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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   12/2013 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   52/2013 
 

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.  
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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 6ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης με τίτλο : 

Έγκριση μελέτης με τίτλο «Ολοκλήρωση ανάπλασης κεντρικής οδού Θουρίας 
(διάστρωση με κυβόλιθους του κεντρικού δρόμου)».  

 
Εισηγούμενος το θέμα ο δημοτικός σύμβουλος κ. Μανδηλάρης αναφέρεται στην υπ’ 
αριθμ. πρωτ. 41541/18-7-2013 εισήγηση του Τμήματος Μελετών της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου καθώς και στην τεχνική έκθεση και τεχνική περιγραφή 
της υπ’ αριθμ. 55/2013 μελέτης του εν λόγω έργου που ήταν στο φάκελο προς 
ενημέρωση του Σώματος, και τα οποία αναλυτικά έχουν ως εξής: 
 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης με τίτλο «ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 

ΔΡΟΜΟΥ ΘΟΥΡΙΑΣ» του Δήμου Καλαμάτας. 
 

    Εισηγούμαστε για την έγκρισή της υπ΄ αρ. 55/2013 μελέτης, του Δήμου 
Καλαμάτας, με τίτλο  «ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ 
ΘΟΥΡΙΑΣ» και προϋπολογισμού 100.000,00 € με ΦΠΑ που εκπονήθηκε από το 
τμήμα Μελετών.  

 
 

Ο  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ                                 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
                   ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                      ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                       ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

Συνημμένα :Φάκελος Μελέτη. 

Κοινοποίηση: Δ.Σ. Καλαμάτα 
                        Δ. Τ.Υ. Δήμου Καλαμάτας 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 
  

     Η μελέτη αφορά την δαπεδόστρωση  με κυβόλιθους του χώρου που καταλαμβάνει 
το οδόστρωμα των δημοτικών οδών που περιλαμβάνονταν στην μελέτη “Ανάπλαση 
πεζοδρομίων κεντρικού δρόμου Θουρίας”. Για την δαπεδόστρωση επιλέγονται 
τεχνικής παλαίωσης κυβόλιθοι σκυροδέματος, ομοιόχρωμης μάζας και χρώματος 
τερακότα, που τοποθετούνται σε  μορφή ' ψαροκόκαλο΄.  Η δαπεδόστρωση γίνεται 
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σε υλοποιημένη υπόβαση από οπλισμένο σκυρόδεμα και εγκιβωτίζονται από τα 
υφιστάμενα  κρασπεδορειθρα  (σύμφωνα  με την αρ.  πρωτ.  3055/24-03-10 
απόφαση τροποποίησης μελέτης του  Περιφεριακου  Τεχνικού  Συμβουλίου 
Δημοσίων Έργων και τον σε συνέχεια εγκεκριμένο από το Τεχνικό Συμβούλιο 
Δημοσίων Έργων Ν.Μεσσηνίας με  αρ. πρωτ.12786/18-10-10 2ο ΑΠΕ). Παράλληλα 
γινεται  τοποθέτηση   κυβόλιθων  σκυροδέματος  στη  κενή  από  δαπεδόστρωση 
θέση που προοριζόταν για συνριβάνι. Οι κυβόλιθοι αυτοί θα τοποθετηθούν σε 
κατάλληλη υπόβαση, θα είναι ίδιου τύπου ,χρώματος και σχεδίου με τους γύρω 
υφιστάμενους,  διαμορφώνοντας μια τελική ενιαία επιφάνεια.  Το συγκεκριμένο 
έργο, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 71372/5325 21/12/2012 έγγραφο (με θέμα: 
αποστολή της τελικής επιμέτρησης του έργου) της ΔΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του  
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ   υλοποιήθηκε εν μέρει. 

   Η σύνταξη της μελέτης του έργου έγινε πάνω στο ψηφιακό υπόβαθρο του 
συνημμένου επιμετρικου σχεδίου του αρ. πρωτ. 31658/10-06-2013  σχετικού 
εγγράφου για αποπεράτωση του έργου. 

 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν αφορούν : 
 
1. Τοποθέτηση  σε μορφή ' ψαροκόκαλο, ομοιόχρωμης μάζας και τεχνικής 
παλαίωσης κυβόλιθων σκυροδέματος, χρώματος τερακότα,διαστάσεως 10Χ20 εκ. και 
πάχους 6 εκ. πάνω σε κατάλληλα διαμορφωμένη υπόβαση από άμμο λατομείου 
πάχους 3-4 εκατοστών. 

2. Τοποθέτηση  κυβόλιθων σκυροδέματος (ίδιου τύπου ,χρώματος και σχεδίου με 
τους γύρω υφιστάμενους)στη κενή απο δαπεδόστρωση θέση που προοριζόταν για 
συνριβάνι. . 

3. Καθαιρέσεις άοπλου σκυροδέματος που έχει τοποθετηθεί για την  εξομάλυνση 
των υφιστάμενων υψομετρικών διαφορών στο οδόστρωμα 

 

 
 
Ακολούθως το λόγο παίρνει ο κ. Μιχαλόπουλος, ο οποίος αναφέρει τα εξής:  

 
Με την πάγια τακτική μας, προκειμένου να γίνει το έργο, 
¨λευκό¨, με την έννοια ότι  μέσα από τη μελέτη ήδη φαίνεται ότι 

ετοιμάζονται τεύχη δημοπράτησης. 
 
 
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 τον κ. Μιχαλόπουλο, κατά 
πλειοψηφία, 
 

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι   
 
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας την έγκριση της υπ’ αριθμ. 
55/2013 μελέτης του έργου με τίτλο «Επίστρωση με κυβόλιθους κεντρικού 
δρόμου Θουρίας», προϋπολογισμού 100.000,00 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με την 
υπ’ αριθμ. 41541/18-7-2013 σχετική εισήγηση του Τμήματος Μελετών της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, 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 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) 

 
 

  
 
 


