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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 3/2019

ΑΠΟΦΑΣΗ 6/2019

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 25η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30, στην
αίθουσα συνεδριάσεων, στο Δημοτικό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99, συνέρχεται στην υπ΄
αριθμ. 3/2019 συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας, μετά την με
αριθμ. πρωτ. 7389/21-2-2019 πρόσκληση της Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη του
Συμβουλίου.
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Συμβουλίου

οι κ.κ. : 1) Φοίφα Τασία

Πρόεδρος του Συμβουλίου, 2) Αθανασόπουλος Δημοσθένης (Δημήτρης), 3) Αθανασοπούλου
Αικατερίνη, 4) Γαϊτάνης Φώτιος, 5) Ζόμπολος Χρήστος, 6) Θωμόπουλος Δημήτριος, 7) Κοκκίνη
Ευαγγελία, 8) Μπιτσάνης Νικόλαος, 9) Ξανθάκη Αθηνά και 10) Ψυλάκη Μαρία.

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν, τα μέλη κ.κ. 1) Αντωνόπουλος Αθανάσιος, 2) Λεβέντη
Ναταλία, 3) Λύρας Παναγιώτης, 4) Μητσέας Δημήτριος και 5) Τσιφιλιτάκος Δημήτριος.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.
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……………………………………………………………………………………………………………...
Στη συνέχεια εισάγεται από την Πρόεδρο του Συμβουλίου για συζήτηση το 2ο

θέμα της

ημερήσιας διάταξης με τίτλο:
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 7/2019 μελέτης της πράξης «Διαμόρφωση χώρων για εγκατάσταση
συστήματος ηλεκτρονικής πληροφόρησης πολιτών και επισκεπτών στο Ιστορικό Δημαρχείο
Καλαμάτας».
Εισηγούμενη το θέμα η κα Πρόεδρος αναφέρεται στην από 21-2-2019 εισήγηση του
Τμήματος Μελετών, Τοπογραφικών Αποτυπώσεων & Εφαρμογών της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου, καθώς και στην Τεχνική Έκθεση – Τεχνική Περιγραφή της εν λόγω
μελέτης, τα οποία ήταν στο φάκελο του θέματος προς ενημέρωση και έχουν αναλυτικά ως
εξής:

ΘΕΜΑ: Έγκριση της υπ. αρ. 7/2019 μελέτης με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» και υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της παραπάνω πράξης στην
πρόσκληση με κωδικό: 3.3. του ΣΒΑΑ «Ειδικές δράσεις ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς της
Ε.Υ.Δ. Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος 2014 – 2020».
Σας υποβάλλουμε την υπ. αρ. 7/2019 μελέτη με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού 17.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ (24%), και παρακαλούμε:
α) για την έγκριση της ως άνω μελέτης στο σύνολό της,
β) για την έγκριση υποβολής αίτησης πρότασης χρηματοδότησης της παραπάνω πράξης στην
πρόσκληση με κωδικό: 3.3. του ΣΒΑΑ «Ειδικές δράσεις ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς της
Ε.Υ.Δ. Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος 2014 – 2020».
Σ υ ν η μ μ έ ν α:
1. Τεχνική Έκθεση του Έργου
2. Προϋπολογισμός Μελέτης
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.
α.α.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ M.Sc.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ. ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ. ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Στο ιστορικό Δημαρχείο της Καλαμάτας, προβλέπεται να πραγματοποιηθεί η τοποθέτηση
πληροφοριακών συστημάτων ηλεκτρονικής πληροφόρησης πολιτών και επισκεπτών του Δήμου με
σκοπό την τουριστική προβολή του νομού και της πόλης, καθώς και την ενημέρωση των επισκεπτών
για θέματα πολιτισμού, ιστορίας, τοπικών προϊόντων κ.α. Τα συστήματα αυτά θα τοποθετηθούν επί
της ανατολικής πλευράς του ισογείου στο κτίριο του ιστορικού Δημαρχείου και συγκεκριμένα στην
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αίθουσα του οκταγώνου (προθάλαμο ισογείου), στην αίθουσα βορειοανατολικά του οκταγώνου
(ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ) και στις δυο αίθουσες νοτίως και νοτιοδυτικά του
οκταγώνου. Στις δυο αυτές αίθουσες προβλεπονται μικρές παρεμβάσεις για την αισθητική και
λειτουργική ενοποίηση τούς.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Τα συστήματα ηλεκτρονικής πληροφόρησης πολιτών και επισκεπτών του Δήμου τοποθετούνται μετά
από δημιουργία κατάλληλων υποδομών και σε θέσεις που προσδιορίζονται στα συνημμένα σχέδια
«κάτοψη ιστορικού Δημαρχείου – Α1» και «Ανάπτυγμα όψεων αιθουσών ιστορικού Δημαρχείου Α2» Συγκεκριμένα οι παρεμβάσεις αφορούν την αίθουσα του οκταγώνου (αίθουσα Ζ), την αίθουσα
βορειοανατολικά του οκταγώνου (αίθουσα Δ ) και τις αίθουσες νοτίως και νοτιοδυτικά του
οκταγώνου (αίθουσες Β και Γ). Στις αίθουσες Β και Γ πρόκειται επίσης να πραγματοποιηθούν
παρεμβάσεις για την αισθητική και λειτουργική ενοποίηση τούς.
Αναλυτικότερα, στην αίθουσα του οκταγώνου αίθουσα (Ζ) θα πραγματοποιηθεί η τοποθέτηση των
συστημάτων 4,3 Α και 7 Β όπως αυτά περιγράφονται από την τεχνική έκθεση των προς εγκατάσταση
πληροφοριακών συστημάτων ηλεκτρονικής πληροφόρησης. Για το φωτισμό της αίθουσας θα γίνει
τοποθέτηση τριών αναρτημένων γραμμικών φωτιστικών σωμάτων τύπου led σε απόσταση 4,80 μ.
από το υφιστάμενο δάπεδο. Τα φωτιστικά θα τοποθετηθούν κάθετα στα δοκάρια που διατρέχουν
την οροφή του οκταγώνου στις θέσεις που υποδεικνύοντα στο σχετικό σχέδιο της κάτοψης ( σχέδιο
Α1) και με τις αντίστοιχες διαστάσεις ενώ προβλέπεται η ρύθμιση της έντασης του φωτός με
εγκατάσταση διακόπτη τύπου dimmer.
Στη νότια αίθουσα (Β) πρόκειται να γίνει καθαίρεση τμήματος της υφιστάμενης δυτικής τοιχοποιίας
καθώς και αποξήλωση της υφιστάμενης θύρας επί συνολικού μήκος 2,05 μ. έως και τη στάθμη της
υφιστάμενης οροφής, για να είναι πιο λειτουργική η σύνδεση της με την παρακείμενη αίθουσα. Στα
όρια της αποξήλωσης θα πραγματοποιηθεί η ανάλογη επισκευή ( μερεμέτι ) .Στη νότια πλευρά της
αίθουσας θα τοποθετηθεί το σύστημα 1 Α.
Στην βόρεια πλευρά της αίθουσας θα κατασκευαστεί και θα τοποθετηθεί μεταλλική ραφιέρα για
τοποθέτηση φυλλαδίων ενημερωτικού υλικού με διαστάσεις 2,67 μ. x 0,54 μ. η οποία θα στηρίζεται
σε τετράγωνες κολώνες διατομής 0,02 εκ. και θα περιλαμβάνει δύο ράφια διαστάσεων 0,30 μ. x 0,20
μ. και 0,30 μ. x 0,24 μ. Η ραφιέρα θα χρωματιστεί με λευκό σιλικονούχο ντουκόχρωμα.
Στην δυτική αίθουσα (Γ) θα γίνει τοποθέτηση των συστημάτων 5, 6,7 Α, 8 και 9 στις θέσεις που
υποδεικνύονται στο σχετικό σχέδιο της κάτοψης ( Α 1) ενώ για την λειτουργία έκαστου συστήματος
θα πρέπει να έχει προηγηθεί εγκατάσταση πρίζας και σύνδεση ups.
Στο άνοιγμα του νοτίου παραθύρου θα γίνει τοποθέτηση σκιάστρου τύπου roller black out για την
αισθητική ενοποίηση της τοιχοποιίας.
Η αίθουσές ( Β και Γ) θα χρωματιστούν με μαύρο πλαστικό χρώμα και επι των τοιχοποιιών θα
τοποθετηθεί αυτοκόλλητη βυνιλική εκτύπωση σε λευκό χρώμα όπως υποδεικνύονται στο ανάπτυγμα
των όψεων του σχετικού σχεδίου ( Α 2 ) . Ο χρωματισμός της οροφής θα γίνει σε γκρι απόχρωση με
πλαστικό χρώμα εσωτερικών χώρων και στο δάπεδο θα γίνει τοποθέτηση δρύινου δαπέδου, όμοιου
με αυτό που έχει τοποθετηθεί στις αίθουσες Α και Δ (επαγγελματικό laminate δαπέδου, κατηγορία
χρήσης 33-AC5 ).
Για το φωτισμό των αιθουσών θα γίνει τοποθέτηση γραμμικών φωτιστικών σωμάτων τεχνολογίας led
επι της οροφής (πλαφονιέρα). Τα φωτιστικά θα τοποθετηθούν στις θέσεις που υποδεικνύοντα στο
σχετικό σχέδιο της κάτοψης ( σχέδιο Α1) και με τις αντίστοιχες διαστάσεις ενώ προβλέπεται η
ρύθμιση της έντασης του φωτός με εγκατάσταση διακόπτη τύπου dimmer.
Στη βορειοανατολική αίθουσα (Δ) θα τοποθετηθεί το σύστημα 10 για την προβολή και ανάδειξη των
τοπικών προϊόντων. Για την λειτουργία του συστήματος θα πρέπει να έχει προηγηθεί εγκατάσταση
πρίζας και σύνδεση ups.
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Για την λειτουργία εκάστου συστήματος θα πρέπει να έχει προηγηθεί εγκατάσταση πρίζας και
σύνδεση ups σε θέσεις πλησίον αυτών όπως αυτό προσδιορίζεται και στο συνημμένο σχέδιο,
διακοπτών καθώς και υποπίνακα παροχής ρεύματος.
Επίσης η πρόσβαση των επισκεπτών ΑΜΕΑ γίνεται από την υφιστάμενη ράμπα στην δυτική είσοδο
του κτιρίου.
Γενικά όλες οι κατασκευές και η διαμόρφωση του χώρου θα γίνει σύμφωνα με τα συνημμένα σχέδια.
Oι χρωματισμοί, τελικές επιφάνειες , η οριστικοποίηση της επιλογής των φωτιστικών στοιχείων και η
επιλογή του τύπου των επιμέρους στοιχείων του εξοπλισμού θα γίνει με υπόδειξη του επιβλέποντα
του έργου.
Καλαμάτα 20 - 2 - 2019
Ο Συντάκτης

Νικόλαος Γιαννακόπουλος
Αρχιτέκτων Μηχανικός M.Sc.

Καλαμάτα 20 - 2 - 2019
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο Προϊσταμένος
του τμήματος Μελετών
Παναγιώτης Δημ. Νασόπουλος
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Καλαμάτα 21 - 2 - 2019
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής
Τεχνικών Υπηρεσιών
α.α.
Παναγιώτης Δημ. Νασόπουλος
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού
λαμβάνει υπόψη του τα προαναφερόμενα, τις διατάξεις των άρθρων 65, 73, 83 & 84 του Ν.
3852/2010 «Καλλικράτης»,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εκφράζει στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας τη σύμφωνη γνώμη του για την
έγκριση της υπ’ αριθμ. 7/2019 μελέτης του έργου με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ», με
συνολικό προϋπολογισμό 17.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%) και την
υποβολή αίτησης πρότασης χρηματοδότησης της
παραπάνω πράξης στην
πρόσκληση με κωδικό: 3.3. του ΣΒΑΑ «Ειδικές δράσεις ανάδειξης της πολιτιστικής
κληρονομιάς» της Ε.Υ.Δ. Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος 2014 –
2020»,
σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Μελετών, Τοπογραφικών Αποτυπώσεων &
Εφαρμογών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία καταχωρείται στο
ιστορικό της απόφασης αυτής.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Φοίφα Τασία

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Αθανασόπουλος Δημοσθένης (Δημήτρης)
2. Αθανασοπούλου Αικατερίνη
3. Γαϊτάνης Φώτιος
4. Ζόμπολος Χρήστος
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5. Θωμόπουλος Δημήτριος
6. Κοκκίνη Ευαγγελία
7. Μπιτσάνης Νικόλαος
8. Ξανθάκη Αθηνά
9. Ψυλάκη Μαρία
Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα, 26 Φεβρουαρίου 2019
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΤΑΣΙΑ ΦΟΙΦΑ
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