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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   17/2011 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   069/2011 
 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 2α  Νοεμβρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 

στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28, συνέρχεται στην 17η/2011 

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

πρωτ. 63000/27-10-2011 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) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Δημόπουλος Δημήτριος, 4)  

Καραγιάννης Ανδρέας, 5) Μανδηλάρης Ιωάννης, 6) Μωρακέας Σπυρίδων και 7) Νιάρχος 

Αναστάσιος. 

 
 
Δεν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος κ. Δικαιουλάκος Βασίλειος.   

 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής κ. Γκλεγκλές Ιωάννης ο οποίος συμμετέχει στη συνεδρίαση αυτή, 

αναπληρώνοντας τον κ. Δικαιουλάκο Βασίλειο.   

 

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 1ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης με τίτλο : 

Έγκριση μελέτης «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΡΗΝΗΣ ¨ΜΟΓΓΟΝΙΑΣ¨ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ – 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΝΕΔΟΥΣΑΣ» και υποβολή πρότασης για ένταξη του έργου στο πρόγραμμα 

«ΑΛ. ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ». 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρει ότι το Τμήμα Μελετών της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας με την υπ’  αριθμ. πρωτ. 64160/2-11-2011 
εισήγησή του απέστειλε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής την υπ. αριθμ. 115/2011 
μελέτη με τίτλο «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΡΗΝΗΣ ¨ΜΟΓΓΟΝΙΑΣ¨ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΔΟΥΣΑΣ» 
προϋπολογισμού 20.000,00 € με ΦΠΑ. 

Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος προτείνει στο Σώμα να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο 
την έγκριση της μελέτης και την υποβολή πρότασης για ένταξη του έργου στο 
πρόγραμμα «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ». 

Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται σε στοιχεία της τεχνικής έκθεσης της εν λόγω 
μελέτης, η οποία τεχνική έκθεση έχει ως εξής: 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Θέση του έργου: Τοπική Κοινότητα Νέδουσας, στον Ταϋγετο.  
Το παρόν έργο αφορά σε εργασίες που θα διευκολύνουν την πρόσβαση και 

την παραμονή στην κρήνη Μογγονιά.  
Πρόκειται για ήπιες παρεμβάσεις σε υφιστάμενο μονοπάτι και στο χώρο της 

πηγής Μογγονιά, στις παρυφές του οικισμού Νέδουσα Ταϋγέτου, Δήμου Καλαμάτας.  
Το έργο είναι μικρής κλίμακας, και αφορά το μεγαλύτερο μέρος του 

πληθυσμού. Προσφέρει υπαίθρια αναψυχή, άσκηση, μελέτη της φύσης και 
πανοραμική θέα κατά μήκος της διαδρομής και από την πηγή. 

Ο οικισμός Νέδουσα είναι ιστορικός, είναι πατρίδα του αγωνιστή του 1821 
Νικηταρά, η αρχιτεκτονική του είναι παραδοσιακή, διαθέτει πλούσια χλωρίδα και 
πανίδα και αποτελεί πόλο έλξεως, όπως και τα άλλα χωριά του Ταϋγέτου.  

   Η αφετηρία του μονοπατιού βρίσκεται στην άκρη του οικισμού και είναι 
προσβάσιμη με αυτοκίνητο. Στο τέλος του μονοπατιού βρίσκεται η κρήνη  Μογγονιά   
με τον τεράστιο πλάτανο που έχει γίνει ένα με τις κατασκευές του ανθρώπου και 
αποτελεί πόλο έλξεως της περιοχής.  

Η πηγή Μογγονιά αποτελούσε κατά το απώτερο αλλά και το πρόσφατο 
παρελθόν τόπο συγκέντρωσης των κατοίκων κατά τις γιορτινές ημέρες. Το 1947 
κατασκευάστηκε κρήνη και πεζούλια από λιθοδομή με καπάκι από σκυρόδεμα. Σήμερα 
οι κατασκευές αυτές παρουσιάζουν φθορές και ζημιές από το χρόνο και τις ρίζες του 
πλατάνου που αναπτύχθηκε δίπλα στην πηγή.  

Το μονοπάτι που οδηγεί στην πηγή γειτνιάζει με αγροτικές καλλιέργειες και έχει 
μήκος περίπου 300,00 μέτρων. Κατά μήκος περίπου 50,00μ. έχει κλείσει  από 
βλάστηση και είναι αδιάβατο. Σύμφωνα με πληροφορίες κατοίκων το τμήμα αυτό έχει 
σχετικά μεγάλη κλίση και απαιτείται διαμόρφωση με σκαλοπάτια.  (Σήμερα, 
προσωρινά, η διέλευση γίνεται μέσω γειτονικών ιδιοκτησιών).  

Όπου οι κλίσεις είναι μεγαλύτερες του 20-25%  κατασκευάζονται σκαλοπάτια 
από κορμούς δένδρων ή λίθινα, ανάλογα με την υφιστάμενη κατάσταση, σύμφωνα με 
τις οδηγίες του επιβλέποντος. 

Κατά μήκος τοποθετείται κιγκλίδωμα από κορμούς.  
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Στην αρχή τοποθετείται ενημερωτική πινακίδα, όπως και στις εισόδους του 
χωριού. Σήμανση τοποθετείται και στα δένδρα, με την ονομασία τους. 

Στο χώρο της πηγής εκτελούνται ήπιες εργασίες επισκευών, υπό την 
καθοδήγηση και δασολόγου, λόγω της παρουσίας του πλατάνου. Στον ευρύτερο χώρο 
κατασκευάζονται μικρά πέτρινα καθιστικά για την ανάπαυση των επισκεπτών. 

Το κόστος των εργασιών προϋπολογίζεται στα 20.000,00 ΕΥΡΩ. 
 

                                                                                 Καλαμάτα    2   -  11 -2011 
 
         Η συντάξασα                                                     O Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ 
 
ΜΑΡΙΑ Γ. ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ                               ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                     Πολιτικός Μηχανικός με Α΄βαθμό 
                                                                                     
                                                                                    
Στη συνέχεια ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής:  

 
Υπάρχει μια πολύ ωραία παλιά βρύση, η κρήνη Μογγονιά και με τη 
συγκεκριμένη μελέτη προσπαθούμε να κάνουμε μια επισκευή στην 

υφιστάμενη βρύση, να κάνουμε κάποιο καθιστικό με πετρόκτιστους πάγκους  γύρω 
από την βρύση, με τη συνεργασία βεβαίως κι ενός δασολόγου, γιατί εκεί υπάρχει ένας 
τεράστιος πλάτανος και θέλουμε να είμαστε πολύ προσεκτικοί και σε αυτό και από κει 
και πέρα θα υπάρξει η επισκευή και η βελτίωση του μονοπατιού 300 μέτρων από τη 
βρύση μέχρι το όριο του οικισμού της Νέδουσας. Θα υπάρξουν τμηματικά σκαλοπάτια 
και από πέτρα φυσικά και θα υπάρξουν και κάποια σκαλοπάτια και από κορμούς 
δένδρων. Επίσης θα υπάρξουν και κιγκλιδώματα από κορμούς δένδρων. Δηλαδή θα 
είναι μια παρέμβαση ήπια η οποία να αρμόζει και να ταιριάζει  στο συγκεκριμένο τοπίο. 

 
Η ένταξη σε αυτό το πρόγραμμα προϋποθέτει δημοπράτηση υποχρεωτικά 
σε εργολάβο ή μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα και να το κάνει ο 

Δήμος; 
 
Μπορεί να το κάνει και ο Δήμος αλλά συνήθως, η πάγια τακτική του 
Δήμου, τα έργα που είναι πάνω από 10.000 € περίπου είναι να δίνονται 

σε εργολάβους. 
 
ΝΙΑΡΧΟΣ: Για το συγκεκριμένο πρόγραμμα λέω. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για το πρόγραμμα σε δημοπρασία. 

 
Από τη στιγμή που εγκρίνεται και εντάσσεται στο πρόγραμμα μπορεί να το 
κάνει ο Δήμος; 

 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Όχι. Γίνεται δημοπράτηση, ανοικτός διαγωνισμός. 
 
ΜΩΡΑΚΕΑΣ: Τις μελέτες τις κάνει η υπηρεσία; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως, όλες τις μελέτες η υπηρεσία τις κάνει. 

 
Για μας έχει μεγάλη σημασία η ανάπτυξη όλων των κοινοτήτων του 
ορεινού όγκου Ταϋγέτου και θα θέλαμε να δοθεί μεγάλο βάρος από τη 

Δημοτική Αρχή να κάνουμε ότι μπορούμε να αναπτυχθούν όλες οι φυσικές ομορφιές 
του Ταϋγέτου. Μόνο τέτοια προγράμματα και πιο μεγάλα προγράμματα θα 
μπορέσουμε να αναπτύξουμε τον ορεινό τουρισμό και να δώσουμε ζωή σε αυτά τα 
χωριά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΝΙΑΡΧΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΝΙΑΡΧΟΣ:  

ΓΚΛΕΓΚΛΕΣ:  
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Πιστεύουμε ότι έχουμε ένα τεράστιο φυσικό πλούτο και ένα αναξιοποίητο μεγάλο 
κομμάτι της Μεσσηνίας, του Ταϋγέτου,  το οποίο μπορεί να μας προβάλει σημαντικά 
και να γεννήσει πολλά εισοδήματα και για τους ντόπιους και για τον τόπο γενικότερα.  

 
Πραγματικά τα περισσότερα έργα τα οποία εντάσσουμε στο 
¨ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ¨, σχεδόν τα 2/3 είναι έργα τα οποία ουσιαστικά αφορούν 

τον Ταΰγετο. 
 
Εμείς λέμε να γίνει το έργο με αυτεπιστασία από το Δήμο ή από δημόσιο 
φορέα κατασκευών.  

 
Δεν υπάρχει αντίρρηση στο να δεχθούμε αυτή την ένταξη των έργων. 
Μία επιφύλαξη υπάρχει εάν και κατά πόσο αυτά τα έργα τα επιλεγμένα 

είναι τα πιο επείγοντα και τα πιο αναγκαία σαν ιεράρχηση και η ένταξή τους προκύπτει 
μέσα από αιτήματα των Τοπικών Συμβουλίων.  Πως έγινε δηλαδή η επιλογή του α και 
όχι του β έργου; Αυτός είναι ο προβληματισμός. Ναι με επιφύλαξη. 

 
Είχα ερωτηθεί και την προηγούμενη φορά και απάντησα, νομίζω 
απουσιάζατε,  όταν περάσαμε μια δεκάδα έργων. Απαντήθηκε  το 

ερώτημα και σας λέω και πάλι ότι είχαμε κάνει σύσκεψη πριν ξεκινήσουμε τον 
¨ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ¨ και τα Τοπικά Συμβούλια έχουν αποφανθεί και έχουν πάρει και 
σχετικές αποφάσεις. 

 
Τα έργα αυτά μέχρι ποίου προϋπολογισμού μπορεί να είναι; 
 

Μέχρι 600.000 €, οδοποιίας κυρίως. Οι αναπλάσεις μέχρι 100.000 € 
περίπου. 

 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού 
λαμβάνει υπόψη της τα προαναφερόμενα και τη δήλωση ΛΕΥΚΗΣ ψήφου από τον κ. 
Νιάρχο, κατά πλειοψηφία, 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   
   

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της μελέτης με τίτλο 
«ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΡΗΝΗΣ ¨ΜΟΓΓΟΝΙΑΣ¨ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΔΟΥΣΑΣ», 
προϋπολογισμού 20.000,00 € με ΦΠΑ, όπως αυτή συντάχθηκε από το Τμήμα 
Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, και την υποβολή 
πρότασης για ένταξη του σχετικού έργου στο πρόγραμμα ¨ΑΓΡΟΤΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2007 – 2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ».. 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως 
ακολουθεί : 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Χρήστος Ριζάς   1. Αδαμόπουλος Ιωάννης 

  2. Αθανασόπουλος Κων/νος 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΝΙΑΡΧΟΣ: 

ΜΩΡΑΚΕΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΑΝΔΗΛΑΡΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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  3. Γκλεγκλές Ιωάννης  

  4. Δημόπουλος Δημήτριος  

  5. Καραγιάννης Ανδρέας  

  6. Μανδηλάρης Ιωάννης  

  7. Μωρακέας Σπυρίδων  

  8. Νιάρχος Αναστάσιος  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 9 Νοεμβρίου 2011 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΙΖΑΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 


