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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   18/2013 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   86/2013 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 9η Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 

13:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28, συνέρχεται στην 

18η/2013 συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμάτας, μετά την 

υπ’ αριθμ. πρωτ. 72138/5-12-2013 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) Ντίντα Παναγιώτα, 3) Χριστόπουλος Ιωάννης  και 4) 

Μιχαλόπουλος Κων/νος. 

 

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

Παναγιώτης, 2) Μανδηλάρης Ιωάννης, 3) Ριζάς Χρίστος και 4) Μωρακέας Σπυρίδων. 

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής κ. Αθανασόπουλος Κων/νος, ο οποίος συμμετέχει στη συνεδρίαση 

αυτή αναπληρώνοντας τον κ. Βασιλόπουλο Παναγιώτη.    

 

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 3ο θέμα όπως ημερήσιας 

διάταξης με τίτλο : 

Έγκριση μελέτης με τίτλο «Κατασκευή στοιχείων περιορισμού θέασης του 
χώρου του Κοιμητηρίου Καλαμάτας».   

 
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 69427/21-11-
2013 εισήγηση του Τμήματος Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου καθώς και στην τεχνική περιγραφή της υπ’ αριθμ. 89/2013 μελέτης του εν λόγω 
έργου που ήταν στο φάκελο προς ενημέρωση του Σώματος, και τα οποία αναλυτικά 
έχουν ως εξής: 
 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ 

ΘΕΑΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» του Δήμου 
Καλαμάτας. 

 

    Εισηγούμαστε για έγκριση, την υπ΄ αρ. 89/2013 μελέτη, του Δήμου 
Καλαμάτας, με τίτλο  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΘΕΑΣΗΣ ΤΟΥ 
ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» (προϋπολογισμού 10.000,00 € με ΦΠΑ) 
που εκπονήθηκε από το τμήμα Μελετών.  

 
 

Ο  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ                                 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
                   ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                      ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                       ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

Συνημμένα :Φάκελος Μελέτη. 

Κοινοποίηση: Δ.Σ. Καλαμάτα 
                        Τ.Υ. Δήμου Καλαμάτας 

 
ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΘΕΑΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 

ΤΟΥ   ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
Κ.Α. : 45.7336.02 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  10.000 € 

Πηγή Χρηματοδότησης :  
 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Η παρούσα μελέτη αφορά  σε κατασκευή πρόσθετης περίφραξης στο ανατολικό και 
βόρειο όριο του Κοιμητηρίου της Καλαμάτας (επί της Δημοτική οδός Αγ. Παρασκευής) 
για περιορισμό της θέασης του χώρου του κοιμητηρίου από τους περίοικους. 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
    - Κατασκευή 
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  Η περίφραξη θα κατασκευαστεί με επίπεδα φύλλα λαμαρίνας πάχους 2χιλ., 
διαστάσεως 1000Χ2000 χιλ., διάτρητα με τετράγωνες οπές 25Χ25 χιλ., Η άνω παρειά 
της θα είναι παράλληλη με την αντίστοιχη του υφιστάμενου τοίχου περιτοίχισης και θα 
ακολουθεί  εφαπτομενικα την χάραξη του. Καθώς το ποσοστό των κενών στην 
επιφάνεια της είναι 25% θα διαμορφώνει ένα οπτικό φράγμα ύψους 80 εκ.  

   - Τοποθέτηση 
  Η όλη κατασκευή εσωτερικά (προς το χώρο του κοιμητηρίου) θα στηρίζεται σε 
μεταλλικές γωνίες που πακτώνονται σταθερά με βλήτρα στον υφιστάμενο τοίχο της 
περίφραξης. Εξωτερικά, επίσης πακτωμένα με βλήτρα κατακόρυφα στοιχεία-αντηρίδες 
(από λάμες με  διακοσμητική απόληξη) βιδώνονται (καθ΄υψος της) και σταθεροποιούν 
την όλη κατασκευή. 

   - Χρωματισμός 
  Όλα τα μεταλλικά στοιχεία, αφού περαστούν με κατάλληλο υπόστρωμα βαφής, θα 
βαφούν σε ανθρακι χρώμα. 
 

               

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 

Αρχιτέκτων μηχανικός 

 

ΛΥΚΟΥΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

Τοπογράφος Μηχανικός 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 

Πολιτικός Μηχανικός 

Καλαμάτα ........................... 

 

Καλαμάτα ...........................   Καλαμάτα ...........................     

 
 

Με την ολοκλήρωση της εισήγησης του κ. Προέδρου, ακολουθεί διαλογική συζήτηση 
ως εξής: 

 
Εγώ έχω εκφραστεί πάμπολλες φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο, 
και έχω επισημάνει την αδράνεια της Δημοτικής Αρχής για το νέο 

Κοιμητήριο. Πιστεύω ότι και αυτή η εισήγηση που γίνεται τώρα, η έγκριση αυτής της 
μελέτης, με «δικαιώνει» γιατί και η παράταξή μας και ο επικεφαλής κι εγώ όσες φορές 
έχω τοποθετηθεί και μάλιστα πρόσφατα στον προϋπολογισμό, ότι είναι αδιανόητο μια 
πόλη σαν την Καλαμάτα να μην έχουμε κάνει τις ενέργειες εκείνες που από την 
προηγούμενη Δημοτική Αρχή, προκειμένου να μεταφερθεί το Κοιμητήριο. Δεν 
δείχνουμε τον προσήκοντα σεβασμό και προς τους νεκρούς μας αλλά και το 
Κοιμητήριο έχει εξαντλήσει τα όρια της ζωής του. Το λένε και αυτοί που ασχολούνται 
με αυτά τα ζητήματα, όταν ξεθάβουν τους νεκρούς, τι παρατηρείται αλλά και γύρω 
γύρω η περιοχή που είναι κατοικημένη και γίνονται θεατές τέτοιων θεάσεων.  

Με την εισήγηση λοιπόν που γίνεται σήμερα τι ακριβώς προβλέπουμε; Κάτω από το 
Κάστρο, δίπλα στην Υπαπαντή, στο Κοιμητήριο που καθημερινά περνάνε πάνε από 
1.000, 1500 ανθρώπους θέλουμε να υψώσουμε ένα τείχος του Βερολίνου. Ενώ 
γκρεμίστηκε το τείχος του Βερολίνου που χώριζε το ανατολικό με το δυτικό, η 
Δημοτική Αρχή τώρα φέρνει ανάμεσα στους ζώντες και νεκρούς να υψώσει ένα τέτοιο 
τείχος. Βέβαια αυτό το τείχος δεν θα είναι πέτρινο, θα είναι με λαμαρίνες.  

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ:  
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Είναι αδιανόητο πιστεύω, το 2013 να μπαίνουμε σ’ αυτές τις διαδικασίες προκειμένου 
και τους ανθρώπους να προφυλάξουμε από μια τέτοια θέα αλλά, φανταστείτε τους 
επισκέπτες να περνούν δίπλα σ’ αυτό το τείχος και να λένε «δεξιά μας είναι το 
νεκροταφείο και δεξιά μας είναι το Κάστρο..» ή Υπαπαντή ή τέλος πάντων όλη η 
περιοχή που έχει τα χαρακτηριστικά εκείνα του οικισμού.  

Καταψηφίζω λοιπόν σε ό,τι με αφορά και πιστεύω ότι πρέπει τα λεφτά που δίνει η 
Δημοτική Αρχή και δεν ξέρω πόσα είναι αυτά, δεν κοίταξα ούτε καν… 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 10.000 ευρώ.. 

 
10.000 ευρώ, μαζί με κάποιο άλλο ποσό να προχωρήσει στις 
ενέργειες εκείνες ώστε δια παντός να λυθεί το μεγάλο αυτό ζήτημα 

και ο χώρος αυτός του Κοιμητηρίου, ένας χώρος σεβασμού προς τους νεκρούς που 
υπάρχουν εκεί αλλά και πολιτισμού όπως φορές έχει πει ο κύριος Μπρεδήμας ο 
επικεφαλής μας, να γίνει ένας χώρος επισκέψιμος και χώρος που θα αναδεικνύει και τα 
καλλιτεχνικά μνημεία που υπάρχουν σ’ αυτόν τον χώρο, πολλά απ’ αυτά βέβαια μετά 
τους σεισμούς έχουν εξαφανιστεί ή έχουν χαθεί ή έχουν τέλος πάντων συντριβεί. Σε 
ό,τι με αφορά λοιπόν καταψηφίζω και πιστεύω ότι η Δημοτική Αρχή έχει μείνει πολύ 
πίσω σ’ αυτό το θέμα ίσως γιατί δεν έχουν... 

 
Πριν περάσω στον κύριο Μιχαλόπουλο, έχω να κάνω μια παρατήρηση. Η 
Δημοτική Αρχή μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι δεν έχει μείνει καθόλου 

πίσω στο συγκεκριμένο θέμα, ήδη γίνονται ενέργειες προς την κατεύθυνση αυτήν, 
δηλαδή προς το νέο Κοιμητήριο. Υπάρχουν διάφορα προσκόμματα με το ιδιοκτησιακό 
των οικοπέδων και με το Κτηματολόγιο κλπ, πάντως η Δημοτική Αρχή προχωράει προς 
αυτήν την κατεύθυνση. Για το λόγο αυτό, επειδή υπάρχει μια καθυστέρηση η οποία 
δεν είναι ευθύνη της Δημοτικής Αρχής, προχωράμε σ’ αυτήν την τροποποίηση και σ’ 
αυτήν την προσθήκη στο Κοιμητήριο Καλαμάτας, με στόχο τη βελτίωση της 
κατάστασης στην περιοχή μέχρις ότου θα μπορέσουμε να πάμε στο νέο Κοιμητήριο.  
Ο κύριος Μιχαλόπουλος. 

 
Είμαστε υπέρ της μελέτης του συγκεκριμένου έργου, η μόνη μας 
διαφορά είναι ότι απ’ ό,τι φαίνεται θα ανατεθεί σε ιδιώτη 

κατασκευαστή. Νομίζουμε ότι ο Δήμος θα μπορούσε να κατασκευάσει το έργο και 
μάλιστα τυγχάνοντας οικονομικότερη κατασκευή. Αυτό να θεωρηθεί σαν παρατήρηση, 
ναι στη μελέτη αλλά να κατασκευαστεί από το Δήμο. 

 
Ψηφοφορία. Ο κύριος Χριστόπουλος κατά, ο κύριος Μιχαλόπουλος ναι 
εφόσον κατασκευαστεί… 

 
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ της μελέτης κατά της…  
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ (Γραμματέας): Δεν μπορούμε να ψηφίζουμε με προϋποθέσεις.  

 
Παρατήρηση κάνουμε. Είπαμε, εγκρίνουμε τη μελέτη με την 
παρατήρηση αυτή. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η πλειοψηφία υπέρ.  
 
 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ:  
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Η Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής  με  την  ολοκλήρωση  της  διαλογικής  συζήτησης,  
αφού λαμβάνει  υπόψη της τα προαναφερόμενα,  τις  διατάξεις  του  άρθρου 73 του 
Ν. 3852/2010, την ΚΑΤΑψήφιση της πρότασης από τον κ. Χριστόπουλο, κατά 
πλειοψηφία, 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι    

 
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας την έγκριση της υπ’ αριθμ. 
89/2013 μελέτης του έργου με τίτλο «Κατασκευή στοιχείων περιορισμού 
θέασης του χώρου του Κοιμητηρίου Καλαμάτας», προϋπολογισμού 
10.000,00 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 69427/21-11-2013 σχετική 
εισήγηση του Τμήματος Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου, 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 

Δημήτριος Δημόπουλος  1. Αθανασόπουλος Κων/νος  

  2. Καραγιάννης Ανδρέας 

  3. Ντίντα Παναγιώτα 

  4. Χριστόπουλος Ιωάννης 

  5. Μιχαλόπουλος Κων/νος  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 16 Δεκεμβρίου 2013 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 

  
 
 


