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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  19/2017  

ΑΠΟΦΑΣΗ  71/2017  

 
 
 
 
Στην Καλαμάτα σήμερα, την 5η  Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, στην αίθουσα 

συνεδριάσεων, στο Δημοτικό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99, συνέρχεται στην υπ΄ αριθμ. 

19/2017 συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας, μετά την με αριθμ. 

πρωτ. 55148/1-12-2017 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) Αντωνόπουλος Αθανάσιος, 3) Ζόμπολος Χρήστος, 4) 

Θωμόπουλος Δημήτριος, 5) Κατσαράκης Πέτρος, 6) Λεβέντη Ναταλία (προσέλευση στην υπ’ 

αριθμ. 75 απόφαση), 7) Μητσέας Δημήτριος, 8) Μπιτσάνης Νικόλαος, 9) Ξανθάκη Αθηνά, 10) 

Τσιφιλιτάκος Δημήτριος και 11) Ψυλάκη  Μαρία.  

 

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν, τα μέλη κ.κ. 1) Αθανασοπούλου Αικατερίνη, 2) Γαϊτάνης 

Φώτιος, 3) Κοκκίνη Ευαγγελία και 4) Λύρας Παναγιώτης. 

 
 

 

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 μελέτης του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου πλατείας Αβραμόγιαννη, 
περιοχής Ράχης». 

Εισηγούμενη το θέμα η κα Πρόεδρος αναφέρεται στην από 14-11-2017 εισήγηση του 
Τμήματος Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, καθώς και στην  Τεχνική 
Έκθεση - Περιγραφή της εν λόγω μελέτης, τα οποία έχουν ως εξής: 
 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης και προϋπολογισμού του έργου: 

«Ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου πλατείας Αβραμόγιαννη, περιοχής 
Ράχης» 

 
Σας υποβάλλουμε την υπ. αρ. 118/2017 μελέτη με τίτλο «Ανάπλαση κοινοχρήστου 
χώρου πλατείας Αβραμόγιαννη, περιοχής Ράχης» 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 
 

Χριστίνα Λυκουργιά 
Τοπογράφος Μηχανικός 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ  
Πολιτικός Μηχανικός 

 
 

Η Τεχνική Έκθεση - Περιγραφή της υπ΄ αρ. 118/2017 συνημμένης στο παραπάνω έγγραφο 
μελέτης έχουν αναλυτικά ως εξής: 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

        Ο Δήμος Καλαμάτας, προκειμένου να προβεί σε εργασίες ανάπλασης τμήματος πλατείας 

Αβραμόγιαννη, στο δήμο Καλαμάτας συνέταξε την παρούσα τεχνοοικονομική μελέτη : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΒΡΑΜΟΓΙΑΝΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΡΑΧΗΣ», με εγγεγραμμένη πίστωση 

στον κωδικό Κ.Α. 30.7322.06 ποσού 24.800,00€ με χρηματοδότηση α) 17.371,47 από ΣΑΤΑ και β) 

7.428,53€ από Δ.Π. 

        Προβλέπεται να γίνουν εργασίες ανάπλασης σε τμήμα του κοινοχρήστου χώρου εντός της 

πλατείας Αβραμόγιαννη περιοχής Ράχης στην Καλαμάτα.  

        Ειδικότερα θα γίνει, στον ελεύθερο χώρο, που υπάρχει δίπλα στην υφιστάμενη παιδική χαρά, ένα 

γήπεδο μπάσκετ εσωτ. διαστάσεων 13,00μ Χ 24,00μ. και μαζί με τα περιθώρια εξωτ. διαστάσεων 

16,00μ. Χ 26,00μ. Η οριοθέτηση του γηπέδου θα είναι από σκυρόδεμα με κράσπεδο εγκιβωτισμού 

διαστ. 0,15μ. Χ 0,25μ. πάνω σε βάση 0,15μ. Χ 0,35μ. Εντός της ανωτέρω οριοθέτησης θα γίνει 

διάστρωση βάσης από υλικό οδοστρωσίας πάχους 10~15εκ. και θα ακολουθήσει προεπάλειψη και 

ασφαλτική στρώση πάχους 5εκ.. Το δάπεδο του γηπέδου θα είναι πλαστικοποιημένο (αστάρωμα, 

υπόστρωμα, τελική στρώση) με την αντίστοιχη γραμμογράφηση. Θα τοποθετηθούν δύο μπασκέτες με 
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μεταλλικό στύλο σε βάση από σκυρόδεμα και ταμπλό από plexiglass σύμφωνα με προδιαγραφές 

Γ.Γ.Α. (σχέδιο Αθ της Γ.Γ.Α.) 

           Θα κατασκευαστεί περίφραξη ύψους 3,00μ. και θα τοποθετηθεί πάνω στο περιμετρικό 

κράσπεδο εγκιβωτισμού, πίσω από την κάθε μπασκέτα σε μήκος 16,00μ., + 3.00μ. στην κάθε πλευρά, 

με όλα τα υλικά γαλβανισμένα, ορθοστάτες ανά 3,00μ. και στέψη από σωλήνες διαμέτρου Φ2’’, που 

ενώνονται με διαιρούμενους συνδέσμους, συν τις ούγιες (σύρμα πάχους 4χιλ. από ορθοστάτη σε 

ορθοστάτη) και το γαλβανισμένο ρομβοειδές πλέγμα.  

           Για την υλοποίηση του έργου θα απαιτηθεί να γίνει εκρίζωση δύο ~ τριών δένδρων και 

μεταφύτευσή τους στον ίδιο χώρο παραδίπλα, αλλαγή θέσης εισόδου παιδικής χαράς και δημιουργία 

νέου διαδρόμου από έγχρωμο βιομηχανικό δάπεδο. Επίσης, θα συμπληρωθεί με νέο κράσπεδο και 

νέα διάστρωση από κυβολίθους, ο χώρος δίπλα στο ναό, προκειμένου να διαπλατυνθεί ο διάδρομος 

λόγω του περιορισμού που θα υποστεί από την κατασκευή του γηπέδου μπάσκετ. Η μεταλλική 

κατασκευή «κρεμάλα» που υπάρχει εντός του ανωτέρω χώρου θα μετακινηθεί παραδίπλα σε σημείο 

που θα υποδειχθεί. 

         Θα γίνει τέλος, τοποθέτηση νέου στύλου ηλεκτροφωτισμού αλλά και μεταφορά ενός ακόμα 

υπάρχοντος, σε σημείο που θα υποδειχθεί από τον επιβλέποντα και στους οποίους θα τοποθετηθούν 

προβολείς και νέο δίκτυο για τη ρευματοδότησή τους. 

         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 

 

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 

Του Τμήματος Μελετών 

 

ΛΥΚΟΥΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Καλαμάτα 7 ΝΟΕ. 2017 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

O Δ/ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

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, 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εκφράζει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμάτας τη σύμφωνη 
γνώμη του επί της υπ΄ αριθμ. 118/2017, συνταχθείσας  από το Τμήμα  Μελετών της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, μελέτης του έργου με 
τίτλο  «Ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου πλατείας Αβραμόγιαννη, περιοχής Ράχης», 
προϋπολογισμού 24.800,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,  η Τεχνική Έκθεση 
- Περιγραφή της οποίας καταχωρείται αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης αυτής,  
σύμφωνα με την καταχωρούμενη στο ιστορικό της απόφασης αυτής υπηρεσιακή 
εισήγηση του αυτού Τμήματος.   
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Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Φοίφα Τασία  1. Αντωνόπουλος Αθανάσιος 

  2. Ζόμπολος Χρήστος 

  3. Θωμόπουλος Δημήτριος 

  4. Κατσαράκης Πέτρος 

  5. Λεβέντη Ναταλία 

  6. Μητσέας Δημήτριος 

  7. Μπιτσάνης Νικόλαος 

  8. Ξανθάκη Αθηνά 

  9. Τσιφιλιτάκος Δημήτριος 

  10. Ψυλάκη  Μαρία 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα, 8 Δεκεμβρίου 2017 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
ΤΑΣΙΑ ΦΟΙΦΑ 

 

 Ο Γραμματέας 
 

Χρήστος Αλεξανδρόπουλος 

 


