
Συνεδρίαση : 15/2019                     Τρίτη  17 / 9 / 2019                                  ΑΠΟΦΑΣΗ  50/2019 

Πρακτικά Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  15/2019  

ΑΠΟΦΑΣΗ  50/2019  

 
 
 
Στην Καλαμάτα σήμερα, την 17η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στην 

αίθουσα συνεδριάσεων, στο Δημοτικό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99, συνέρχεται στην υπ΄ 

αριθμ. 15/2019 συνεδρίαση το Συμβούλιο της Κοινότητας Καλαμάτας, μετά την με αριθμ. 

πρωτ. 41571/13-9-2019 πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη του 

Συμβουλίου. 

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Συμβουλίου  οι κ.κ. : 1) Λύρας Παναγιώτης 

Πρόεδρος του Συμβουλίου, 2) Αλεξανδροπούλου Παναγιώτα, 3) Αλεξόπουλος Δημήτριος, 4)  

Αλεξόπουλος Ιωάννης, 5) Βασιλοπούλου Παναγιώτα, 6) Καλαμουδάκου Αλεξάνδρα, 7) 

Κουφαλάκου Ευαγγελία (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 49 απόφαση), 8) Μπάμπαλη Αικατερίνη, 

9) Τσαλίκης Δημήτριος, 10) Τσώλης Ηλίας, 11) Χαχής Ευάγγελος και 12) Χουσέας Σταύρος.  

 

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν, τα μέλη κ.κ. 1) Γαϊτάνης Φώτιος, 2) Διασάκος Σπυρίδων 

και 3) Καλογεροπούλου Παναγιώτα. 

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται, επίσης, ο Δήμαρχος Καλαμάτας κ. Αθανάσιος Βασιλόπουλος, 

οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος και Μπάκας Ιωάννης, οι επικεφαλής των 

δημοτικών παρατάξεων «ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΞΕΚΙΝΑΜΕ» κα Οικονομάκου Μαρία, «ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΤΟΠΟΣ 

ΖΩΗΣ» κα Κουζή Αντωνία και «ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΠΟΛΗ ΕΝΩΜΕΝΗ» κ. Κουκούτσης Δημήτριος, 

καθώς και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Καραγιάννης Ανδρέας και Φαββατάς Δημήτριος.  

 

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

Στη συνέχεια εισάγεται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου για συζήτηση το 4ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης με τίτλο: 

Έγκριση της μελέτης με τίτλο «Κατασκευή προπονητηρίου στο χώρο του Δημοτικού 
Σταδίου Παραλίας». 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. από 16-09-2019  εισήγηση 
του Τμήματος Μελετών, Τοπογραφικών Αποτυπώσεων & Εφαρμογών της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, καθώς και στην Τεχνική Έκθεση της εν λόγω μελέτης, τα 
οποία ήταν στο φάκελο του θέματος προς ενημέρωση και έχουν αναλυτικά ως εξής: 

 

 
ΘΕΜΑ:  Έγκριση της μελέτης με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ» προϋπολογισμού 1.300.000,00€ με Φ.Π.Α. 

 

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας συνέταξε την υπ’ αρ. 95/19 μελέτη με 

τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ», με συνολικό 

προϋπολογισμό 1.300.000,00€ με Φ.Π.Α. 

Το νέο κλειστό προπονητήριο για αθλήματα εσωτερικού χώρου θα εγκατασταθεί εντός του 

χώρου του Εθνικού Σταδίου Καλαμάτας, σε οικόπεδο συνολικού εμβαδού 38.786,39 τ.μ. και θα 

εξυπηρετεί τις ανάγκες των κατοίκων του Δήμου Καλαμάτας. Το συνολικό μήκος της κατασκευής είναι 

45,30 τ.μ. ενώ το πλάτος ανέρχεται σε 26,00 τ.μ.. 

Πρόκειται για ένα σύγχρονο κτίριο που θα πληροί όλες τις προϋποθέσεις για εξοικονόμηση 

ενέργειας και με αυτόνομη, κατά το δυνατό, ενεργειακή κάλυψη των αναγκών του. Θα διαθέτει 

επίσης θέσεις εγκατάστασης συστημάτων ηλεκτρικού ρεύματος, θέρμανσης και ψύξης. 

Ο προσανατολισμός του κτιρίου είναι κατά τον μεγάλο του άξονα Βορράς-Νότος. Οι κερκίδες 

κατασκευάζονται στη Νότια πλευρά. Με τη διάταξη αυτή εξασφαλίζεται και ο σωστός φυσικός 

φωτισμός της αίθουσας χωρίς να προκαλούνται ενοχλητικές θαμβώσεις ή αντανακλάσεις. 

Το κτίριο κατασκευάζεται με κύριο φέροντα οργανισμό από δομικό χάλυβα, κύρια πλαίσια σε 

σταθερή απόσταση μεταξύ τους και εξωτερικές επικαλύψεις από ανηρτημένα ελαφρά πετάσματα 

τύπου “σάντουϊτς”. Μορφολογικά ακολουθεί μια συμμετρική κάτοψη λιτή. Η στέγη έχει κλίση 8,746 

μοίρες.  

H μορφολογική επεξεργασία του κτιρίου είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη χρήση του και 

απορρέει από αυτήν. Πρόκειται για μορφές σύγχρονες, απλές, που η ποικιλία τους έγκειται στην 

έκφραση των διαφορετικών λειτουργιών μέσα από αυτές.  Χρησιμοποιούνται  σύγχρονα και 

ανθεκτικά υλικά και διακριτή τεχνολογία που προσιδιάζουν στον  χαρακτήρα και τη χρήση του 

κτιρίου, με συνέπεια ως προς τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και σε αρμονικούς συνδυασμούς 

μεταξύ τους.  

Γενικότερα, γίνεται προσπάθεια ανάδειξής του ως πόλος έλξης για το κοινό, στα πλαίσια της 

αντιμετώπισης του αθλητισμού σαν ευρύτερη πολιτιστική δραστηριότητα. 

Το κτήριο θα ενταχθεί στους ήδη υφιστάμενους αθλητικούς χώρους εντός του Εθνικού 

Σταδίου Καλαμάτας. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε: 
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Την έγκριση της υπ’ αρ. 95/19 μελέτης με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ» προϋπολογισμού 1.300.000,00€ με Φ.Π.Α. 

 

Συνημμένα:  Τεχνική Έκθεση – Τεχνική περιγραφή 

  Προϋπολογισμός 

 Τεχνικά σχέδια 

 

  Καλαμάτα   11 - 09 – 2019 

Ο συντάξας 

 

Παναγιώτης Νασόπουλος 

Αρχιτέκτων Μηχανικός 

Ο Προϊστάμενος  

 

Παναγιώτης Νασόπουλος 

Αρχιτέκτων Μηχανικός 

Η αν. Διευθύντρια Τ. Υ. 

 

Χριστίνα Λυκουργιά  

Τοπογράφος Μηχανικός 

 

      ΕΔ.: Τμήμα Μελετών 

               Α.Μ. 95/2019 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ   

 

Α.      ΓΕΝΙΚΑ  

Το νέο κλειστό προπονητήριο για αθλήματα εσωτερικού χώρου θα εγκατασταθεί εντός του 

χώρου του Εθνικού Σταδίου Καλαμάτας που έχει είσοδο επί της οδού Εθνικού Σταδίου. Πρόκειται για 

ένα σύγχρονο κτίριο που θα πληροί όλες τις προϋποθέσεις για εξοικονόμηση ενέργειας και με 

αυτόνομη, κατά το δυνατό, ενεργειακή κάλυψη των αναγκών του. Θα διαθέτει επίσης όλες όσες 

κρίνονται απαραίτητες θέσεις εγκατάστασης συστημάτων ηλεκτρικού ρεύματος, θέρμανσης και 

ψύξης. 

Ο προσανατολισμός του κτιρίου είναι κατά τον μεγάλο του άξονα Βορράς-Νότος. Οι κερκίδες 

κατασκευάζονται στη Νότια πλευρά. Με τη διάταξη αυτή εξασφαλίζεται και ο σωστός φυσικός 

φωτισμός της αίθουσας χωρίς να προκαλούνται ενοχλητικές θαμβώσεις ή αντανακλάσεις. 

Α.1. Τοποθέτηση του κτιρίου στο οικόπεδο – εξωτερικές προσπελάσεις – Περιβάλλων χώρος 

Η βασική προσπέλαση στο νέο αθλητικό χώρο πραγματοποιείται από την Οδό Κρήτης και 

Εθνικού Σταδίου. 

Η κεντρική είσοδος βρίσκεται επί της οδού Εθνικού Σταδίου και αποτελεί την κεντρική είσοδο 

ολόκληρου του συγκροτήματος του Εθνικού Σταδίου Καλαμάτας. 

 

Α.2 Μορφολογία – Περιγραφή κτιρίου κλ. προπονητηρίου 

Α.2.1. Μορφολογικά στοιχεία  

Το κτίριο κατασκευάζεται με κύριο φέροντα οργανισμό από δομικό χάλυβα, κύρια πλαίσια σε 

σταθερή απόσταση μεταξύ τους και εξωτερικές επικαλύψεις από ανηρτημένα ελαφρά πετάσματα 

τύπου “σάντουϊτς”  πάνελ). Μορφολογικά ακολουθεί μια συμμετρική κάτοψη λιτή. Η στέγη έχει κλίση 

8,746 μοίρες.  

H μορφολογική επεξεργασία του κτιρίου είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη χρήση του και 

απορρέει από αυτήν. Πρόκειται για μορφές σύγχρονες, απλές, που η ποικιλία τους έγκειται στην 

έκφραση των διαφορετικών λειτουργιών μέσα από αυτές. Χρησιμοποιούνται σύγχρονα και ανθεκτικά 

υλικά και διακριτή τεχνολογία που προσιδιάζουν στον χαρακτήρα και τη χρήση του κτιρίου, με 

συνέπεια ως προς τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και σε αρμονικούς συνδυασμούς μεταξύ τους.  
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Γενικότερα, γίνεται προσπάθεια ανάδειξής του ως πόλος έλξης για το κοινό, στα πλαίσια της 

αντιμετώπισης του αθλητισμού σαν ευρύτερη πολιτιστική δραστηριότητα.  

 

Α.2.2. Περιγραφή κτιρίου – Κτιριολογικό Πρόγραμμα 

Το κτίριο του κλειστού γυμναστηρίου, διαιρείται στις εξής ενότητες :  

Α. Την αίθουσα αθλοπαιδιών μαζί με τις κερκίδες 

Β. Τους λειτουργικούς χώρους  

Α ν α λ υ τ ι κ ό τ ε ρ α : 

A.  Η αίθουσα αθλοπαιδιών έχει καθαρές διαστάσεις 36,00 Χ 25,76 μ. με ελεύθερο ύψος 

μεταβαλλόμενο από 7,00 μ. έως 9,00 μ. Έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετήσει Καλαθοσφαίριση, 

πετοσφαίριση, γυμναστική [Ενόργανη και Ρυθμική] καθώς και πλήθος αθλημάτων σάλας όπως 

πυγμαχία, ταε κβο ντο κ.α. Η αίθουσα διαθέτει συγκρότημα κερκίδων χωρητικότητας έως 150 

θέσεων οι οποίες εξυπηρετούνται από τις εισόδους του προπονητηρίου 

Ο αγωνιστικός χώρος της καλαθοσφαίρισης απέχει κατ’ ελάχιστο 3,00 μ. από κάθε πλευρά. Η 

παραπάνω διάσταση είναι αυτή που ορίζεται από τις τεχνικές προδιαγραφές. 

Στην πλευρά που βρίσκονται οι κερκίδες προβλέπεται χώρος πλάτους 1,00 μ. που θα 

αποτελεί διάδρομο προσπέλασης από και προς τις κερκίδες.  

 

B. Οι λειτουργικοί χώροι του κλειστού προπονητηρίου διατάσσονται εκατέρωθεν του αγωνιστικού 

χώρου κάθετα στον διαμήκη άξονα του γηπέδου (που ενώνει θεωρητικά τις δύο μπασκέτες) και είναι 

οι εξής: 

α) Χώροι που ικανοποιούν τις αγωνιστικές ανάγκες του προπονητηρίου 

Σε αυτή την κατηγορία υπάγονται οι χώροι που βρίσκονται στο ανατολικό τμήμα της κατασκευής.  

Εκεί συναντώνται 2 αποδυτήρια καθαρού εμβαδού 45,29 τ.μ. το κάθε ένα που περιλαμβάνουν χώρο 

24,6 τ.μ. για την παραμονή των αθλητών καθώς επίσης και χώρους υγιεινής εμβαδού 20,7 τ.μ. Στους 

χώρους υγιεινής βρίσκονται χώρος για ντους με 4 ντουσιέρες, 2 τουαλέτες καθώς και 2 νιπτήρες για 

πλύσιμο χεριών. Επίσης εντός των χώρων υγιεινής υπάρχει τουαλέτα ΑΜΕΑ με τις κατάλληλες 

προδιαγραφές που ορίζουν οι κανονισμοί ώστε να εξυπηρετούνται αθλητές με ειδικές ανάγκες. 

Συνεπώς η ύπαρξη δύο πανομοιότυπων αποδυτηρίων όπως περιγράφηκαν παραπάνω εξασφαλίζει 

την ταυτόχρονη παρουσία 2 ομάδων στον εν λόγω χώρο για προπόνηση ή φιλικούς αγώνες. 

Μεταξύ των αποδυτηρίων βρίσκεται ο χώρος του αποδυτηρίου διαιτητών καθαρού εμβαδού 9,16 τ.μ. 

και περιλαμβάνει τουαλέτα, χώρο για ντους, νιπτήρα και χώρο αναμονής και αλλαγής ενδυμασίας. 

Τέλος στην ίδια πλευρά πλησίον των αποδυτηρίων διαιτητών βρίσκεται χώρος που αποτελεί γραφείο 

καθαρού εμβαδού 8,37 τ.μ. Ο συγκεκριμένος χώρος θα χρησιμοποιείται ενδεχομένως από τον 

φύλακα του προπονητηρίου. 

β) Χώροι που ικανοποιούν τις ανάγκες επισκεπτών 

Σε αυτή την κατηγορία υπάγονται χώροι που βρίσκονται στο δυτικό τμήμα της κατασκευής.  

Εκεί συναντώνται τουαλέτες κοινού σε χώρου με καθαρό εμβαδόν 19,21 τ.μ. και περιλαμβάνου 2 

τουαλέτες, 2 νιπτήρες και 1 τουαλέτα ΑΜΕΑ. 

Πλησίον βρίσκεται χώρος που θα λειτουργεί ως ιατρείο καθαρού εμβαδού 9,63 τ.μ. 

γ) Αποθηκευτικοί χώροι και χώρος τοποθέτησης Η/Μ εγκαταστάσεων 

Πρόκειται για αποθήκη που βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα της κατασκευής καθαρού εμβαδού 11,15 

τ.μ. και χώρος τοποθέτησης Η/Μ στο δυτικό τμήμα της κατασκευής καθαρού εμβαδού 28,88 τ.μ. 
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Επίσης πίσω από την μπασκέτα στο δυτικό τμήμα βρίσκεται ανοιχτός χώρος όπου θα είναι δυνατόν 

να τοποθετούνται οι μπασκέτες σε περιπτώσεις φιλικών αγώνων πετοσφαίρισης. 

Α.3.  Λειτουργίες Γυμναστηρίου – Κυκλοφορίες 

Για την ομαλή διεξαγωγή των εσωτερικών λειτουργιών του προπονητηρίου εξασφαλίζεται η 

ανεξάρτητη κίνηση των αθλητών και κοινού (πλήρης εσωτερικός διαχωρισμός των επιμέρους 

διαδρομών). Οι χώροι των αθλητών (αποδυτήρια, κτλ), καθώς και των προπονητών, είναι ελεγχόμενα 

προσπελάσιμοι από την περιοχή των θεατών.  Η κίνηση των αθλητών γίνεται απρόσκοπτα, με όσο το 

δυνατό μικρότερες διαδρομές προς και από τους διάφορους χώρους που θα χρησιμοποιούν και είναι 

ανεξάρτητη από τις κινήσεις των θεατών. Οι κινήσεις των θεατών δεν διασταυρώνονται με εκείνες 

των αθλητών και του προσωπικού του προπονητηρίου (εσωτερικές κυκλοφορίες εντός του κτιρίου). 

Ειδική μέριμνα έχει ληφθεί για Άτομα Μειωμένης Κινητικότητας. Για την άθλησή τους 

δημιουργούνται οι απαραίτητοι χώροι στα αποδυτήρια με ειδικές προδιαγραφές εξοπλισμού 

εξυπηρέτησης.  

Η πρόσβαση των θεατών προς τις πτυσσόμενες κερκίδες γίνεται από τις δύο εισόδους του 

προπονητηρίου. 

Η χάραξη των κερκίδων θα είναι τέτοια, ώστε κάθε θεατής από οποιαδήποτε θέση, να έχει 

άριστη ορατότητα σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών της ΓΓΑ.  

Α.4.  Αρχές σχεδιασμού για κίνηση ατόμων με ειδικές ανάγκες 

Για την εξυπηρέτηση των ατόμων με ειδικές ανάγκες, λαμβάνονται υπ’ όψιν οι σχετικές 

διατάξεις του Γ.Ο.Κ., του Κτιριοδομικού Κανονισμού, η υπ’ αρ. ΔΙΑΔΠ/26534/2-12-96 εγκύκλιος του 

Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, καθώς και οι οδηγίες - 

προδιαγραφές του [πρώην] Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Εξασφαλίζεται η ανεμπόδιστη προσπέλαση σε όλους τους 

χώρους, ατόμων με ειδικές ανάγκες και ειδικότερα ατόμων που κινούνται με αναπηρικό αμαξίδιο. 

Ειδικότερα : 

 Στα σημεία εισόδων στο κτίριο, όπου υπάρχει ανισοσταθμία μεταξύ εσωτερικού και 

εξωτερικού δαπέδου της τάξεως των 10εκ., αυτή καλύπτεται με την δημιουργία μικρής 

ράμπας 

 Όλα τα επίπεδα της διαμόρφωσης ενώνονται με ράμπες κλίσης 5% 

 Η προσπέλαση αναπηρικών αμαξιδίων γίνεται σε όλους τους χώρους (κατάλληλο άνοιγμα 

θυρών). 

 Όσον αφορά στην παρακολούθηση αγωνιστικών εκδηλώσεων από τα Α.Μ.Κ., αυτή θα γίνεται 

από το χώρο των κερκίδων, στον κάτω διάδρομο αυτών. Προβλέπονται επίσης, ενα W.C., για 

την εξυπηρέτηση της ειδικής αυτής κατηγορίας χρηστών του Γυμναστηρίου. 

 Θα υπάρχει κατάλληλος εξοπλισμός των κουφωμάτων, για την άνετη και ασφαλή χρήση τους. 

 Θα σημανθούν κατάλληλα όλες οι εξυπηρετήσεις. 

Α.5. Διαμορφώσεις περιβάλλοντα χώρου 

Με την κατασκευή του προπονητηρίου δεν θα σημειωθεί καμία αλλαγή στους υφιστάμενους 

ευρύτερους χώρους του Εθνικού Σταδίου Καλαμάτας. 

 

Β. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ -  ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΧΩΡΩΝ 

Β.1. Πολεοδομικά στοιχεία 

           Η συνολική έκταση του οικοπέδου καταλαμβάνει επιφάνεια 38786,79 μ
2
 και διέπεται από τους 

όρους Δόμησης που ορίζονται στο ΦΕΚ 92Δ/16-02-1990, όροι δόμησης Ανατολικής Παραλίας Δήμου 

Καλαμάτας. 

 Σ. Δ.  0,8 
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 Κάλυψη  50% 

 Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 11,00  

 Απόσταση Δ από όρια (4,10 μ.) 

 Χρήση γης: Αθλητισμός 

 

10 / 9 / 19  10 / 9 / 19    11 / 9 / 19 

Οι συντάξαντες 

 

Παναγιώτης Νασόπουλος 

Αρχιτέκτων Μηχανικός 

Ο Προϊστάμενος  

 

Παναγιώτης Νασόπουλος 

Αρχιτέκτων Μηχανικός 

Η αν. Διευθύντρια Τ. Υ. 

 

Χριστίνα Λυκουργιά  

Τοπογράφος Μηχανικός 

Γεώργιος Γιαννόπουλος 

Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός Τ.Ε. 

  

 

 

Ολοκληρώνοντας την εισήγησή του ο κ. Πρόεδρος αναφέρει τα εξής: 

 
Αντιλαμβάνεστε ότι η κατασκευή του προπονητηρίου είναι μια ανάγκη των νέων 
που αθλούνται στα ήδη στενά χωροταξικά πλαίσια του δημοτικού σταδίου. 

Δηλαδή, η εισήγηση της υπηρεσίας προέρχεται από τις ανάγκες των συνδημοτών μας για 
καλλίτερους χώρους, για ένα προπονητήριο και ένα γυμναστήριο σύγχρονων ευρωπαϊκών 
προδιαγραφών. 

Δεν επιβαρύνεται πολύ ο Δήμος, είναι  μέσα από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, ακούμε όλοι μας 
ότι έχουν βγει κονδύλια για τέτοια έργα. 

Νομίζω ότι εξυπηρετεί τις ανάγκες της περιοχής αλλά και της πόλης ολόκληρης, θα 
αποσυμφορήσει και το υπάρχον, το Δημοτικό Στάδιο Παραλίας, αλλά νομίζω ότι είναι και ένα 
ακόμα μεγαλύτερο κίνητρο ώστε η νεολαία μας να πηγαίνει προς αυτές τις κατευθύνσεις. 

Η γνώμη μας πέρα από θετική θα πρέπει να είναι ενθαρρυντική για ακόμη περισσότερα  
τέτοιου είδους κέντρα και στο μη κέντρο, δηλαδή πιο έξω από το κέντρο. 
 
 

 

Το Συμβούλιο της Κοινότητας Καλαμάτας, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει 
υπόψη του τα προαναφερόμενα, καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 65, 70 & 83 του Ν. 
3852/2010 «Καλλικράτης»,  όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Εκφράζει στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας τη σύμφωνη γνώμη του για την 
έγκριση της υπ’  αριθμ. 95/2019 μελέτης του έργου με τίτλο «Κατασκευή 
προπονητηρίου στο χώρο του Δημοτικού Σταδίου Καλαμάτας», με συνολικό 
προϋπολογισμό 1.300.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με την 
εισήγηση του Τμήματος Μελετών, Τοπογραφικών Αποτυπώσεων & Εφαρμογών της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης 
αυτής. 
 

 

 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Λύρας Παναγιώτης  1. Αλεξανδροπούλου Παναγιώτα 

  2. Αλεξόπουλος Δημήτριος 

  3. Αλεξόπουλος Ιωάννης 

  4. Βασιλοπούλου Παναγιώτα 

  5. Καλαμουδάκου Αλεξάνδρα 

  6. Μπάμπαλη Αικατερίνη 

  7. Τσαλίκης Δημήτριος 

  8. Τσώλης Ηλίας 

  9. Χαχής Ευάγγελος 

  10. Χουσέας Σταύρος 

 
 

Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα, 30 Σεπτεμβρίου 2019 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΛΥΡΑΣ 

 


