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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   10/2013 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   35/2013 
 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 11η  Ιουνίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στο 

Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28, συνέρχεται στην 10η/2013 

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

πρωτ. 31447/7-6-2013 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) Μανδηλάρης Ιωάννης και 3) Ριζάς Χρίστος.  

 

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

Παναγιώτης, 2) Γκλεγκλές Ιωάννης, 3) Μωρακέας Σπυρίδων, 4)  Ντίντα Παναγιώτα και 

5) Χριστόπουλος Ιωάννης. 

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής κ. Δικαιουλάκος Βασίλειος, ο οποίος συμμετέχει στη συνεδρίαση αυτή 

αναπληρώνοντας τον κ. Χριστόπουλο Ιωάννη.   

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της 

συνεδρίασης.  

 
 
 
 



Συνεδρίαση :  10/2013 Τρίτη  11 / 6 / 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ   35/2013 

Πρακτικά Επιτροπής Ποιότητας Ζωής   2

…. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 7ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Έγκριση μελέτης με τίτλο «Βελτίωση οδικού δικτύου εισόδων πόλεως 
Καλαμάτας». 

Η τεχνική έκθεση και η τεχνική περιγραφή της υπ’ αριθμ. 51/2013 μελέτης του εν 
λόγω έργου του Τμήματος Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών που ήταν 
στο φάκελο προς ενημέρωση του Σώματος, έχουν ως εξής: 
 
 
                                     TEXNIKH  ΕΚΘΕΣΗ  
 
 
              Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η αναβάθμιση κυρίως των βασικών 
κόμβων εισόδου της πόλης της Καλαμάτας  
 
1.Νέα  Είσοδος Καλαμάτας  
2.FILOXENIA 
3.Οδός Λακωνικής  
4.Κόμβος Ζαφείρη 
5.Ακοβίτικα  
 
            Αναλυτικότερα προβλέπεται, η βελτίωση του ασφαλτοτάπητα κατά τμήματα 
όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο στη Νέα Είσοδο Καλαμάτας και στην οδό 
Κωστοπούλου που συνδέει τον κόμβο Καρέλια με τη Νέα Είσοδο (Ακοβίτικα), στην 
οδό Λακωνικής από την ταβέρνα Σωφρά έως την οδό Αύρας και  αναβάθμιση του 
κόμβου Ζαφείρη και του τμήματος της οδού που συνδέει τα ξενοδοχεία FILOXENIA και  
FOTINI. 
 
           Συνοπτικά οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι φρεζάρισμα παλαιών 
ασφαλτοταπήτων όπου απαιτείται, συγκολλητική και κατασκευή νέου ασφαλτοτάπητα, 
ενώ θα προηγηθεί ισοπεδωτική στρώση στα σημεία που κρίνεται απαραίτητο. Στις 
περιοχές όπου ο ασφαλτοτάπητας παρουσιάζει τοπική φθορά έχει προβλεφθεί η τομή 
οδοστρώματος ,καθαίρεση φθαρμένου ασφαλτοτάπητα και κατασκευή νέου. Τέλος 
όπου τα υπάρχοντα φρεάτια βανών ή ομβρίων βυθιστούν με την κατασκευή του νέου 
ασφαλτοτάπητα προβλέπεται η ανύψωσή τους στη νέα στάθμη της οδού.   
 

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

 

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

2. Μέτρα ασφαλείας, κυκλοφοριακή ρύθμιση  και σήμανση στους υπό συντήρηση  
δρόμους . 

3. Ενημέρωση  των ιδιοκτητών δυο μέρες πριν την ασφαλτόστρωση του δρόμου τους. 

4. Απομάκρυνση όλων των σταθμευμένων αυτοκινήτων  με ευθύνη του αναδόχου 
κατά την εκτέλεση των εργασιών ασφαλτόστρωσης  (συμπεριλαμβανομένων και 
των εγκαταλελειμμένων τα οποία θα απομακρυνθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες 
μετά τις ενέργειες του αναδόχου.  
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5.Να διαθέτει τα απαραίτητα μηχανήματα,  οχήματα ή χέρια  ώστε να μπορεί να  
ασφαλτοστρώσει   δρόμους  πλάτους μικρότερου των 3,00μ.   

6. Η ασφαλτόστρωση των δρόμων να γίνεται  έντεχνα ώστε να επιτυγχάνεται η τέλεια 
συναρμογή του υφιστάμενου  ρείθρου με τον ασφαλτοτάπητα (χωρίς δόντι).  

 
  Με τις συγκεκριμένες εργασίες που έχουν προβλεφθεί στη μελέτη, θα επιτευχθεί η  

ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων σε όλο το πλάτος των  οδών, η καλύτερη πρόσβαση 
των δημοτών   και  η εξυπηρέτηση κατοικιών που υπάρχουν  στη περιοχή.  

 
Για την σύνταξη της μελέτης χρησιμοποιήθηκαν άρθρα ( ΟΔΟ), (ΥΔΡ) από τον 

πίνακα τιμών μονάδος εργασιών έργων οδοποιίας και υδραυλικών  του ΥΠΕΧΩΔΕ  
της 19.03.2013, και νέα άρθρα. 

 
Το έργο  έχει ενταχθεί  στο Τεχνικό Πρόγραμμα του οικονομικού έτους 2013 με ΚΑ 

30.7323.05 και   χρηματοδότηση   για το έτος 2013 με το ποσό των 250.000,00 €  από  
πόρους της ΤΕΟ.Α.Ε.  

 
Επειδή το έργο θα δημοπρατηθεί προβλέπεται δαπάνη ΓΕ & ΟΕ 18%, απρόβλεπτα  

15% , αναθεώρηση   και ΦΠΑ 23%. 
 
ΚΑΛΑΜΑΤΑ …/   /2013                             ΚΑΛΑΜΑΤΑ 6 / 6 /2013 
 OI  ΣΥΝΤΑΞΑNTEΣ               Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ                   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
                                                   ΤΜ. ΜΕΛΕΤΩΝ                        Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ   
                                                                                                      Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ 
 
ΚΟΜΠΟΤΗ ΝΙΚΗ               ΛΥΚΟΥΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ           ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ 
  ΠΟΛ.   ΜΗΧ.                           ΤΟΠ.  ΜΗΧ.                               ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ   ΜΗΧ.  
 
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣ. 
     ΠΟΛ.   ΜΗΧ. 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 
  Αντικείμενο της παρούσας τεχνοοικονομικής μελέτης είναι η βελτίωση των 
ασφαλτοταπήτων  των εισόδων της πόλεως της Καλαμάτας.   Με τις συγκεκριμένες 
εργασίες που έχουν προβλεφθεί στην μελέτη , για την συντήρηση των οδών που 
έχουν αναφερθεί  στην Τεχνική Έκθεση , θα επιτευχθεί η ομαλή κυκλοφορία των 
οχημάτων σε όλο το πλάτος των οδών. 
 

Οι προβλεπόμενες εργασίες οι όποίες αναφέρονται αναλυτικά στον 
προϋπολογισμό είναι: 
 
1) ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 
 

Προβλέπεται να γίνουν : 
α) Υπερύψωση ή ταπείνωση φρεατίων & βανών  
β) Καθαιρέσεις ασφαλτικών ταπήτων  
 

       Για τον προσδιορισμό της δαπάνης του μεταφορικού έργου (μεταφορά προϊόντων 
καθαίρεσης) έχει επιλεχθεί απόσταση 5χλμ. 
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2) ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 
             Προβλέπεται να γίνει ασφαλτική συγκολλητική επάλειψης για την συγκόλληση 
του  νέου ασφαλτοτάπητα με υπάρχον ασφαλτόδρομο. Θα προηγηθεί, όπου 
απαιτείται, τομή με ασφαλτοκόπτη και φρεζάρισμα. 
 Επίσης θα κατασκευασθεί όπου χρειασθεί ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση 
μεταβλητού πάχους και τέλος θα κατασκευασθεί ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 
πάχους 0,05 μ. ( Π.Τ. Π. Α 265), με χρήση κοινής ασφάλτου. 
 
.       Για τον προσδιορισμό της δαπάνης του μεταφορικού έργου (μεταφορά 
ασφαλτομίγματος) έχουν επιλεχθεί : σε αστικές περιοχές – απόσταση 25χλμ, ήτοι (0,21 
+0,03 σταλία) Χ 25χλμ / 2,4tn = 2,50€/tn για την ισοπεδωτική και (0,21 +0,03 σταλία) Χ 
25χλμ / 20 = 0,30€/μ2 για ασφαλτική στρώση 5εκ. 
 
ΚΑΛΑΜΑΤΑ 6/6 /2013                             ΚΑΛΑΜΑΤΑ 6 / 6 /2013 
 OI  ΣΥΝΤΑΞΑNTEΣ               Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ                   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
                                                   ΤΜ. ΜΕΛΕΤΩΝ                        Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ   
                                                                                                      Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ 
 
ΚΟΜΠΟΤΗ ΝΙΚΗ               ΛΥΚΟΥΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ           ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ 
  ΠΟΛ.   ΜΗΧ.                           ΤΟΠ.  ΜΗΧ.                               ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ   ΜΗΧ.  
 
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣ. 
     ΠΟΛ.   ΜΗΧ. 
 
 
 
Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος κ. Ριζάς, αναφέρει τα εξής: 

 
Κύριοι συνάδελφοι ο Δήμος Καλαμάτας είχε συντάξει μια προμελέτη την οποία 
απέστειλε στον κ. Χατζιδάκη πριν ένα μήνα, της τάξεως των 470.000 ευρώ. Η 

συγκεκριμένη μελέτη αποσκοπούσε στη βελτίωση, ανάδειξη και συντήρηση των 
βασικών εισόδων της πόλεως προκειμένου να υπάρξει μια σχετική επιχορήγηση από το 
ΤΕΟ, το Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας. Πραγματικά ανταποκρίθηκε το Υπουργείο 
Μεταφορών και Δικτύων όπου προΐσταται ο αρμόδιος Υπουργός με μία χρηματοδότηση 
της τάξεως των 250.000 ευρώ προκειμένου να παρέμβουμε στις συγκεκριμένες βασικές 
εισόδους της πόλης της Καλαμάτας.  

Επιλέξαμε, από τη προμελέτη υπήρχαν αυτές, υπήρχαν και άλλες αλλά μεταξύ αυτών 
επιλέξαμε τελικά για το συγκεκριμένο έργο το οποίο φέρνουμε στο Δημοτικό μας 
Συμβούλιο,  

 τη Νέα Είσοδο Καλαμάτας,  
 την περιοχή του ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ από το ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ μέχρι το ΦΩΤΕΙΝΗ,  
 την οδό Λακωνικής, στο πολύπαθο αυτό τμήμα στο οποίο έχουν διέλθει αγωγοί 

της ΔΕΥΑΚ και σήμερα μάλιστα σκάβουν προκειμένου να περάσει δίκτυα και η 
ΔΕΗ, από το ΣΟΦΡΑ, από το βενζινάδικο μέχρι την οδό Αύρας,  

 στα Ακοβίτικα από τον κόμβο του ΚΑΡΕΛΙΑ μέχρι του Πιέρρου, μέχρι την Νέα 
Είσοδο Καλαμάτας, 

 
Αυτό το έργο είναι της τάξεως των 250.000 με ΦΠΑ, προβλέπεται όπως είπα 
φρεζάρισμα και ανακατασκευή του τάπητα. Και παρακαλώ, είμαι στη διάθεσή σας, 
όπως ψηφίσετε θετικά για το συγκεκριμένο έργο γιατί πρέπει το ταχύτερο δυνατόν να 
ολοκληρωθεί. 
 
 

ΡΙΖΑΣ: 
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Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της 
την παραπάνω εισήγηση και τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/2010, τη δήλωση 
ΠΑΡΩΝ από τον κ. Μιχαλόπουλο Κων/νο, κατά πλειοψηφία,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση την υπ’ αριθμ. 51/2013 
μελέτη «Βελτίωση οδικού δικτύου εισόδων πόλεως Καλαμάτας», 
προϋπολογισμού 250.000,00 €, με ΦΠΑ, του Τμήματος Μελετών της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. 
 
 
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. Δικαιουλάκος Βασίλειος 

  2. Καραγιάννης Ανδρέας 

  3. Μανδηλάρης Ιωάννης   

  4. Ριζάς Χρίστος   

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 14 Ιουνίου 2013 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 

  
 
 


