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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   12/2013 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   51/2013 
 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 22α  Ιουλίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 

στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28, συνέρχεται στην 12η/2013 

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

πρωτ. 40978/17-7-2013 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, 3) Μιχαλόπουλος Κων/νος, 4) 

Ντίντα Παναγιώτα, 5) Ριζάς Χρίστος και 6) Χριστόπουλος Ιωάννης.  

 

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

Παναγιώτης και 2) Μωρακέας Σπυρίδων.  

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής 

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

αυτή αναπληρώνοντας τον κ. Βασιλόπουλο Παναγιώτη.    

 

Επίσης στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης  

«ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» κ. Μπεχράκης Σταμάτης. 

 

 

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

συνεδρίασης.  



Συνεδρίαση :  12/2013 Δευτέρα  22 / 7 / 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ   51/2013 

Πρακτικά Επιτροπής Ποιότητας Ζωής   2

Στην αρχή της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το Σώμα ότι μετά την 

παραίτηση του κ. Γκλεγκλέ Ιωάννη από τη θέση του δημοτικού συμβούλου και κατά 

συνέπεια και από τακτικό μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμάτας, 

τη θέση του τακτικού μέλους καταλαμβάνει το πρώτο αναπληρωματικό μέλος ο 

Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μιχαλόπουλος Κων/νος.   

…. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 5ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης με τίτλο : 

Έγκριση μελέτης με τίτλο «Ανάπλαση παραλιακής ζώνης – τμήμα από 
Πανελλήνιο μέχρι την οδό Λεωνίδου» και υποβολή πρότασης 

χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΔΕΠΙΝ 2007-2013. 

 
Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 41903/19-7-2013 εισήγηση του Τμήματος Μελετών της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου που ήταν στο φάκελο του θέματος για την ενημέρωση 
του Σώματος, έχει ως εξής: 
 
 
ΘΕΜΑ: α)Έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση 

τμήματος παραλιακής ζώνης Καλαμάτας (από οδό Ακρίτα μέχρι 
οδό Λεωνίδου)» 
β)Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της  ανωτέρω πράξης στο: 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – 
Ιονίων Νήσων 2007-2013»  
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 08: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής 
Πελοποννήσου». 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 61: «Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική 
και αγροτική αναγέννηση» 

 
Αριθμ. Μελέτης:64/2012 
Προϋπολογισμός: 1.520.000,00 (μαζί με ΦΠΑ)-επικαιροποιημένος 
σύμφωνα με τις εγκυκλίους 7/2013 &13/2013 της ΓΓΔΕ) 

 
Σχετ. α) Η με αριθμ.98/2012 Απόφαση της Ποιότητας Ζωής του Δήμου 

Καλαμάτας  
β) Η με αριθμ. 472/2012(ΑΔΑ Β4Μ4ΩΕΕ-ΚΨΥ) εγκριτική Απόφαση του 

Δ.Σ.του Δήμου Καλαμάτας για τη μελέτη του θέματος 
προϋπολογισμού 1.555.843,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ (αρχικός 
προϋπολογισμός) 

γ) Οι εγκύκλιοι 7/2013 &13/2013 της ΓΓΔΕ με τις οποίες 
αναπροσαρμόστηκαν τα εγκεκριμένα Ενιαία Τιμολόγια Έργων 

 
 

Εισηγούμαστε : 
 



Συνεδρίαση :  12/2013 Δευτέρα  22 / 7 / 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ   51/2013 

Πρακτικά Επιτροπής Ποιότητας Ζωής   3

α)την έγκριση της υπ. αρ. 64/ 2012 επικαιροποιημένης μελέτης με τίτλο 
«Ανάπλαση τμήματος παραλιακής ζώνης Καλαμάτας (από οδό Ακρίτα 
μέχρι οδό Λεωνίδου)»προϋπολογισμού 1.520.000,00 € με ΦΠΑ  που 
ανασυντάχτηκε εξ αιτίας της αναπροσαρμογής των εγκεκριμένων Τιμολογίων 
Έργων. 
Συμπληρωματικά αναφέρουμε ότι επειδή  το φυσικό αντικείμενο της μελέτης εκτείνεται 
εντός του χώρου Χ.Ζ. Λιμένα Καλαμάτας  αρμοδιότητας Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας 
, έχει υποβληθεί για έγκριση στο Λιμενικό Ταμείο και  στο Υπουργείο Ναυτιλίας & 
Αιγαίου-Δ/νση Λιμενικών Υποδομών σύμφωνα με το  άρθρο 18, παρ 2 του Ν 
2971/2001(ΦΕΚ Α΄ 285) «Αιγιαλός , παραλία και άλλες διατάξεις. 
Οι γνωμοδοτήσεις αυτές δεν έχουν ακόμη περιέλθει στον Δήμο Καλαμάτας. 
 
β) Την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της  ανωτέρω πράξης στο : 
Ε.Π.: «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013»  στον ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 08: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Πελοποννήσου» και 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 61: «Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και 
αγροτική αναγέννηση» με κωδικό Πρόσκλησης 29 
 
 
Συνημμένα :   
Εις απλούν (φωτ/φα) 
η υπ. αρ.64 /2012 μελέτη 
(1.Τεχνική Έκθεση 
2. Τεχνική Περιγραφή 
3.Προμέτρηση Εργασιών  
4. Προϋπολογισμός) 
 
Η προϊσταμένη του Τμήματος                                           Ο Δ/ντης Τ.Υ 
             Μελετών 
 
   Χριστίνα Λυκουργιά                                                Βασίλης Τζαμουράνης 
Τοπογράφος Μηχανικός                                            Πολιτικός Μηχανικός 
 
 
 
 
Η εισήγηση του κ. Προέδρου καθώς και η διαλογική συζήτηση που διεξάγεται επί του 
θέματος, έχουν ως εξής: 

 
Αυτή η μελέτη έχει ξαναπεράσει από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
παλαιότερα, στις 21/11/2012 ως προς την έγκρισή της ως μελέτη. 

Σήμερα καλούμαστε να εγκρίνουμε δύο πράγματα, την επικαιροποίηση της μελέτης ως 
προς τον προϋπολογισμό για κάποια στοιχεία των τιμολογίων που έχουν μεταβληθεί. Ο 
προϋπολογισμός ο οποίος έχει μειωθεί κατά περίπου 25.000 ευρώ, δηλαδή από 
1.555.000 χονδρικά που ήταν τότε, έχει γίνει σήμερα 1.520.000. Αυτό είναι το πρώτο 
στοιχείο το οποίο εμείς εγκρίνουμε, αυτή την τροποποίηση και μόνο και δεύτερο 
καλούμαστε να δεχτούμε ή να μη δεχτούμε την υποβολή αιτήματος σε πρόγραμμα 
χρηματοδότησης για το συγκεκριμένο θέμα. Δηλαδή καλούμαστε να πούμε 1) 
δεχόμαστε ή δεν δεχόμαστε την τροποποίηση της μελέτης και 2) δεχόμαστε ή δεν 
δεχόμαστε να την υποβάλουμε στο ΔΕΠΙΝ 2007-2013. Ως προς αυτά ψηφίζουμε.  

 
Η διαφοροποίηση του προϋπολογισμού, η εναρμόνιση είναι με το νέο 
τιμολόγιο ή έχουμε αλλαγές; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΓΚΡΑΙΚΗΣ: 
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Είναι με το νέο τιμολόγιο.   
Ο κ. Χριστόπουλος έχει κάποια ερώτηση; 

 
Όχι, εγώ θα μπω επί της ουσίας, που πιστεύω έχουμε τοποθετηθεί 
και παλαιότερα με την παρέμβαση που γίνεται μπροστά στην 

εκκλησία της Ανάστασης.  
Η άποψή μας είναι ότι χρειάζεται μία συνολική μελέτη η παραλιακή ζώνη που θα έχει 
υπόψη της τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, τη συνολική ανάδειξη της περιοχής και τη 
διαμόρφωση των χρήσεων της περιοχής προκειμένου να υπάρξει μια ήπια παρέμβαση 
τέτοια, η παραλιακή ζώνη να είναι προς όφελος των δημοτών και των επισκεπτών. Δεν 
μπορώ να μπω στην ουσία, δεν το έχω μελετήσει, πιστεύω ότι είναι αποσπασματική 
αυτή η παρέμβαση, θυμίζουμε και την επίθεση που είχε κάνει στο παρελθόν ο κ. 
Δήμαρχος στη Λιμενική Αρχή τότε που δεν είχε αποδεχτεί, τώρα είδαμε ότι την 
ευχαριστεί.  
Ψηφίζουμε ¨λευκό¨ και θα τα πούμε το βράδυ για το θέμα.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. Ο κ. Μιχαλόπουλος. 

 
Και εμείς λέμε ναι στη μελέτη, να γίνει η μελέτη, να διεκδικηθούν 
τα χρήματα από το ταμείο, από το ΔΕΠΙΝ με την προϋπόθεση ότι 

αυτά θα φτιαχτούν από δημόσιο φορέα ή από τα συνεργεία του Δήμου. Λευκό. 
 
 
 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού 
λαμβάνει υπόψη της τα προαναφερόμενα, τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 
3852/2010, και τη δήλωση ΛΕΥΚΗΣ ψήφου από τους κ.κ. Μιχαλόπουλο και 
Χριστόπουλο, κατά πλειοψηφία, 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι   
 
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας: 
 
Ι) την έγκριση της υπ’ αριθμ. 64/2012 επικαιροποιημένης μελέτης του έργου 

με τίτλο «Ανάπλαση τμήματος παραλιακής ζώνης Καλαμάτας (από οδό 
Ακρίτα μέχρι οδό Λεωνίδου)» προϋπολογισμού 1.520.000,00 € με ΦΠΑ, 
που ανασυντάχτηκε εξ αιτίας της αναπροσαρμογής των εγκεκριμένων 
Τιμολογίων Έργων και 

 
ΙΙ) την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της  ανωτέρω πράξης στο Ε.Π.: 

«Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013»  στον 
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 08: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής 
Πελοποννήσου» και ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 61: «Ολοκληρωμένα 
σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση» με κωδικό Πρόσκλησης 
29, 

 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 41903/19-7-2013 σχετική εισήγηση του 
Τμήματος Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία 
αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής. 
 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ: 
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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. Αθανασόπουλος Κων/νος 

  2. Καραγιάννης Ανδρέας 

  3. Μανδηλάρης Ιωάννης   

  4. Μιχαλόπουλος Κων/νος  

  5. Ντίντα Παναγιώτα  

  6. Ριζάς Χρίστος   

  7. Χριστόπουλος Ιωάννης  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 29 Ιουλίου 2013 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 

  
 
 


