
Συνεδρίαση :  01/2012 Δευτέρα 23 / 1 / 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ   1/2012 

Πρακτικά Επιτροπής Ποιότητας Ζωής   1

 
 

 
 
 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   01/2012 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   1/2012 
 

 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 23η  Ιανουαρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 

14:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28, συνέρχεται στην 

1η/2012 συνεδρίαση, κατεπείγουσα, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου 

Καλαμάτας, μετά από τηλεφωνική  πρόσκληση του κ. Προέδρου.  

 

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Χρήστος Ριζάς, Αντιδήμαρχος Καλαμάτας, 

Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και όλα τα τακτικά μέλη, ήτοι οι κ.κ. 1) 

Αδαμόπουλος Ιωάννης, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Δημόπουλος Δημήτριος, 4)  

Δικαιουλάκος Βασίλειος, 5) Καραγιάννης Ανδρέας, 6) Μανδηλάρης Ιωάννης, 7) 

Μωρακέας Σπυρίδωνας και 8) Νιάρχος Αναστάσιος.  

 
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της 

συνεδρίασης. 
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Στην αρχή της συνεδρίασης εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το μοναδικό  

θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο : 

Έγκριση μελέτης και προϋπολογισμού του έργου «Ανάπλαση τμήματος VII 
Ιστορικού Κέντρου (Γ΄ φάση) και υποβολή πρότασης για ένταξη αυτού στο 
επιχειρησιακό πρόγραμμα του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας 

και Ναυτιλίας. 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στις υπ΄ αριθμ. πρωτ. 3954/23-01-
2012 και 4105/24-01-2012 σχετικές εισηγήσεις του Τμήματος Μελετών της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και του Τμήματος Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών 
Θεμάτων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Δήμου αντίστοιχα, οι 
οποίες αναλυτικά έχουν ως εξής: 
 

- υπ΄ αριθμ. πρωτ. 3954/23-01-2012 εισήγηση του Τμήματος Μελετών της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου: 

 
 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 
 
ΘΕΜΑ: Εγκριση  μελέτης    «ΑΑννάάππλλαασσηη  ττμμήήμμααττοοςς  VVIIII      IIσσττοορριικκοούύ  κκέέννττρροουυ  ((ΓΓ΄́  

φφάάσσηη)),,  »   και υποβολή του έργου στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του 
Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας»  

 
 
  Σας υποβάλλουμε την υπ. αρ. 23 / 2012  μελέτη με τίτλο «ΑΑννάάππλλαασσηη  

ττμμήήμμααττοοςς  VVIIII      IIσσττοορριικκοούύ  κκέέννττρροουυ  ((ΓΓ΄́  φφάάσσηη)),,  »  προϋπολογισμού 445.476,37 € με 

ΦΠΑ, παρακαλούμε για  την έγκριση της και για υποβολή  του έργου  στο 

επιχειρησιακό πρόγραμμα του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας». 

 

Συν/να :  1. Τεχνική εκθεση – σκαρίφημα περιοχής 

Κοιν/ση: Τ.Υ. Δήμου Καλαμάτας 

 
Ο  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
 
 
Η συνημμένη στην παραπάνω εισήγηση τεχνική έκθεση έχει αναλυτικά ως εξής: 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
 
ΠΡΟΛΟΓΟΣ  : Η μελέτη αυτή είναι συνέχεια της μελέτης από την από 1/9/1997 
σύμβαση μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας του μελετητικού γραφείου « ΣΥΝΘΕΣΗ  ΚΑΙ 
ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕ » και του κ. Χρ. Ζόμπολα Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου, η οποία έχει 
εγκριθεί από το Δ.Σ. Καλαμάτας (ΑΔΣ 383/2005).  
 
          Αντικείμενο είναι η διαμόρφωση των κοινοχρήστων χώρων της περιοχής του 
τμήματος VII, όπως φαίνεται στο συνημμένο σκαρίφημα, που περιλαμβάνει τις οδούς 
Παντελεήμονος, Παπαφλέσσα, Διός  Ιθώματα, Παπάζογλου και τις ενδιάμεσες μεταξύ 
αυτών. Είναι το τελευταίο τμήμα του Ιστορικού Κέντρου που δεν έχει αναπλαστεί καθ΄ 
ότι δεν έχει ενταχθεί στις μέχρι σήμερα εργολαβίες. 
 
ΕΚΘΕΣΗ  : Οι πεζόδρομοι αυτής της περιοχής ανήκουν στους κύριους πεζόδρομους 
σύμφωνα με την διαβάθμιση που έγινε στην προμελέτη για το Ιστορικό Κέντρο και 
στην οποία συνεκτιμήθηκαν πολλοί  παράγοντες  όπως η πυκνότητα και το είδος της 
κυκλοφορίας, η μορφή του πολεοδομικού ιστού, το είδος, η μορφή των 
εξυπηρετούμενων ακινήτων κλπ. Εξαίρεση αποτελεί μέρος της οδού Παπάζογλου 
σύμφωνα με την 15/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί κυκλοφοριακών 
ρυθμίσεων και λήψη μέτρων περιορισμού κυκλοφορίας οχημάτων στο Ιστορικό 
Κέντρο. 
 
          Το υλικό που έχει επιλεγεί για τους κύριους πεζόδρομους είναι το μάρμαρο και η 
σχιστόπλακα. Το μάρμαρο σε σχήματα όπως φαίνεται στα σχέδια θα έχει επιφάνεια 
χτενιστή και οι σχιστόπλακες, που θα πληρούν τα ενδιάμεσα κενά, θα έχουν σχήμα 
πολυγωνικό και διάφορα μεγέθη. 
 
           Οι συγκεκριμένοι πεζόδρομοι θα έχουν την μορφή την ίδια που μέχρι τώρα έχει 
υλοποιηθεί στο Ιστορικό Κέντρο. 
 
           Πιο αναλυτικά οι οικοδομικές εργασίες περιλαμβάνουν κύρια καθαιρέσεις, 
οπλισμένο σκυρόδεμα και επιστρώσεις ενώ οι ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες 
περιλαμβάνουν κύρια ηλεκτροφωτισμό και απορροή ομβρίων υδάτων.- 
 
                                                                               

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑ 23/1/2012 

Ο Δ/ΝΤΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 

 

Καλαμάτα  20-1-2012 
Για  το Τμήμα   Μελετών 

(23/1/2012) 
Πατσαρίνος     Νίκος 

Πολιτικός    Μηχανικός 

 
 

- υπ΄ αριθμ. πρωτ 4105/24-01-2012 του Τμήματος Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών 
Θεμάτων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Δήμου: 

 
Θέμα: Υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό 85 του Υπουργείου 
Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με τίτλο «Ανάπλαση τμήματος VII 
Ιστορικού Κέντρου Καλαμάτας (Γ Φάση)».                           
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                            Με την πρόσκληση με κωδικό αριθμό 85 (αριθμός πρωτ. 4986/4-
10-2011), στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 03: «Βελτίωση του επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος», στην κατηγορία πράξεων «Δημιουργία, συμπλήρωση και αναβάθμιση 
υποδομών για την προώθηση της τουριστικής ανάπτυξης μέσω της αξιοποίησης και 
ανάδειξης σημαντικών τουριστικών, πολιτιστικών και φυσικών πόρων μιας περιοχής», 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», το 
Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καλεί τους δικαιούχους για 
την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και να 
χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της παραπάνω πρόσκλησης. 

                            Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συμβάλλουν στους 
ειδικούς στόχους: 

 Προβολή του τουριστικού προϊόντος της χώρας, συμπεριλαμβανομένων και των 
ειδικών μορφών τουρισμού, καθώς και των επώνυμων και ποιοτικών ελληνικών 
προϊόντων. 

 Ενίσχυση των υποδομών αξιοποίησης του πολιτιστικού αποθέματος και της 
φυσικής κληρονομιάς της χώρας ως μέσου βελτίωσης της ελκυστικότητας της 
Χώρας ως τουριστικού προορισμού. 

                            Μετά από τα παραπάνω, εισηγούμεθα όπως, το Δημοτικό 
Συμβούλιο Καλαμάτας αποφασίσει για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της 
πρόσκλησης με κωδικό αριθμό 85, του  Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», με τίτλο: « Ανάπλαση τμήματος VII 
Ιστορικού Κέντρου Καλαμάτας (Γ Φάση)», προϋπολογισμού 445.476,37€. 
 
 
                                                                    Η Αντιδήμαρχος Καλαμάτας 
 

Ντίντα Παναγιώτα 
 
Συν/να: 

1. Πρόσκληση με κωδικό 85                          
 
 
 
Ολοκληρώνοντας την εισήγησή του ο κ. Πρόεδρος, λέει ότι η Επιτροπή Ποιότητας 
Ζωής  καλείται με την παρούσα απόφασή της να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο 
την έγκριση της εν λόγω μελέτης καθώς επίσης και την υποβολή της σχετικής 
πρότασης.   
 
 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού 
λαμβάνει υπόψη της τα προαναφερόμενα και τη δήλωση ΛΕΥΚΗΣ ψήφου από τον κ. 
Νιάρχο όχι ως προς την αναγκαιότητα του έργου αλλά ως προς τον τρόπο εκτέλεσής 
του που προτείνει να γίνεται από δημόσιο φορέα κατασκευής ή από υπηρεσίες του 
Δήμου,   κατά πλειοψηφία, 
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Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της υπ’ αριθμ 23/2012 
μελέτης του έργου με τίτλο «Ανάπλαση τμήματος VII   Ιστορικού Κέντρου 
Καλαμάτας (Γ΄ φάση)»,  προϋπολογισμού 445.476,37 € με ΦΠΑ, και την 
υποβολή πρότασης για ένταξη του ανωτέρω έργου στο επιχειρησιακό 
πρόγραμμα  «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, στο πλαίσιο της πρόσκλησης 
με κωδικό αριθμό 85,  σύμφωνα με όσα αναφέρονται στις με αριθμ. πρωτ. 
3954/23-01-2012 και 4105/24-01-2012 εισηγήσεις του Τμήματος Μελετών 
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας και του 
Τμήματος Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Διεύθυνσης 
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Δήμου  Καλαμάτας αντίστοιχα, οι 
οποίες καταχωρούνται αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης αυτής.  
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως 
ακολουθεί : 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Χρήστος Ριζάς   1. Αδαμόπουλος Ιωάννης 

  2. Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος 

  3. Δημόπουλος Δημήτριος  

  4. Δικαιουλάκος Βασίλειος  

  5. Καραγιάννης Ανδρέας  

  6. Μανδηλάρης Ιωάννης  

  7. Μωρακέας Σπυρίδων  

  8. Νιάρχος Αναστάσιος  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 27 Ιανουαρίου 2012 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΙΖΑΣ 

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 


