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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   16/2011 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   065/2011 
 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 24η Οκτωβρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 

13:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28, συνέρχεται στην 

16η/2011 συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμάτας, μετά την 

υπ’ αριθμ. πρωτ. 61204/18-10-2011 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 από τα τακτικά μέλη οι κ.κ. 1) 

Αδαμόπουλος Ιωάννης, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Δημόπουλος Δημήτριος, 4)  

Δικαιουλάκος Βασίλειος, 5) Καραγιάννης Ανδρέας και 6) Μανδηλάρης Ιωάννης.  

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

Σπυρίδων και 2) Νιάρχος Αναστάσιος.  

 
 
Επίσης στη συνεδρίαση παραβρίσκεται η Αντιδήμαρχος κα Ντίντα Παναγιώτα. 

 

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

συνεδρίασης. 
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Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος ζητάει και το Σώμα ομόφωνα αποδέχεται τη διόρθωση του 
τίτλου του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ¨Έγκριση μελέτης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΝΩ ΑΜΦΕΙΑΣ» και υποβολή πρότασης για ένταξη του έργου στο 
πρόγραμμα «ΑΛ. ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ»¨, σε : 

Έγκριση μελέτης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 
ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ  ΑΜΦΕΙΑΣ» και υποβολή πρότασης για ένταξη 

του έργου στο πρόγραμμα «ΑΛ. ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ». 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρει ότι το Τμήμα Μελετών της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας με την υπ’  αριθμ. πρωτ. 61350/21-10-
2011 εισήγησή του απέστειλε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής την υπ. αριθμ. 91/2011 
μελέτη με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ  ΑΜΦΕΙΑΣ» προϋπολογισμού 315.133,64 € με ΦΠΑ. 

Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος προτείνει στο Σώμα να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο 
την έγκριση της μελέτης και την υποβολή πρότασης για ένταξη του έργου στο 
πρόγραμμα «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ». 

Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται σε στοιχεία της τεχνικής έκθεσης της εν λόγω 
μελέτης, η οποία τεχνική έκθεση έχει ως εξής: 
 
                                             ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
 Ο Δήμος Καλαμάτας προκειμένου να αναπλάσει κεντρικά τμήματα των 
οικισμών του τοπικού Διαμερίσματος Αμφειας, συντάσσει την παρακάτω οικονομική 
μελέτη,  προϋπολογισμού 256.206,21 € χωρίς  να  υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. και 
315.133,64 € συνυπολογιζομένου του Φ.Π.Α. 
  Με το έργο αυτό επιτυγχάνεται η  αναβάθμιση και η ανάδειξη  των οικισμών  
και  η ποιότητα ζωής των κατοίκων της υπαίθρου . 
 
      Το έργο εντάσσεται στο  
 Πρόγραμμα: ‘’ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2007-2013’’ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ»   
 Άξονα:  3 
Στόχος του άξονα : ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ  ΚΑΙ 
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. 
Κωδικός μέτρου:        322 
Το μέτρο 322 περιλαμβάνει :Βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων. 
Διαμόρφωση υπαίθριων δημοτικών χώρων ,πεζοδρομήσεις. 
 Η χρηματοδότησή πράξης   γίνεται σύμφωνα με αρ. πρωτ. 8932/2008 
Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και την τροποποίηση 
της, με αρ. πρωτ. 2049/20-4-2011, με το ποσόν να μην υπερβαίνει 1.000.000,00 € 
από το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-20013  «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» για το Νομό Μεσσηνίας 

 
 Η συνολική επιφάνεια για την ανάπλαση  είναι  περίπου 5.600,00μ2.  

 
 Στα πλαίσια ολοκλήρωσης του παραπάνω έργου προβλέπεται να  γίνει 
εκσκαφή- φρεζάρισμα των  στρώσεων του υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος σε 
βάθος 8 εκατοστά με χρήση ειδικών κατάλληλων εκσκαπτικών μηχανημάτων ώστε οι 
παρειές των σκαμμάτων να προκύπτουν κατακόρυφες και ευθύγραμμες κατά την 
έννοια του μήκους του διαδρόμου εκσκαφής . 
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  Στα σημεία όπου δεν υπάρχει άσφαλτος αλλά τσιμεντόδρομος ή άλλες 
κατασκευές από άοπλο σκυρόδεμα θα γίνει καθαίρεση σε βάθος τουλάχιστον 10 
εκατοστών.   
 Εν συνεχεία θα γίνει η κατασκευή σταμπωτού δαπέδου από σκυρόδεμα C 
16/20  πάχους 10 εκατοστών. Το σχέδιο του σταμπωτού σκυροδέματος είναι 
σχήματος παραλληλογράμμου διαστάσεων 10Χ 20 εκατοστών και χρωματικής 
απόχρωσης γκρι.  
 Η κατασκευή του σταμπωτού δαπέδου θα καλύπτει όλο το πλάτος του 
υφιστάμενου δρόμου. 
 

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 ΥΥΠΕΧΩΔΕ (ΟΙΚ-ΟΔΟ) και νέα άρθρα  
   Το έργο εντάσσεται στο τροποποιημένο τεχνικό πρόγραμμα του οικονομικού 
έτους  2011 και χρεώνεται σε βάρος του  Κ. Α.  ……………. και έχει πίστωση…………. 
€  από ………………………..  
 

Το έργο προτείνεται να εκτελεστεί   με δημοπρασία   και   γι΄ αυτό στον 
προϋπολογισμό  προβλέπεται   Γ.Ε. και Ο.Ε.  18%, απρόβλεπτα 15%  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 Δήμου Καλαμάτας.                                                                               
 
ΚΑΛΑΜΑΤΑ 6/10/2011                         ΚΑΛΑΜΑΤΑ  17 / 10   /2011 
 Η   ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                   Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                       ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
                                                 ΤΜ. ΜΕΛΕΤΩΝ               Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ 
            6/10/2011 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Κ.  ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ        
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ   ΜΗΧ. Τ. Ε             ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ    ΜΗΧ.               ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ   ΜΗΧ.  

 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 
 
ΔΙΚΑΙΟΥΛΑΚΟΣ: Τι ακριβώς θα γίνει; 

 
Είναι στην είσοδο της πόλης βασικά όπου θα φύγει το παλιό οδόστρωμα, 
θα κάνουμε αποξήλωση του παλιού οδοστρώματος και θα δημιουργηθεί 

κύρια με σταμπωτό. Θα είναι στην είσοδο της πόλης και σε κάποια παρακείμενα όπως 
μπαίνουμε στο Γαρδίκι. 
 
ΔΙΚΑΙΟΥΛΑΚΟΣ: Και στοιχίζει τόσο πολύ, 300.000 ευρώ; 

 
Είναι πολύ μεγάλη έκταση. Είναι 5.600 τ.μ. σε δρόμους. Καταλαβαίνετε 
λοιπόν πόσο μεγάλο είναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Θα καθαριστεί το υπάρχον οδόστρωμα, θα πάρει τις κλήσεις που πρέπει να πάρει για 
τα νερά και θα γίνει επάνω ένα σταμπωτό ειδικό, τσιμεντόδρομοι βασικά.  
 
 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού 
λαμβάνει υπόψη της τα προαναφερόμενα και τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου της 
Τοπικής Κοινότητας Άμφειας όπως εκφράστηκε με την υπ’  αριθμ. 8/2011 απόφασή 
του, 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της μελέτης με τίτλο 
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ  ΑΜΦΕΙΑΣ», προϋπολογισμού 315.133,64 € με ΦΠΑ, όπως 
αυτή συντάχθηκε από το Τμήμα Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου, και την υποβολή πρότασης για ένταξη του σχετικού 
έργου στο πρόγραμμα ¨ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2007 – 2013 
«ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ».. 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως 
ακολουθεί : 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Χρήστος Ριζάς   1. Αδαμόπουλος Ιωάννης 

  2. Αθανασόπουλος Κων/νος 

  3. Δημόπουλος Δημήτριος  

  4. Δικαιουλάκος Βασίλειος  

  5. Καραγιάννης Ανδρέας  

  6. Μανδηλάρης Ιωάννης  

Ακριβές Απόσπασμα 
Καλαμάτα 3 Νοεμβρίου 2011 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΙΖΑΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 


