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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   7/2015 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   29/2015 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 12η Μαΐου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στο 

Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28, συνέρχεται στην 7η/2015 συνεδρίαση η 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 19192/8-5-2015 

πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Καραγιάννης Ανδρέας, Αντιδήμαρχος Καλαμάτας, 

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

Μιχαήλ, 2) Βεργόπουλος Δημήτριος, 3) Γυφτέας Ηλίας, 4) Δημόπουλος Δημήτριος,  5) 

Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος, 6)  Μαρινάκης Σαράντος και 7) Ντίντα Παναγιώτα. 

 

Δεν παραβρίσκεται, αν και κλήθηκε νόμιμα, το τακτικό μέλος κ. Χριστόπουλος Ιωάννης.   

 

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 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

με τίτλο : 

 Έγκριση μελέτης και προϋπολογισμού του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας 
για την πρόσβαση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις  των Τ.Κ. Αντικαλάμου, 

Ασπροχώματος και Σπερχογείας της Δ.Ε. Καλαμάτας» και υποβολής αίτησης 
χρηματοδότησης του έργου αυτού στο χρηματοδοτικό Τοπικό Πρόγραμμα 

Προσέγγισης Leader του Άξονα 4 του Ε.Π. ¨Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 
2013¨.   

Η με αριθμ. πρωτ. 19189/8-5-2015 εισήγηση του Τμήματος Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου, καθώς και η Τεχνική Έκθεση της υπ΄ αριθμ. 26/2015 μελέτης του 
Τμήματος Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  που είναι συνημμένη στην 
παραπάνω εισήγηση και ήταν όλα στο φάκελο του θέματος προς ενημέρωση, έχουν αναλυτικά 
ως εξής:  

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης και προϋπολογισμού του έργου: 

«Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας για την πρόσβαση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις των 
Τ.Κ. Αντικαλάμου, Ασπροχώματος και Σπερχογείας της Δ.Ε. Καλαμάτας» 

 

Σας υποβάλλουμε την υπ. αρ. 26/2015 μελέτη με τίτλο «Βελτίωση αγροτικής 
οδοποιίας για την πρόσβαση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις των Τ.Κ. Αντικαλάμου, 
Ασπροχώματος και Σπερχογείας της Δ.Ε. Καλαμάτας» προϋπολογισμού 226.500,00€ με ΦΠΑ 
και παρακαλούμε:  

Για την έγκριση της μελέτης και του προϋπολογισμού 226.500,00€ με ΦΠΑ. 

Επίσης παρακαλούμε για την έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του ως 
άνω έργου στο χρηματοδοτικό Τοπικό Πρόγραμμα Προσέγγισης Leader του Άξονα 4 του 
Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» 

 

Συνημμένα: 

1) Τεχνική Έκθεση 

2) Προϋπολογισμός  

 

  

Εσωτερική Διανομή: 

Τμήμα Μελετών (Β.Κυβέλου) 

 

 

   

H Εισηγητής 

Βασιλική Κυβέλου 

Πολιτικός Μηχανικός MSc 

Ο Προϊστάμενος του τμήματος 
Μελετών 

Παναγιώτης Δ. Νασόπουλος 

Αρχιτέκτων Μηχανικός 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ  

Πολιτικός Μηχανικός 

 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
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1. Εισαγωγή  
Αντικείμενο της παρούσας τεχνικής μελέτης είναι οι εργασίες βελτίωσης της βατότητας των 
κεντρικών δρόμων της περιοχής αναδασμού στις Τ.Κ. Αντικαλάμου – Ασπροχώματος και 
Σπερχογείας που βρίσκονται νότια της Ε.Ο. Ασπροχώματος – Μεσσήνης – Πύλου και χρήζουν 
άμεσων παρεμβάσεων λόγω της φθοράς που έχουν υποστεί. 
Θα γίνει επίσης βελτίωση βατότητας της οδού προς το πρώην εργοστάσιο Φρέντζου (βόρεια 
είσοδος), από την συμβολή της με το παράδρομο της Ν.Ε.Ο.(κλάδος κόμβου PRAKTIKER έως 
κόμβο αεροδρομίου) . 
 
2. Σκοπός 
Επειδή το μεγαλύτερο τμήμα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και κτηνοτροφικών μονάδων 
των πεδινών διαμερισμάτων της Δ.Ε. Καλαμάτας έχει αναπτυχθεί στην ευρύτερη περιοχή, 
κρίνεται απαραίτητη η συντήρηση και βελτίωση του αγροτικού οδικού δικτύου έτσι ώστε να 
διευκολυνθεί ο πρωτογενής και ο δευτερογενής τομέας που έχει άμεση συνάφεια με την 
αγροτική παραγωγή, (επεξεργασία – τυποποίηση αγροτικών προϊόντων) και να προκύψουν 
οικονομικά οφέλη για το Δήμο μας και τους κατοίκους με ότι αυτό συνεπάγεται. 
Το οδόστρωμα είναι κατασκευασμένο από ορυκτό και θραυστό υλικό οδοστρωσίας (στουρνάρι 
και 3Α)  και μικρότερο τμήμα αυτών από ασφαλτοτάπητες που παρουσιάζουν εκτεταμένες 
φθορές και ρηγματώσεις, με συνέπεια η κυκλοφορία των διερχόμενων οχημάτων να διεξάγεται 
με αρκετά προβλήματα. 
Την ήδη επιβαρυμένη κατάσταση δυσχεραίνει η συχνή διέλευση βαρέων οχημάτων που 
μεταφέρουν αγροτικά προϊόντα που παράγονται στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και στις 
επιχειρήσεις, μονάδες επεξεργασίας και τυποποίησής τους, που αντιμετωπίζουν σοβαρά 
προβλήματα στη διακίνηση των προϊόντων τους. 
 
3. Τεχνικές προδιαγραφές 
Σύμφωνα με τις Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ) η υπό μελέτη οδός κατατάσσεται 
στην κατηγορία οδού Α με λειτουργική βαθμίδα V, που περιλαμβάνει οδούς που διατρέχουν 
περιοχές εκτός σχεδίου (υπεραστικές), με βασική λειτουργία την οδική σύνδεση των παρόδιων 
ιδιοκτησιών και λειτουργία ως αγροτική οδός. Επίσης και λειτουργία ως αποκαταστάσεις 
αγροτικών οδών οι οποίες απαιτούνται κατά τη υλοποίηση αυτοκινητόδρομων ή άλλων 
κατηγοριών οδών που δεν επιτρέπουν τη λειτουργία της πρόσβασης στις παρόδιες χρήσεις 
γης (βλέπε πίνακες: 2-3/σελ.15 & 2-4/σελ.16 ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ τεύχος 1) με τυπική διατομή ζ2 
(βλέπε ΟΜΟΕ Τεύχος 2: Διατομές (ΟΜΟΕ-Δ) σελίδα 19) και η2 (βλέπε εγκύκλιος 41 α.π. 
ΔΜΕΟ/α/ο/2006/18-11-2005) όπως: 

 Πλάτος καταστρώματος από 4,50 μ. μετά των εξωτερικών λωρίδων καθοδήγησης, 
πλάτος τάφρου έως 1,00 μ. 

 
4. Εργασίες 
Αναλυτικά οι εργασίες και οι δρόμοι που προβλέπεται στη μελέτη να γίνουν παρεμβάσεις είναι 
οι εξής: 

1) 1η παράλληλη Ε.Ο. Ασπροχώματος – Μεσσήνης  
Από νέα μονάδα τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ) – τυποποιητήριο αγροτικών 
προϊόντων πρώην Κασιμάτη έως συμβολή με Ε.Ο. μήκους 260,00, πλάτους 7,50 
μέτρων. 

2) Κάθετος Ε.Ο. έναντι 120 ΠΕΑ  
Από οινοποιείο Τσαβολάκη έως επιχείρηση ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ Μαγγουρίλος μήκους 300,00 
και πλάτους 5,00 μέτρων. 

3) Κάθετος Ε.Ο. από σιδηροδρομικές γραμμές έως επιχείρηση AGROVIM Ανακατασκευή 
υφιστάμενου ασφαλτοτάπητα επιφάνειας 412,50 τ.μ. Aπό τη συμβολή με τη 2η κάθετη 
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αγροτική οδό, με κατεύθυνση νότια προς AGROVIM μήκους 75,00 και πλάτους 5,50 
μέτρων.  

4) Βελτίωση υφιστάμενου ασφαλτοτάπητα επιφανείας 88,00 τ.μ. από την αρχή του ορίου  
της AGROVIM με κατεύθυνση νότια, μήκους 16,00 και πλάτους 5,50 μέτρων.  

5) Συνέχιση ασφαλτόστρωσης από επιχείρηση τυποποίησης ελαιολάδου κλπ αγροτικών 
προϊόντων  AGROVIM - Γυφτέας, έως πυρηνελαιουργείο Μαργέλη μήκους 300,00 και 
πλάτους 5,50 μέτρων, όπου έχουν προηγηθεί εργασίες κατασκευής υποβάσεως και 
βάσεως από προηγούμενη εργολαβία του Δήμου μας. 

6) 1η παράλληλη Ε.Ο. 
Συνέχιση ασφαλτόστρωσης από ξυλουργείο Μπαχράμη – επιχείρηση Μπακόγιωργα 
έως τη συμβολή της με την κάθετη αγροτική οδό, μήκους 290,00 και πλάτους 4,50 
μέτρων.  

7) Συνεχόμενη κάθετη οδός πέραν των εγκαταστάσεων θερμοκηπίων Γεννάτου έως 
αγροικία – κτηνοτροφική μονάδα Βασιλόγιαννη, μήκους 600,00 και πλάτους 4,50 
μέτρων. 

8) 2η παράλληλη Ε.Ο. 
Από δρόμο Καρυδιάς προς επιχείρηση EUROTRADE. Αποκατάσταση ενιαίου 
κατεστραμμένου τμήματος ασφαλτοτάπητα επιφάνειας 202,50 τ.μ., 8,50 μέτρα μετά τη 
συμβολή από την παραπάνω οδό. 

9) Συνέχιση ασφαλτόστρωσης της ανωτέρω αγροτικής οδού από επιχείρηση 
τυποποίησης αγροτικών προϊόντων  MANI FOODS έως τη συμβολή της με την 
κεντρική οδό πριν από την AGROVIM, μήκους 250,00 και πλάτους 4,50 μέτρων. 

10)  Ασφαλτόστρωση διαπλάτυνσης κεντρικής οδού Καρυδιάς, 330,00 μέτρα από την 
συμβολή της με την Ε.Ο. από το τέλος των ορίων επιχείρησης Βέκου-αρχή ιδιοκτησίας 
Σώτηρα και με κατεύθυνση νότια προς ΜΠΙΡΜΠΙΤΑ, παραλιακή οδό, μήκους 120,00 
και πλάτους 7,00 μέτρων. 

11)   6η παράλληλη βόρεια της Ε.Ο.  
Από τη συμβολή του παράδρομου της Ν.Ε.Ο. – κόμβος αεροδρομίου – Μεσσήνης, έως 
την βόρεια είσοδο του πρώην εργοστασίου Φρέντζου, μήκους 105,00 και πλάτους 4,50 
μέτρων.    
 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 226.500,00 €, εκ των 
οποίων τα 42.353,66 € είναι ΦΠΑ 23%. 
 
5. Περιβαλλοντική κατάταξη του έργου  
Η κατάταξη των δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και 
υποκατηγορίες γίνεται σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011 
(Φ.Ε.Κ./Α΄/209/2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση 
αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις 
Υπουργείου Περιβάλλοντος» και κατόπιν η περιβαλλοντική αδειοδότηση στηρίζεται στο άρθρο 
8 του ιδίου νόμου. 
 
Έχοντας υπόψη μας: 

1. Το N.4014/11. 
2. Την Υ.Α 1958/13-1-2012 Κατάταξης έργων. 
3. Τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της Απόφασης 1958/13-1-2012. 
4. Την Υ.Α. οικ.170613/23-9-2013 Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων. 
5. Το ΦΕΚ 2505 Β/7-10-2013. 

Προκύπτει ότι: 
Πρόκειται για έργο δημόσιου τομέα που εκτείνεται στα όρια της περιοχής αναδασμού στις Τ.Κ. 
Αντικαλάμου – Ασπροχώματος και Σπερχογείας που βρίσκεται νότια και βόρεια της Ε.Ο. 
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Ασπροχώματος – Μεσσήνης – Πύλου και περιλαμβάνει έργα και δραστηριότητες τα οποία 
χαρακτηρίζονται από τοπικές και μη σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Ως έργο 
χερσαίων μεταφορών κατατάσσεται στην 1η ομάδα του Παραρτήματος Ι και αφού κατά ΟΜΟΕ 
ΛΚΟΔ ο δρόμος είναι κατηγορίας Α V, τότε κατατάσσεται στο σύνολό του στην κατηγορία των 
έργων (Β) τα οποία υπόκεινται σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις. 
 
 

Καλαμάτα 5-5-2015 
Η Συντάξασα 

Βασιλική Κυβέλου 
Πολιτικός Μηχανικός M.Sc.  

Καλαμάτα 5-5-2015 
Ο Προϊστάμενος  

τού Τμήματος Μελετών 
Παναγιώτης Δ. Νασόπουλος 

Αρχιτέκτων Μηχανικός  

Καλαμάτα 5-5-2015 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Δ/ντής Τ.Υ. Δήμου 
Βασίλης Τζαμουράνης 
Πολιτικός Μηχανικός  

 
 
 
Η εισήγηση του κ. Προέδρου, καθώς και η διαλογική συζήτηση που διεξάγεται επί του θέματος 
έχουν αναλυτικά ως εξής:  
 

 
Όπως έχετε μπροστά σας, βλέπετε ότι έχει γίνει μία μελέτη από την Τεχνική 
Υπηρεσία του Δήμου, που έχει προϋπολογισμό 226.500 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ. 

Στην τεχνική έκθεση περιγράφεται αναλυτικά πώς εισάγεται το θέμα και ποια είναι η φιλοσοφία 
του, ο σκοπός, οι τεχνικές προδιαγραφές, οι εργασίες και πού περιλαμβάνονται να γίνουν αυτές 
οι εργασίες και βέβαια τα στάδια τα οποία έχουμε όσον αφορά την αδειοδότηση τη σχετική και 
ωρίμανση του έργου.   
Αν έχουμε ερωτήσεις ή να πάμε σε τοποθετήσεις και ψηφοφορία.  

 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: ………………. (ερώτηση εκτός μικροφώνου)  

 
Είναι αναλυτική η μελέτη και περιγράφεται στην τεχνική έκθεση ακριβώς.  
 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: ……………. (ερώτηση εκτός μικροφώνου)   
 
Εγώ για το χρόνο απ’ ό,τι βλέπω τελικά ……..  
 

Η πρώτη παράλληλη ……….. 
 
Εντάξει.  
- Η πρώτη παράλληλη εθνική οδός Ασπροχώματος - Μεσσήνης, από τη νέα 

μονάδα τεχνικού ελέγχου, ΚΤΕΟ μέχρι εκεί, τόσα μέτρα, πλάτος τόσο.  
- Κάθετος δρόμος στην εθνική οδό έναντι 120 ΠΕΑ.  
- Κάθετος από τον εθνικό δρόμο, σιδηροδρομικές γραμμές προς την AGROVIM ........  
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Εντάξει.  

 
Είναι αναλυτικά όλα, προγεγραμμένα και είναι συνολικά έντεκα μέρη που 
γίνονται οι παρεμβάσεις.  

 
Συνολικού μήκους;  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΩΝΗ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  



Συνεδρίαση :  7/2015 Τρίτη 12 / 05 / 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ   29/2015 

Πρακτικά Επιτροπής Ποιότητας Ζωής   6

Το συνολικό μήκος δεν μπορώ να στο πω αυτή τη στιγμή, σου λέω το συνολικό 
προϋπολογισμό. Να βγάλω το κομπιουτεράκι μου να το κάνω. Δεν έχει κάνα 

νόημα νομίζω.  
 
Ασφαλτοστρώσεις δηλαδή  θα γίνουν;  
 

Ασφαλτοστρώσεις περιλαμβάνει. 
 

ΦΩΝΗ: …………………. (δεν ακούγεται)  
 
Το γράφει, ρε παιδιά, το γράφει.  
Λοιπόν έχουμε άλλες ερωτήσεις; Όχι. Τοποθετήσεις; Όχι.  

Ψηφοφορία.  
 
ΦΩΝΗ: Υπέρ όλοι.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ομόφωνα. 
 
 
 
 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της τα προαναφερόμενα, τις διατάξεις των άρθρων 65 παρ. 6, και 73 του ν. 3852/2010, 
καθώς 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    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας:  
 
Ι. την έγκριση της υπ΄ αριθμ. 26/2015 μελέτης του έργου με τίτλο «Βελτίωση 

αγροτικής οδοποιίας για την πρόσβαση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις  των Τ.Κ. 
Αντικαλάμου, Ασπροχώματος και Σπερχογείας της Δ.Ε. Καλαμάτας»,  
προϋπολογισμού  226.500,00 € με Φ.Π.Α., η οποία συντάχθηκε από το Τμήμα 
Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας και  

 
ΙΙ. την έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του ως άνω έργου στο 

χρηματοδοτικό Τοπικό Πρόγραμμα Προσέγγισης Leader του Άξονα 4 του Ε.Π. 
«Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013».  

 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ανδρέας Καραγιάννης  1. Αντωνόπουλος Μιχαήλ 

  2. Βεργόπουλος Δημήτριος 

  3. Γυφτέας Ηλίας 

  4. Δημόπουλος Δημήτριος 

  5. Μάκαρης  Εμμανουήλ – Λεονάρδος  

  6. Μαρινάκης Σαράντος  

  7. Ντίντα Παναγιώτα  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 14 Μαΐου 2015 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 

  
 
 


