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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ

04/2012

13/2012

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 14η Μαρτίου 2012, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00
στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της οδού Αριστοµένους 28, συνέρχεται στην 4η/2012
συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την υπ’ αριθµ.
πρωτ. 12838/9-3-2012 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 όλα τα τακτικά µέλη, ήτοι οι κ.κ. 1)
Αδαµόπουλος Ιωάννης, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) ∆ηµόπουλος ∆ηµήτριος, 4)
∆ικαιουλάκος Βασίλειος,

5)

Καραγιάννης Ανδρέας, 6) Μανδηλάρης Ιωάννης, 7)

Μωρακέας Σπυρίδων και 8) Νιάρχος Αναστάσιος.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται

επίσης το αναπληρωµατικό µέλος της Επιτροπής

Ποιότητας Ζωής κ. Γκλεγκλές 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 εκτός ηµερήσιας διάταξης
θέµα που το Σώµα δέχτηκε να συζητηθεί µαζί µε τα τακτικά λόγω του επείγοντος
χαρακτήρα του, µε τίτλο :
Τροποποίηση της µελέτης του έργου «∆ιαµόρφωση οδού Κρήτης από οδό
Φαρών έως οδό Ψαρών».
Το από 14/3/2012 σχετικό έγγραφο του Τµήµατος Εκτέλεσης Έργων της ∆ιεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, έχει αναλυτικά ως εξής:

ΘΕΜΑ : ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΕΡΓΟ : «∆ιαµόρφωση οδού Κρήτης από οδό Φαρών έως οδό Ψαρών» A.M.
2/2010
Κ.Α. 30.7323.31
ΣΧΕΤ. :
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
1.

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ: Β' ∆ΑΝΕΙΟ ΤΠ&∆

2.

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 134.000,00 €

3.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 216.211,33 € µε Φ.Π.Α

4.

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΟΡΩΝ
∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ: 135/2010 ∆.Ε.

5.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 23-07-2010

6.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 141/2010 αποφ. ∆. Ε

7.

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ: Κ/Ξ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΤΣΟΥΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ -ΕΛ.

8.

ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ: 39,64 %

9.

ΣΥΜΒΑΣΗ : 133.912,25 € µε Φ.Π.Α. ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ : 29-11-2011

10.

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ : Εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακές
ηµέρες µε λήξη την 28 – 3-2011, 1η Παράταση προθεσµίας εκτέλεσης έως 30-62011 µε την υπ' αριθ. 187/2011 απόφαση ∆.Σ., 2η Παράταση προθεσµίας
εκτέλεσης έως 30-9-2011 µε την υπ' αριθ. 296/2011 απόφαση ∆.Σ. Ο ανάδοχος
υπέβαλε την 3-10-11 αίτηση για διάλυση της σύµβασης η οποία όµως δεν έγινε
δεκτή από την υπηρεσία διότι αναµενόταν, όπως και έγινε, η έγκριση του Β'
∆ανείου από το ΤΠ&∆. Εποµένως εξασφαλίστηκαν οι πιστώσεις για την
υλοποίηση του έργου.

11.

ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ :
∆ιαµαντόπουλος Βασίλειος, Φρούντζας
Ανδρέας, Κουλουµβάκος Παναγιώτης.

ΚΑΙ

ΣΥΝΤΑΞΗ

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Με την εγκεκριµένη µελέτη του έργου προβλέπονται σε γενικές γραµµές τα
παρακάτω:
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•

Η κατασκευή νησίδας πλάτους 2,00 µ και ύψους 40 εκατοστών στην οδό
Κρήτης στο τµήµα αυτής από την οδό Φαρών έως την οδό Ψαρών. Η εν λόγω
νησίδα θα διακόπτεται στη συµβολή µε την οδό Φιλελλήνων όπου
δηµιουργείται κόµβος µε φωτεινή σηµατοδότηση.

•

Η επέκταση του νότιου πεζοδροµίου της οδού έµπροσθεν του λιµενικού
πάρκου ώστε αυτό να αποκτήσει µεγαλύτερο πλάτος. Ακόµη, προβλέπει την
επέκταση των νότιων πεζοδροµιών στα Ο.Τ. 23 και 24 κατά δύο µέτρα και
κατασκευή σε αυτά εσοχών για στάθµευση οχηµάτων. Στο βόρειο πεζοδρόµιο,
έµπροσθεν του εµπορικού κέντρου προβλέπεται αποµείωση αυτού - εσοχή για
την στάθµευση οχηµάτων. Τέλος, το νοτιοανατολικό πεζοδρόµιο αποµειώνεται
κατά 0,50µ. για την αύξηση του ωφέλιµου πλάτους της οδού στο τµήµα αυτό
όπου προβλέπονται τρεις λωρίδες κυκλοφορίας στο ρεύµα προς την οδό
Φαρών.

•

Η εγκατάσταση φωτισµού εντός της νησίδας ( 9 ιστοί ύψους 9 µέτρων µε
διπλό φωτιστικό σώµα).

•

Η τοποθέτηση φωτεινών σηµατοδοτών στη διασταύρωση µε την οδό
Φιλελλήνων και η τοποθέτηση ενός σηµατοδότη επί της προς κατασκευή
νησίδας στη διασταύρωση µε την οδό Φαρών.

•

Η ασφαλτόστρωση της οδού µετά από προηγούµενο φρεζάρισµα του
υφιστάµενου ασφαλτοτάπητα όπου απαιτείται.

•

Τέλος, προβλέπονται και εργασίες κατασκευής υδροσυλλογών οµβρίων
υδάτων για την αποτελεσµατικότερη αποχέτευση των οµβρίων στην περιοχή.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Η οδός Κρήτης είναι µια από τις πιο σηµαντικές κυκλοφοριακές αρτηρίες της
πόλης. Ιδιαίτερα το τµήµα της µεταξύ των οδών Φαρών και Κρήτης παρουσιάζει
αυξηµένη κυκλοφορία λόγω και των εµπορικών χρήσεων της περιοχής.
Στη συµβολή της οδού Κρήτης µε την οδό Φαρών παρουσιάζεται σηµαντικό
πρόβληµα στην συνέχεια της οδού λόγω µη σύµπτωσης του άξονα της Κρήτης
εκατέρωθεν της Φαρών. Το πρόβληµα αυτό διευθετείται µε κατάλληλη συναρµογή των
αξόνων των τµηµάτων της οδού Κρήτης µε συνέπεια τη µείωση του πλάτους του
νότιου πεζοδροµίου της Κρήτης για µήκος περίπου 50,00 µ. από τα φανάρια και
δυτικά. Η προτεινόµενη διευθέτηση δεν είχε προταθεί από την αρχική µελέτη διότι στη
διασταύρωση υπήρχε υποσταθµός της ∆ΕΗ, ο οποίος όµως προσφάτως
αποµακρύνθηκε.
Στη διασταύρωση µε την οδό Φιλελλήνων, για την υλοποίηση του κόµβου
ώστε αυτός να είναι σύµφωνος µε το εγκεκριµένο από το ΥΠΕΧΩ∆Ε σχέδιό του,
απαιτείται η τροποποίηση – προσαρµογή της όδευσης του ποδηλατόδροµου
λαµβάνοντας υπ' όψη και τους φωτεινούς σηµατοδότες που θα τοποθετηθούν.
Επιπλέον, για τους ίδιους λόγους απαιτείται η επέκταση της υπάρχουσας νησίδας της
οδού Φιλελλήνων προς νότο.
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών στάθµευσης (δηµιουργία
περισσότερων θέσεων) σε όλα τα υπόλοιπα πεζοδρόµια πλην αυτών των παραπάνω
προσαρµογών,
προτείνεται η διατήρηση του πλάτους των υφιστάµενων πεζοδροµίων.
Η προβλεπόµενη από τη µελέτη νησίδα έχει ύψος 40 εκ. Προτείνεται η µείωση
του στο σύνηθες ύψος ενός κρασπέδου ήτοι στα 17 εκ. Η αλλαγή αυτή διασφαλίζει το
διαχωρισµό των ρευµάτων κυκλοφορίας, θα βελτιώσει την αισθητική της οδού χωρίς
να µειώνει τη λειτουργικότητά της.
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Οι παραπάνω απαιτούµενες τροποποιήσεις έχουν σαν αποτέλεσµα την ανάγκη
εκτέλεσης πρόσθετων εργασιών που αφορούν α) στην αποµάκρυνση 11 περίπου
δέντρων, στο σηµείο όπου µειώνεται το πλάτος του νότιου πεζοδροµίου λόγω της
µετατόπισης του άξονα της οδού, β) στη µετατόπιση του υπόγειου κάδου που υπάρχει
στην ίδια περιοχή και στη µετατόπιση του υφιστάµενου φωτεινού σηµατοδότη, γ) στην
τροποποίηση της όδευσης του ποδηλατοδρόµου και δ) στην κατάλληλη τροποποίηση
και προσαρµογή του υφιστάµενου δικτύου απορροής οµβρίων.
Μετά από τα παραπάνω
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ
1. Την έγκριση των τροποποιήσεων της µελέτης του έργου όπως αναλυτικά
περιγράφονται παραπάνω ώστε να ξεκινήσει άµεσα η υλοποίηση του έργου.
2. Την παράταση της προθεσµίας εκτέλεσης του έργου έως 30/07/2012.

Ο ∆/ΝΤΗΣ Τ.Υ.
ΟΙ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣ.

ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Συνηµµένα:
1.

Οριζοντιογραφία οδού

2.

Σχέδια εγκεκριµένων από το
ΥΠΕΧΩ∆Ε κόµβων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Τ.Υ ∆ήµου Καλαµάτας.

Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος κ. Καραγιάννης, αναφέρει τα εξής:

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι στο κοµµάτι της Κρήτης από το κοµµάτι της
Φαρών κατά µήκος της Κρήτης που βγαίνει µέχρι τη Λυκούργου, θα
γίνουν παρεµβάσεις και σύµφωνα και µε την κυκλοφοριακή µελέτη την οποία έχοµε
από τον κ. Ζέκκο που αφορά τη λειτουργία των φαναριών στο σηµείο Κρήτης και
Φιλελλήνων που είχαµε παλαιότερα συζητήσει και είχαµε πει κάποια πράγµατα, µήπως
κάνανε έναν στρογγυλό κόµβο εκεί τον οποίο τελικά τα γεωµετρικά στοιχεία δεν
επιτρέπουν. Θα γίνει µία παρέµβαση µε τη νησίδα η οποία υπάρχει σύµφωνα µε την
εγκεκριµένη µελέτη. Και θα ήθελα να σας αναφέρω κάποιες παρεµβάσεις οι οποίες θα
γίνουνε στο κοµµάτι εκείνο που έχει σχέση µε το πεζοδρόµιο ώστε να έχοµε καλή
συµβολή της οδού Κρήτης που έρχεται από Ακρίτας και τέµνει τη Φαρών και µετέπειτα
συνεχίζει για να µπορέσουµε να φτάσουµε στο άλλο κοµµάτι.
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Εκεί όπως ξέρετε έχοµε ένα µεγάλο πεζοδρόµιο από το κάτω µέρος το οποίο
ουσιαστικά πιάνει τα 2/3 της Κρήτης από του ¨Παπαφλέσσα¨ τις εγκαταστάσεις που
λέµε και απέναντι και έτσι εκεί θα γίνει µια παρέµβαση ώστε να έχουµε καλλίτερη
συµβολή του κοµµατιού αυτού. Παράλληλα θα έχει και µια µικρή µετατόπιση ο
ποδηλατόδροµος που κατεβαίνει από τη Φιλελλήνων γιατί εκεί θα έχουµε φανάρια στο
σηµείο αυτό όπως σας είπα για να µπορεί και υπάρχει και βέβαια µε την υπόδειξη την
οποία έχει ο κ. Ζέκκος στο σηµείο αυτό.
Αν θέλετε να δείτε λίγο τα σχέδια, είναι τυπικό το θέµα, ώστε να είσαστε λίγο ενήµεροι
γιατί θα γίνει µια σηµαντική παρέµβαση στο κοµµάτι αυτό.
ΜΩΡΑΚΕΑΣ: Αυτό περιλαµβάνεται στη µελέτη αυτή την οποία συζητάµε;
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Όχι, δεν συµπεριλαµβάνεται. Αυτό το έργο έχει δηµοπρατηθεί από
το 2010, αλλά επειδή θα γίνουν παρεµβάσεις σ’ αυτό το σηµείο. ∆εν
ξέρω εάν θέλετε να το δείτε λίγο.
(∆είχνοντας τα σχέδια) Εδώ είναι το Λιµενικό Πάρκο, οδός Μιαούλη, οδός Φιλελλήνων,
µετατόπιση του ποδηλατόδροµου θα γίνει σ’ αυτό το σηµείο. Αυτή είναι η
Αριστοµένους που καταλήγει εδώ. Και ουσιαστικά η µεγάλη παρέµβαση θα γίνει µε το
κόκκινο κοµµάτι, το βλέπετε αυτό εδώ πέρα το σηµείο για να µπορέσουµε…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εκεί που ήταν παλιά οι διπλές κολώνες, που ήταν ο µετασχηµατιστής ο
οποίος µεταφέρθηκε.
ΓΚΛΕΓΚΛΕΣ: Θα κουρευτεί το πεζοδρόµιο.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ναι, θα κουρευτεί το πεζοδρόµιο.
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Βέβαια θα κουρευτεί αλλά η απόσταση η οποία θα µείνει να έχουµε
στη γωνία, είναι τρία µέτρα. Μη νοµίζετε ότι θα είναι στενό.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θα γίνει µια προσαρµογή του νέου άξονα.
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Θα γίνει µε τέτοιο τρόπο ώστε να µπορέσουµε να είναι ποιο
καλλίτερη. Και η µετατόπιση εδώ πέρα, στο σηµείο αυτό του
ποδηλατόδροµου.
ΓΚΛΕΓΚΛΕΣ: Τελικά εκεί Φιλελλήνων και Κρήτης δεν θα γίνει κόµβος;
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Εγκαταλείφθηκε.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν µας παίρνουν τα γεωµετρικά στοιχεία αφενός και δεύτερον όταν
ήρθε ο κ. Ζέκκος εδώ, µας επέστησε την προσοχή µε τον
ποδηλατόδροµο. Πραγµατικά είναι κάπως ασύµβατες οι έννοιες ποδηλατόδροµου και
κυκλικού κόµβου και την εγκαταλείψαµε αφού δεν µπορέσαµε να …
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Και στο σηµείο αυτό έχουµε και τις εγκρίσεις από το ΥΠΕΧΩ∆Ε όσον
αφορά την εγκατάσταση των φαναριών.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Άρα προχωράµε στην αρχική µελέτη µε το φανάρι δηλαδή.
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Ακριβώς.

Πρακτικά Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

5

Συνεδρίαση : 04/2012

Τετάρτη 14 /3 / 2012

ΑΠΟΦΑΣΗ 13/2012

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εµείς σας είπαµε για τη προσαρµογή τώρα, η οποία έχει εγκριθεί και από
το ΥΠΕΚΑ.
ΓΚΛΕΓΚΛΕΣ: Εκεί που λέτε την προσαρµογή, όποιος έρχεται από Κρήτης και περνάει
τη Φαρών, στα φανάρια που σταµατάει πρέπει να κάνει ένα ζικ-ζακ. Με
αυτή την παρέµβαση αυτό…;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αυτό πάµε να γλυκάνουµε.
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Θα γίνει µια πολύ καλλίτερη… Να, κοίταξέ το Γιάννη εδώ πέρα, η
µετατόπιση που γίνεται είναι οκτώ µέτρα µέσα. ∆ηλαδή ουσιαστικά
θα αγκαλιάζει το ρεύµα κανονικά, δεν θα κάνει αυτό εδώ το πράγµα. Και θα γίνει
νησίδα στο σηµείο αυτό ώστε να µην πηγαίνει ο άλλος που έρχεται από Κρήτης στο
αντίθετο ρεύµα.
ΦΩΝΗ: Η νησίδα όπως ήταν παλιά;
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Όχι στο φάρδος που ήτανε παλιά.
ΜΩΡΑΚΕΑΣ: Ένα σχόλιο για την αλλαγή που µας φέρατε να µας ενηµερώσετε.
Είχαµε διατυπώσει και εµείς και άλλοι τότε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την
άποψη ότι οι προδιαγραφές δεν επιτρέπουν κυκλικό κόµβο. Εντάξει, όταν οι
προδιαγραφές δεν επιτρέπουνε και πηγαίνεις σε µια λογική ότι θα το εκβιάσω να το
κάνω, ε ήρθε κάποιος άνθρωπος και λέει «που πάτε βρε παιδιά;» και προφύλαξε και
τον ∆ήµο από φάουλ. Εν πάση περιπτώσει, θέλει στις αποφάσεις αυτές να είµαστε
πιο… ∆εν το λέω τώρα για θέµα αντιπολίτευσης, πρέπει να το ζυγίζουµε καλλίτερα, να
είµαστε πιο ορθολογιστές, να τα µετράµε τα πράγµατα. Πηγαίνουνε κόντρα τώρα σε
µια λογική… Εν πάση περιπτώσει. Αυτά.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συνοψίζοντας αποστέλλουµε στο ∆ηµοτικό µας Συµβούλιο την
Παρασκευή τα δύο θέµατα, συντήρηση πεζοδροµίων και διαβάσεων
πεζών και την προσαρµογή που είπαµε στην Κρήτης για ένα έργο που όπως ανέφερα
έχει ήδη δηµοπρατηθεί και θα ξεκινήσουµε άµεσα την κατασκευή του.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΣ: Μισό λεπτό, η προσαρµογή της Κρήτης όπως λέτε, είναι
εκτός ηµερησίας. Είναι ανεξάρτητο θέµα.
ΝΙΑΡΧΟΣ: Το συζητήσαµε αυτό; Ενηµερωτικά το αναφέρατε. ∆εν είπατε τίποτα για
συζήτηση.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να το βάλουµε σ’ αυτό το θέµα, έγκριση µελέτης είναι. Μία ενηµέρωση
του Σώµατος έγινε. Και σε ότι αφορά...
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι ενηµέρωση ή απόφαση;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι απόφαση είναι αλλά ενηµερώσαµε για ένα θέµα απλό.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι ανεξάρτητο θέµα.
ΜΩΡΑΚΕΑΣ: ∆εν υπάρχει απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για πειραµατικά για
τη δηµιουργία κόµβου;
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν είχε παρθεί καµία απόφαση. Ουδέποτε είχε ληφθεί απόφαση, έγινε
ενηµέρωση του Σώµατος να προχωρήσουµε πιλοτικά σ’ αυτό. Όµως η
∆ηµοτική Αρχή δεν προχώρησε και σας εξήγησα γιατί οδηγηθήκαµε σ’ αυτή τη λύση,
διότι εγώ προσωπικά και σαν µηχανικός και πολλοί συνάδελφοι εδώ πέρα µηχανικοί,
είµαστε υπέρ των κυκλικών κόµβων. Θέλαµε να δούµε εάν µπορεί να στέκεται εκεί
πέρα για να µπορέσουµε σ’ αυτές τις δύσκολες στιγµές να µην αγοράσουµε τις 60.000
που κάνει το φανάρι αφενός και αφετέρου τη συντήρηση που είναι πολλά τα χρήµατα.
Είπαµε λοιπόν να το λύσουµε µε κόµβο. Τώρα στη συζήτηση που είχαµε µε τον κ.
Ζέκκο, µας είπε τις δικές του απόψεις τις οποίες συµµεριζόµαστε και συνεχίζουµε τη
µελέτη όπως ήταν από την αρχή. Που είναι το κακό της υπόθεσης; ∆εν ακούσαµε, δεν
ακούµε κανέναν; Ακούµε. Αλλά και εµείς παλεύουµε µέσα σ’ αυτές τις δύσκολες
συνθήκες τις οικονοµικές να κάνουµε ένα έργο άρτια και επιστηµονικά αποδεκτό αλλά
και φτηνό. ∆εν µας βγαίνουν οι προδιαγραφές. Το συµµεριζόµαστε, δεν υπάρχει θέµα,
άλλωστε απόφαση δεν πήραµε.
Άρα παρακαλώ να δεχτούµε να το βάλουµε σαν θέµα τέτοιο προ ηµερησίας διατάξεως
στο Συµβούλιό µας αυτή την ενηµέρωση για την προσαρµογή και παρακαλώ να τη
δεχτείτε και αφού την ψηφίσετε να τη δεχτούµε διαφορετικά θα καθυστερήσει ένα
έργο, µετά από ένα µήνα, την οποία θέλουµε να την κάνουµε την Κρήτης, είναι σε
άθλια κατάσταση η Κρήτης, έχει δηµοπρατηθεί το έργο και πάµε…
ΜΩΡΑΚΕΑΣ: Εµείς συµφωνούµε.
ΝΙΑΡΧΟΣ: Τώρα µη µας λέτε θα καθυστερήσει το έργο. Εδώ είναι φανερό, έγκριση
µελέτης συντήρησης πεζοδροµίων, διαβάσεων πεζών και είναι εισήγηση.
∆εν έχει καµία σχέση µε αυτό που έβαλε µε ενηµέρωση. Καµία σχέση.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας ζητάω λοιπόν αφού δεν θέλετε να το συµπεριλάβουµε, να µπει προ
ηµερησίας διατάξεως, να πάρουµε µία διπλή απόφαση και θα
συζητήσουµε εκεί κάτω εάν θα γίνει ή δεν θα γίνει.
∆ΙΚΑΙΟΥΛΑΚΟΣ: Για την προσαρµογή να πω δυο κουβέντες. Αποδεικνύεται τελικά
πειραµατικά ότι ο κ. Μπεχράκης αν και µαθηµατικός, υπερίσχυσε η
άποψή του σε σχέση µε τους µηχανικούς.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Για τον κυκλικό κόµβο;
∆ΙΚΑΙΟΥΛΑΚΟΣ: Για τον κυκλικό. Γιατί οι µηχανικοί ήταν υπέρ…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε συνάδελφε εµείς δεν θέλαµε να γίνουν λάθη και να πληρωθούν
χρήµατα. Από κει και πέρα κάναµε µια προσπάθεια. Από κει και πέρα
εµείς ακούσαµε. Αυτό δεν το δέχεστε δηλαδή ότι ακούσαµε;
∆ΙΚΑΙΟΥΛΑΚΟΣ: Ήταν ηλίου φαεινότερο όπως λένε ότι αυτό έστεκε.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εάν δεν ήταν ο κόµβος θα έστεκε. Ο ποδηλατόδροµος ήταν το
πρόβληµα.
∆ΙΚΑΙΟΥΛΑΚΟΣ: ∆ηλαδή που θέλω να καταλήξω. Συνέχεια προσπαθείτε µε
επιπόλαιες κινήσεις να παράγετε έργο. Εκεί θέλω να καταλήξω. Και
περιµένατε να έρθει ο κ. Ζέκκος να σας πει ότι ¨ξέρετε κύριε, δεν γίνεται αυτό¨.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παράγουµε. Άµα θέλαµε να τον κατασκευάσουµε, ο κ. Ζέκκος…
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∆ΙΚΑΙΟΥΛΑΚΟΣ: Τελικά να αποφασίσουµε κάποτε σ’ αυτή την πόλη, θα έχοµε µια
συνολική µελέτη για την πόλη; Πάµε να κάνουµε µια παρέµβαση
εδώ, λέτε εσείς αυτό.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εάν είχατε εσείς πληρώσει τα εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ τα οποία
οφείλονται µε παλαιότερες δηµοτικές αρχές, θα το είχαµε περάσει.
∆ΙΚΑΙΟΥΛΑΚΟΣ: Βάζουµε θέµα τι γίνεται µε τη Λεϊκων, τι γίνεται µε τη
Μπουλούκου, περιµένουµε τον κ. Ζέκκο λέει ο κ. ∆ήµαρχος. Όλο
περιµένουµε τον κ. Ζέκκο και τον κ. Ζέκκο. Αυτές είναι οι απαντήσεις σας. Περνάνε
χρόνια περνάνε µήνες και τελικά δεν παράγεται έργο. Κάνετε µεµονωµένες
παρεµβάσεις… Τώρα θέλετε να φτιάξετε την ίδια ευθεία που έρχεται η Κρήτης και
κόβεται το πεζοδρόµιο. Εδώ προσπαθούµε να µεγαλώσουµε τα πεζοδρόµια, να
δώσουµε προτεραιότητα στους πεζούς, τώρα θα κόψουµε και εκείνο το πεζοδρόµιο να
δώσουµε προτεραιότητα στα αυτοκίνητα. Αυτή είναι η περιβαλλοντική συνείδηση;
Και να ρωτήσω και κάτι άλλο κύριοι συνάδελφοι. ∆ιάβασα στην εφηµερίδα ΘΑΡΡΟΣ το
εξής. Ότι είχατε πάει στη Θεσσαλονίκη, έγινε µία συνάντηση για τις πράσινες πόλεις.
Μπορείτε να µας ενηµερώσετε γι’ αυτό το θέµα; Είχατε πάει ή δεν είχατε πάει;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν το γνωρίζω. Εγώ δεν είχα πάει. Το βράδυ στο Συµβούλιο θα σας
απαντήσει η αρµόδια Αντιδήµαρχος.
∆ΙΚΑΙΟΥΛΑΚΟΣ: Κύριε συνάδελφε το ένα θέµα έχει σχέση µε το άλλο. Έχετε άποψη
γι’ αυτό το θέµα που διάβασα στην εφηµερίδα;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι. Το βράδυ θα σας απαντήσει η αρµόδια Αντιδήµαρχος κε
∆ικαιουλάκο.
Να απαντήσω συνολικά. Η προσαρµογή στην οδό Κρήτης είναι µια προσαρµογή που
στοχεύει στην ασφαλή διέλευση των οχηµάτων. Και για µένα είναι πάνω απ’ όλα.
Γνωρίζετε πολύ καλά πόσο δύσκολο είναι αυτό το πέρασµα στην οδό Κρήτης από το
τµήµα το ανατολικό στο δυτικό δια µέσω της Φαρών. Είναι πραγµατικά ένα έγκληµα.
Θα ήταν παράλογο για µας να προχωρήσουµε τώρα που είµαστε έτοιµοι να το
δηµοπρατήσουµε που βρήκαµε χρήµατα αυτό το έργο και να γίνει µία κακή
προσαρµογή της µελέτης. Ερχόµαστε λοιπόν και παίρνουµε µία απόφαση για να
κάνουµε µε βάση και τις εγκεκριµένες εισηγήσεις από το ΥΠΕΚΑ του Ζέκκου, να
κάνουµε αυτή την τροποποίηση, τη µικρή τροποποίηση. ∆εν υπάρχουνε εµπόδια πλέον
διότι παλιά υπήρχε ο υποσταθµός της ∆ΕΗ που ήταν ένα σωρό χρήµατα και τον έχει
όπως ξέρετε άρει από το συγκεκριµένο σηµείο. Το µόνο πρόβληµα που υπάρχει στο
συγκεκριµένο σηµείο είναι ένας κάδος υπόγειος τον οποίο θα τον διώξουµε και θα
εκµεταλλευτούµε όλα τα υπάρχοντα υλικά. Άρα λοιπόν είµαστε προµηθείς και είναι
σωστό αυτό, για να µπορέσουµε να δώσουµε στην κυκλοφορία ένα δρόµο ασφαλή.
Αυτό µας ενδιαφέρει εµάς.
Τώρα το περιβαλλοντικό δεν το καταλαβαίνω σε τι συνίσταται.
Εσείς γι’ αυτό τι ψηφίζετε;
∆ΙΚΑΙΟΥΛΑΚΟΣ: Λευκό.
ΝΙΑΡΧΟΣ: Η προσαρµογή δεν ξέρουµε, µπορεί να στοχεύει στην οδική ασφάλεια, να
µην έχοµε αντίρρηση γι’ αυτό. Ο τρόπος µε τον οποίο έρχεται στην
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής θεωρούµε ότι είναι απαράδεκτος, απέχουµε της συζήτησης.
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ΓΚΛΕΓΚΛΕΣ: Μια ερώτηση θα ήθελα να κάνω. Εµείς σαν παράταξη και προσωπικά
εγώ, είµαστε κατά της ανάπλασης της Φαρών, το έχουµε δηλώσει,
ξέροµε όµως ότι επειδή έχετε την πλειοψηφία, θα περάσει κι αυτό. Αυτή η µελέτη για
αυτό το κούρεµα του πεζοδροµίου έχει λάβει υπόψη της την προτεινόµενη ανάπλαση
του ανατολικού πεζοδροµίου της Φαρών ή θα κάνοµε αυτό και µετά άντε ξανά µανά.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Του δυτικού.
ΓΚΛΕΓΚΛΕΣ: Του δυτικού, σωστά.
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Η παρέµβαση γίνεται από την οικοδοµική γραµµή η οποία έρχεται
από τη Φαρών και επί του πεζοδροµίου της Κρήτης. ∆εν έχει καµία
σχέση αυτό µε το κοµµάτι…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εκεί θα είναι διαβάσεις πεζών.
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Πρόεδρε σε παρακαλώ πάρα πολύ να σηµειώσεις ποιος είναι
ανάδοχος του έργου. Άµεσα µε την παρουσία της ∆ΕΗ θα
γίνουν παρεµβάσεις γιατί εκεί περνάνε καλώδια γιατί όταν επέβλεπα τα έργα της ∆ΕΗ
25.000 βολτ και λόγω των ανωµαλιών που προέκυψαν εκεί, είναι σε µικρό βάθος µε
µεγαλύτερες σωλήνες 6 ιντζών κτλ, κτλ. Είναι δαιδαλώδεις οι διακλαδώσεις, να είναι
παρόν γιατί είναι 25.000 βολτ και θα γίνουν ζηµιές σοβαρές και µπορεί να έχουµε και
ατυχήµατα. Σηµείωσέ το σε παρακαλώ πάρα πολύ, χωρίς την παρουσία της ∆ΕΗ να
µην γίνει καµία παρέµβαση.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού
λαµβάνει υπόψη της τα προαναφερόµενα, τη δήλωση ΛΕΥΚΗΣ ψήφου από τον κ.
∆ικαιουλάκο και τη δήλωση ΑΠΟΧΗΣ από τον κ. Νιάρχο, κατά πλειοψηφία,
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την έγκριση των τροποποιήσεων της υπ’
αριθµ. 2/2010 µελέτης του έργου µε τίτλο «∆ιαµόρφωση οδού Κρήτης από
οδό Φαρών έως οδό Ψαρών» όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται στην
από 14/3/2012 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία
αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως
ακολουθεί :
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Χρήστος Ριζάς

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Αδαµόπουλος Ιωάννης
2. Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος
3. ∆ηµόπουλος ∆ηµήτριος
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4. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος
5. Καραγιάννης Ανδρέας
6. Μανδηλάρης Ιωάννης
7. Μωρακέας Σπυρίδων
8. Νιάρχος Αναστάσιος
Ακριβές Απόσπασµα
Καλαµάτα 30 Μαρτίου 2012
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΙΖΑΣ
(ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
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