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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 10/2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 39/2018

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 14η Μαΐου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, στην αίθουσα
συνεδριάσεων, στο Δημοτικό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99, συνέρχεται στην υπ΄ αριθμ.
10/2018 συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας, μετά την με αριθμ.
πρωτ. 18272/10-5-2018 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) Αθανασοπούλου Αικατερίνη, 3) Αθανασόπουλος Δημοσθένης
(Δημήτρης), 4) Αντωνόπουλος Αθανάσιος, 5) Γαϊτάνης Φώτιος, 6) Ζόμπολος Χρήστος, 7)
Θωμόπουλος

Δημήτριος, 8) Λεβέντη Ναταλία,

9)

Μητσέας

Δημήτριος, 10) Μπιτσάνης

Νικόλαος και 11) Ξανθάκη Αθηνά.

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν, τα μέλη κ.κ. 1) Κοκκίνη Ευαγγελία, 2) Λύρας
Παναγιώτης, 3) Τσιφιλιτάκος Δημήτριος και 4) Ψυλάκη Μαρία.

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 1ο

θέμα της

ημερήσιας διάταξης με τίτλο:
Έγκριση της με αριθμ. 32/2018 μελέτης με τίτλο: «Διαμόρφωση κόμβου συμβολής των οδών
Μπουλούκου – Αθηνών - Κλαδά.
Εισηγούμενη το θέμα η κα Πρόεδρος αναφέρεται στην από 4-5-2018 εισήγηση της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, καθώς και στην Τεχνική Έκθεση και Τεχνική Περιγραφή της
υπ΄ αρ. 32/2018 εν λόγω μελέτης που έχει συνταχθεί από το Τμήμα Μελετών της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, τα οποία έχουν αναλυτικά ως εξής:

ΘΕΜΑ:

Έγκριση μελέτης και προϋπολογισμού του έργου:
«Διαμόρφωση κόμβου συμβολής των οδών Μπουλούκου – Αθηνών - Κλαδά»

Σας υποβάλλουμε την υπ. αρ. 32/2018 μελέτη με τίτλο «Διαμόρφωση κόμβου συμβολής των οδών
Μπουλούκου – Αθηνών - Κλαδά» και παρακαλούμε:
Για την έγκριση της μελέτης και του προϋπολογισμού 24.800,00 € με ΦΠΑ.

Συνημμένα:
Μελέτη
Εσωτερική Διανομή:
Τμήμα Μελετών
Η Προϊστάμενη του τμήματος Μελετών

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Χριστίνα Λυκουργιά
Τοπογράφος Μηχανικός

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Στη συμβολή των οδών Μπουλούκου, Αθηνών & ανωνύμου, υφίσταται τριγωνική πλατεία
διαμορφωμένη με γκαζόν στο κέντρο της, με την προτομή του Γεώργιου Μπουλούκου και γύρωθεν
πλακοστρωμένη με πλάκες πεζοδρομίου 50εκ. Χ 50εκ..
Η οδός Αθηνών είναι διπλής κατεύθυνσης, συμβάλει κάθετα με την οδό Κλαδά, η οποία είναι
μονόδρομος με κατεύθυνση εισόδου των οχημάτων από την Αθηνών προς το κέντρο, ενώ συμβάλει
διαγώνια με την οδό Γ. Μπουλούκου. Η οδός Γ. Μπουλούκου είναι μονόδρομος με κατεύθυνση από
βορειοανατολικά προς νοτιοδυτικά μέχρι τη συμβολή της με την οδό Αθηνών .Στην πλευρά της
πλατείας επί της οδού Αθηνών υπάρχει σήμανση απαγόρευσης της στάθμευσης των οχημάτων, παρ’
όλα αυτά παρατηρείται το φαινόμενο να διπλοπαρκάρουν τα αυτοκίνητα δημιουργώντας
κυκλοφοριακή σύγχυση. Το πρόβλημα επιτείνεται με τη διακοπή τελείως της κυκλοφοριακής ροής,
λόγω της στάσης των λεωφορείων της αστικής και υπεραστικής συγκοινωνίας στο σημείο αυτό.
Με την παρούσα μελέτη προτείνεται η ανάπλαση του κοινόχρηστου χώρου της εν λόγω
πλατείας με διεύρυνσή της, καταργώντας την αριστερή στροφή πρόσβασης των οχημάτων από την
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οδό Μπουλούκου προς την οδό Κλαδά και την άναρχη και επικίνδυνη στάθμευση. Η πρόσβαση των
τροχοφόρων από την οδό Μπουλούκου στην οδό Κλαδά θα γίνεται πλέον από την οδό Αγίας Λαύρας
μέσω της Αθηνών, όπου η διαδρομή θα φαίνεται σε πινακίδες σήμανσης που θα τοποθετηθούν στα
κατάλληλα σημεία .
Με τον επανασχεδιασμό του κοινοχρήστου χώρου διευρύνεται ο κοινόχρηστος χώρος,
δημιουργείται εσοχή εξυπηρέτησης της αστικής και υπεραστικής συγκοινωνίας με στάση αναμονής
και διαμορφώνονται διαβάσεις πεζών.
Οι παρεμβάσεις θα συμβάλλουν αφενός στη βελτίωση της ασφάλειας των πεζών και στη
διευκόλυνση της κυκλοφορίας των οχημάτων και αφετέρου στην δημιουργία μιας μικρής πλατείας.

Καλαμάτα ........ - .....- 2018
Ο Συντάκτης
Νικόλαος Γιαννακόπουλος
Αρχιτέκτων Μηχανικός M.Sc.

Καλαμάτα 3 – 4 – 2018
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη
του τμήματος Μελετών

Καλαμάτα 05 ΑΠΡ. 2018
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής
Τεχνικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Λυκουργιά
Τοπογράφος Μηχανικός

Βασίλειος Τζαμουράνης
Πολιτικός Μηχανικός

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Α. Οι οικοδομικές εργασίες για την διαμόρφωση του χώρου είναι:
 Αποξήλωση στοιχείων από σκυρόδεμα (υφιστάμενων δαπεδοστρώσεων, μικροκατασκευων) για
διαμόρφωση υπόβασης κατασκευών.
 Αποξήλωση υφιστάμενων πλακών δαπέδων
 Καθαιρέσεις και κοπή ασφαλτικών δαπέδων.
 Απομάκρυνση προϊόντων αποξηλώσεων και εκσκαφής.
 Μεταφορά υπόγειου κάδου απορριμμάτων σε νέα θέση (καθαίρεση λιθοδομής στέψης και
ανακατασκευή της σε νέα θέση ,αποκατάσταση χώρου αρχικής θέσης εκσκαφή και κατασκευή της
νέας θέσης)
 Διαμόρφωση υπόβασης
 Διάστρωση με έγχρωμο βιομηχανικό δάπεδο της εσοχη στασης λεωφορείου και καδων
ανακυκλωσης
 Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων
 Μικροκατασκευές από σκυρόδερμα (Επισκευές υφιστάμενων κρασπέδων, ρείθρα, κράσπεδα
φύτευσης)
 Δαπεδόστρωση με κυβόλιθους 10Χ20Χ6 εκ. κεραμιδί χρώματος σε μοτίβο ΄ψαροκόκαλο΄. Στα
σημεία των διαβάσεων διαμορφώνεται ράμπα πρόσβασης.
 Ζώνες από χτενιστώ μάρμαρο Καβάλας πλάτους 20 εκ.
 Κατασκευή φρεατίων και δικτύου σύνδεση τους με το υφιστάμενο δίκτυο απορροή των ομβρίων.
 Κατασκευή διαβάσεων με θερμοπλαστικό υλικό
Β. Οι ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες
 Μετακίνηση δύο ιστών φώτων σε νέες θέσεις
Γ. Εργασίες πρασίνου και αστικού εξοπλισμού
 Πλήρωση με κηπευτικό χώμα του χώρου πρασίνου
 Κατασκευή δικτύου άρδευσης
 Φύτευση 4 δέντρων ,θάμνων, φυτών
 Προμήθεια και τοποθέτηση 3 παγκακιών (θα υλοποιηθεί από το Δήμο Καλαμάτας)
Πρακτικά Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας
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 Προμήθεια και τοποθέτηση στάσης λεωφορείου (θα υλοποιηθεί από το Δήμο Καλαμάτας)
Γ. Οροσήμανση
 Προμήθεια και τοποθέτηση στηλών και σημάτων κυκλοφορίας (θα υλοποιηθεί από το Δήμο
Καλαμάτας)
Καλαμάτα ........ - .....- 2018
Ο Συντάκτης
Νικόλαος Γιαννακόπουλος
Αρχιτέκτων Μηχανικός M.Sc.

Καλαμάτα 3 – 4 – 2018
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη
του τμήματος Μελετών

Καλαμάτα 05 ΑΠΡ. 2018
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής
Τεχνικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Λυκουργιά
Τοπογράφος Μηχανικός

Βασίλειος Τζαμουράνης
Πολιτικός Μηχανικός

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας, με την ολοκλήρωση της διαλογικής
συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη του τα προαναφερόμενα, τις διατάξεις των άρθρων 65, 73,
83 & 84 του Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης», καθώς επίσης και την υπ’ αριθμ. 430/2014
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας σύμφωνα με την οποία μεταβιβάστηκαν στην
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ορισμένες αρμοδιότητες αυτού, μεταξύ των οποίων και η έγκριση
των μελετών έργων που συντάσσονται από τις υπηρεσίες του Δήμου για την υλοποίηση του
ετησίου συγκεκριμένου τεχνικού προγράμματος του Δήμου, πλην εκείνων:
α. που χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερης σημασίας για το Δήμο και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
κρίνει ότι πρέπει να εισηγηθεί την έγκρισή τους από το Δημοτικό Συμβούλιο
β. που από τις ανάγκες ένταξής τους σε ευρωπαϊκά επιχειρησιακά προγράμματα απαιτείται η
απόφαση έγκρισης από το Δημοτικό Συμβούλιο,
μειοψηφούντων των κ.κ. Αθανασοπούλου Αικατερίνης, Γαϊτάνη Φωτίου, Ζόμπολου Χρήστου,
Λεβέντη Ναταλίας και Μπιτσάνη
Νικολάου, οι οποίοι δηλώνουν ΛΕΥΚΗ ψήφο, κατά
πλειοψηφία,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εκφράζει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμάτας τη σύμφωνη
γνώμη του επί της υπ΄ αρ. 32/2018, συνταχθείσας από το Τμήμα Μελετών της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, μελέτης του έργου με
τίτλο έργου «Διαμόρφωση κόμβου συμβολής των οδών Μπουλούκου – Αθηνών Κλαδά», προϋπολογισμού 24.800,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, η Τεχνική
Έκθεση και Τεχνική Περιγραφή της οποίας καταχωρούνται αναλυτικά στο ιστορικό
της απόφασης αυτής, σύμφωνα με την επίσης καταχωρούμενη στο ιστορικό της
απόφασης αυτής υπηρεσιακή εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου Καλαμάτας.

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

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Φοίφα Τασία

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Αθανασοπούλου Αικατερίνη
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2. Αθανασόπουλος Δημοσθένης (Δημήτρης)
3. Αντωνόπουλος Αθανάσιος
4. Γαϊτάνης Φώτιος
5. Ζόμπολος Χρήστος
6. Θωμόπουλος Δημήτριος
7. Λεβέντη Ναταλία
8. Μητσέας Δημήτριος
9. Μπιτσάνης Νικόλαος
10. Ψυλάκη Μαρία
Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα, 18 Μαΐου 2018
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΤΑΣΙΑ ΦΟΙΦΑ
Η Αναπλ. Γραμματέας
Ευαγγελία Κορωναίου
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