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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 

∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ   04/2012 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   14/2012 

 

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 1ο θέµα της ηµερήσιας 

διάταξης µε τίτλο : 

Έγκριση µελέτης «Συντήρηση πεζοδροµίων και κατασκευή διαβάσεων 
πεζών». 

 
Το Τµήµα Μελετών της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου µε την υπ’ αριθµ. 
11541/5-3-2012 εισήγησή του υποβάλει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την υπ’ αρ. 37/2012  
µελέτη µε τίτλο «Συντήρηση πεζοδροµίων και κατασκευή διαβάσεων πεζών», 
προϋπολογισµού 186.164,50 € µε ΦΠΑ για την έγκριση της µελέτης και του 
προϋπολογισµού.  
 
Η συνηµµένη στην παραπάνω εισήγηση τεχνική έκθεση έχει αναλυτικά ως εξής: 
 
 
                                             ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
 Ο ∆ήµος Καλαµάτας προκειµένου να  συντηρήσει και να κατασκευάσει 
πεζοδρόµια,  διαβάσεις πεζών και ράµπες για ανθρώπους µε ειδικές ανάγκες  (ΑΜΕΑ)  
σε διάφορα σηµεία της  πόλη της Καλαµάτας, συντάσσει την παρακάτω οικονοµική 
µελέτη,  προϋπολογισµού 151.353,25 € χωρίς  να  υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. και 
186.164,50 € συνυπολογιζοµένου του Φ.Π.Α. 
 

Σκοπός της  παραπάνω παρέµβασης είναι η βελτίωση των πεζοδροµίων και η 
αποκατάσταση των φθορών πού έχουν γίνει στις πλάκες  πεζοδροµίων και  
κρασπεδορείθρων, η βελτίωση και κατασκευή νέων διαβάσεων πεζών µε κυβόλιθους, 
εγκάρσιων  και  ραµπών ΑΜΕΑ, η απορροή των  οµβρίων υδάτων  και η κατεύθυνση 
τους στο υπάρχον δίκτυο οµβρίων, µέσα στην πόλη Καλαµάτας  έτσι ώστε να γίνεται 
απρόσκοπτα ή χρήση του χώρο από τους πολίτες. 

 
    Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι οι εξής : 

1. Eκσκαφή µικρής έκτασης µέσα σε κατοικηµένη  περιοχή µε χρήση µηχανικών 
µέσων, µε την φορτοεκφόρτωση και  µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής. σε εδάφη 
γαιώδη-ηµιβραχώδη. 

2. Καθαίρεση  αόπλων  σκυροδεµάτων (τσιµεντοδρόµων, κατεστραµµένων 
πεζοδροµίων  και κρασπεδορείθρων) εντός κατοικηµένης περιοχής και σε διάσπαρτα 
σηµεία µέσα στην πόλη µετά την φορτοεκφόρτωση και  µεταφορά τους.  

3. Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους, 
µικρής επιφανείας  µέσα σε κατοικηµένη περιοχή, µετά της µεταφοράς των προϊόντων 
εκσκαφών σε απόσταση 12 Km. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή 
ακεραίων πλακών.  

4. Καθαίρεση ασφαλτικών ταπήτων  µέσα σε κατοικηµένη περιοχή, µικρής επιφάνειας, 
µετά της µεταφοράς των προϊόντων εκσκαφών.  

5. Σκυροδέµατα - Σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20  - Οπλισµένο C16/20 πλακών 
πλήρων, ολόσωµων βάθρων, βάση πεζοδροµίων  κλπ. 

6. Σκυροδέµατα - Σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15 (B10 ή Β15) - C12/15 (Β10) 
κοιτοστρώσεων, περιβληµάτων αγωγών, εξοµαλυντικών στρώσεων κλπ.  

7. Σιδηρούν δοµικό πλέγµα STIV (S500s)  
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8. Κρασπεδόρειθρο  ευθύγραµµο ή καµπύλο.  

9. Κατασκευή έγχυτου κρασπέδου από άοπλο σκυρόδεµα διαστάσεων 0,30Χ0.15 µ. 
κατηγορίας C 16-20 µέ φάλτσο ή χωρίς στήν άκρη, σύµφωνα µε τις λεπτοµέρειες της 
µελέτης. 

10.   Καθαίρεση και ανακατασκευή  ευθύγραµµου ή καµπύλου τµήµατος 
κρασπεδορείθρου από  οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας  C 16/20,  

11 . Κατασκευή εγκάρσιου οδού, από οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας  C 16/20, 
πλάτους περίπου  3,00µ.  

12. Πλακοστρώσεις πεζοδροµίων, νησίδων  κ.λ.π., σε διάσπαρτα σηµεία  µέσα στην 
πόλη.  

13. ∆ιάστρωση   κυβόλιθων αρίστης ποιότητας  διαστάσεων  20Χ10Χ6 έκατ, διαφόρων 
χρωµάτων.  

14. Κατασκευή ραµπών Α.Μ.Ε.Α. µε τσιµεντόπλακες .  

15. Κατασκευή  σταµπωτού δαπέδου µε σκυρόδεµα C16-20 .    

16  Υπόβαση οδοστρωσίας  µεταβλητού  πάχους 3A (Π.Τ.Π. Ο-150) . 

17.Επισκευή και αποκατάσταση πλακοστρώσεων πεζοδροµίων, νησίδων  κ.λ.π., 
µικρής έκτασης και διάσπαρτα σηµεία  µέσα στην πόλη.  

18. Αγωγοί οµβρίων από  προκατασκευασµένους πρεσσαριστούς τσιµεντοσωλήνες 
C16/20 (Β15) - Άοπλος πρεσσαριστός  τσιµεντοσωλήνας Φ0,20m  

19. Αγωγοί οµβρίων από  προκατασκευασµένους πρεσσαριστούς τσιµεντοσωλήνες 
C16/20 (Β15) - Άοπλος πρεσσαριστός  τσιµεντοσωλήνας Φ0,40m  

20. Χυτοσιδηρά καλύµµατα φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) 

21. Υπερύψωση ή ταπείνωση φρεατίων οµβρίων οποιουδήποτε µεγέθους.  

22. Αποκατάσταση κατεστραµµένων  παροχών ύδρευσης, όλων των διατοµών   εκτός 
των υδροµέτρων.  

23. Αποκατάσταση κατεστραµµένων  συνδέσεων µε το δίκτυο αποχέτευσης- οµβρίων 
και υδρορροών.  

24. Αποξήλωση και ανακατασκευή φρεατίων οµβρίων  καθώς και των σωληνώσεων 
αναµονής.  
 

Κατά την εκτέλεση του έργου  πέραν των προβλεπόµενων από την ΓΣΥ & ΕΣΥ 
υποχρέωση του αναδόχου είναι: 

 1.Σχέδιο που θα υποβληθεί στην Τ.Υ. για την εκτροπή της κυκλοφορίας όταν ο  
δρόµος   ανακατασκευάζεται  σε άλλους  δρόµους. 

 2.Μέτρα ασφαλείας, κυκλοφοριακή ρύθµιση και σήµανση στον υπό κατασκευή   
δρόµο, κατά την φάση κατασκευής. 
 

 Για την σύνταξη της µελέτης χρησιµοποιήθηκαν άρθρα από τα εγκεκριµένα 
τιµολόγια του ΥΥΠΕΧΩ∆Ε (ΟΙΚ-Ο∆Ο-Υ∆Ρ) και νέα άρθρα µε προσαύξηση των 
συµβατικών τιµολογίων  λόγω της ιδιαιτερότητας που θα εκτελεστούν οι εργασίες σε 
διάφορα σηµεία  διάσπαρτα εντός κατοικηµένης περιοχής   και µικρής έκτασης. 

   Το έργο εντάσσεται στο τροποποιηµένο τεχνικό πρόγραµµα του οικονοµικού 
έτους  2011 και χρεώνεται σε βάρος του  Κ. Α.  30.7323.81 και έχει 
πίστωση100.000,00 €  από ΝΕΟ ∆ΑΝΕΙΟ.  
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Το έργο προτείνεται να εκτελεστεί   µε δηµοπρασία   και   γι΄ αυτό στον 
προϋπολογισµό  προβλέπεται   Γ.Ε. και Ο.Ε.  28%, απρόβλεπτα 15%    ως  και   
δαπάνη Φ.Π.Α. 23%. 

 
Εφίσταται  η προσοχή για λήψη των ενδεδειγµένων µέτρων ασφαλείας , µε 

σκοπό τον κατά το δυνατόν περιορισµό της ενόχλησης των περιοίκων , τροχοφόρων 
κλπ. 
 Περισσότερες πληροφορίες θα δίδονται επί τόπου του έργου από τον 
επιβλέποντα µηχανικό της Τ.Υ του ∆ήµου Καλαµάτας.                                                                               
 
 

  ΚΑΛΑΜΑΤΑ       /2/2012 
 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Ο ∆/ΝΤΗΣ Τ. Υ. 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Κ. ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΣ ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΠΟΛ. ΜΗΧ   Τ.Ε. ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρει τα εξής:  
 

 
Όπως ξέρετε κύριοι συνάδελφοι υπάρχει στο τεχνικό µας πρόγραµµα το 
συγκεκριµένο έργο. Έχει συνταχθεί η µελέτη για τις διαβάσεις των 

πεζών, για κατασκευές πεζοδροµίων, για ράµπες και για ανθρώπους µε ειδικές ανάγκες 
ράµπες σε διάφορα σηµεία της πόλης και στην περιφέρεια αλλά και στο κέντρο µε 
προϋπολογισµό 151.353,00 ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α και µε το Φ.Π.Α. 186.164,50 ευρώ.  

Όπως γνωρίζετε ήταν ένα έργο που από πέρυσι είχαµε στοχεύσει να το φτιάξουµε, τα 
οικονοµικά µας δεν µας επέτρεψαν, φέτος ευελπιστούµε αµέσως µετά από το ∆ηµοτικό 
µας Συµβούλιο, να το προχωρήσουµε για δηµοπράτηση. Οι εργασίες είναι οι γνωστές, 
θα έχουµε καθαιρέσεις παλιών πεζοδροµίων, νέων πεζοδροµίων, πλακοστρώσεις, 
ψιλοασφαλτικών ταπήτων, διαµορφώσεις µε σκυροδέµατα, όλα αυτά που 
προβλέπονται σε µια δηµοπρασία συνήθη. 

Οι εργασίες συντάχθηκαν µε βάση υποδείξεις που έγιναν κυρίως από την Τεχνική 
Υπηρεσία και µε υποδείξεις της Κοινότητας Καλαµάτας και παρακαλώ για τη ψήφισή 
του. 
 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 
 
∆ΙΚΑΙΟΥΛΑΚΟΣ: Είµαστε υπέρ. 
 
ΜΩΡΑΚΕΑΣ: Οι πόροι γι’ αυτό το πρόγραµµα από πού είναι εξασφαλισµένοι; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Είναι από το δάνειο. 

 

∆εν έχουµε αντίρρηση στη µελέτη αυτή, στη µελέτη που ήρθε για 
έγκριση στην Επιτροπή Ποιότητας για τα πεζοδρόµια. Απλώς επειδή 

πολλές φορές ξεφεύγει στην επιλογή των επεµβάσεων, δηλαδή να πω ένα παράδειγµα: 
Ας πούµε είναι το πεζοδρόµιο, κεντρικότατο πεζοδρόµιο στη συµβολή Σιδηροδροµικού 
Σταθµού και Φραντζή, µπροστά από τον σταθµό των τρένων. Εκεί νοµίζω ότι υπάρχει 
ένα χωµάτινο… 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΜΩΡΑΚΕΑΣ: 
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ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Τώρα δεν έχει χώµα Σπύρο, έχει τσιµέντο. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Είναι αυτό που ανήκει στον ΟΣΕ; 
 
ΜΩΡΑΚΕΑΣ: Ήτανε χωµάτινο. 
 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Ήταν ιδιοκτησία του ΟΣΕ δυστυχώς. 
 
ΜΩΡΑΚΕΑΣ: Ναι, εντάξει, ήταν ιδιοκτησία του ΟΣΕ, σε τέτοιες περιπτώσεις όµως… 

 
Σ’ αυτή τη φάση θα κάνουµε όµως µία συζήτηση και µε τον ΟΣΕ γιατί 
είναι δικό τους δεν µπορούµε να παρέµβουµε. Πιστεύω µέσα απ’ αυτή 

την εργολαβία να έχουµε µία συνάντηση.  
Μας τόχει προτείνει και η Πρόεδρος αυτό. 

 
Μας λέτε ότι είναι τσιµέντινο, εντάξει… Ήτανε χωµάτινο για χρόνια, για 
δεκαετίες στο όνοµα ότι είναι του ΟΣΕ. 

 
Συµφωνούµε µε την κατασκευή πεζοδροµίων, διαβάσεων πεζών και 
ραµπών για ανθρώπους µε ειδικές ανάγκες. Είναι προφανής η 

αναγκαιότητα κατασκευής αυτών των έργων. ∆εν έχουµε κανένα πρόβληµα, 
συµφωνούµε και µε την τεχνική έκθεση που έχουν κάνει οι Υπηρεσίες του ∆ήµου.  
Αλλά εδώ διαβάζω «το έργο εντάσσεται το τροποποιηµένο τεχνικό πρόγραµµα του 
οικονοµικού έτους και χρεώνεται στον κωδικό µε πίστωση 100.000 ευρώ από νέο 
δάνειο, το έργο προτείνεται να εκτελεστεί µε δηµοπρασία». ∆ιαφωνούµε και µε τον 
τρόπο χρηµατοδότησης του έργου και οι εργαζόµενοι γενικά φορολογούνται, τους 
έχουν ξεζουµίσει στη φορολογία και θα έπρεπε αυτά να γίνονται από την κεντρική 
διοίκηση. Και βέβαια θα έπρεπε ο ∆ήµος να έχει αναπτύξει τις υπηρεσίες του και να 
µπορεί να κατασκευάζει αυτά τα έργα. Γι’ αυτό εµείς θα το καταψηφίσουµε. 

 
Μια παρατήρηση η οποία είναι ουσιαστική και αφορά όλες τις 
µελέτες που έχουν σχέση µε τα πεζοδρόµια, ρειθροκράσπεδα 

κτλ. Να προβλέπονται να είναι προκατασκευασµένα γιατί δηµιουργούνται ζηµιές και η 
επούλωση των ζηµιών που προκύπτουν διαχρονικά, δυστυχώς δεν µπορεί να γίνει 
σωστά και δηµιουργεί µια άθλια εικόνα στο όλο τον πεζοδροµιακό ιστό της πόλεως και 
γενικότερα και του εθνικού οδικού δικτύου. Νοµίζω σε όλες τις µελέτες να δοθεί 
εντολή να είναι προκατασκευασµένα.  
  
 
 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού 
λαµβάνει υπόψη της τα προαναφερόµενα, µειοψηφούντος του κ. Νιάρχου, ο οποίος 
τάσσεται ΚΑΤΑ, κατά πλειοψηφία,  
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 
Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την έγκριση της υπ’ αριθµ. 37/2012 
µελέτης του έργου µε τίτλο «Συντήρηση πεζοδροµίων και κατασκευή 
διαβάσεων πεζών», προϋπολογισµού 186.164,50 € µε Φ.Π.Α.  
 
 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΜΩΡΑΚΕΑΣ:  

ΝΙΑΡΧΟΣ: 

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

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Χρήστος Ριζάς   1. Αδαµόπουλος Ιωάννης  

  2. Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος 

  3. ∆ηµόπουλος ∆ηµήτριος  

  4. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος   

  5. Καραγιάννης Ανδρέας  

  6. Μανδηλάρης Ιωάννης  

  7. Μωρακέας Σπυρίδων  

  8. Νιάρχος Αναστάσιος  

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 16 Μαρτίου 2012 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΙΖΑΣ 
(ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 


