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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   17/2011 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   071/2011 
 

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 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης «Αναπλάσεις πεζοδρόμων Αγίου 
Νικολάου, κεντρικής οδού και πλατείας Αγίου Βασιλείου Τοπικής Κοινότητας Λαδά», σε: 

Έγκριση μελέτης «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ – ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΔΑ» 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. 63736/1-11-2011 
εισήγησή του απέστειλε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής την υπ. αριθμ. 116/2011 
μελέτη με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ – ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΑΓ. 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΔΑ» προϋπολογισμού 110.608,59 € 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 επισκευάσει δρόμους που 

χρησιμοποιούνται  κύρια σαν πεζόδρομοι στην Τοπική Κοινότητα Λαδά, 
συντάσσει την παρακάτω οικονομική μελέτη , προϋπολογισμού 89.925,68 € 
χωρίς  να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. και 110.608,59 € συνυπολογιζομένου του 
Φ.Π.Α. 

H παρούσα μελέτη αφορά τα εξής τμήματα  στην Κοινότητα Λαδά : 

α) Πεζόδρομος μήκους 20 μ. και μέσου πλάτους 3 μ. προς την εκκλησία 
του Αγίου Βασιλείου, β) Πεζόδρομος μήκους 55 μ. και μέσου πλάτους 2,60 μ. 
προς την εκκλησία του Αγίου Νικολάου και γ) Ο κεντρικός δρόμος μήκους 130 
μ. και μέσου πλάτους 3,20 μ.   

 
Οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν είναι οι εξής : 

1. Καθαίρεση παλαιών κατεστραμμένων  σκυροδεμάτων σε διάφορα σημεία των 
οδών. 

2. Διάφορες μικροεκσκαφές όπου απαιτείται για εξυγίανση και ισοπέδωση της 
επιφανείας που θα εδραστούν οι πλακοστρώσεις. 

3. Εκσκαφή θεμελίων για έδραση της λιθοδομής. 
4. Διάστρωση σκυροδέματος για έδραση των πλακοστρώσεων και για την 
δημιουργία ραμπών 
5. Διάστρωση όλων των επιφανειών με χονδρόπλακες ακανόνιστες. 

6. Κατασκευή περίφραξης με ξύλινους πασσάλους και συρματόπλεγμα. 
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7. Δημιουργία καναλιού αποχέτευσης ομβρίων με την μεταλλική του σχάρα. 
8. Για την πλήρη κάλυψη των αναγκών του έργου , προβλέπεται στον 
προϋπολογισμό κονδύλι για φύτευση των πεζοδρόμων και πλήρες 
ηλεκτρολογική εγκατάσταση και φωτισμός. 

 Το έργο υπάγεται στο πρόγραμμα. Αλέξανδρος Μπαλτατζής για το έτος 
2011. 

 Για την σύνταξη της μελέτης χρησιμοποιήθηκε το πρακτικό της 
Ε.Δ.Τ.Δ.Ε. του 2009. 

 Για την σύνταξη του προϋπολογισμού χρησιμοποιήθηκαν άρθρα από το 
εγκεκριμένο τιμολόγιο των οικοδομικών εργασιών .-       
 
 
                                                                                 Ο   ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΣ 
 
 
 
Στη συνέχεια ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής:  

 
Πρόκειται για δύο δρόμους, την Αγ. Νικολάου και το κεντρικό δρόμο και 
μία πλατεία, προϋπολογισμού 110.608,59 € με το ΦΠΑ.  

Στην πλατεία Αγ. Βασιλείου γίνεται μία επίστρωση με μπετόν  και πάνω μπαίνουν 
χοντρόπλακες και ακανόνιστες πλάκες, γίνεται ένα αυλάκι με σχάρα στο επάνω μέρος, 
μία ράμπα σκάλα, ξύλινη περίφραξη και φωτισμός. 
Στον κεντρικό δρόμο γίνεται επισκευή αυτού σε μήκος 130 μέτρων και πλάτους 3,20 
μέτρων και επάνω στο υφιστάμενο σκυρόδεμα θα μπουν κι εδώ  ακανόνιστες πλάκες, 
όπως και αυλάκι με σχάρα και μία ραμπόσκαλα. 
Στην Αγ. Νικολάου 260 μέτρων  κι εκεί τα ίδια περίπου, περίφραξη, χοντρόπλακες 
πλάκες, φωτισμός, κλπ. 
Κλασικά έργα αναπλάσεων με αίτημα του Εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας Λαδά. 

 
Συμφωνούμε με την αναγκαιότητα του έργου αλλά ως προς την εκτέλεσή 
του η θέση μας είναι να γίνεται με αυτεπιστασία από το Δήμο ή από 

δημόσιο φορέα κατασκευής. Γι’ αυτό θα ψηφίσουμε ¨λευκό¨. 
 
 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού 
λαμβάνει υπόψη της τα προαναφερόμενα 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 
«ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ – ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΑΓ. 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΔΑ», προϋπολογισμού 110.608,59 € 
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».. 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΝΙΑΡΧΟΣ:  
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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 

Χρήστος Ριζάς   1. Αδαμόπουλος Ιωάννης 

  2. Αθανασόπουλος Κων/νος 

  3. Γκλεγκλές Ιωάννης  

  4. Δημόπουλος Δημήτριος  

  5. Καραγιάννης Ανδρέας  

  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) 

 
 

 


