Συνεδρίαση : 07/2017

Τετάρτη 17 / 5 / 2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 28/2017

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 07/2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 28/2017

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 17η Μαΐου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στην αίθουσα
συνεδριάσεων, στο Δημοτικό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99, συνέρχεται στην υπ΄ αριθμ.
7/2017 συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας, μετά την με αριθμ.
πρωτ. 20866/12-5-2017 πρόσκληση της Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη του
Συμβουλίου.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Συμβουλίου
Πρόεδρος του Συμβουλίου, 2) Αντωνόπουλος Αθανάσιος,

οι κ.κ. : 1) Φοίφα Τασία

3) Θωμόπουλος

Δημήτριος,

4) Κατσαράκης Πέτρος, 5) Λύρας Παναγιώτης, 6) Μητσέας Δημήτριος, 7) Μπιτσάνης Νικόλαος,
8) Ξανθάκη Αθηνά, 9) Τσιφιλιτάκος Δημήτριος και 10) Ψυλάκη Μαρία.

Δεν

παραβρίσκονται, αν

και κλήθηκαν, τα μέλη κ.κ.

1) Αθανασοπούλου Αικατερίνη,

2) Γαϊτάνης Φώτιος, 3) Ζόμπολος Χρήστος, 4) Λεβέντη Ναταλία και 5) Κοκκίνη Ευαγγελία.

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 4ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης με τίτλο :
Έγκριση μελέτης του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων, ρειθροκρασπέδων κλπ έτους 2016».
Εισηγούμενη το θέμα η κα Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 20823/12-5-2017
εισήγηση του Τμήματος Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου η οποία έχει
ως εξής:

ΘΕΜΑ: «Κατασκευή πεζοδρομίων, ρειθροκρασπέδων κλπ έτους 2016»

Σας αποστέλλουμε αντίγραφο της υπ. Αριθ. 48/2017 μελέτης του έργου με τίτλο
«Κατασκευή πεζοδρομίων, ρειθροκρασπέδων κλπ έτους 2016”, προϋπολογισμού
150.000,00 € με ΦΠΑ και παρακαλούμε για την έγκριση σας.
Συν/να : η 48/2017 μελέτη του έργου.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η Τεχνική Έκθεση - Περιγραφή της υπ΄ αρ. 48/2017 συνημμένης στο παραπάνω έγγραφο
μελέτης έχουν αναλυτικά ως εξής:
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ο Δήμος Καλαμάτας, προκειμένου να προβεί σε εργασίες κατασκευής πεζοδρομίων
ρειθροκρασπέδων στο δήμο Καλαμάτας συνέταξε την παρούσα τεχνοοικονομική μελέτη :
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΡΕΙΘΡΟΚΡΑΣΠΕΔΩΝ ΚΛΠ. ΕΤΟΥΣ 2016», με εγγεγραμμένη
πίστωση στον κωδικό Κ.Α. 30.7324.03 ποσού 150.000,00€ με χρηματοδότηση από ΣΑΤΑ
Προβλέπεται να γίνουν εργασίες κατασκευής πεζοδρομίων στην πόλη της Καλαμάτας και
κυρίως στις οδούς Αθηνών και Ανθέων καθώς και σε διάφορα άλλα σημεία. Η κατασκευή των
πεζοδρομίων θα είναι με έγχρωμο βιομηχανικό δάπεδο, χτενιστό, κατηγορίας σκυροδέματος
C16/20, με ελαφρύ οπλισμό από δομικό πλέγμα και οριοθετημένο κατά μήκος με ειδική
σπάτουλα ως συνηθίζεται.
Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνονται οι κάτωθι επεμβάσεις :
Α) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, από S/M Σκλαβενίτη έως την
οδό Μπούτου, μήκους 650μ. Το πλάτος πεζοδρομίου θα είναι μεταβαλλόμενο, όπως αυτό
ορίζεται κατά κύριο λόγο, από το βόρειο άκρο της υφιστάμενης τομής επί του ασφαλτοτάπητα
του δικτύου ύδρευσης, έως τα όρια των ιδιοκτησιών όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί ως
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σήμερα. Στα σημεία που υπάρχει πρόσβαση οχημάτων, θα προβλεφθεί ταπείνωση του
πεζοδρομίου (τελικό ύψος κρασπέδου : 7εκ.) με δημιουργία κατάλληλης κλίσης έως την
προσαρμογή στο τελικό υψόμετρο (15εκ.). Πιο συγκεκριμένα προβλέπεται :
- καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων, όπου απαιτείται για την άρση των διαφόρων
εμποδίων που παρουσιάζονται κατά μήκος.
- ασφαλτοκοπή κατά μήκος του δρόμου για την οριοθέτηση των πεζοδρομίων
- αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας για τη διαμόρφωση της βάσης
των πεζοδρομίων
- γενικές εκσκαφές σε Γ-Η για τη διαμόρφωση της βάσης των πεζοδρομίων
- βάση οδοστρωσίας (3Α) για τη διαμόρφωση της βάσης των πεζοδρομίων
- κατασκευή ξυλοτύπων για την οριοθέτηση των πλαϊνών ορίων των πεζοδρομίων
- προσαρμογή στάθμης υφιστάμενων φρεατίων
- κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με δομικό πλέγμα
- διαγράμμιση με κίτρινο χρώμα κατά μήκος του κρασπέδου
Β) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΟΔΟΥ ΑΝΘΕΩΝ ΒΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΟΣΕ από οδό
Παμίσου (ανατολικά, πριν την οδό Σουρή) έως Λαγκάδα (δυτικά, μετά το 2ο δημοτικό παιδικό
σταθμό) μήκους 215μ. με μεταβαλλόμενο πλάτος 2,00 – 2,50μ. Στο τμήμα από οδό Πολυδούρη
έως Λαγκάδα μήκους 120μ. θα γίνει αντικατάσταση του παλιού κατεστραμμένου αγωγού
ομβρίων με νέο αγωγό τσιμεντοσωλήνα Φ600, ενώ ενδιάμεσα θα κατασκευαστούν φρεάτια
συλλογής ομβρίων με χυτοσιδηρές σχάρες. Τέλος, θα γίνει υποδομή για δίκτυο
ηλεκτροφωτισμού, που θα περιλαμβάνει σωλήνα Φ110 και αγωγό από χαλκό. Πιο
συγκεκριμένα προβλέπεται :
- καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων, όπου απαιτείται για την άρση των διαφόρων
εμποδίων που παρουσιάζονται κατά μήκος.
- καθαίρεση ολόσωμων περιφράξεων
- γενικές εκσκαφές σε έδαφος Γ-Η για τη διαμόρφωση της βάσης των πεζοδρομίων
- κατασκευή επιχωμάτων για τη διαμόρφωση της στάθμης της βάσης
- βάση οδοστρωσίας (3Α) για τη διαμόρφωση της βάσης των πεζοδρομίων
- κατασκευή ξυλοτύπων για την οριοθέτηση των πλαϊνών ορίων των πεζοδρομίων
- σκυρόδεμα για την κατασκευή τοίχων αντιστήριξης πρανών για την οριοθέτηση του
πεζοδρομίου
- κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με δομικό πλέγμα
- διαγράμμιση με κίτρινο χρώμα κατά μήκος του κρασπέδου
- κατασκευή βάσης περίφραξης από σκυρόδεμα
- περίφραξη από πάσσαλους & συρματόπλεγμα
- Αντικατάσταση δικτύου αποχέτευσης ομβρίων με τσιμεντοσωλήνα Φ600 και φρεάτια
υδροσυλλογής
- Υποδομή για δίκτυο ηλεκτροφωτισμού, κατά μήκος του πεζοδρομίου, που θα περιλαμβάνει
σωλήνα Φ110 και αγωγό από χαλκό.
Επίσης, με την παρούσα μελέτη, εκτός των ανωτέρω βασικών επεμβάσεων, προβλέπεται, σε
περίπτωση που κάποια από τις ανωτέρω βασικές επεμβάσεις για κάποιο λόγο δεν δύναται να
πραγματοποιηθεί, να γίνονται και μικρότερες παρεμβάσεις του ιδίου φυσικού αντικειμένου σε
άλλα πεζοδρόμια, όπως αυτά επιλεγούν από την υπηρεσία, , σύμφωνα με τις ανάγκες που
κάθε φορά προκύπτουν εκείνη τη στιγμή.
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Περισσότερες πληροφορίες θα δίδονται επί τόπου του έργου από τον επιβλέποντα
μηχανικό, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Διευθυντή των Τ.Υ. του Δήμου Καλαμάτας .

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
Του Τμήματος Μελετών

Καλαμάτα 5 ΜΑΪ 2017
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
O Δ/ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

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,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εκφράζει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμάτας τη σύμφωνη
γνώμη του επί της υπ΄ αριθμ. 48/2017, συνταχθείσας από το Τμήμα Μελετών της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, μελέτης του έργου με
τίτλο
«Κατασκευή
πεζοδρομίων,
ρειθροκρασπέδων
κλπ
έτους
2016»,
προϋπολογισμού 150.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, η Τεχνική Έκθεση
και η Τεχνική Περιγραφή των οποίων καταχωρείται αναλυτικά στο ιστορικό της
απόφασης αυτής, σύμφωνα με την καταχωρούμενη στο ιστορικό της απόφασης
αυτής υπηρεσιακή εισήγηση του αυτού Τμήματος.

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

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Φοίφα Τασία

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Αντωνόπουλος Αθανάσιος
2. Θωμόπουλος Δημήτριος
3. Κατσαράκης Πέτρος
4. Λύρας Παναγιώτης
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5. Μητσέας Δημήτριος
6. Μπιτσάνης Νικόλαος
7. Ξανθάκη Αθηνά
8. Τσιφιλιτάκος Δημήτριος
9. Ψυλάκη Μαρία
Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα, 24 Μαΐου 2017
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΤΑΣΙΑ ΦΟΙΦΑ
Ο Γραμματέας
Χρήστος Αλεξανδρόπουλος
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