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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   7/2013 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   25/2013 
 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 16η  Απριλίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στο 

Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28, συνέρχεται στην 7η/2013 

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

πρωτ. 19585/12-4-2013 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το 

νόμο.  

 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Δημόπουλος Δημήτριος, Αντιδήμαρχος 

Καλαμάτας, Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και από τα τακτικά μέλη οι κ.κ. 

1) Καραγιάννης Ανδρέας, 2) Ντίντα Παναγιώτα, 3) Μανδηλάρης Ιωάννης, 4) Ριζάς 

Χρίστος και 5) Χριστόπουλος Ιωάννης.  

 

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Βασιλόπουλος 

Παναγιώτης, 2)  Γκλεγκλές Ιωάννης και 3) Μωρακέας Σπυρίδων.   

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής κ. Μιχαλόπουλος Κων/νος , ο οποίος συμμετέχει στη συνεδρίαση αυτή 

αναπληρώνοντας τον κ. Γκλεγκλέ Ιωάννη.   

 

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 αποδέχτηκε να συζητηθεί μαζί με τα τακτικά θέματα, λόγω του 

επείγοντος χαρακτήρα του,  με τίτλο : 

Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της μελέτης πράξης εφαρμογής 
περιοχής Ασπροχώματος Δήμου Καλαμάτας στην πρόσκληση με κωδικό 

18.01/2013 του Πράσινου Ταμείου, στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα: 
‘’Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού’’. 

 
Η σχετική εισήγηση του Τμήματος Τοπογραφικών & Πολεοδομικών Εφαρμογών & 
Χωροταξίας της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου, έχει ως εξής: 
 
 
ΘΕΜΑ: «Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της μελέτης πράξης εφαρμογής 
περιοχής Ασπροχώματος Δήμου Καλαμάτας στην πρόσκληση με κωδικό 18.01/2013 
του Πράσινου Ταμείου, στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα: ‘’ Ολοκλήρωση Πολεοδομικού 
Σχεδιασμού’’, άξονας προτεραιότητας 1:‘’Ολοκλήρωση εκκρεμών μελετών 
πολεοδομικού σχεδιασμού’’.»  
 
 
                 Έχοντας υπόψη:  

1. Την υπ αρ. 8554/2463/26-9-96 ΦΕΚ 1235/Δ’/17-10-96 απόφαση Νομάρχη 
Μεσσηνίας με την οποία εγκρίθηκε η οριοθέτηση του οικισμού Ασπροχώματος. 

2. Την υπ’ αρ. 698/6-4-05 απόφαση Γ.Γ.Π.Π. ΦΕΚ 451/Δ’/28-4-05, που 
περιλαμβάνει αφ’ ενός την περιοχή εντός των ορίων του οικισμού που 
εγκρίθηκε με την προαναφερθείσα απόφαση Νομάρχη Μεσσηνίας, αφ’ ετέρου 
την περιοχή επέκτασης του οικισμού. 

3. Την με αρ. ΔΤΕ/ β/88650/3070/7-11-95 απόφαση ανάθεσης από το ΥΠΕΧΩΔΕ 
της μελέτης κτηματογράφησης – Πολεοδόμησης οικισμού Ασπροχώματος Ν. 
Μεσσηνίας – Πράξη Εφαρμογής.  

4. Το γεγονός ότι στο πλαίσιο της ανωτέρω σύμβασης ολοκληρώθηκε το 
αντικείμενο της κτηματογράφησης και της πολεοδομικής Μελέτης. 

5. Την ΔΤΕ/β/οικ. 35365/625/13-7-12 απόφαση ΥΠΕΚΑ με την οποία λύθηκε η 
ανωτέρω σύμβαση. 

6. Τις υπ’ αρ. 344/2012 και 410/2012 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής 
Δήμου Καλαμάτας με τις οποίες ο Δήμος Καλαμάτας ως Αναθέτουσα Αρχή 
προκήρυξε την ανάθεση εκπόνησης της Πράξης Εφαρμογής Ασπροχώματος. 

7. την με αρ. 425/12 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που ενέγραψε στο τεχνικό 
πρόγραμμα έτους 2012 με Κ.Α. 40.7412.23 τη «Μελέτη Πράξης Εφαρμογής 
περιοχής Ασπροχώματος του Δήμου Καλαμάτας» με εγκεκριμένη Πίστωση για 
το 2012 το ποσό των 10.000 €. 

8. Τα τεύχη της διαδικασίας διαγωνισμού, ήτοι την προκήρυξη μαζί με τα 
προσαρτήματά της, τη συγγραφή υποχρεώσεων (μαζί με τα παραρτήματά της) 
και το τεχνικό αντικείμενο (μαζί με τα παραρτήματά του), όπως εγκρίθηκαν με 
τη προαναφερθείσες αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Καλαμάτας. 
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9. Την προεκτιμημένη αμοιβή της μελέτης που ανέρχεται στο ποσό 361.519,53 € 
και με Φ.Π.Α. 444.669,02 €. 

10. την υπ’ αρ. 52/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Καλαμάτας με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας του εν λόγω 
Διαγωνισμού. 

11. Το πρακτικό I των συνεδριάσεων της Επιτροπής με το οποίο ολοκληρώθηκε ο 
έλεγχος των φακέλων Δικαιολογητικών Συμμετοχής των διαγωνιζομένων (οχτώ 
συμπράττοντα γραφεία). 

12. Το χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού 
2013» του Πράσινου Ταμείου. 

13. Την με αρ. πρωτ. 883/1-4-2013 με κωδικό 18.01/2013 Πρόσκληση του 
Προέδρου του Πράσινου Ταμείου στους Δήμους της Χώρας για την υποβολή 
προτάσεων προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο 
Άξονας Προτεραιότητας 1:«Ολοκλήρωση εκκρεμών μελετών πολεοδομικού 
σχεδιασμού», του χρηματοδοτικού προγράμματος «Ολοκλήρωση 
Πολεοδομικού Σχεδιασμού». Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να 
υπηρετούν και να συμβάλλουν στους ειδικούς στόχους του προαναφερόμενου 
Άξονα Προτεραιότητας. 

14. Το γεγονός ότι η υποβολή των προτάσεων σύμφωνα με την προαναφερθείσα 
Πρόσκληση γίνεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του 
Πράσινου Ταμείου και είναι δυνατή έως και την 12-4-2013. 

 
Εισηγούμεθα όπως η Επιτροπή Ποιότητας ζωής και το Δημοτικό Συμβούλιο 
Καλαμάτας αποφασίσει για : 
 

α) Την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της μελέτης πράξης εφαρμογής περιοχής 
Ασπροχώματος Δήμου Καλαμάτας στην πρόσκληση με κωδικό 18.01/2013 του 
Πράσινου Ταμείου, στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα: ‘’ Ολοκλήρωση Πολεοδομικού 
Σχεδιασμού’’, άξονας προτεραιότητας 1:‘’Ολοκλήρωση εκκρεμών μελετών 
πολεοδομικού σχεδιασμού’’.»  
 
β) Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Νίκα, όπως υπογράψει 
την πρόταση υποβολής, καθώς και οποιοδήποτε έγγραφο είναι απαραίτητο. 

 
  

                            Με  Εντολή Δημάρχου  
                                                                         Η Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος  
                                        Ντίντα Παναγιώτα 
 
Συνημμένα: 
Πρόσκληση με κωδικό 18.01/2013 
(αρ. Πρ. 883/1-4-13)»         
     
 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού λαμβάνει υπόψη της την παραπάνω εισήγηση της 
υπηρεσίας, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010, 
μειοψηφούντος του κ. Μιχαλόπουλου Κων. ο οποίος δηλώνει ΠΑΡΩΝ, κατά 
πλειοψηφία, 

 
Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι  

 
Υιοθετεί την εισήγηση του Τμήματος Τοπογραφικών & Πολεοδομικών 
Εφαρμογών & Χωροταξίας της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου 
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Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης 
αυτής, και για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή, εισηγείται στο 
Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας τη λήψη απόφασης για την:  

 
 - υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της μελέτης πράξης εφαρμογής 

περιοχής Ασπροχώματος Δήμου Καλαμάτας στην πρόσκληση με κωδικό 
18.01/2013 του Πράσινου Ταμείου, στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα:  
¨Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού¨, άξονας προτεραιότητας               
1: ¨Ολοκλήρωση εκκρεμών μελετών πολεοδομικού σχεδιασμού¨, 

 
- εξουσιοδότηση του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη  Νίκα, όπως 

υπογράψει την πρόταση υποβολής σύμφωνα με τα ανωτέρω, καθώς και 
οποιοδήποτε έγγραφο είναι απαραίτητο.  

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

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Δημήτριος Δημόπουλος  1. Καραγιάννης Ανδρέας 

  2. Ντίντα Παναγιώτα  

  3. Μανδηλάρης Ιωάννης   

  4. Μιχαλόπουλος Κων/νος  

  5. Ριζάς Χρήστος   

  6. Χριστόπουλος Ιωάννης  

Ακριβές Απόσπασμα 
Καλαμάτα 24 Απριλίου 2013 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 


