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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 10/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ 42/2015

Στην Καλαμάτα σήμερα, τη 12η Οκτωβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, στην αίθουσα
συνεδριάσεων, στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28, συνέρχεται στην υπ΄
αριθμ. 10/2015 συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας, μετά την με
αριθμ. πρωτ. 48439/07-10-2015 πρόσκληση του Αναπληρωτή Προέδρου, η οποία επιδόθηκε
στα τακτικά μέλη του Συμβουλίου.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Συμβουλίου
Πρόεδρος του Σώματος, 2)

οι κ.κ. : 1) Φοίφα Τασία,

Αθανασοπούλου Αικατερίνη, 3) Αντωνόπουλος Αθανάσιος, 4)

Γαϊτάνης Φώτιος, 5) Ζόμπολος Χρήστος, 6) Κατσαράκης Πέτρος, 7) Μπιτσάνης Νικόλαος
(προσέλευση στην υπ΄ αριθμ. 43 απόφαση), 8) Ξανθάκη Αθηνά (προσέλευση στην υπ΄ αριθμ.
44 απόφαση), 9) Τσιφιλιτάκος Δημήτριος και 10) Ψυλάκη Μαρία.

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν, τα μέλη κ.κ. 1) Θωμόπουλος Δημήτριος, 2) Κοκκίνη
Ευαγγελία, 3) Λεβέντη Ναταλία, 4) Λύρας Παναγιώτης και 5) Μητσέας Δημήτριος.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος του Συμβουλίου, κηρύσσει την έναρξη
της συνεδρίασης.
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……………………………………………………………………………………………………………...
Στη συνέχεια εισάγεται από την Πρόεδρο του Συμβουλίου για συζήτηση το 2ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης με τίτλο :
Έγκριση της μελέτης με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις Καλαμάτας 2015».
Εισηγούμενη το θέμα η κα Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 46956/30-9-2015
εισήγηση του Τμήματος Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, καθώς και
στην Τεχνική Έκθεση της υπ΄ αριθμ. 77/2015 μελέτης του Τμήματος Μελετών της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου που είναι συνημμένη στην παραπάνω εισήγηση και ήταν όλα
στο φάκελο του θέματος προς ενημέρωση, αναλυτικά έχουν ως εξής:

ΘΕΜΑ: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 2015»
Σας αποστέλλουμε αντίγραφο της υπ. αριθ. 77/2015 μελέτης του έργου με τίτλο
«Ασφαλτοστρώσεις Καλαμάτας 2015», προϋπολογισμού 100.000,00 € με ΦΠΑ και
παρακαλούμε για την έγκριση σας.
Συν/να : η 77 / 2015 μελέτη του έργου.
Ο Εισηγητής

Μπίτσικας Παναγιώτης
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Ο Προϊστάμενος
του Τμήματος Μελετών

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Παναγιώτης Νασόπουλος

Τζαμουράνης Βασίλειος

Αρχιτέκτων Μηχανικός

Πολιτικός Μηχανικός

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να γίνουν εργασίες βελτίωσης της βατότητας
των κεντρικών αλλά και δευτερευόντων δρόμων της πόλεως Καλαμάτας. Πιο συγκεκριμένα
πρόκειται να γίνουν τα εξής :
Α. Ανακατασκευές νέων ταπήτων: τομή με ασφαλτοκόπτη (όπου απαιτείται) καθαίρεση
παλαιού τάπητα με φρέζα (ή με σκαπτικό μηχάνημα), ισοπεδωτική (όπου απαιτείται),
συγκολλητική και κατασκευή ασφαλτικού τάπητα κυκλοφορίας.
1. Οδός Αριστομένους – πάρκο – λέσχη αξιωματικών, από Σοφοκλέους έως
Πινδάρου
(4,55 Χ 32,00) + (4,00 Χ 38,00) = 145,60 + 152,00 = 297,60 μ2
2. Οδός Ευριπίδου (πάρκο) από Αριστομένους προς Φιλελλήνων
10,35 Χ 25,00 = 258,75 μ2
3. Οδός Μητροπολίτου Μελετίου από Παλαιολόγου έως Φαρών – Φάριος (κεντρική
λωρίδα)
3,57 Χ 140,00 = 500,00 μ2
4. Οδός Κεφάλα από Νέδοντος πέραν της Χρ. Παγώνη έως όρια πλατείας
ανατολικά του Σιδηροδρομικού Σταθμού
(9,57 X 23,00) + (7,80 Χ 70,50) = 220,10 + 549,90 μ2 = 770,00 μ2
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5. Οδός Καζαντζάκη (Ράχη) από Αγ. Γεωργίου – Σουλίου – Φορμίωνος, έως
Στενυκλάρους
3,90 Χ 145,00 = 565,50 μ2
6. Οδός Νέδοντος (Δημαρχείο)
7,50 Χ 30,00 = 225,00 μ2
7. Οδός Α. Σκιά από Β. Όλγας (ΕΛΤΑ) έως Β. Σοφίας
4,00 Χ 50,00 = 200,00 μ2
8. Κόμβος παλαιού ΚΤΕΛ (Αρτέμιδος – Μεσσήνης – Είρας) = 150,00 μ2
ΣΥΝΟΛΟ Α : 2966,85 μ2
Β. Κατασκευές ταπήτων : ασφαλτική προεπάλειψη, συγκολλητική στρώση όπου απαιτείται
και κατασκευή νέου ασφαλτοτάπητα
1. Ανώνυμες οδοί στον οικισμό Φραγκοπήγαδο (φθαρμένοι τσιμεντόδρομοι) συνολικής
επιφάνειας 800,00 μ2 και εξομάλυνση επιφάνειας οδοστρώματος στην πάροδο
Περγάμου (Ράχη), από ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους
ΣΥΝΟΛΟ Β: 800,00 μ2
Γ. Κατασκευές νέων δρόμων : χωματουργικές εργασίες- καθαιρέσεις – εκσκαφές (όπου
απαιτείται), κρασπεδόρειθρα (όπου απαιτείται) οδοστρωσία (όπου απαιτείται), καθαίρεση
οδοστρώματος, ισοπέδωση με διαμορφωτήρα (όπου απαιτείται), προεπάλειψη και κατασκευή
ασφαλτοτάπητα :
1. Οδός 9ου Συντάγματος Πεζικού από οδό Ορλάντου έως Σοφούλη
Κατασκευή υπόβασης ρειθροκρασπέδων και βάσης οδού (0,60 Χ 100,00 Χ 2) + (10,50 Χ
100,00) = 120,00 + 1050,00 = 1170,00 μ2
Συνολική επιφάνεια παρεμβάσεων = 1170,00 μ2 - 120,00 μ2 = 1050,00 μ2 επιφάνεια
ασφαλτόστρωσης
ΣΥΝΟΛΟ Γ : 1050,00 μ2
Σύνολο Α + Β + Γ : 2966,85 + 800,00 + 1050,00 = 4816,85 μ2
Κατά την εκτέλεση του έργου πέραν των προβλεπόμενων από την ΓΣΥ και ΕΣΥ
υποχρέωση του αναδόχου είναι :
1. Σχέδιο που θα υποβληθεί στην Τ.Υ. για την εκτροπή της κυκλοφορίας όταν ο δρόμος
ανακατασκευάζεται, σε άλλους παράπλευρους δρόμους.
2. Μέτρα ασφαλείας, κυκλοφοριακή ρύθμιση και σήμανση στους υπό συντήρηση δρόμους .
3. Ενημέρωση των ιδιοκτητών δυο μέρες πριν την ασφαλτόστρωση του δρόμου τους.
4. Απομάκρυνση όλων των σταθμευμένων αυτοκινήτων με ευθύνη του αναδόχου κατά την
εκτέλεση
των
εργασιών
ασφαλτόστρωσης
(συμπεριλαμβανομένων
και
των
εγκαταλελειμμένων τα οποία θα απομακρυνθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες μετά τις
ενέργειες του αναδόχου.
5.Να διαθέτει τα απαραίτητα μηχανήματα,
οχήματα ή χέρια
ασφαλτοστρώσει δρόμους πλάτους μικρότερου των 3,00μ.

ώστε να μπορεί να

6. Η ασφαλτόστρωση των δρόμων να γίνεται έντεχνα ώστε να επιτυγχάνεται η τέλεια
συναρμογή του υφιστάμενου ρείθρου με τον ασφαλτοτάπητα (χωρίς δόντι).
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7. Η ζύγιση της συνολικής ποσότητας ασφαλτομίγματος που θα χρησιμοποιηθεί –
διαστρωθεί ως ισοπεδωτική στρώση σε κατάλληλη γεφυροπλάστιγγα παρουσία
του επιβλέποντος του έργου ή των μελών της επιτροπής παραλαβής αυτού.
8. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου θα λαμβάνονται δείγματα ελέγχου
ποιότητας του ασφαλτομίγματος από τον ανάδοχο παρουσία του επιβλέποντος.
Με τις συγκεκριμένες εργασίες που έχουν προβλεφθεί στη μελέτη, θα επιτευχθεί η
ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων σε όλο το πλάτος των οδών, η καλύτερη πρόσβαση των
δημοτών και η εξυπηρέτηση κατοικιών που υπάρχουν στη περιοχή.
Για την σύνταξη της μελέτης χρησιμοποιήθηκαν άρθρα ( ΟΔΟ), (ΥΔΡ) (ΟΙΚ) από τον
πίνακα τιμών μονάδος εργασιών έργων οδοποιίας, υδραυλικών και οικοδομικών του
ΥΠΕΧΩΔΕ της 19.03.2013, και νέα άρθρα.
Το έργο έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα του οικονομικού έτους 2015 με ΚΑ
30.7323.33 και χρηματοδότηση για το έτος 2015 με το ποσό των 100.000,00 € από
πιστώσεις Δ.Π.
Επειδή το έργο θα δημοπρατηθεί προβλέπεται δαπάνη ΓΕ & ΟΕ 18%, απρόβλεπτα
15% , αναθεώρηση και ΦΠΑ 23%.
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
30/9/2015
O ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΠΑΝ/ΤΗΣ ΜΠΙΤΣΙΚΑΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜ. ΜΕΛΕΤΩΝ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 30 /9 /2015
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ

ΠΑΝ/ΤΗΣ ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ
ΑΡΧΙΤ. ΜΗΧ/ΚΟΣ

Επί του θέματος διεξάγεται διαλογική συζήτηση η οποία έχει ως εξής:

ΖΟΜΠΟΛΟΣ: Είμαστε υπέρ, αλλά χρειάζονται να γίνουν κι άλλες ασφαλτοστρώσεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σ’ αυτό συμφωνούμε, σ’ αυτό συμφωνούμε.
ΖΟΜΠΟΛΟΣ: …………. (δεν ακούγεται)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα ενημερωθείτε επ’ αυτού.
ΓΑΪΤΑΝΗΣ: Εάν τα κάνει ο Δήμος υπέρ.
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ: Εγώ είμαι υπέρ των ασφαλτοστρώσεων, είμαι επιφυλακτική στα ποσά, γι’
αυτό λευκό.

Το Συμβούλιο με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη του τα
προαναφερόμενα, τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010, καθώς επίσης και την υπ’
αριθμ. 430/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας σύμφωνα με την οποία
μεταβιβάστηκαν στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ορισμένες αρμοδιότητες αυτού, μεταξύ των
οποίων και η έγκριση των μελετών έργων που συντάσσονται από τις υπηρεσίες του Δήμου για
την υλοποίηση του ετησίου συγκεκριμένου τεχνικού προγράμματος του Δήμου, πλην εκείνων:
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α. που χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερης σημασίας για το Δήμο και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
κρίνει ότι πρέπει να εισηγηθεί την έγκρισή τους από το Δημοτικό Συμβούλιο
β. που από τις ανάγκες ένταξής τους σε ευρωπαϊκά επιχειρησιακά προγράμματα απαιτείται η
απόφαση έγκρισης από το Δημοτικό Συμβούλιο,
μειοψηφούσης της κας Αθανασοπούλου, η οποία δηλώνει ΛΕΥΚΗ ψήφο, κατά πλειοψηφία,
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
Εκφράζει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμάτας τη σύμφωνη
γνώμη του επί της με αριθμ. πρωτ. 46956/25-9-2015 καταχωρούμενης στο
ιστορικό της απόφασης αυτής εισηγήσεως του Τμήματος Μελετών της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας που αφορά στην με αριθμ. 77/2015,
εκπονηθείσα από το Τμήμα Μελετών, μελέτη με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις
Καλαμάτας 2015», προϋπολογισμού 100.000,00 €, με ΦΠΑ, η Τεχνική Έκθεση της
οποίας καταχωρείται αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης αυτής.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Φοίφα Τασία

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Αθανασοπούλου Αικατερίνη
2. Αντωνόπουλος Αθανάσιος
3. Γαϊτάνης Φώτιος
4. Ζόμπολος Χρήστος
5. Κατσαράκης Πέτρος
6. Μπιτσάνης Νικόλαος
7. Ξανθάκη Αθηνά
8. Τσιφιλιτάκος Δημήτριος
9. Ψυλάκη Μαρία
Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα, 22 Οκτωβρίου 2015
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΤΑΣΙΑ ΦΟΙΦΑ

Ο Γραμματέας

Χρήστος Αλεξανδρόπουλος
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