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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   17/2011 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   068/2011 
 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 2α  Νοεμβρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 

στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28, συνέρχεται στην 17η/2011 

συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. 

πρωτ. 63000/27-10-2011 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το 

νόμο.  

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

Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και από τα τακτικά μέλη οι κ.κ. 1) 

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

Καραγιάννης Ανδρέας, 5) Μανδηλάρης Ιωάννης, 6) Μωρακέας Σπυρίδων και 7) Νιάρχος 

Αναστάσιος. 

 
 
Δεν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος κ. Δικαιουλάκος Βασίλειος.   

 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής κ. Γκλεγκλές Ιωάννης ο οποίος συμμετέχει στη συνεδρίαση αυτή, 

αναπληρώνοντας τον κ. Δικαιουλάκο Βασίλειο.   

 

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

συνεδρίασης. 
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το εκτός ημερήσιας διάταξης 
θέμα που το Σώμα αποδέχθηκε να συζητηθεί μαζί με τα τακτικά θέματα λόγω του 
κατεπείγοντος χαρακτήρα του, με τίτλο : 

Έγκριση μελέτης του έργου με τίτλο «Μελέτη έργων Παράκτιας Προστασίας Μ. 
Μαντίνειας» ως υποσυνόλου της μελέτης «Μελέτη έργων Παράκτιας 

Προστασίας και ανάπλασης ακτών Δήμου Αβίας και Μ. Μαντίνειας και 
συμπληρωματικές μελέτες». 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται την υπ’ αριθμ. πρωτ. 63580/1-11-
2011 εισήγηση του Τμήματος Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:   

«ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης του έργου με τίτλο «Μελέτη έργων Παράκτιας 
Προστασίας Μ. Μαντίνειας» ως υποσυνόλου της μελέτης «Μελέτη έργων Παράκτιας 
Προστασίας και ανάπλασης ακτών Δήμου Αβίας και Μ. Μαντίνειας και 
Συμπληρωματικές μελέτες». 
Με  την αριθμ 60/210/29-07-2010 Απόφαση του Δ.Σ. τέως Δήμου Αβίας παραλήφθηκε 
η οριστική μελέτη με τίτλο «Έργα παράκτιας προστασίας και ανάπλασης ακτών Δ. 
Αβίας και Μ. Μαντίνειας» η οποία συντάχθηκε από την σύμπραξη των μελετητών : «Μ. 
Φράγκου, Η. Κλημεντίδη, Στ. Αθανασακόπουλου- Μ. Αντωνόπουλου- Π.Κόλλια- Α. 
Πανίδη», με φορέα τον Δήμο Αβίας, η οποία απαρτίζεται από τις επιμέρους μελέτες :  
α) λιμενικών έργων, β) Η/Μ έργων, γ) Ειδικών Αρχιτ/κών   

Τμήμα της ανωτέρω μελέτης αφορά η μελέτη Μελέτη έργων Παράκτιας Προστασίας 
Μ. Μαντίνειας, αντικείμενο της οποίας είναι η κατασκευή έργων αντιδιαβρωτικής 
προστασίας και η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος των παραλιών του 
οικισμού της Μικράς Μαντίνειας με την κατασκευή συστημάτων προβόλων, 
κυματοθραυστών και τεχνητής αναπλήρωσης ή και συνδυασμού αυτών 

Το έργο είναι επιτακτικής ανάγκης αφού κάθε χρόνο,  ως είναι γνωστό , εξ αιτίας ακόμα 
και μικρών θαλασσοταραχών αποκόπτεται λόγω διάβρωσης η οδική κυκλοφορία , στη 
θέση Μ. Μαντίνεια με αποτέλεσμα την ολική οδική αποκοπή με τους οικισμούς που 
έπονται της Μ. Μαντίνειας (Αβία, Ακρογιάλι, Παλιόχωρα. Κιτριές κλπ.) 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης (Μελέτη έργων Παράκτιας Προστασίας 
Μ. Μαντίνειας), ανέρχεται στο ποσό1.134.453,78 € χωρίς ΦΠΑ  

Η χρηματοδότηση του έργου προγραμματίζεται να γίνει από το ΕΣΠΑ, και πιο 
συγκεκριμένα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΔΕΠΙΝ 2007-2013 αφού  εμπίπτει 
θεματικά  στον  Άξονα Προτεραιότητας 08 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα ζωής 
Πελοποννήσου» και με κωδικό Προτεραιότητας 54 «Άλλα μέτρα για την προστασία του 
Περιβάλλοντος και την πρόληψη κινδύνων» για τον οποίο είναι ανοιχτή Πρόσκληση 
υποβολής προτάσεων με κωδ.25. 

Κατόπιν τούτου, εισηγούμεθα την έγκριση της  μελέτης «Μελέτη έργων Παράκτιας 
Προστασίας Μ. Μαντίνειας» ως υποσυνόλου της μελέτης «Μελέτη έργων Παράκτιας 
Προστασίας και ανάπλασης ακτών Δήμου Αβίας και Μ. Μαντίνειας και 
Συμπληρωματικές μελέτες».και ακολούθως μετά την χρηματοδότηση του έργου την 
δημοπράτηση αυτού  με δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό.  

Συνημμένα :   
α)  Φωτοτυπία  Προϋπολογισμού  
β) Φωτοτυπία  Τεχνικής έκθεσης 

      Η εισηγήτρια                                                                          Ο Δ/ντης Τ.Υ 
Χριστίνα Λυκουργιά                                                               Βασίλης Τζαμουράνης 
Τοπογράφος Μηχανικός                                                         Πολιτικός Μηχανικός» 
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Στη συνέχεια ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής:  
 
Είναι ένα έργο σοβαρό, έχει ολοκληρωθεί η μελέτη, προϋπολογισμού 
2.180.000 €. Η μελέτη έχει σαν αντικείμενο την προστασία των ακτών  

από τις Κιτριές μέχρι και την Καλαμάτα, υπάρχουν τμηματικοί προϋπολογισμοί, ήδη 
έχει εγκριθεί από την Περιφέρεια το τμήμα των Κιτριών κι εμείς σήμερα ερχόμαστε να 
γνωμοδοτήσουμε για την έγκριση της μελέτης αφενός και αφετέρου να την 
παραπέμψουμε στο ΠΕΠ Πελοποννήσου για έγκρισή του. 
Είναι ένα σημαντικό έργο, με κυματοθραύστες, προβόλους  που αφενός προστατεύει 
τις ακτές και αφετέρου αποκαθιστά και το περιβάλλον το οποίο έχει πάθει διάβρωση. 

 
Να κάνω πρώτα μια παρατήρηση. Δεν μπορεί η πρόσκληση να εκδίδεται 
από την προηγούμενη εβδομάδα και σήμερα μία παρά τέταρτο να μην 

υπάρχει φάκελος. Αυτό δεν μπορεί να επαναλαμβάνεται συνέχεια. Πρώτα φτιάχνουμε 
τους φακέλους και μετά την ημερήσια διάταξη. 
Τώρα, όσον αφορά την μελέτη, είναι αναγκαία αυτά τα έργα, πρέπει να γίνουν, έπρεπε 
να έχουν γίνει. Η θέση μας είναι ότι τα έργα αυτά πρέπει να γίνονται με αυτεπιστασία 
από το Δήμο ή από το Δημόσιο, γι’ αυτό ψηφίζουμε ¨Λευκό¨.   

 
Κάνουμε τεράστια προσπάθεια ενόψει ¨ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ¨, δουλεύουμε σαν 
τους τρελούς, για να μπορέσουμε να φέρουμε  τα θέματα τα οποία 

πρέπει μέχρι 15 του μηνός να τα έχουμε καταθέσει. 
Τα θέματα τα είχαμε στείλει πριν κάνα δύο ώρες εδώ, πίστευα ότι θα τα είχαν φέρει. 
 
 
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, κατά πλειοψηφία, 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     
 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της μελέτης με τίτλο 
«Μελέτη έργων Παράκτιας Προστασίας Μ. Μαντίνειας» ως υποσυνόλου της 
μελέτης «Μελέτη έργων Παράκτιας Προστασίας και ανάπλασης ακτών Δήμου 
Αβίας και Μ. Μαντίνειας και συμπληρωματικές μελέτες», προϋπολογισμού 
1.134.453,78 € χωρίς Φ.Π.Α ,   και την υποβολή πρότασης για ένταξη του 
σχετικού έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΔΕΠΙΝ 2007-2013, Άξονα 
Προτεραιότητας 08 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα ζωής Πελοποννήσου» 
και με κωδικό Προτεραιότητας 54 «Άλλα μέτρα για την προστασία του 
Περιβάλλοντος και την πρόληψη κινδύνων». 

 

 
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 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΝΙΑΡΧΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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  2. Αθανασόπουλος Κων/νος 

  3. Γκλεγκλές Ιωάννης  

  4. Δημόπουλος Δημήτριος  

  5. Καραγιάννης Ανδρέας  

  6. Μανδηλάρης Ιωάννης  

  7. Μωρακέας Σπυρίδων  

  8. Νιάρχος Αναστάσιος  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 9 Νοεμβρίου 2011 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΙΖΑΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 

                                                                                       
  
  
 
 


