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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   17/2011 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   070/2011 
 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 2α  Νοεμβρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 

στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28, συνέρχεται στην 17η/2011 

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

πρωτ. 63000/27-10-2011 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)  

Καραγιάννης Ανδρέας, 5) Μανδηλάρης Ιωάννης, 6) Μωρακέας Σπυρίδων και 7) Νιάρχος 

Αναστάσιος. 

 
 
Δεν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος κ. Δικαιουλάκος Βασίλειος.   

 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής κ. Γκλεγκλές Ιωάννης ο οποίος συμμετέχει στη συνεδρίαση αυτή, 

αναπληρώνοντας τον κ. Δικαιουλάκο Βασίλειο.   

 

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 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης «Διαμόρφωση χώρου αναψυχής στον 
αύλειο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Τοπικής Κοινότητας  Μ. Μαντίνειας», σε : 

Έγκριση μελέτης «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΙΚΡΗΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ» 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 από 2011 εισήγησή του απέστειλε 
στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής την υπ. αριθμ. 114/2011 μελέτη με τίτλο 
«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
ΜΙΚΡΗΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ» προϋπολογισμού 55.000,00 € 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 
 

Θέση του έργου: Τοπική Κοινότητα Μικρής Μαντίνειας (περίχωρα της 
Καλαμάτας), επι της δημοτικής οδού που συνδέει την Καλαμάτα με το Ακρογιάλι. 

Το Δημοτικό σχολείο έχει διαμορφωθεί ως χώρος απασχόλησης παιδιών και 
ως αγροτικό ιατρείο που λειτουργεί περιοδικά. 

Το παρόν έργο αφορά σε εργασίες στον αύλειο χώρο του Δημοτικού Σχολείου 
προκειμένου να βρίσκουν απασχόληση στον ελεύθερο χρόνο τους τα παιδιά και οι νέοι 
της περιοχής, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.  

Στο ανατολικό τμήμα του χώρου κατασκευάζεται δάπεδο από άσφαλτο και 
ειδική ελαστική επίστρωση και τοποθετείται μπασκέτα.  

Στο νότιο όριο του χώρου κατασκευάζεται υψηλή περίφραξη από 
συρματόπλεγμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. 
Ανάλογη περίφραξη, μικρότερου ύψους, τοποθετείται πάνω στα υφιστάμενα τοιχία 
βόρεια και ανατολικά.   

Για να δημιουργηθεί ο ανωτέρω χώρος, μεταφέρονται αφενός η υφιστάμενη 
τσουλήθρα κατά 5,00 περίπου μέτρα αφετέρου δε το όργανο αναρρίχησης σε άλλο 
χώρο του Δήμου. Στη βορινή πλευρά,  προς το δημοτικό δρόμο, κατασκευάζονται 
αναβαθμοί και σκάλα.   

Προς την πλευρά του κεντρικού δρόμου, πάνω στην υφιστάμενη πλακόστρωση 
τοποθετούνται ελαστικές πλάκες δαπέδου  κατάλληλες για χώρους απασχόλησης 
παιδιών και τοποθετείται παιχνίδι σπιτάκι για παιδιά προσχολικής ηλικίας.  

Τοποθετούνται φωτιστικά δαπέδου και προβολείς. 
Ο χώρος εξοπλίζεται με παγκάκια, καλαθάκια αχρήστων και τοποθετείται 

πληροφοριακή πινακίδα.    
 

                                                                                 Καλαμάτα    01  - ΝΟΕ.  -2011 
 
         Η συντάξασα                                                                  O Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ 
 
ΜΑΡΙΑ Γ. ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ                                        ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                        Πολιτικός Μηχανικός με Α΄βαθμό 
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Στη συνέχεια ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής:  

 
Αφορά πάγιο αίτημα και του Συλλόγου αλλά και του Προέδρου. Είναι εκεί 
που ευρίσκεται το Δημοτικό Σχολείο όπου συνήθως το καλοκαίρι κάνουν 

γιορτές, κάνουν διάφορες παραστάσεις, είτε θεατρικές, είτε χορευτικές και θέλουμε να 
κατασκευάσουμε στην βορειοανατολική πλευρά μία κερκίδα, τέσσερις αναβαθμούς 
πέτρινους και θα γίνει κατασκευή ασφαλτοτάπητα για να παίζουν τα παιδιά μπάσκετ. 
Επίσης ζητήσανε και είναι μέσα στην μελέτη κάποια παγκάκια ξύλινα και θέλουν και μία 
πέργκολα η οποία να σπάει τον όγκο και να είναι σαν καθιστικό.  
Είναι κλασικά έργα ανάπλασης  τα οποία μας τα έχουν ζητήσει για να μπορέσουμε να 
αναδείξουμε το συγκεκριμένο χώρο και να είναι εύχρηστος στους δημότες της 
περιοχής. 
Επίσης θα τοποθετηθούν και κάποιες πληροφοριακές πινακίδες, καλαθάκια αχρήστων 
και φωτιστικά δαπέδου και προβολείς.  

 
Να γίνει το έργο με αυτεπιστασία από το Δήμο ή από δημόσιο φορέα 
κατασκευών. 

 
 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού 
λαμβάνει υπόψη της τα προαναφερόμενα, τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου της 
Τοπικής Κοινότητας Μ. Μαντίνειας όπως εκφράστηκε με την υπ’  αριθμ. 39/2011 
απόφασή του και τη δήλωση ΛΕΥΚΗΣ ψήφου από τον κ. Νιάρχο, κατά πλειοψηφία, 
 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   

   
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της μελέτης με τίτλο 
«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΙΚΡΗΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ», προϋπολογισμού 55.000,00 € 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. Γκλεγκλές Ιωάννης  

  4. Δημόπουλος Δημήτριος  

  5. Καραγιάννης Ανδρέας  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΝΙΑΡΧΟΣ:  
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  6. Μανδηλάρης Ιωάννης  

  7. Μωρακέας Σπυρίδων  

  8. Νιάρχος Αναστάσιος  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 9 Νοεμβρίου 2011 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΙΖΑΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 


