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Σελ. 1 από 3 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  9/2016 

Τετάρτη  20 Ιουλίου 2016, 14:00   

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

  ΘΕΜΑ  ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ  

047  Προέγκριση ίδρυσης επιχείρησης υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης 
καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος στην ΤΖΑΒΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
ΤΟΥ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ (Τ.Κ. ΑΣΠΡΟΠΟΥΛΙΑΣ), σύµφωνα µε την εισήγηση 
του Τµήµατος Ελέγχων & Τήρησης  Λειτουργίας Καταστηµάτων & 
Επιχειρήσεων της ∆ιεύθυνσης ∆ηµοτικής Αστυνοµίας. 

  ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ  

048 1.  Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις γύρω από το Μέγαρο Χορού 
Καλαµάτας (οδός Κουµουνδούρου κλπ). 

ΟΜΟΦΩΝΑ γίνεται εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για τις 
παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθµίσεις:  

i. τη µονοδρόµηση του τµήµατος της οδού Ανθέων, που είναι 
παράλληλη και βόρεια των σιδηροδροµικών γραµµών, µεταξύ 
Αρτέµιδος και Αλέξ. Κουµουνδούρου και την απαγόρευση της 
στάθµευσης και στις δύο πλευρές, πλην των θέσεων που υπάρχουν 
στην ειδικά διαµορφωµένη εσοχή, 

ii. τη διατήρηση της διπλής κατεύθυνσης στο τµήµα της οδού 
Ανθέων, που είναι παράλληλη και βόρεια των σιδηροδροµικών 
γραµµών, µεταξύ Αλέξ. Κουµουνδούρου και Ναπολέων Λαπαθιώτη 
και την απαγόρευση της στάθµευσης και στις δύο πλευρές, 

iii. τη µονοδρόµηση της οδού Αλέξ. Κουµουνδούρου από τις γραµµές 
του τραίνου έως την οδό Κλαδά, 

iv. την διατήρηση της απαγόρευσης στάθµευσης στο τµήµα της οδού 
Κλαδά, από την οδό Αλέξ. Κουµουνδούρου έως την οδό Αρτέµιδος, 
στη δεξιά πλευρά της οδού, 

09 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1. Καραγιάννης Ανδρέας 5. Ντίντα Παναγιώτα 

2. Βεργόπουλος ∆ηµήτριος 6. Κουτίβας Ηλίας 

3. ∆ηµόπουλος ∆ηµήτριος 7. Αντωνόπουλος Μιχαήλ 

4. Μαρινάκης Σαράντος  
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v. την απαγόρευση στάθµευσης στο τµήµα της οδού Αρτέµιδος, από 
την οδό Κλαδά έως τις γραµµές του τρένου, λόγω της λειτουργίας 
φωτεινού σηµατοδότη, πλην των οχηµάτων που σταθµεύουν στην 
ειδικά διαµορφωµένη εσοχή, 

vi. τον καθορισµό των προτεραιοτήτων, µε την οδό Κλαδά να 
συνεχίζει να έχει προτεραιότητα έναντι της οδού Αλέξ. 
Κουµουνδούρου και στις υπόλοιπες διασταυρώσεις των οδών να 
ισχύουν τα όσα αναφέρονται στον Κ.Ο.Κ. (φωτεινοί σηµατοδότες, 
προτεραιότητα από δεξιά, κ.λ.π.), 

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

049 2.  Παραχώρηση µε µίσθωση αποκλειστικής θέσης στάθµευσης. ΟΜΟΦΩΝΑ γίνεται εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για 
παραχώρηση µε µίσθωση µιας θέσης στάθµευσης για επαγγελµατική 
χρήση, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήµατος, επί της οδού Βασ. 
Κων/νου 3,  σύµφωνα µε την πρόταση του Τµήµατος Συγκοινωνιών, 
Κυκλοφορίας & Σήµανσης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

050 3.  Τροποποίηση ρυµοτοµικού σχεδίου για άρση ρυµοτοµικής 
απαλλοτρίωσης στα Ο.Τ. 834 και 835 του Ρυµοτοµικού 
Σχεδίου Πόλεως Καλαµάτας. 

ΟΜΟΦΩΝΑ γίνεται εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για 
τροποποίηση του ρυµοτοµικού σχεδίου, σε συµµόρφωση δικαστικής 
απόφασης, σύµφωνα µε την πρόταση του Τµήµατος Τοπογραφικών – 
Πολεοδοµικών Εφαρµογών & Χωροταξίας της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας. 

051 4.  Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης επί της οδού Ηρώων 
Πολυτεχνείου για υπό ίδρυση ¨Πρατηρίου υγρών καυσίµων 
µετά πλυντηρίου – λιπαντηρίου¨. 

ΟΜΟΦΩΝΑ γίνεται εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για έγκριση της 
κυκλοφοριακής σύνδεσης, σύµφωνα µε την πρόταση του Τµήµατος 
Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας & Σήµανσης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών. 

052 5.  Έγκριση εισόδου – εξόδου οχηµάτων επί της oδού Κρήτης, 
Ο.Τ. 70, για «αλλαγή χρήσης από κατοικία σε κύριο 
ξενοδοχειακό κατάλυµα».   

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

053 6.  Έγκριση εισόδου – εξόδου οχηµάτων επί της οδού Ηρώων 
Πολυτεχνείου, εκτός σχεδίου, για ίδρυση «συνεργείου 
επισκευής τροχών αυτοκινήτων». 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η είσοδος – έξοδος, σύµφωνα µε την εισήγηση 
του Τµήµατος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας & Σήµανσης της 
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 
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054 7.  Επί αιτήµατος για κυκλοφορία Τουριστικού Τρένου στην 
Καλαµάτα. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΚΑΤΑ ο κ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ) γίνεται εισήγηση 
στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο περί παροχής θετικής γνωµοδότησης για την 
κυκλοφορία Τουριστικού Τρένου, την αφετηρία (Αρτέµιδος & Νικ. 
Πλαστήρα), τη διαδροµή και τις στάσεις (4), σύµφωνα µε την πρόταση 
του Τµήµατος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας & Σήµανσης της 
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

055 8.  Έγκριση µελέτης µε τίτλο «Αποκατάσταση βλαβών έργων 
υποδοµής (τοίχοι αντιστήριξης, αποκατάσταση καθιζήσεων, 
διευθέτηση οµβρίων κλπ.)». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ ο κ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ) εγκρίνεται η υπ’ 
αριθµ. 67/2016 µελέτη, προϋπολογισµού 35.000,00 €, µε ΦΠΑ, 
σύµφωνα µε την πρόταση του Τµήµατος Μελετών της ∆ιεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών. 

056 9.  Έγκριση µελέτης µε τίτλο «Επισκευή γηπέδου Άριος». ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η υπ’ αριθµ. 70/2016 µελέτη, προϋπολογισµού 
12.700,00 €, µε ΦΠΑ, σύµφωνα µε την πρόταση του Τµήµατος 
Μελετών της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

057 10.  Ανάκληση µέρους της υπ΄ αριθµ. 51/2015 απόφασης 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά την αφαίρεση 
τριών δένδρων στην οδό Πύλου. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η ανάκληση της απόφασης ως προς την 
αφαίρεση τριών δένδρων στην οδό Πύλου και η µη αφαίρεση των 
δένδρων αυτών, σύµφωνα µε την εισήγηση του Τµήµατος 
Γεωτεχνικών Έργων της ∆ιεύθυνσης  Γεωτεχνικών Υπηρεσιών. 

058 11.  Αφαίρεση δένδρων στην οδό Ναυαρίνου και στην οδό 
Μιχάλου. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΚΑΤΑ ο κ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ) εγκρίνεται η 
αφαίρεση έξι φοινικοειδών στην οδό Ναυαρίνου και τεσσάρων στην 
οδό Μιχάλου, σύµφωνα µε την εισήγηση του Τµήµατος Γεωτεχνικών 
Έργων της ∆ιεύθυνσης  Γεωτεχνικών Υπηρεσιών. 

Καλαµάτα  25  Ιουλίου 2016 

Ο Γραµµατέας  Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

  
 
 

Χρήστος Αλεξανδρόπουλος  Ανδρέας Ν. Καραγιάννης 
Αντιδήµαρχος Καλαµάτας 

 


