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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  09/2013 

ΑΠΟΦΑΣΗ  148/2013  

 
 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 4η Απριλίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:00 μ.μ., στο 

Αμφιθέατρο «Αλέξανδρος Κουμουνδούρος», συνέρχεται στην 9η/2013 συνεδρίαση, το 

Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την με αριθμ. πρωτ. 16940/29-3-2013 

πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο. 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Πολίτης Δημήτριος, 

Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αδαμόπουλος Ιωάννης, 3) Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος, 4) 

Ανδρεάκος Κωνσταντίνος, 5) Βασιλόπουλος Αθανάσιος, 6) Βασιλόπουλος Παναγιώτης, 7) 

Γκλεγκλές Ιωάννης, 8) Γκραίκης Παύλος, 9) Γουρδέας Ανδρέας, 10) Δημόπουλος Δημήτριος, 

11) Διασάκος Νικόλαος, 12) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 13) Καμβυσίδης Ιωάννης, 14) Καραγιάννης 

Ανδρέας,  15) Καρβέλης Γεώργιος, 16) Κουδούνης Αργύριος, 17) Μαρινάκης Σαράντος, 18) 

Μιχαλόπουλος Κωνσταντίνος, 19) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 20) Μπάκας Ιωάννης, 21) 

Μπασακίδης Νικόλαος, 22) Μπεχράκης Σταμάτης, 23) Μπουζιάνης Παύλος, 24) Μπούρας 

Ιωάννης, 25) Μπούχαλης Δημήτριος, 26) Μπρεδήμας Θεόδωρος, 27) Μωραγιάννης 

Κωνσταντίνος, 28) Μωρακέας Σπυρίδων, 29) Νιάρχος Αναστάσιος, 30) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 

31) Ντίντα Παναγιώτα, 32) Οικονομάκου Μαρία, 33) Πουλόπουλος Δημήτριος, 34) Ριζάς 

Χρίστος, 35) Φαββατάς Δημήτριος, 36)  Φωτέας Νικόλαος  και 37) Χριστόπουλος Ιωάννης.   

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 1) Αναζίκος Ιωάννης, 

2) Δικαιουλάκος Βασίλειος και 3)  Μανδηλάρης Ιωάννης, ενώ ο κ.  Στασινόπουλος Στυλιανός 

απουσιάζει με νόμιμη άδεια σύμφωνα με την υπ’  αριθμ. 43/2013 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 

 

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης: 
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 Η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας κα Λιακουνάκου 

Βενετία και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Βέργας κ. Χειλάς 

Γεώργιος, οι οποίοι και παραβρίσκονται.  

 Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων:  

1) Πολιανής κ. Κορομηλάς Παναγιώτης, 2) Άνθειας κ. Λεβεντόπουλος Ανδρέας, 3) Θουρίας 

κα Λιάππα Χρυσή, 4) Ελαιοχωρίου κ. Μάλαμας Στυλιανός, 5) Αντικαλάμου κ. 

Μανωλόπουλος Παναγιώτης, 6) Αλαγονίας κ. Μπαλίκος Ιωάννης, 7) Άριος κ. Μπρούμας 

Αθανάσιος, 8) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης και 9)  Αρφαρών κ. Φέστας 

Κωνσταντίνος, οι οποίοι παραβρίσκονται στη συνεδρίαση, καθώς και ο Πρόεδρος 

Ασπροχώματος κ. Ζαγαρέλος Ηλίας ο οποίος δεν παραβρίσκεται στη συνεδρίαση.  

 

 Οι Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων:  

1) Αγρίλου κ. Δημόπουλος Ευστάθιος, 2) Ασπροπουλιάς κ. Κατσιμαγκλής Παναγιώτης, 3) 

Βελανιδιάς κα Κοτταρίδη Διαμαντούλα, 4) Πηγών κ. Μαρκόπουλος Απόστολος, 5) 

Σταματινού κα Πολυχρόνη Ευσταθία και 6) Νέδουσας κ. Σούμπλης Κων/νος,  οι οποίοι 

παραβρίσκονται στη συνεδρίαση, καθώς και ο Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας  

Βρομόβρυσης κ. Καμαρινόπουλος Βασίλειος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται στη συνεδρίαση.  

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος του Σώματος κηρύσσει την έναρξη της  

συνεδρίασης απουσία  του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα, ο οποίος προσέρχεται  

κατά τη διάρκεια της προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση.     
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον Πρόεδρο του Σώματος για συζήτηση το εκτός ημερήσιας 
διάταξης θέμα  με τίτλο : 

Επανέγκριση της μελέτης με τίτλο «Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Καλαμάτας για 
πιστοποίηση» και υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στην πρόσκληση 20/2013 του 

Πράσινου Ταμείου, στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012 – 2015». 
 
που εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ΄ αριθμ. 
17/2013 απόφασής της και που το Σώμα ομόφωνα αποδέχθηκε να συζητηθεί με τα τακτικά 
θέματα μετά από σχετική πρόταση του Αντιδημάρχου κ. Δημόπουλου Δημητρίου λόγω του 
επείγοντος χαρακτήρα του τον οποίο αιτιολόγησε ως εξής: 
 
«Όπως είπαμε σήμερα το μεσημέρι στην Επιτροπή Ποιότητα Ζωής, στο Πράσινο Ταμείο άνοιξε 
κάποιες προσκλήσεις την 1η Απριλίου, μία από αυτές είναι και η πρόσκληση για το 
χρηματοδοτικό πρόγραμμα ¨Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015¨. Η πρόσκληση ανέβηκε στο 
site  του Πράσινου Ταμείου στις 2 Απριλίου και η πρόσκληση κλείνει στις 22 Απριλίου.  
Αν σκεφτείτε ότι 22 Απριλίου είναι Δευτέρα, είναι προφανές ότι δεν προλαβαίνει το Δημοτικό 
Συμβούλιο να συνεδριάσει μέχρι τότε, δηλαδή μέχρι τις 19, Παρασκευή, για να μπορέσουμε να 
εγκρίνουμε τη μελέτη και την υποβολή σχετικής πρότασης» 
 
 
Η με αριθμ. πρωτ. 17860/2-4-2013 σχετική εισήγηση του Τμήματος Προγραμματισμού & 
Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων 
του Δήμου, έχει αναλυτικά ως εξής: 
 
Θέμα: Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου 
Καλαμάτας για πιστοποίηση», στην πρόσκληση 20 /2013 (Α.Π. 886/1-4-2013) του Πράσινου 
Ταμείου, στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012 – 2015». 
 
                            Ο Πρόεδρος του Πράσινου Ταμείου προσκαλεί τους Δήμους της Χώρας να 
υποβάλλουν πρόταση στην πρόσκληση με Κωδικό 20/2013 (Α.Π. 886/1-4-2013), 
προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 
«2. Αναβάθμιση αστικών υποδομών», «3. Προστασία και ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος» 
και «4. Ενίσχυση ελκυστικότητας των πόλεων», του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Αστική 
Αναζωογόνηση 2012 – 2015». Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να υπηρετούν και 
να συμβάλουν στους ειδικούς στόχους των παραπάνω Αξόνων Προτεραιότητας. 
                            Ειδικότερα, ο Άξονας 2 αφορά την: Αναβάθμιση αστικών υποδομών μέσω 
παρεμβάσεων για την αναβάθμιση του δομημένου περιβάλλοντος των πόλεων, τη βελτίωση 
του αστικού εξοπλισμού και των αστικών υποδομών για τη βιώσιμη κινητικότητα, τη 
διαμόρφωση ελεύθερων χώρων και την ενίσχυση της επισκεψιμότητας τους, καθώς επίσης και 
την ενεργειακή αναβάθμιση των αστικών υποδομών. Ο παραπάνω Άξονας εξειδικεύεται στα 
Μέτρα 2.1 Υποστήριξη της βιώσιμης κινητικότητας και 2.2 Βελτίωση αστικού εξοπλισμού. 
                            Το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας με την 275/2012 απόφαση του, έχει 
εγκρίνει την μελέτη με τίτλο «Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Καλαμάτας για 
πιστοποίηση», και προϋπολογισμό 245.186,97€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.Το εν λόγω έργο 
εκπληρώνει τους ειδικούς στόχους του Άξονα 2 και συγκεκριμένα τους στόχους του Μέτρου 
2.2 «Βελτίωση αστικού εξοπλισμού». 
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                            Μετά από τα παραπάνω, εισηγούμεθα όπως, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
και το Δημοτικό Συμβούλιο  Καλαμάτας αποφασίσει για : 
 

1. Την υποβολή πρότασης  με τίτλο «Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Καλαμάτας για 
πιστοποίηση», προϋπολογισμού 245.186,97€  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. στη 
πρόσκληση με κωδικό  20/2013 (Α.Π. 886/1-4-2013) του Πράσινου Ταμείου, στο 
Μέτρο 2.2 «Βελτίωση αστικού εξοπλισμού», του Άξονα 2 «Αναβάθμιση αστικών 
υποδομών». 

 
2. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Καλαμάτας κου. Παναγιώτη Νίκα, όπως υπογράψει 

την πρόταση υποβολής, καθώς και οποιοδήποτε έγγραφο είναι απαραίτητο. 
 

 
 
Συν/να: 

1. Πρόσκληση με κωδικό 20/2013 (Α.Π. 886/1-4-2013) 
   
 
Η τεχνική έκθεση της με αριθμ. 68/2012 μελέτης εν λόγω με τίτλο «Αναβάθμιση παιδικών 
χαρών Δήμου Καλαμάτας για πιστοποίηση», προϋπολογισμού 245.186,97, η οποία έχει εγκριθεί 
με την υπ΄ αριθμ. 275/2012 προηγούμενη απόφαση του Σώματος και της οποίας την 
επανέγκριση και την υποβολή πρότασης  χρηματοδότησης του εν λόγω έργου, στην 
πρόσκληση 20/2013 του Πράσινου Ταμείου, στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική 
Αναζωογόνηση 2012 – 2015», εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
με την υπ΄ αριθμ. 17/2013 απόφασή της, σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση,  
έχει αναλυτικά ως εξής: 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
Σύμφωνα με την με αριθμό 28492/11-05-2009 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών οι Δήμοι 

οφείλουν να πιστοποιήσουν τις παιδικές χαρές τους σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην 
συγκεκριμένη απόφαση και στα πρότυπα ασφαλείας του ΕΛΟΤ. Σε περίπτωση που δεν πιστοποιηθούν 
πρέπει να διακοπεί η λειτουργία τους. 

Ο Δήμος Καλαμάτας στην προσπάθεια του για την προσαρμογή των παιδικών χαρών του στις 
παραπάνω απαιτήσεις, συντάσσει αυτήν την οικονομικοτεχνική μελέτη  προϋπολογισμού 245.186,97€ 
με Φ.Π.Α. για προμήθεια εξοπλισμού. Ο εξοπλισμός αυτός περιλαμβάνει όργανα, καθιστικά, 
καλαθάκια απορριμμάτων, φωτιστικά, βρύσες, στέγαστρα κλπ που θα προστεθούν σε ήδη 
υπάρχουσες παιδικές χαρές. 

Οι χώροι στους οποίους προβλέπεται να γίνουν παρεμβάσεις είναι: Παιδική Χαρά 
Αναψυκτηρίου (2 χώροι), Παιδικές Χαρές στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων (3 χώροι), Παιδική Χαρά 
Παραλίας, Παιδική Χαρά Ανατολικού Κέντρου, Παιδική Χαρά Αγίας Τριάδας και Παιδική Χαρά 
Αβραμόγιαννη. 

  Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
 

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΓΡΙΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC 
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Η επιλογή των χώρων έγινε με γεωγραφικά κριτήρια, έτσι ώστε να είναι κατανεμημένοι στο 
σύνολο της πόλης. Επίσης λάβαμε υπόψη μας τις απαιτούμενες παρεμβάσεις για την πιστοποίηση 
τους, δηλαδή επιλέχθηκαν παιδικές χαρές που είναι σε αρκετά καλή κατάσταση και μπορούν να 
πιστοποιηθούν με σχετικά μικρές παρεμβάσεις.     

 Οι παρεμβάσεις που γίνονται ανά χώρο είναι οι εξής: 

Παιδική Χαρά Αναψυκτηρίου: Διαμορφώνονται δυο χώροι ο ένας αποκλειστικά για νήπια και ο 
άλλος για παιδιά μεγαλύτερων ηλικιών. Τοποθετούνται ελαστικά δάπεδα ασφαλείας και στους δυο 
χώρους και αντικαθίσταται όλα τα όργανα εκτός από την αναρρίχηση με τα σκοινιά. Τοποθετούνται 
καθιστικά, βρύσες, κάδοι απορριμμάτων, κάδοι απορριμμάτων για ανακύκλωση και στέγαστρο για 
σκίαση από τον ήλιο και προστασία από τη βροχή. Τέλος τοποθετείται ξύλινη περίφραξη από 
πασσάλους αγριοκαστανιάς περιμετρικά του κάθε χώρου. Δεν γίνονται παρεμβάσεις στο φωτισμό του 
χώρου γιατί είναι κατάλληλος και επαρκής. (Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις φαίνονται στο Σχέδιο 1).     

Βόρεια Παιδική Χαρά στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων: Τοποθετούνται καθιστικά, βρύση, 
κάδοι απορριμμάτων, κάδοι απορριμμάτων για ανακύκλωση και στέγαστρο για σκίαση από τον ήλιο 
και προστασία από τη βροχή. Τέλος τοποθετείται ξύλινη περίφραξη από πασσάλους αγριοκαστανιάς 
περιμετρικά του χώρου. Δεν γίνεται προσθήκη νέων οργάνων γιατί τα υφιστάμενα όργανα είναι σε 
καλή κατάσταση. Δεν γίνονται παρεμβάσεις στο φωτισμό του χώρου γιατί είναι κατάλληλος και 
επαρκής. (Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις φαίνονται στο Σχέδιο 2).        

Κεντρική Παιδική Χαρά στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων: Τοποθετούνται καθιστικά, βρύση, 
κάδοι απορριμμάτων, κάδοι απορριμμάτων για ανακύκλωση και στέγαστρο για σκίαση από τον ήλιο 
και προστασία από τη βροχή. Τέλος τοποθετείται ξύλινη περίφραξη από πασσάλους αγριοκαστανιάς 
περιμετρικά του χώρου. Δεν γίνεται προσθήκη νέων οργάνων γιατί τα υφιστάμενα όργανα είναι σε 
καλή κατάσταση.  Δεν γίνονται παρεμβάσεις στο φωτισμό του χώρου γιατί είναι κατάλληλος και 
επαρκής. (Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις φαίνονται στο Σχέδιο 3).         

Νότια Παιδική Χαρά στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων: Τοποθετούνται καθιστικά, βρύση, 
κάδοι απορριμμάτων, κάδοι απορριμμάτων για ανακύκλωση και στέγαστρο για σκίαση από τον ήλιο 
και προστασία από τη βροχή. Τέλος τοποθετείται ξύλινη περίφραξη από πασσάλους αγριοκαστανιάς 
περιμετρικά του χώρου. Γίνεται βελτίωση του ηλεκτροφωτισμού με την τοποθέτηση δυο νέων 
φωτιστικών μέσα στο χώρο της παιδικής χαράς γιατί μέχρι τώρα φωτιζόταν από τα διπλανά 
φωτιστικά. Δεν γίνεται προσθήκη νέων οργάνων γιατί τα υφιστάμενα όργανα είναι σε καλή 
κατάσταση. (Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις φαίνονται στο Σχέδιο 4).     

Παιδική Χαρά Παραλίας: 

Τοποθετούνται καθιστικά, βρύση, κάδοι απορριμμάτων, κάδοι απορριμμάτων για ανακύκλωση 
και στέγαστρο για σκίαση από τον ήλιο και προστασία από τη βροχή. Τέλος τοποθετείται μεταλλική 
περίφραξη περιμετρικά του χώρου. Δεν γίνεται προσθήκη νέων οργάνων γιατί τα υφιστάμενα όργανα 
είναι σε καλή κατάσταση.  Δεν γίνονται παρεμβάσεις στο φωτισμό του χώρου γιατί είναι κατάλληλος 
και επαρκής. (Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις φαίνονται στο Σχέδιο 5).         

Παιδική Χαρά Ανατολικού Κέντρου: Θα τοποθετηθούν κάποια επιπλέον παιχνίδια για νήπια που 
θα αντικαταστήσουν το αεροπλάνο το οποίο είναι πολύ παλιό και δεν μπορεί να πιστοποιηθεί επίσης 
θα αντικατασταθούν δυο παιχνίδια ελατηρίου γιατί είναι σε κακή κατάσταση. Τοποθετούνται 
καθιστικά, κάδοι απορριμμάτων, κάδοι απορριμμάτων για ανακύκλωση και στέγαστρο για σκίαση από 
τον ήλιο και προστασία από τη βροχή. Τέλος τοποθετείται επιπλέον μεταλλικό πλέγμα περιμετρικά 
του χώρου.  Δεν γίνονται παρεμβάσεις στο φωτισμό του χώρου γιατί είναι κατάλληλος και επαρκής. 
(Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις φαίνονται στο Σχέδιο 6).      

Παιδική Χαρά Αγίας Τριάδας: 

Τοποθετούνται καθιστικά, κάδοι απορριμμάτων, κάδοι απορριμμάτων για ανακύκλωση και 
στέγαστρο για σκίαση από τον ήλιο και προστασία από τη βροχή. Γίνεται βελτίωση του 
ηλεκτροφωτισμού  με την τοποθέτηση νέων φωτιστικών στους υφιστάμενους στήλους. Δεν γίνεται 
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προσθήκη νέων οργάνων γιατί τα υφιστάμενα όργανα είναι σε καλή κατάσταση. Τέλος τοποθετείται 
επιπλέον μεταλλικό πλέγμα περιμετρικά του χώρου. (Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις φαίνονται στο 
Σχέδιο 7).     

Παιδική Χαρά Αβραμόγιαννη: 

 Τοποθετούνται νέα όργανα γιατί τα υφιστάμενα είναι σε κακή κατάσταση. Τοποθετούνται 
καθιστικά, κάδοι απορριμμάτων, κάδοι απορριμμάτων για ανακύκλωση και στέγαστρο για σκίαση από 
τον ήλιο και προστασία από τη βροχή. Γίνεται βελτίωση του ηλεκτροφωτισμού  με την τοποθέτηση 
νέων φωτιστικών στους υφιστάμενους στύλους. Τέλος τοποθετείται επιπλέον μεταλλικό πλέγμα 
περιμετρικά του χώρου. (Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις φαίνονται στο Σχέδιο 8). 

Οι περιφράξεις φαίνονται στα σχέδια 9 και 10.    

Σε όλους τους χώρους θα τοποθετηθούν πινακίδες πληροφόρησης, οι οποίες είναι απαραίτητες 
για την πιστοποίηση των χώρων, και θα αναφέρουν τα παρακάτω στοιχεία: 

-Απαγόρευση εισόδου σε άτομα που δεν συνοδεύουν παιδί. 

-Απαγόρευση εισόδου για ζώα συντροφιάς, με εξαίρεση σκύλους -συνοδούς ατόμων με 
αναπηρία. 

-Τις ηλικιακές ομάδες παιδιών για τις οποίες προορίζεται η παιδική χαρά.    

-Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης. 

-Τηλέφωνα επικοινωνίας με τον υπεύθυνο λειτουργίας της παιδικής χαράς. 

-Πληροφόρηση για τον τρόπο υποβολής παραπόνων. 

-Προτροπή για διατήρηση της καθαριότητας. 

-Τις ώρες λειτουργίας της παιδικής χαράς. 

Σε αυτές τις πινακίδες θα τοποθετηθεί μελλοντικά και το σήμα πιστοποίησης του χώρου. 

Τα χαρακτηριστικά των προς προμήθεια ειδών αναφέρονται στην «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» της 
μελέτης. Ο εξοπλισμός που θα προσφέρουν οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα πρέπει να είναι 
όμοιος ή παρόμοιος με τα όσα αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή και ισοδύναμος με αυτά. Ο 
χώρος ασφαλείας που απαιτείται γύρω από κάθε όργανο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τον 
αναφερόμενο στις τεχνικές προδιαγραφές γιατί στην αντίθετη περίπτωση σε κάποιους από τους 
χώρους, που θα μπουν τα παιχνίδια, δεν θα καλύπτονται οι αποστάσεις ασφαλείας. 

Η προμήθεια θα γίνει με Ανοιχτό διαγωνισμό με συμπλήρωση τιμολογίου με έγγραφες και 
ενσφράγιστες προσφορές σε ενιαίο έντυπο προσφοράς και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη 
τιμή ανά είδος 

Όλα τα όργανα θα πρέπει αν είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης Ε.Ν 1176. 

Με βάση την 28492/11-05-2009 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών: 

1. Πάνω σε κάθε όργανο πρέπει να υπάρχει τοποθετημένη πινακίδα που θα περιλαμβάνει τις 
ακόλουθες πληροφορίες: α) επωνυμία και διεύθυνση, έτος κατασκευής και αριθμό σειράς 
παραγωγής, β) ελάχιστη και μέγιστη ηλικία των παιδιών, γ) μέγιστο αριθμό χρηστών και δ) αναφορά 
στα πρότυπα της σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 και ΕΝ 1177 ή ισοδύναμα αυτών.   

2. Για κάθε όργανο θα πρέπει να παραδίδεται στο Δήμο εγχειρίδιο οδηγιών περιοδικής 
συντήρησης στο οποίο θα περιέχονται πληροφορίες για: α) τους απαιτούμενους οπτικούς και 
λειτουργικούς ελέγχους του εξοπλισμού και των επί μέρους εξαρτημάτων του, β) τους απαιτούμενους 
ελέγχους των θεμελιώσεων και γ) τη συχνότητα διενέργειας των ελέγχων. 

Η τοποθέτηση των οργάνων, των δαπέδων, των περιφράξεων, των καθιστικών, των βρυσών, 
των στεγάστρων και των κάδων θα γίνεται από συνεργεία του αναδόχου σύμφωνα με τους κανόνες 
ασφαλείας και με όσα απαιτούν τα πρότυπα ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ε.Ν 1176 με 
ιδιαίτερη προσοχή κατά την θεμελίωση αυτών και την σύνδεση των επιμέρους μερών του οργάνων. 
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Η τοποθέτηση των προς προμήθεια ειδών για τη βελτίωση του ηλεκτροφωτισμού θα γίνει από 
τα συνεργεία του Δήμου Καλαμάτας με αυτεπιστασία. 

Η συγκεκριμένη προμήθεια δεν χρειάζεται ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών γιατί 
όπως φαίνεται στον προϋπολογισμό της μελέτης κανένας από τους κωδικούς αριθμούς που 
χρησιμοποιούνται δεν περνάει τις εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ. 

 Η προμήθεια θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπουργική απόφαση 
11389/23-03-1993). 
                                                                                         

 
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ 

 
 

Γιαννόπουλος Γιώργος 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ 

 
Χρονόπουλος Βασίλης 
Πολιτικός Μηχανικός 

 

 
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 
 
 

Λυκουργιά Χριστίνα 
Τοπογράφος Μηχανικός 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 08/06/2012 
Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 
Τζαμουράνης Βασίλης 
Πολιτικός Μηχανικός 

 

Χιουρέα Αικατερίνη 
Γεωπόνος 

  

 
 
Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος κ. Δημόπουλος Δημήτριος λέει τα εξής: 

 
Το συγκεκριμένο θέμα έχει να κάνει με την αναβάθμιση παιδικών χαρών 
Δήμου Καλαμάτας. Πέρασε ομόφωνα σήμερα, με κάποιες μικρές 

παρατηρήσεις, από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, έχει ξαναπεράσει από το Δημοτικό 
Συμβούλιο κατά πλειοψηφία με την απόφαση 275/2012 και από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
αντίστοιχα.  
Σήμερα εισηγούμαστε την επανέγκριση της μελέτης και την δυνατότητα υποβολής της 
πρότασης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα που αναφέρθηκε. Παρακαλώ για την έγκρισή σας. 
 
 
Με την ολοκλήρωση της εισήγησης του  Αντιδημάρχου κ. Δημόπουλου, η διαδικασία 
εξελίσσεται ως εξής:  

 
Ευχαριστούμε.  Υπάρχει καμία ερώτηση;  

 
Δεν τηρήθηκαν οι διαδικασίες και δεν πρόλαβε ο εκπρόσωπός μας … Είναι 
ομόφωνο γιατί δεν πρόλαβαν από το συνδυασμό μας να παρίσταται ο 

σύμβουλος ο οποίος το επληροφορήθη προς το τέλος και είχε μία προσωπική υπόθεση και δεν 
μπορούσε. Εντούτοις θα ψηφίσουμε λευκό σε αυτό το θέμα για να διευκολύνουμε τη 
συζήτηση του θέματος.   

 
Η ¨Λαϊκή Συσπείρωση¨ . Έχουμε μπει στις τοποθετήσεις.  
 

Λοιπόν εμείς κ. Πρόεδρε θα ψηφίσουμε παρών, όπως είχαμε κάνει και όταν 
ξανασυζητήθηκε το θέμα, καταθέτουμε τη δική μας πρόταση, είναι γνωστή την 

ξανακαταθέτουμε και την οποία θα ψηφίσουμε, που θα λέει ότι εγκρίνουμε της υποβολή 
πρότασης χρηματοδότησης του έργου  με την προϋπόθεση ότι δεν θα εμπλακούν ιδιώτες 
επιχειρηματίες στη φάση κατασκευής του έργου.  

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

’ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΔΙΑΣΑΚΟΣ:  
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Ο κ. Μωρακέας;  
 

ΜΩΡΑΚΕΑΣ: Υπέρ.  
 
ΓΚΛΕΓΚΛΕΣ: Υπέρ.  

      
Λοιπόν επαναλαμβάνω την ψηφοφορία, γιατί μαζί με την τοποθέτηση έγινε και 
ψηφοφορία.  

Πλειοψηφία ναι.  
Η ¨Αλλαγή¨ λευκό. 
¨Λαϊκή Συσπείρωση¨; 
 
ΔΙΑΣΑΚΟΣ: Παρών, καταθέτουμε τη δική μας πρόταση … 

 
Ναι παρών.  
Είπαμε, ¨Δίκτυο Ενεργών Πολιτών¨ υπέρ, ¨Πρωτοπορία¨ υπέρ.  

 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόμενα και την υπ΄ αριθμ. 17/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 
τις διατάξεις των άρθρων 67 και 73 του Ν. 3852/2010, μεταξύ των παρόντων κατά τη διάρκεια 
της ψηφοφορίας δημοτικών συμβούλων,  με τους συμβούλους της πλειοψηφίας και των 
δημοτικών παρατάξεων ¨ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & 
¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨ να τάσσονται ΥΠΕΡ, του συμβούλους της δημοτικής παράταξης ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ 
ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ να δηλώνουν ΛΕΥΚΗ ψήφο, τους συμβούλους της δημοτικής 
παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ να δηλώνουν ΠΑΡΩΝ και με τη θετική 
ψήφο της Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, κας 
Λιακουνάκου, κατά πλειοψηφία,  
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 
Ι. Επανεγκρίνει την συνταχθείσα από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Καλαμάτας υπ’ αριθμ 68/2012 μελέτη του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση παιδικών 
χαρών Δήμου Καλαμάτας για πιστοποίηση»,  προϋπολογισμού 245.186,97 € με 
ΦΠΑ.  

 
και 

 
εγκρίνει την υποβολή πρόταση χρηματοδότησης του ανωτέρω έργου με τίτλο 
«Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Καλαμάτας για πιστοποίηση», στην 
πρόσκληση 20/2013 του Πράσινου Ταμείου, στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα 
«Αστική Αναζωογόνηση 2012 – 2015»,  

 
όπως εισηγείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ΄ αριθμ. 17/2013 
απόφασή της και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 17860/2-4-2013 εισήγηση 
του Τμήματος Προγραμματισμού & Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Διεύθυνσης 
Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Δήμου, η οποία 
καταχωρείται αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης αυτής. 

 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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ΙΙ. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα όπως υπογράψει 
την εν λόγω πρόταση υποβολής καθώς και οποιοδήποτε έγγραφο είναι 
απαραίτητο για την υλοποίηση των προαναφερομένων.  

 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΤΑ ΜΕΛΗ 

Πολίτης Δημήτριος   1. Αδαμόπουλος Ιωάννης 

  2. Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος 

  3. Ανδρεάκος Κωνσταντίνος  

  4. Βασιλόπουλος Αθανάσιος 

  5. Βασιλόπουλος Παναγιώτης  

  6. Γκλεγκλές Ιωάννης 

  7. Γκραίκης Παύλος 

  8. Γουρδέας Ανδρέας 

  9. Δημόπουλος Δημήτριος 

  10. Διασάκος Νικόλαος  

  11. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

  12. Καμβυσίδης Ιωάννης 

  13. Καραγιάννης Ανδρέας 

  14. Καρβέλης Γεώργιος 

  15. Κουδούνης Αργύριος  

  16. Μαρινάκης Σαράντος  

  17. Μιχαλόπουλος Κωνσταντίνος  

  18. Μιχαλόπουλος Σωτήριος  

  19. Μπάκας Ιωάννης 

  20. Μπασακίδης Νικόλαος 

  21. Μπεχράκης Σταμάτης  

  22. Μπουζιάνης Παύλος  

  23. Μπούρας Ιωάννης 

  24. Μπούχαλης Δημήτριος 

  25. Μπρεδήμας Θεόδωρος 

  26. Μωραγιάννης Κωνσταντίνος   

  27. Μωρακέας Σπυρίδων  

  28. Νιάρχος Αναστάσιος  

  29. Νταγιόπουλος Γεώργιος  
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  30. Ντίντα Παναγιώτα  

  31. Οικονομάκου Μαρία  

  32. Πουλόπουλος Δημήτριος 

  33. Ριζάς Χρίστος  

  34. Φαββατάς Δημήτριος 

  35. Φωτέας Νικόλαος  

  36. Χριστόπουλος Ιωάννης 
 

  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

      1.  Λιακουνάκου Βενετία  
 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Καλαμάτα, 9 Απριλίου 2013 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 

 


