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Σελ. 1 από 2 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  17/2013 

∆ευτέρα  11  Νοεµβρίου 2013, 13:00   

ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΑΡ.ΘΕΜ. ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ 

  ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ  

077 1.  Γνωµοδότηση επί των προτάσεων οριοθέτησης των 
ρεµάτων της περιοχής «Παραλίας Βέργας ∆ήµου 
Καλαµάτας» σύµφωνα µε τη «Μελέτη επικαιροποίησης 
και συµπληρωµατικής οριοθέτησης ρεµάτων περιοχή 
¨Παραλίας Βέργας ∆ήµου Καλαµάτας¨». 

ΟΜΟΦΩΝΑ γίνεται εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για παροχή θετικής 
γνωµοδότησης ως προς την οριοθέτηση των ρεµάτων,  σύµφωνα µε την 
πρόταση του Τµήµατος Μελετών της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

078 2.  Ρυθµίσεις κυκλοφορίας και στάθµευσης για τη 
λειτουργία του φωτεινού σηµατοδότη στη διασταύρωση 
των οδών Κρήτης – Φιλελλήνων –  Μιαούλη. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΚΩΝ.) γίνεται εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για:  

1) απαγόρευση στάσης και στάθµευσης α) στην οδό Κρήτης (από την οδό 
Φαρών έως την οδό Ψαρών) στην κατεύθυνση προς την οδό Ψαρών 
από την οδό Φαρών έως τον υπόγειο κάδο απορριµµάτων µε εξαίρεση 
τις στάσεις αστικού λεωφορείου «Παπαφλέσσα» και «Κρήτης», β) 
στην οδό Κρήτης (από την οδό Φαρών έως την οδό Ψαρών) στην 
κατεύθυνση προς την οδό Φαρών από την οδό Ψαρών έως την οδό 
Μιαούλη και από την οδό Κανάρη έως την οδό Φαρών και γ) στις 
οδούς Φιλελλήνων και Μιαούλη σε απόσταση 20 µέτρων από το 
φωτεινό σηµατοδότη, 

2) µονοδρόµηση της οδού Μιαούλη µε κατεύθυνση προς τη 
σηµατοδοτούµενη διασταύρωση, 

3) απαγόρευση αριστερής στροφής από την οδό Κρήτης προς την οδό 
Φιλελλήνων, 

4) τοποθέτηση πληροφοριακής πινακίδας στη Λυκούργου για περιπορεία 
προς οδό Φιλελλήνων, 

σύµφωνα µε την πρόταση του Τµήµατος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας & 
Σήµανσης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

17 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1. ∆ηµόπουλος ∆ηµήτριος 4. Ριζάς Χρίστος 

2. Καραγιάννης Ανδρέας 5. Χριστόπουλος Ιωάννης 

3. Ντίντα Παναγιώτα 6. Μιχαλόπουλος Κων/νος 
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ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΑΡ.ΘΕΜ. ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ 

079 3.  Παραχώρηση ειδικών θέσεων στάθµευσης σε ΑµεΑ.  ΟΜΟΦΩΝΑ γίνεται εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την 
παραχώρηση δύο θέσεων στάθµευσης σε ΑµεΑ, επί των οδών Μεγ. 
Αλεξάνδρου και Βύρωνος, σύµφωνα µε την πρόταση του Τµήµατος 
Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας & Σήµανσης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών. 

080 4.  Καθορισµός χώρου στάσης ή στάθµευσης (πιάτσα) ταξί 
στον Αλµυρό. 

ΟΜΟΦΩΝΑ γίνεται εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για τον καθορισµό 
χώρου στάσης ή στάθµευσης (πιάτσα) ταξί στον Αλµυρό της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Βέργας, σύµφωνα µε την πρόταση του Τµήµατος 
Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας & Σήµανσης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών. 

081 5.  Παράταση προθεσµίας αλλαγής εξωτερικού 
χρωµατισµού των ταξί.  

ΟΜΟΦΩΝΑ γίνεται εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την παράταση 
της προθεσµίας αλλαγής του εξωτερικού χρωµατισµού των ταξί έως 
31/12/2014, σύµφωνα µε την πρόταση του Τµήµατος Συγκοινωνιών, 
Κυκλοφορίας & Σήµανσης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

082 6.  Έγκριση εισόδου – εξόδου οχηµάτων επί της οδού 
Ηρώων Πολυτεχνείου (Νέα Είσοδος) για «Συνεργείο 
µηχανικών µερών αυτοκινήτων».  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η είσοδος – έξοδος, σύµφωνα µε την εισήγηση 
του Τµήµατος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας & Σήµανσης της ∆ιεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών. 

083 7.  Έγκριση εισόδου – εξόδου οχηµάτων επί αγροτικής 
οδού στη θέση ¨Γράνα¨ ή ¨Στρογγυλή¨ Αντικαλάµου  
για «ΙΚΤΕΟ». 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η είσοδος – έξοδος, σύµφωνα µε την εισήγηση 
του Τµήµατος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας & Σήµανσης της ∆ιεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών. 

Καλαµάτα  14 Νοεµβρίου 2013 

Ο Γραµµατέας  Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 

  
 

Χρήστος Αλεξανδρόπουλος  ∆ηµήτριος Γ. ∆ηµόπουλος 
Αντιδήµαρχος Καλαµάτας 

 


