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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   20/2010 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   167/2010 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 28η Ιουνίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00  στο 

Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28, συνέρχεται στην 20η/2010 

συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 24-06-2010 

πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή - απόντος του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη 

Ε. Νίκα ο οποίος έχει μεταβεί στη Λάρισα σε συνάντηση εργασίας σχετικά με τη λειτουργία 

μονάδας επεξεργασίας στερεών αποβλήτων - ο Αντιπρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής 

κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης ως Προεδρεύων αυτής και από τα υπόλοιπα τακτικά μέλη οι κ.κ. 

1) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 2) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 3)  Κουδούνης Αργύριος και 4)  

Κουρκουτάς Γεώργιος.  

 

Δεν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος κ. Γιαννακούλας Γρηγόριος. 

 

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

συνεδρίασης. 
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον Προεδρεύοντα για συζήτηση το 1ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Χώροι στάθμευσης νότια της οδού Ναυαρίνου. 

 
Εισηγούμενος το θέμα ο Προεδρεύων αναφέρεται στο υπ΄ αριθμ. πρωτ. 13719/21-6-2010 
εισηγητικό σημείωμα του Τμήματος Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Καλαμάτας το οποίο έχει ως εξής:   
 
ΘΕΜΑ: Χώροι στάθμευσης νότια της οδού Ναυαρίνου 
 
ΣΧΕΤΙΚΑ:  Οι 7273/7-4-2010 και 8608/22-4-2010 αιτήσεις του κ. Θ.  Κουραβέλου 
 

Κάθε χρόνο και ιδιαίτερα την θερινή περίοδο προκύπτει πρόβλημα με τους χώρους 
στάθμευσης νότια της οδού Ναυαρίνου στο ύψος του Ξενοδοχείου  «ΧΑΪΚΟΣ» και της 
εκκλησίας της Ανάστασης. 

Προσεγγίζοντας το πρόβλημα διαπιστώσαμε ότι από την αρμόδια Κτηματική 
Υπηρεσία, υφίσταται εγκεκριμένη οριοθέτηση της γραμμής αιγιαλού και παραλίας καθ΄ όλο 
το εν λόγω μήκος, καθώς και ότι απέναντι από το Ξενοδοχείο «ΧΑΪΚΟΣ» και νότια του 
νότιου πεζοδρομίου της οδού,  υπάρχει ιδιωτικός χώρος επιφανείας 450 τ.μ. (βλ. συνημμένο 
σχέδιο) για στάθμευση τροχοφόρων του Ξενοδοχείου. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη  : 
1) Ο χώρος της παραλίας και ιδιαίτερα αυτός μετά την γραμμή αιγιαλού και προς την 
θάλασσα ανήκει κατ΄ αποκλειστικότητα στην κάλυψη δημόσιων και μόνο αναγκών. 
2) Την αναγκαιότητα για σωστή και πλήρη λειτουργία του νότιου πεζοδρομίου της οδού 
Ναυαρίνου, ( ιδιαίτερα τώρα αναβαθμίζεται με νέες εργασίες). 
3)Την λειτουργία του ποδηλατόδρομου και τους χώρους στάθμευσης γι΄ αυτόν. 
4) Την δημιουργία κατά μήκος της οδού Ναυαρίνου και στην ανάντι περιοχή χώρων 
στάθμευσης σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. 
5) Την λειτουργία ράμπας αναπήρων επί του αιγιαλού απέναντι από την εκκλησία 
Ανάστασης για την διευκόλυνσή τους για πρόσβαση στην θάλασσα. 
6)Την ανάγκη για την περιορισμένη και ελεγχόμενη στάθμευση οχημάτων στην ζώνη 
παραλίας. 

Εισηγούμαστε 
 
1)  Στην περιοχή απέναντι από την εκκλησία της Ανάστασης και εντός του πλάτους της 
ζώνης της παραλίας και μέρους της ζώνης αιγιαλού, νότια του υπάρχοντος πεζοδρομίου, να 
οριοθετηθεί  προσωρινά για την θερινή περίοδο όπως φαίνεται  στο συνημμένο σχέδιο 1.   
    α)  Περιορισμένος και ελεγχόμενος χώρος στάθμευσης μηχανών ανατολικά του 
υπάρχοντος περιπτέρου και 
    β)  Χώρος στάθμευσης για πέντε  (5) θέσεις αυτοκινήτων για ανθρώπους με ειδικές 
ανάγκες (ΑΜΕΑ) δίπλα και βόρεια της ράμπας πρόσβασης στην παραλία 

2) Να οριοθετηθεί αυστηρά ο χώρος των 450 τ.μ. για χώρος στάθμευσης απέναντι από το 
Ξενοδοχείο « ΧΑΪΚΟΣ » όπως φαίνεται στο συνημμένο σχέδιο 2 . 

3) Για όλη την  υπόλοιπη ζώνη  της παραλίας  και του  αιγιαλού ανατολικά της ιδιοκτησίας « 
ΚΟΙΛΑΚΟΥ» να απαγορεύεται αυστηρά κάθε είδους στάθμευση  μεταφορικών μέσων .- 
  
Συν/να :  1) Σχέδιο  1 
               2) Σχέδιο  2 
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Κοιν/ση : 1) Τμήμα  Μελετών 
               2) κ. Θ. Κουραβέλο  ΕΝΤΑΥΘΑ 
               

                
Για το τμήμα Μελετών           Ο  Δ/ντής   Τ.Υ.                Ο  Αντιδήμαρχος  
 
Πατσαρίνος Νικόλαος     Τζαμουράνης Βασίλειος      Γεώργιος  Σπίνος 
 Πολιτικός Μηχανικός        Πολιτικός  Μηχανικός                                                                 
 
(Στο φάκελο του θέματος, συνημμένα στο παραπάνω εισηγητικό σημείωμα, ήταν οι αιτήσεις 
του κ. Θ. Κουραβέλου και σχετικά σχεδιαγράμματα).  
 
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της το  
παραπάνω εισηγητικό σημείωμα,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας τη λήψη απόφασης για τη λήψη 
μέτρων στους χώρους στάθμευσης νότια της οδού Ναυαρίνου στο ύψος του 
Ξενοδοχείου «ΧΑΪΚΟΣ» και της εκκλησίας της Ανάστασης, όπως αυτά 
αναφέρονται στο υπ΄ αριθμ. πρωτ. 13719/23-6-2010 εισηγητικό σημείωμα του 
Τμήματος Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, 
το οποίο καταχωρείται αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης αυτής.  
 

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

Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ηλιόπουλος Παναγιώτης   1. Ηλιόπουλος Αθανάσιος   

  2. Κοσμόπουλος Βασίλειος  

  3. Κουδούνης Αργύριος 

  4. Κουρκουτάς Γεώργιος  
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Καλαμάτα 29  Ιουνίου  2010 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 


