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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 3/2019

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/2019

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 3ο

θέμα της

ημερήσιας διάταξης με τίτλο:
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 11/2019 μελέτης της πράξης «Προμήθεια και τοποθέτηση περιπτέρου
για την εγκατάσταση συστήματος ηλεκτρονικής πληροφόρησης πολιτών και επισκεπτών στην
κεντρική προκυμαία Λιμένα 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. 11/2019 μελέτης με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση περιπτέρου για
την εγκατάσταση συστήματος ηλεκτρονικής πληροφόρησης πολιτών και επισκεπτών στην κεντρική
προκυμαία Λιμένα Καλαμάτας» 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. 11/2019 μελέτης με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση περιπτέρου για
την εγκατάσταση συστήματος ηλεκτρονικής πληροφόρησης πολιτών και επισκεπτών στην κεντρική
προκυμαία Λιμένα Καλαμάτας» συνολικού προϋπολογισμού 24.800,00 €, 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

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ M.Sc.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ. ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.
α.α.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ. ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Επί της κεντρικής προκυμαίας του Λιμένα Καλαμάτας και στην προέκτασης της οδού Μαιζώνος,
τοποθετείται ένα περίπτερο για την εγκατάσταση συστήματος ηλεκτρονικής πληροφόρησης πολιτών
και επισκεπτών του Δήμου (info point). Πρόκειται για μια αυτοφερόμενη κατασκευή η οποία θα έχει
τη δομή κοντέινερ και τη δυνατότητα να μεταφερθεί επί τόπου ή να αποσυρθεί ως έχει. Η μορφή του
περιπτέρου θα είναι πρισματική, με βασικό άξονα σχεδίασης την οριογραμμή του Ταΰγετου,
φιλοδοξώντας έτσι να λειτουργήσει ως τοπόσημο για την παραλιακή ζώνη της πόλης της Καλαμάτας.
Η παρούσα μελέτη αφορά στην «Προμήθεια και τοποθέτηση περιπτέρου για την εγκατάσταση
συστήματος ηλεκτρονικής πληροφόρησης πολιτών και επισκεπτών στην κεντρική προκυμαία Λιμένα
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Καλαμάτας». Πιο συγκεκριμένα, με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια και τοποθέτηση
περιπτέρου (με δομή κοντέινερ) με διαστάσεις βάσης 5,20μ. Χ 3,60μ. και ύψος 3,80μ. Η κατασκευή
του θα είναι μεταλλική με σκελετό από γαλβανισμένες κοιλοδοκούς και τοιχώματα από
θερμομονωτικά πάνελ. Η ακριβής θέση τοποθέτησης αυτών θα γνωστοποιηθεί στον ανάδοχο κατά το
χρόνο παραλαβής του.
Στην Τεχνική Περιγραφή της μελέτης δίνονται αναλυτικά τα χαρακτηριστικά του προς προμήθεια
μεταλλικού περιπτέρου καθώς και οι απαιτούμενες εργασίες τοποθέτησης του που αποτελούν το
αντικείμενο της παρούσας Προμήθειας και Τοποθέτησης.
Φορέας υλοποίησης της προμήθειας είναι ο Δήμος Καλαμάτας. Η δαπάνη του έργου είναι 8.000,00 €
και η Πηγή Χρηματοδότησης : ΒΑΑ ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014 – 2020.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πρόκειται για κατασκευή περιπτέρου (με δομή κοντέινερ) πρισματικής μορφής με διαστάσεις βάσης
5,20μ. Χ 3,60μ. και ύψος 3,80μ. Ο φέρων δομικός σκελετός του οικίσκου κατασκευάζεται εξ’
ολοκλήρου από γαλβανισμένους κοιλοδοκούς, σύμφωνα με την στατική μελέτη του έργου. Εσωτερικά
το περίπτερο θα επενδύεται με ινοσανίδα . Το εξωτερικό κέλυφος θα επενδυθεί ομοίως με κόντρα
πλακέ θαλάσσης, ασφαλτόπανο και λαμαρίνες αλουμινίου πάχους 3mm με βαφή τύπου corten.
Τμήμα των όψεων του καλύπτεται από ανακλαστικό υαλοπίνακα triplex πάχους 16mm. Εντός του
περιπτέρου έχει προβλεφθεί παγκάκι για την αναμονή των επισκεπτών και εκατέρωθεν της βασικής
πορείας διόδου του επισκέπτη, θα δημιουργηθούν κατακόρυφες κατασκευές, οι οποίες θα
φιλοξενήσουν διαδραστικές οθόνες και τεχνολογικά συστήματα ηλεκτρονικής πληροφόρησης των
πολιτών και επισκεπτών του Δήμου. Για κάθε τεχνολογικό σύστημα που προβλέπεται, θα υπάρχει μία
πρίζα ηλεκτρικού ρεύματος και η ρευματοδοτηση της όλης κατασκευής θα γίνει από την υφιστάμενη
παροχή (πιλαρ). Εξωτερικά και εσωτερικά του περιπτέρου επικολλούνται πινακίδες – εικόνες
πληροφόρησης από ψηφιακή εκτύπωση σε αυτοκόλλητη ταπετσαρία με ματ πλαστικοποίηση . Το
δάπεδο του περιπτέρου κατασκευάζεται από λαμαρίνα αλουμινίου, τύπου κριθαράκι πάχους 3
χιλιοστά που σταθεροποιείται πάνω στον μεταλλικό σκελετό της βάσης του. Για την πρόσβαση
επισκεπτών ΑΜΕΑ υπάρχει ράμπα στην νότια πλευρά του. Η σε επαφή με το έδαφος επιφάνεια
καλύπτεται από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1 χιλ. και φέρει ρυθμιζόμενα στηρίγματα έδρασες. Η
τελική μορφή του περιπτέρου θα είναι πρισματική και σύμφωνη με τα συνημμένα τεχνικά σχέδια της
μελέτης. Για την μόνωση του κελύφους τοποθετείται μόνωση από εξιλασμένη πολυστερίνη πάχους
100 χιλ ανάμεσα στη διαδοκίδωση του κυρίως φέροντος οργανισμού. Στις δυο στενές πλευρές του
υπάρχουν θύρες εισόδου που κλείνουν για προστασία του όταν το περίπτερο είναι μη επισκέψιμο.
Επίσης η εποπτεία και η ασφάλεια του χώρου θα γίνεται με κάμερες καταγραφής.
Ο φωτισμός του περιπτέρου εσωτερικά θα είναι διάχυτος, μέσω φωτεινών λωρίδων πλάτους 2εκ,
κατά μήκος της κύρια διαγώνιας δοκό. Ο φωτισμός του περιπτέρου εξωτερικά θα από φωτεινές
λωρίδες κρυφού φωτισμού led κατά μήκος του γυάλινου στοιχείου των όψεων του, τονίζοντας τη
γεωμετρία της κατασκευής.
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

Παίρνοντας το λόγο η κα Ξανθάκη αναφέρει ότι το περίπτερο είναι μεγάλο σε όγκο και ότι δεν
ενδείκνυται το σημείο που προτείνεται για την τοποθέτησή του.
Πρακτικά Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας
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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», μειοψηφούντων, της κας Ξανθάκη Αθηνάς η οποία τάσσεται Κατά
και του κ. Γαϊτάνη ο οποίος δηλώνει Λευκή ψήφο, κατά πλειοψηφία,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εκφράζει στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας τη σύμφωνη γνώμη του για την
έγκριση της υπ’ αριθμ. 11/2019 μελέτης του έργου με τίτλο «Προμήθεια και
τοποθέτηση περιπτέρου για την εγκατάσταση συστήματος ηλεκτρονικής
πληροφόρησης πολιτών και επισκεπτών στην κεντρική προκυμαία Λιμένα
Καλαμάτας», με συνολικό προϋπολογισμό 24.800,00 €, 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
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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