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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   9/2015 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   44/2015 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 24η Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 στο 

Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28, συνέρχεται στην 9η/2015 συνεδρίαση η 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 29341/19-6-2015 

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) Βεργόπουλος 

Δημήτριος, 2) Γυφτέας Ηλίας, 3) Δημόπουλος Δημήτριος, 4) Μάκαρης Εμμανουήλ – 

Λεονάρδος, 5) Μαρινάκης Σαράντος και 6) Ντίντα Παναγιώτα.  

 

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Αντωνόπουλος Μιχαήλ 

και 2) Χριστόπουλος Ιωάννης.  

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Ποιότητας κ. 

Αλούπης Παναγιώτης,  ο οποίος συμμετέχει στη συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας τον κ. 

Χριστόπουλο Ιωάννη.  

 

Επίσης στη συνεδρίαση παραβρίσκεται το αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής κ. Κουτίβας Ηλίας.  

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.  
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Ακολούθως ο  κ. Πρόεδρος  ζητάει και το Σώμα αποδέχεται, την εκτός ημερήσιας διάταξης 

συζήτηση του κατεπείγοντος θέματος με τίτλο:  

Έγκριση μελέτης και προϋπολογισμού του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας 
για την πρόσβαση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις των Τ.Κ. Πλατέος (Δ.Ε. Αρφαρών) 
και Άριος (Δ.Ε. Άριος) Δήμου 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 Δ.Υ./24-6-2015 εισήγηση του Τμήματος Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου, καθώς και η Τεχνική Έκθεση – Περιγραφή της υπ’ αριθμ. 44/2015 μελέτης του 
Τμήματος Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου που είναι συνημμένη στην 
παραπάνω εισήγηση, αναλυτικά έχουν ως εξής:  
 
 

ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης και προϋπολογισμού του έργου: 

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ Τ.Κ. ΠΛΑΤΕΟΣ (Δ.Ε. ΑΡΦΑΡΩΝ) ΚΑΙ ΑΡΙΟΣ (Δ.Ε. ΑΡΙΟΣ) 
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» 

 

Σας υποβάλλουμε την υπ. αρ. 44/2015 μελέτη με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ Τ.Κ. 
ΠΛΑΤΕΟΣ (Δ.Ε. ΑΡΦΑΡΩΝ) ΚΑΙ ΑΡΙΟΣ (Δ.Ε. ΑΡΙΟΣ) ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» 

προϋπολογισμού 201.500,00€ με ΦΠΑ και παρακαλούμε:  

Για την έγκριση της μελέτης και του προϋπολογισμού 201.500,00€ 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 

α.α 
 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΥΚΟΥΡΓΙΑ  
Πολιτικός Μηχανικός 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1. Εισαγωγή  
Αντικείμενο της παρούσας τεχνικής μελέτης είναι οι εργασίες βελτίωσης της βατότητας των 
κεντρικών αγροτικών οδών στις Τ.Κ. Πλατέως και Άριος που έχουν υποστεί φθορές και 
χρήζουν παρεμβάσεων. 
 
2. Σκοπός - Αντικείμενο 
Στο Πλατύ η παρέμβαση αφορά την οδό που έχει ως αρχή τον κεντρικό δρόμο πρόσβασης 
του οικισμού από Άγιο Κων/νο με κατεύθυνση βορειοανατολικά έως τη βιοτεχνία MODE-SHOP 
Μέλιος στη θέση Ράχες, καθώς και των παράπλευρων δρόμων στην περιοχή αναδασμού 
δυτικά της οδού που διεξάγονται οι Ιπποδρομιακοί αγώνες, βόρεια του οικισμού, έως τον Ι.Ν. 
Αγίου Γεωργίου. 

Στον Άρι η παρέμβαση αφορά δύο δρόμους στις περιοχές αναδασμού των ποταμών Παμίσου 
και Άρι πριν την είσοδο του οικισμού μεταξύ αεροδρομίου και κοινότητας που έχουν ως αρχή 
την 3η επαρχιακή οδό Θουρίας – Άριος – Τριόδου κλπ από τη συμβολή της με τις 
σιδηροδρομικές γραμμές, με κατεύθυνση βορειοδυτικά προς τον ποταμό Πάμισο έως την 
αγροικία Λιάσκου Παναγιώτη στην περιοχή Καβρογάδες, καθώς και της καθέτου ανατολικά της 
3ης επαρχιακής πριν τα όρια του οικισμού προς τη ζώνη αναδασμού του ποταμού Άρι σε 
μήκος 430,00 μέτρων στην περιοχή «Βαρκά». 

Το οδόστρωμα σήμερα είναι κατασκευασμένο από ορυκτό υλικό λατομείου (στουρνάρι) που με 
την πάροδο του χρόνου και τη συχνή διέλευση αγροτικών μηχανημάτων, ελκυστήρων, 
φορτηγών και άλλων βαρέων οχημάτων έχει υποστεί φθορές δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία. 

Επειδή μεγάλο τμήμα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και κτηνοτροφικών μονάδων των 
παραπάνω κοινοτήτων συνδέεται οδικά με τους περιγραφόμενους δρόμους και λαμβάνοντας 
υπόψη το γεγονός ότι η αγροτική – κτηνοτροφική παραγωγή αποτελεί την κύρια ενασχόληση 
και πλουτοπαραγωγική πηγή της ευρύτερης περιοχής, κρίνεται απαραίτητο να γίνουν εργασίες 
βελτίωσης της βατότητάς τους έτσι ώστε να ενισχυθεί και συγχρόνως να αναβαθμιστεί ο 
πρωτογενής τομέας στις κοινότητες Άριος και Πλατέος. 
 
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: 
 
T.K. ΠΛΑΤΕΟΣ 

1. Από ανατολική κεντρική είσοδο οικισμού κάθετος αυτής με κατεύθυνση Β.Α. 
έως βιοτεχνία Μέλιου (MODE SHOP) μήκους 400,00 και πλάτους 4,00 μέτρων. 



Συνεδρίαση :  9/2015 Τετάρτη 24/ 06 / 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ   44/2015 

Πρακτικά Επιτροπής Ποιότητας Ζωής   4

2. 1η παράλληλη δυτικά δρόμου ιπποδρομιών και συνδετήρια αυτής μετά το 
βορεινό όριο του οικισμού (περιοχή αναδασμού), έως κάθετη αγροτική οδό 
νότια του χώρου ιπποδρομίου μήκους 240,00 και πλάτους 5,80 μέτρων. 

3. Συνεχόμενη κάθετη οδός νότια ιπποδρομίου με κατεύθυνση ανατολικά έως τη 
συμβολή της με κεντρική οδό διεξαγωγής ιπποδρομιών στην περιοχή 
Μπουρέικα, καθώς και δυτικά έως τη συμβολή της με την επόμενη κάθετη οδό 
μήκους 210,00 και πλάτους 6,00 μέτρων. 

4. Συνεχόμενη κάθετη οδός με κατεύθυνση βόρεια έως τη συμβολή της με 
επόμενη κάθετη οδό δυτικά μήκους 280,00 και πλάτους 5,00 μέτρων. 

5. Συνεχόμενη οδός δυτικά της προηγούμενης έως το εκκλησάκι του Αγίου 
Γεωργίου μήκους 120,00 και πλάτους 4,00 μέτρων. 

 
Τ.Κ. ΑΡΙΟΣ 

1. Από συμβολή 3ης επαρχιακής οδού  - σιδηροδρομικών γραμμών με κατεύθυνση 
βορειοδυτικά προς ζώνη αναδασμού Παμίσου έως αγρόκτημα - οικία Λιάσκου 
μήκους 660,00 και πλάτους 4,50 μέτρων. 

2. Από συμβολή 3ης επαρχιακής οδού (νοτιοανατολικά του οικισμού) προς ζώνη 
αναδασμού ποταμού Άριος με κατεύθυνση ανατολικά μήκους 370,00 πλάτους 
4,50 μέτρων καθώς και μικρή παράκαμψη αυτής βόρεια προς οικία 
Βασιλόπουλου μήκους 60,00 και πλάτους 4,50 μέτρων 

 
Ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 201.500,00 €, εκ των 
οποίων τα 37.678,86 € είναι ο 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. 
Πλατέως και Άριος, βρίσκεται δυτικά της νέας Εθνικής Οδού Αθήνας Καλαμάτας 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 3-6-2015 
Η Συντάξασα 

 
Βασιλική Κυβέλου 

Πολιτικός Μηχανικός M.Sc.  

Καλαμάτα 3-6-2015 
Ο Προϊστάμενος  

τού Τμήματος Μελετών 
 

Παναγιώτης Δ. Νασόπουλος 
Αρχιτέκτων Μηχανικός  

Καλαμάτα 3-6-2015 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Δ/ντής Τ.Υ. Δήμου 
 

Βασίλης Τζαμουράνης 
Πολιτικός Μηχανικός  
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Η Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής  μετά από διαλογική  συζήτηση,  αφού λαμβάνει  υπόψη της τα 
προαναφερόμενα, τις  διατάξεις  του  άρθρου 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. 44/2015 μελέτης του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ 
ΤΩΝ Τ.Κ. ΠΛΑΤΕΟΣ (Δ.Ε. ΑΡΦΑΡΩΝ) ΚΑΙ ΑΡΙΟΣ (Δ.Ε. ΑΡΙΟΣ) ΔΗΜΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»,  προϋπολογισμού  201.500,00€ με Φ.Π.Α., η οποία συντάχθηκε 
από το Τμήμα Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Καλαμάτας και  

 
ΙΙ. την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης του ως άνω έργου στο χρηματοδοτικό 

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

 
σύμφωνα με όσα αναλυτικά καταχωρούνται 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 

Ανδρέας Καραγιάννης  1. Αλούπης Παναγιώτης  

  2. Βεργόπουλος Δημήτριος 

  3. Γυφτέας Ηλίας 

  4. Δημόπουλος Δημήτριος 

  5. Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος, 
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  6. Μαρινάκης Σαράντος  

  7. Ντίντα Παναγιώτα  

 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Καλαμάτα 2 Ιουλίου 2015 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 

  
 
 


