩΠΟΝΟΣ M. Sc.» 

Ακολούθως ο λόγος δίνεται στον κ. Δικαιουλάκο προκειμένου να τοποθετηθεί σχετικά.  
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Στα πλαίσια της αναβάθμισης του Ανατολικού και Δυτικού Κέντρου 
δεν θεωρώ σκόπιμο ότι πρέπει το πάρκο να το μετατρέψουμε σε 

λαχανόκηπο. Το σύνθημά μας πρέπει να είναι να φέρουμε την ομορφιά στις γειτονιές 
και στις συνοικίες, άρα εκεί που είναι να γίνουν τα πάρκα και τα κηπάρια πρέπει να 
παραμείνουν πάρκα και κηπάρια ώστε πραγματικά η γειτονιά να λάμψει από την 
ομορφιά του πράσινου. Το ότι δεν μας ¨έκατσε¨ στην Αρτέμιδος ο λαχανόκηπος και 
που θα τον πάμε, να τον πάμε …, να μετατρέψουμε τα πάρκα σε λαχανόκηπους, αυτό 
είναι παράδοξο για μένα και άτοπο. Το καταψηφίζω.  
 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού 
λαμβάνει υπόψη της τα προαναφερόμενα, μειοψηφούντος του κ. Δικαιουλάκου ο 
οποίος τάσσεται ΚΑΤΑ, κατά πλειοψηφία,  
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 
Υιοθετεί την με αριθμ. πρωτ. 30894/5-6-2013 εισήγηση της Διεύθυνσης 
Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία καταχωρείται 
αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης αυτής, και εισηγείται στο Δημοτικό 
Συμβούλιο Καλαμάτας την τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 232/2012 απόφασης 
Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας αναφορικά με τη  δημιουργία Βιολογικού 
Δημοτικού Λαχανόκηπου από το Δήμο Καλαμάτας, συγκεκριμένα ως προς τα 
εξής:    
1. την αλλαγή του χώρου δημιουργίας Δημοτικού Λαχανόκηπου, από την 

περιοχή πίσω από το δημοτικό πάρκινγκ της οδού σε δημοτικά οικόπεδα, 
που είχε αποφασιστεί,  στο πάρκο του Δυτικού Κέντρου έκτασης περίπου 
τεσσάρων (4) στρεμμάτων και στο πάρκο του Ανατολικού κέντρου  
έκτασης περίπου δύο (2) στρεμμάτων 

και 
2. την τροποποίηση της παραγράφου 7 του καταρτισθέντος με την 

απόφαση αυτή ¨Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Λαχανόκηπου του 
Δήμου Καλαμάτας¨ ως εξής: 

 Οι υποψήφιοι καλλιεργητές  πρέπει απαραίτητα να είναι κάτοικοι 
Δήμου Καλαμάτας και μάλιστα να διαμένουν πλησίον των περιοχών 
εφαρμογής του Δημοτικού Λαχανόκηπου, που να αποδεικνύεται από ένα 
πρόσφατο λογαριασμό οργανισμού κοινής ωφέλειας.  

Προτεραιότητα θα δοθεί στους κατόχους χαμηλών εκκαθαριστικών 
σημειωμάτων, στους πολύτεκνους και στους πολίτες που δεν διαθέτουν 
αγροτεμάχια. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει οι 
ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν στο Δήμο, όταν ανακοινωθεί η 
ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, είναι:  
 Αίτηση  
 Φωτοτυπία ταυτότητας.  
 Πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας  
 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης  
 Φορολογική Δήλωση Ε1 και Ε9 

Κατά τα λοιπά ο ¨Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικού Λαχανόκηπου του 
Δήμου Καλαμάτας¨ να  ισχύει όπως έχει  καταρτιστεί  με την 232/2012 
εν λόγω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας.  

ΔΙΚΑΙΟΥΛΑΚΟΣ:  
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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 

Δημήτριος Δημόπουλος  1. Δικαιουλάκος Βασίλειος 

  2. Καραγιάννης Ανδρέας 

  3. Μανδηλάρης Ιωάννης   

  4. Ριζάς Χρίστος   

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 21 Ιουνίου 2013 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 
 
 


