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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   21/2011 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   088/2011 
 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 20η  Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 

στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28, συνέρχεται στην 21η/2011 

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

πρωτ. 73706/16-12-2011 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)  

Δικαιουλάκος Βασίλειος, 5) Μανδηλάρης Ιωάννης και 6) Νιάρχος Αναστάσιος. 

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

Ανδρέας και 2) Μωρακέας Σπυρίδων.  

 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής 

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

αναπληρώνοντας τον κ. Μωρακέα Σπυρίδωνα.   

 

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 : 

Πρόταση για το έργο «Πράσινα Δώματα σε Δημόσια Κτίρια» ΣΤΟ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 : «Προστασία Ατμοσφαιρικού 

Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές – Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής – 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας». 

Η με αριθμ. πρωτ. 73589/16-12-2011 σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία ήταν στο φάκελο του θέματος προς ενημέρωση, έχει 
αναλυτικά ως εξής: 

«ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
ΘΕΜΑ : Πρόταση για το έργο «Πράσινα Δώματα σε Δημόσια Κτίρια» ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 : «Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές – 
Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» 

 
 
Στα πλαίσια της προκήρυξης του προγράμματος για το έργο «Πράσινα Δώματα σε Δημόσια 

Κτίρια» ο Δήμος Καλαμάτας είναι δικαιούχος υποβολής πρότασης για τα τρία υποέργα του 
παραπάνω έργου. 

Γενικός στόχος του Άξονα Προτεραιότητας 1 (ΑΠ1), στο οποίο εντάσσεται το Πρόγραμμα 
«Πράσινα Δώματα σε Δημόσια Κτήρια», είναι η συμβολή του επικουρικά στις δράσεις του Ε.Π 
«Ανταγωνιστικότητα» του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του Ε.Π 
«Προσπελασιμότητα του Υπουργείου Υποδομών» στη: 
1. μείωση ρύπανσης του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος, 
2. βελτίωση ποιότητας ζωής του αστικού πληθυσμού και  
3. αντιμετώπιση της κλιματικά αλλαγής. 

Ο παραπάνω γενικός στόχος εξειδικεύεται στους παρακάτω ειδικούς: :  
1. Εξοικονόμηση ενέργειας στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα  
2. Ενθάρρυνση και διάδοση της χρήσης των ΑΠΕ μέσα από πρότυπα επιδεικτικά έργα  
3. Προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής ανάπτυξης με την αξιοποίηση τοπικού ενεργειακού 
δυναμικού  
4. Μείωση της έντασης της ενεργειακής κατανάλωσης σε επιλεγμένους φορείς με υψηλό ενεργειακό 
κόστος λειτουργίας  
5. Μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης  
6. Μείωση των εκπομπών των αερίων που προκαλούν την κλιματική αλλαγή. 

 
Σύμφωνα με τον οδηγό εφαρμογής του προγράμματος έγινε αναζήτηση δημοτικών κτιρίων 

στην Τεχνική Υπηρεσία με συντονιστή τον αντιδήμαρχο κ. Ριζά Χρίστο, που να πληρούν τις 
προϋποθέσεις ένταξης με πρώτα χαρακτηριστικά κριτήρια την ιδιοκτησία, την οικοδομική άδεια, την 
στατική επάρκεια οροφής και την περιβαλλοντικά επιβαρημένη περιοχή. Στην συνέχεια γίνεται 
αναζήτηση δεικτών για την δυνατότητα εξοικονόμησης ενέργειας στο κτήριο κατά τη θερινή και 
χειμερινή περίοδο, τη βελτίωση των θερμικών, οπτικών και περιβαλλοντικών συνθηκών στο κτήριο, 
την βελτίωση του μικροκλίματος της ευρύτερης περιοχής στην οποία εντάσσεται το κτήριο της 
παρέμβασης. 

Από αναζήτηση στους φακέλους της Πολεοδομίας (ιδιοκτησιακό και οικοδομική άδεια) 
εξετάσθηκαν τα σχολικά κτίρια του 14ου Δημοτικού Σχολείου οδός Δήμητρας στην περιοχή 
Φραγκοπήγαδου, του 1ου Δημοτικό Σχολείο οδός Καλλιπατείρας και Παλαιολόγου στην περιοχή 
Παλιού Εργοστάσιου Καρέλια και του 21ου  Δημοτικού Σχολείου στην πλατεία Ταξιαρχών.  
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Πρόταση θα γίνει μόνο για ένα κτήριο. Μεταξύ των τριών αυτών δημοτικών κτιρίων 
προκρίνεται το 1ο Δημοτικό Σχολείο οδός Καλλιπατείρας και Παλαιολόγου στην περιοχή Παλιού 
Εργοστάσιου Καρέλια που  ικανοποιεί τα περισσότερα κριτήρια στην αξιολόγηση ένταξης στο 
πρόγραμμα. 

Επειδή προϋπόθεση υποβολής της πρότασης είναι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και 
απόφαση των οργάνων του Δήμου (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και Δημοτική Κοινότητα Καλαμάτας) 
σύμφωνα με τον Ν. 3452/2010 (Καλλικράτης), 

εισηγούμαστε 
την απόφαση σας για υποβολή πρότασης του Δήμου Καλαμάτας ένταξης στο έργο «Πράσινα 

Δώματα σε Δημόσια Κτίρια»  ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» 

του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 : «Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές 
Μεταφορές – Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» 
για το 1ο Δημοτικό Σχολείο οδός Καλλιπατείρας και Παλαιολόγου στην περιοχή Παλιού 
Εργοστάσιου Καρέλια του Δήμου Καλαμάτας, που βρίσκεται στην Δημοτική κοινότητα Καλαμάτας. 
 
                                

 
 
 
 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΓΕΩΠΟΝΟΣ M.Sc.» 

 
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος λέει τα εξής: 

 
Είναι ένα πρόγραμμα του Επιχειρησιακού Προγράμματος ¨ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ¨ όπου μας ζητάνε σε δημόσια υφιστάμενα 

κτίρια να τοποθετήσουμε πράσινα δώματα. Είναι μία παρέμβαση μέσα από την οποία 
ευελπιστούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια της τάξεως του 5%, είναι μία πρόταση η 
οποία εφόσον καταφέρουμε και ενταχθούμε στο συγκεκριμένο πρόγραμμα σαν Δήμος 
Καλαμάτας, με 100% χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ, δεν θα βάλει ο Δήμος ούτε ένα ευρώ, 
και μέσα από αυτή την πρόταση  εκτός από την προαναφερόμενη εξοικονόμηση 
ενέργειας που προείπα, θα έχουμε φυσικά και μία βελτίωση του μικροκλίματος της 
περιοχής, θα έχουμε μία μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και φυσικά θα έχουμε 
μία όπως διαβάζω εδώ στην εισήγηση την υπηρεσιακή, μία προώθηση της βιώσιμης 
ανάπτυξης με την αξιοποίηση του τοπικού ενεργειακού δυναμικού.  

Γι’ όλα αυτά βρεθήκαμε σε μία σύσκεψη και προτείναμε το 14ο Δημοτικό Σχολείο 
μεταξύ του 14ου, του 21ου & του 4ο. Ο κ. Λιοντήρης είναι εδώ να μας τα πει, 
προκειμένου να οριοθετήσουμε, να στοχεύσομε σε ποιο σχολείο θα πηγαίναμε έπρεπε 
να έχουμε κάτι κριτήρια. Τα κριτήρια ήτανε το κτήριο να είναι μέσα σε ένα οικιστικό 
σύνολο υπέρμετρα δομημένο, να μην υπάρχει πράσινο, να υπάρχουν και ενδεχομένως 
προβλήματα μόνωσης του σχολείου και μιλάμε και για θερμομόνωση  αλλά και για 
δροσισμό. Μετά από μία σύσκεψη που κάναμε με τον κ. Λιοντήρη στη Τεχνική 
Υπηρεσία παρουσία και του κ. Καραγιάννη και του κ. Τζαμουράνη, αποφανθήκαμε, 
παρακαλώ κε Λιοντήρη να οριοθετήσετε με λίγες γραμμές το θέμα.  

 
Το πρόγραμμα μπορεί να το έχετε ακούσει, είναι το ¨Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη 2007 – 2013¨, ο άξονας 1 όπου εντάσσεται η 

συγκεκριμένη δράση που προτείνουμε είναι η ¨Προστασία του Ατμοσφαιρικού 
Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές – Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής – 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας¨ και η κατηγορία της πράξης είναι τα πράσινα δώματα. 
Όπως είπε και ο Αντιδήμαρχος είναι χρηματοδότηση σύμφωνα με την προκήρυξη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ: 
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Μέσω ΚΑΠ γίνεται η προκήρυξη 20.000.000 για όλη την Ελλάδα. Είναι 100% 
χρηματοδοτούμενο και περιλαμβάνει τα υπομέτρα:  
1) εγκατάσταση του πράσινου δώματος,  
2) προβολή του προγράμματος και  
3) η δαπάνη του συμβούλου που είναι κι αυτό επιλέξιμο 100%. 
 
Λίγα λόγια για το τι σημαίνουν πράσινα δώματα αν και εσείς καλείστε σήμερα να 
πάρετε απόφαση για την πρόταση που θα προτείνει ο Δήμος για το έργο. Με στόχο 
την εξοικονόμηση ενέργειας για την κλιματική αλλαγή, την βοήθεια και όλα αυτά τα 
περιβαλλοντικά που λέμε ως κριτήρια, στην ουσία βάζει πρωτογενή κριτήρια το 
πρόγραμμα την ιδιοκτησία, τη στατική επάρκεια, την περιβαλλοντικά επιβαρυμένη 
θέση του δημόσιου κτηρίου. Στην πρώτη αναζήτηση λοιπόν από τους φακέλους της 
πολεοδομίας, αναζητήσαμε μεταξύ του 14ου, του 21ου και του 1ου όπου πληρούσανε τα 
πρωτογενή αυτά κριτήρια. Ήταν μέσα σε πυκνό αστικό σύστημα, είχε ιδιοκτησία ο 
Δήμος αυτά και είχαν στατική μελέτη επάρκειας. Ανάλογα λοιπόν με τον τύπο που θα 
επιλεγεί στη συνέχεια όταν θα συγκροτηθεί ο φάκελος, γιατί πρώτα θα γίνει η 
πρόταση, θα σταλούν τα δικαιολογητικά μέχρι τις 6 Φεβρουαρίου γι’ αυτό το πάμε και 
γρήγορα στο Δημοτικό Συμβούλιο όταν περάσει από τη δική σας την Επιτροπή, να 
έχουμε το χρόνο να συγκροτήσουμε τον φάκελο των δικαιολογητικών.  

Αν θέλετε να σας πω ενδεικτικά, τρεις τύπους έχουμε στα πράσινα δώματα, τον 
εκτατικό τύπο και μιλάμε για κεκορεσμένο φορτίο στη στέγη μέχρι 120 κιλά ανά 
τετραγωνικό, στον ημιεντατικό από 140 έως 250 όπου διαφέρουν και τα πάχη, ο 
πρώτος είναι μέχρι 15 εκατοστά, ο δεύτερος  μέχρι 25 και στον εντατικό μπορεί να 
φτάσει μέχρι και το 1,50 μέτρο θα είναι στα 250 κιλά κεκορεσμένο φορτίο στο 
τετραγωνικό. Είναι μεγάλο φορτίο. Γι’ αυτό ανάλογα με τη στατική μελέτη του κτηρίου 
διαλέγουμε και τον τύπο. Εάν υπήρχε επ’ αρχής κατασκευή ένα κτήριο που 
προοριζότανε για τον εντατικό, όπως λέει και ο Δημήτρης ως μηχανικός, θα φροντίζαμε 
να έχουμε την στατική επάρκεια. Εμείς όμως δεν μπορούμε τώρα να φτιάξουμε το 
κτήριο, πάντως πάμε συγκεκριμένα και ανάλογα τη στατική επάρκεια θα επιλέξουμε 
τον τύπο. Γι’ αυτό σας τα αναφέρω, δεν δεσμευόσαστε τώρα με την ψήφιση ότι θα 
πάμε σε έναν εντατικό, να πάμε σε ένα ημιεντατικό ή σε ένα εκτατικό για να πάμε στα 
στάνταρς της στατικής μελέτης και στους δείκτες της θερμομόνωσης γιατί πράσινο 
δώμα έχει και μόνωση, έχει και υποστρώματα για να μην επιβαρύνουν όλη αυτή την 
κατάσταση τη στατική και φύτευση, που είναι η εξειδίκευση των μελετών μετά την 
πρόταση που θα λήξει στις 6 του Φλεβάρη.  
 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
Μια ερώτηση που αφορά τα σχολεία του Δήμου Καλαμάτας. Ελέχθηκαν 
όλα και τα τρία αυτά ήταν αυτά που προκρίθηκαν με βάση τα κριτήρια;  

 
Κοιτάξτε, το κυριότερο κριτήριο είναι το ιδιοκτησιακό. Δηλαδή εάν δεν 
είχαν έρθει σε εμάς αυτά τα σχολεία δεν θα μπορούσαν να έχουν μπει 

στο πρόγραμμα. Και είναι ένα πρόγραμμα να ξέρετε μέσα σε τρεις μέρες το επιλέξαμε. 
Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι να έχει τις προϋποθέσεις, να είναι δηλαδή ένα 
σχολείο το οποίο… Μακάρι να βρίσκαμε ένα σχολείο το οποίο να είχαμε και 
προβλήματα υγρομόνωσης, ότι έσταζε το σχολείο οπότε μ’ αυτό το…. 
 
ΓΚΛΕΓΚΛΕΣ: (Δεν ακούγεται) 
 
 

ΓΚΛΕΓΚΛΕΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Ναι. Και το τρίτο κριτήριο να είναι σε μία περιοχή πολυπληθυσμική και 
σε απαξιωμένη. Το 1ο Δημοτικό στην οδό Παλαιολόγου είναι δίπλα στο 

νεκροταφείο, είναι το παλιό εργοστάσιο του Καρέλια είναι δίπλα όλες… Βέβαια υπάρχει 
η Φραγκόλιμνα, υπάρχει μια… Αλλά νομίζω ότι είχε τα κριτήρια αφού είναι και δικό μας 
για να μπορέσουμε να το πάμε. Σκεφτήκαμε το 4ο στην οδό Κανάρη. Ίσως το 4ο  είχε 
πραγματικά όλα τα κριτήρια αλλά το 4ο το έχουμε βάλει στο πρόγραμμα για τα 
φωτοβολταϊκά και τους αυτοματισμούς. Οπότε δεν μπορούμε να πάνε σε ένα 
συνχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα δύο προτάσεις.  
 
ΔΙΚΑΙΟΥΛΑΚΟΣ: Η πρόταση σε χρήματα πόσο περίπου είναι; 

 
Θα σας πω το μέγεθος γιατί ακριβώς δεν υπάρχουν ούτε μελέτες 
εφαρμογής γιατί εξαρτάται και απ’ αυτό που είπε ο Δημήτρης από τη 

στατική επάρκεια τι τύπος θα υπάρχει. 
 
ΔΙΚΑΙΟΥΛΑΚΟΣ: Τύπο δεν έχετε επιλέξει; 

 
Στο συγκεκριμένο δημοτικό θα μπορούμε να φτάσουμε σε ένα φυτεμένο 
δώμα της τάξεως των 60 εκατοστών ο οποίος δεν μας δίνει χλοοτάπητα, 

δεν θέλουμε χλοοτάπητα, θέλουμε να βάλουμε πόες και θάμνους επάνω, μεσογειακά 
φυτά.  
 
ΔΙΚΑΙΟΥΛΑΚΟΣ: Το κόστος περίπου; 

 
Από 150.000 έως 200.000. Εννοείται όλο το πακέτο. Μιλάω για τη 
μόνωση, μιλάω για τα αρδευτικά, μιλάω για τα υποστρώματα, μιλάω 

για τα φυτά… 
 
Γίνεται εξαιρετική μόνωση με χαλίκι από κάτω, με τριπλό μανδύα, με 
γεωΰφασμα κλπ. 

 
Ένα τρίτο κριτήριο που είπατε για δαπάνη συμβούλου, αυτός που θα κάνει 
όλη αυτή τη μελέτη. Κάτι αναφέρατε εκεί πέρα. 

 
ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ: Θα δούμε τώρα στην αναζήτηση. Θα το αναζητήσουμε. 

 
Μέσα από τα προγράμματα, το είπαμε και προχθές, τις βιοκλιματικές 
αναπλάσεις.  

 
ΝΙΑΡΧΟΣ: (Δεν ακούγεται) 

 
Ιδιώτης.  
Πρώτα απ’ όλα είπαμε ότι είναι δωρεάν με 100% χρηματοδοτούμενο το 

συγκεκριμένο πρόγραμμα. Και όταν λέμε 100% χρηματοδοτούμενο, ομιλούμε και για 
την κατασκευή και για τη μελέτη και για την προβολή του συγκεκριμένου έργου. Για τη 
μελέτη του τεχνικού συμβούλου ή του μελετητή και για την προβολή, όπως 
καταλαβαίνετε κύριοι συνάδελφοι όλα τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 
προϋποθέσεις αναφέρονται πάντα η αμοιβή των μελετητών και πάντα η αμοιβή για τη 
διαφήμιση και για την προώθηση και για την προβολή των συγκεκριμένων 
εγχειρημάτων. Δηλαδή και για τις εφημερίδες και για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και 
για τον μελετητή. Όλα αυτά βέβαια τα χρήματα είναι υποέργα του συγκεκριμένου 
έργου εφόσον χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΝΙΑΡΧΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Αυτό το έργο μακάρι να γίνει. Έχουν γίνει μελέτες για το τι συντήρηση 
θέλει μετά, για πόσο χρόνο, τι διαστήματα κλπ; Χρειάζεται κάποια 

συντήρηση ή απλά κάνουμε αυτό το έργο… 
 
ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ: Χρειάζεται. 
 
ΓΚΛΕΓΚΛΕΣ: Έχει γίνει μελέτη για το τι συντήρηση χρειάζεται; 

 
Όχι. Εμείς αυτή τη στιγμή παίρνουμε μια απόφαση έτσι όπως σας την 
είπα για υποβολή πρότασης του Δήμου Καλαμάτας ¨Ένταξης στο έργο 

πράσινα δώματα σε δημόσια κτήρια¨. Μετά θα επιλέξουμε το μελετητή. 
 
Απλά το λέω γιατί μη φτάσουμε στο σημείο να κάνουμε αυτό το έργο, 
να μην έχουμε προβλέψει τη συντήρηση και τελικά να έχουμε 

μεγαλύτερα προβλήματα από τη μη συντήρηση του έργου παρά οφέλη από τη… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Φαντάζομαι ότι όλα τα έργα θέλουνε συντήρηση. 
 
ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ: Θα ενταχθεί στη συντήρηση του πρασίνου της πόλης κι αυτό. 

 
Εμείς καταρχάς θα ψηφίσουμε οπωσδήποτε το συγκεκριμένο θέμα. 
Αλλά μου δίνεται η ευκαιρία να τονίσω ότι ναι μεν χαίρομαι από τη 

μια μεριά αλλά από την άλλη μεριά θα ήθελα να τονίσω ότι η Δημοτική Αρχή θα 
έπρεπε κάθε χρόνο κε Πρόεδρε να εντάσσει στο πρόγραμμά της πραγματικά ένα 
σχολείο ή ένα δημόσιο κτήριο να γίνεται πράσινη ταράτσα, δεν θα περιμένουμε 
συνέχεια την Ευρωπαϊκή Ένωση για ένα σχολείο κάθε τόσα χρόνια.  
Εγώ έχω ασχοληθεί με το θέμα, έχω κάνει αρκετά δημοσιεύματα και στο προηγούμενο 
Δημοτικό Συμβούλιο τέσσερα χρόνια είχα αναφερθεί σ’ αυτά τα ζητήματα. Η Δημοτική 
Αρχή με καθυστέρηση και στο παραπέντε όπως είπατε, πριν από τρεις μέρες ήρθε το 
θέμα για να γίνει αυτή η δράση. Αυτή η δράση αγαπητοί συνάδελφοι, αυτές οι δράσεις 
με τα πράσινα δώματα θα έπρεπε να είναι προ ημερήσιας διάταξης. Δηλαδή η κάθε 
δημοτική αρχή να φτιάξει ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα ώστε πραγματικά να 
κοιτάξει στα επόμενα χρόνια, την επόμενη δεκαετία όλα τα δημόσια κτήρια της πόλης 
μας και τα σχολεία να έχουν πράσινα δώματα. Μη ξεχνάτε ότι όλες οι μελέτες δείχνουν  
ότι η Κρήτη μαζί με την Πελοπόννησο θα έχουν αύξηση της θερμοκρασίας σύμφωνα 
με τις κλιματικές αλλαγές και με επιστημονικούς όρους.  

Από την άλλη μεριά εμείς θέλω να τονίσω χαίρομαι και για κάτι ακόμα. Εγώ τελείωσα 
στη Ράχη μέχρι την 4η δημοτικού και τις δύο τελευταίες τάξεις τις τελείωσα κε Πρόεδρε 
στο 14ο,  είμαι και εγώ παιδί του 14ου Δημοτικού, τέσσερα χρόνια στη Ράχη και δύο 
χρόνια στο 14ο. Από την άλλη μεριά όμως είναι τραγικό και ειρωνικό να μιλάμε για 
βελτίωση του μικροκλίματος της περιοχής όταν λίγα μέτρα από το σχολείο υπάρχει η 
οδός Αθηνών όπου η Δημοτική Αρχή τα τελευταία χρόνια παρότι μέσα στο Δημοτικό 
Συμβούλιο και εγώ και άλλοι αγαπητοί συνάδελφοι κάναμε συγκεκριμένες ερωτήσεις 
για τη βελτίωση της ποιότητας τόσο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης όσο και της 
ηχορύπανσης, δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχουν παρθεί μέτρα. Σας είχα τονίσει και 
επανειλημμένως ότι οι κάρτες θορύβου έχουν δείξει ότι ξεπερνούν τα όρια που έχει 
βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση που είχαμε κάνει παλιά κε Πρόεδρε με το τότε ΠΕΛΠΑ, αν 
γίνει και τώρα και πρέπει να κάνετε θερμική χαρτογράφηση στην πόλη μας. Απαιτείται 
γιατί θα χρειαστεί να μπούμε και σε άλλα προγράμματα και εάν δεν έχουμε θερμική 
χαρτογράφηση δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε, θα δείτε ότι τόσο η ηχορύπανση 
αλλά και η ρύπανση στην οδό Αθηνών έχει ξεπεράσει τα όρια που προβλέπονται από 

ΓΚΛΕΓΚΛΕΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΓΚΛΕΓΚΛΕΣ: 

ΔΙΚΑΙΟΥΛΑΚΟΣ: 
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την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Αν βρεθούν κάποιοι δημότες να προσφύγουν στα 
ευρωπαϊκά δικαστήρια, ο Δήμος θα βρεθεί ένοχος γι’ αυτή του τη δράση. Είναι απλά 
πράγματα και το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να μην περνάνε βαρέα οχήματα 
από την οδό Αθηνών αλλά και τόσα άλλα πράγματα. Όπως επίσης και το παλιό 
νοσοκομείο που σκοπεύουμε να το αξιοποιήσουμε και εκεί πρέπει να γίνει πράσινο 
δώμα.  

Αυτά ήθελα να τονίσω και εμείς θα ψηφίσουμε τις δράσεις τις συγκεκριμένες. 

 
Εμείς συμφωνούμε με όλες τις ενέργειες που γίνονται για την 
εξοικονόμηση ενέργειας και βέβαια για τις επεμβάσεις - παρεμβάσεις που 

γίνονται, πολύ περισσότερο στα σχολεία. Βέβαια εδώ θέλουμε να παρατηρήσουμε ότι 
όσο υπάρχει αυτή η πολιτική που την ενέργεια την διαχειρίζονται οι ιδιώτες και το 
μεγάλο κεφάλαιο και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειες έχουν δοθεί κατά μεγάλο μέρος 
στην κερδοσκοπία του μεγάλου κεφαλαίου και πετάγεται και ένα κοκαλάκι στους 
αγρότες, όλο αυτό έχει σαν συνέπεια την αλλαγή της χρήσης της γης. Αν αυτή η 
πολιτική δεν αλλάξει, αυτά που είπε ο συνάδελφος ο Δικαιουλάκος είναι δύσκολο να 
γίνουν. Εμείς υποστηρίζουμε και το έχουμε υποστηρίξει πολλές φορές για δημόσιο 
φορέα ανανεώσιμων πηγών ενέργειες, δημόσιο φορέα κατασκευών. Και βέβαια πρέπει 
να υπάρχει μια δημοτική αρχή και υπηρεσίες που να μπορούν να κάνουν αυτές τις 
μελέτες και να κάνουν όλα αυτά τα έργα.  

Συμφωνούμε να γίνουν επεμβάσεις στα σχολεία, διαφωνούμε με τον τρόπο με τον 
οποίο θα γίνουν και θα ψηφίσουμε ¨Λευκό¨. 

 
Χαίρομαι γιατί πραγματικά πιστεύω ότι όλες οι παρατάξεις αγκαλιάζουν 
αυτή την προσπάθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσουμε να 

προχωρήσουμε σε εξοικονόμηση ενέργειας και στην αλλαγή του κλίματος μέσω της 
αλλαγής του μικροκλίματος των διαφόρων περιοχών. Όμως πρέπει επίσης να πω ότι 
για να ξεχωρίσουμε τα πράγματα και να τα βάλουμε στη θέση τους ο έλεγχος των 
οχημάτων σε ότι αφορά τους ρύπους κλπ δεν είναι αρμοδιότητα του Δήμου 
Καλαμάτας, υπάρχει μια ειδική επιτροπή η οποία εάν δεν απατώμαι λέγεται ΠΟΕ η 
οποία είναι του κράτους και η οποία θα πρέπει να κάνει τη δουλειά της και να μετράει 
τους ρύπους και των οχημάτων αλλά και των περιοχών. Από κει και πέρα σε ότι αφορά 
τις παρεμβάσεις που ο Δήμος Καλαμάτας θα πρέπει να κάνει για να μη διέρχονται 
βαρέως τύπου οχήματα, δεν είναι ένα εύκολο πράγμα διότι ξέρετε ότι η περιοχή της 
οδού Αθηνών βεβαίως είναι μία περιοχή η οποία είναι εξόχως εμπορική. Δεν είναι τόσο 
εύκολο, ευελπιστούμε ότι με τη χάραξη του περιμετρικού ο οποίος όπως γνωρίζετε 
είναι σε καλό δρόμο, η περιοχή θα ανακουφιστεί και θα δούμε καλλίτερες μέρες. Εν 
πάση περιπτώσει, η Δημοτική Αρχή Καλαμάτας προχωράει, αγκαλιάζει όλα αυτά τα 
προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αγκαλιάζει την προσπάθεια που οι τεχνικές 
υπηρεσίες και οι γεωτεχνικές υπηρεσίες ειδικά, κάνουν μια μεγάλη προσπάθεια για την 
αλλαγή του μικροκλίματος μέσα από τις φυτεύσεις των δένδρων και μέσα από τον 
εξωραϊσμό που με αυτά τα χρήματα τα οποία έχουμε κάνουν και τους δίνω 
συγχαρητήρια εγώ προσωπικά. 
 
 
Η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού 
λαμβάνει υπόψη τα προαναφερόμενα, καθώς επίσης και τις διατάξεις των άρθρων 73 
και 83 του Ν. 3852/2010, μειοψηφούντος του κ. Νιάρχου ο οποίος δηλώνει ¨λευκή¨ 
ψήφο, κατά πλειοψηφία, 
 

ΝΙΑΡΧΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  
 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την υποβολή πρότασης στο έργο 
«Πράσινα Δώματα σε Δημόσια Κτίρια» ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 : «Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές 
Μεταφορές – Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής – Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας» για το 1ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας, σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμ. πρωτ. 73589/16-12-2011 εισήγηση της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών 
Υπηρεσιών 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 

Χρήστος Ριζάς   1. Αδαμόπουλος Ιωάννης 

  2. Αθανασόπουλος Κων/νος 

  3. Γκλεγκλές Ιωάννης  

  4. Δημόπουλος Δημήτριος 

  5. Δικαιουλάκος Βασίλειος  

  6. Μανδηλάρης Ιωάννης  

  7. Νιάρχος Αναστάσιος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 30 Δεκεμβρίου 2011 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΙΖΑΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 


