
          
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Πύλος 27 Νοεμβρίου 2019
     ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                                                        Αριθμ. Πρωτ.: 17939
             Δ Η Μ Ο Σ   
  Π Υ Λ Ο Υ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ
   Πλ. Νέστορος – ΠΥΛΟΣ
Πληροφορίες: Αναστασία Γιαλλελή
Τηλ.:   2723360230

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   ΓΙΑ   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   ΤΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ   ΖΩΗΣ      
                              

Π  Ρ  Ο  Σ:   τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους – Μέλη

ΤΑΚΤΙΚΑ
Βουγιούκας Θεόδωρος του Νικολάου
Γαϊτάνης Δημήτριος του Βασιλείου
 Δημήτριος Σιψάς του Γεωργίου
 Άγγελος Μπίζος του Νικολάου
 Περικλής Κοντογόνης του Γεωργίου
 Αργύριος Καστόρας του Νικολάου

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ

Νικόλαος  Γιαννακόπουλος  του  Παναγιώτη 
Νικόλαος Βάγγαλης του Ανδρέα 
Νικόλαος Γαραντζιώτης του Βλασίου

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος (τακτικά μέλη), παρακαλείστε να ενημερώσετε αναπληρωματικό μέλος ανά κατηγορία και σειρά  
εκλογής όπως φαίνεται ανωτέρω

Κοινοποίηση: Επικεφαλείς Δημοτικών Παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου:
1) κ. Καφαντάρη Δημήτριο
2) κ. Βρεττάκο Δημήτριο

3) κ. Κανάκη Ηλία
4)κα. Αποστολοπούλου Σοφία

5)κ.κ. Πρόεδροι Κονοτήτων Κορώνης, Βασιλιτσίου, Χώρας, Ρωμανού

          Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πύλου - Νέστορος, έχοντας υπόψη 

του τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 & 75 του νόμου 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010 τ. Α.΄) όπως 

αυτές  τροποποιήθηκαν  από  τους  νόμους  4555/2018  Φ.Ε.Κ.  133/Α/19-07-2018  και  4623/2019 

Φ.Ε.Κ. 134/Α/09-08-2019 και ισχύουν σήμερα, σας προσκαλεί σε δημόσια  τακτική συνεδρίαση, 

στην Πύλο και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πύλου - Νέστορος (1ος 

όροφος), την 2η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, με τα παρακάτω θέματα στην 

ημερήσια διάταξη:  

ΘΕΜΑ 1  ο  : Λήψη απόφασης περί μη διακοπής λειτουργίας επιχείρησης που βρίσκεται στην Τ.Κ. 

Ρωμανού παραλία Γλυφαδάκι του Δήμου Πύλου – Νέστορος η οποία λειτουργεί με την υπ’ αριθμ 

1008366 (ver.1) γνωστοποίηση λειτουργίας επιχείρησης λόγω συμμόρφωσης της επιχείρησης και 

εξάλειψης της αλλαγής - επέκτασης - ουσιώδης τροποποίησης των όρων λειτουργίας της κατόπιν 

του  υπ΄αρίθμ.  56435/04.10.2019  (  αριθμ.  πρωτ.Δήμου  16133/23-10-2019)  εγγράφου  του 

Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου Μεσσηνίας, της υπ’ αριθμ 17554/20-



11-2019  εισήγησης  της  Δ/νσης  Ανάπτυξης  &  Κοιν.  Μέριμνας  και  σε  συνέχεια  της  υπ’  αριθμ. 

19/2019 (ΑΔΑ: 62ΨΣΩ1Β-ΖΕ7) απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πύλου - 

Νέστορος. 

ΘΕΜΑ   2  ο  : Λήψη απόφασης περί οριστικής ανάκλησης άδειας λειτουργίας καταστήματος υπ’ αριθ. 

14279/25/2015 (οριστικής  διακοπής  λειτουργίας) «ΑΝΑΨΥΧΗΣ» που  βρίσκεται  στην  Τ.Κ. 

Πετροχωρίου του Δήμου Πύλου – Νέστορος λόγω αλλαγής - επέκτασης - ουσιώδης τροποποίηση 

των  όρων  λειτουργίας τους κατόπιν  των  υπ΄αρίθμ.  44055/05.10.2018  (αριθμ.  πρωτ.Δήμου 

15502/06-11-2018) και 38499/04-10-2019 εγγράφων του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής & 

Υγειονομικού  Ελέγχου  Μεσσηνίας, της  υπ’  αριθμ  17557/20-11-2019  εισήγησης  της  Δ/νσης 

Ανάπτυξης & Κοιν. Μέριμνας και σε συνέχεια των υπ’ αριθμ και σε συνέχεια της υπ’ αριθμ 17/2019 

(ΑΔΑ: ΨΙΗΞΩ1Β-Φ22) απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πύλου - Νέστορος . 

ΘΕΜΑ   3  ο  : Λήψη απόφασης περί οριστικής ανάκλησης άδειας λειτουργίας καταστήματος υπ’ αριθ. 

21705/36/2013 «ΜΑΖΙΚΗΣ  ΕΣΤΙΑΣΗΣ  ΠΛΗΡΟΥΣ  ΓΕΥΜΑΤΟΣ που  βρίσκεται  στην  Τ.Κ. 

Πετροχωρίου του Δήμου Πύλου – Νέστορος λόγω αλλαγής - επέκτασης - ουσιώδης τροποποίηση 

των  όρων  λειτουργίας τους κατόπιν  των  υπ΄αρίθμ.  44055/05.10.2018  (αριθμ.  πρωτ.Δήμου 

15502/06-11-2018) και 38499/04-10-2019 εγγράφων του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής & 

Υγειονομικού  Ελέγχου  Μεσσηνίας, της  υπ’  αριθμ  17557/20-11-2019  εισήγησης  της  Δ/νσης 

Ανάπτυξης & Κοιν. Μέριμνας και σε συνέχεια των υπ’ αριθμ και σε συνέχεια της υπ’ αριθμ 18/2019 

(ΑΔΑ: ΨΠΞΧΩ1Β-ΛΩΛ) απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πύλου - Νέστορος.

ΘΕΜΑ  4  ο  : Λήψη  απόφασης  περί προσωρινής  διακοπής  λειτουργίας  –  ανάκληση  άδειας 

επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕ  - ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ», ιδιοκτησίας του Β. Ν. του Χ. 

που βρίσκεται στην Κοινότητα  Κορώνης του Δήμου Πύλου Νέστορος και η οποία λειτουργεί με 

την  υπ’  αριθμ.  941/06/22-05-1998  άδεια  λειτουργίας λόγω  έλλειψης  μέτρων  και  μέσων 

πυροπροστασίας σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 6351/Φ.701.1/10.09.2019 έγγραφο της Πυροσβεστικής 

Υπηρεσίας Καλαμάτας και της παραγράφου (Α) της υπ’ αριθμ 17756/22-11-2019 εισήγησης της 

Δ/νσης Ανάπτυξης & Κοιν. Μέριμνας.

ΘΕΜΑ  5  ο  : Λήψη  απόφασης  περί προσωρινής  διακοπής  λειτουργίας  –  ανάκληση  άδειας 

επιχείρησης  υγειονομικού  ενδιαφέροντος  «ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ»,  ιδιοκτησίας  του Τ.  Α.  του  Ν.  που 

βρίσκεται στην Κοινότητα  Κορώνης του Δήμου Πύλου Νέστορος και η οποία λειτουργεί με την υπ’  

αριθμ. 3053/06/27-06-2005 άδεια λειτουργίας λόγω έλλειψης μέτρων και μέσων πυροπροστασίας 

σύμφωνα  με  το  υπ’  αριθ.  6351/Φ.701.1/10.09.2019  έγγραφο  της  Πυροσβεστικής  Υπηρεσίας 

Καλαμάτας και  της  παραγράφου (Β) της υπ’  αριθμ 17756/22-11-2019 εισήγησης της Δ/νσης 

Ανάπτυξης & Κοιν. Μέριμνας.



ΘΕΜΑ  6  ο  : Λήψη  απόφασης  περί προσωρινής  διακοπής  λειτουργίας  –  ανάκληση  άδειας 

επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος  «ΜΙΚΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ – ΚΑΦΕ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - 

ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ»,  ιδιοκτησίας  της Γ.  Α.  του  Δ.  που βρίσκεται  στην Κοινότητα   Βασιλιτσίου  του 

Δήμου  Πύλου  Νέστορος  και  η  οποία  λειτουργεί  με  την  υπ’  αριθμ.  2465/14/27-12-1999  άδεια 

λειτουργίας λόγω  έλλειψης  μέτρων  και  μέσων  πυροπροστασίας  σύμφωνα  με  το  υπ’  αριθ. 

6351/Φ.701.1/10.09.2019  έγγραφο  της  Πυροσβεστικής  Υπηρεσίας  Καλαμάτας και  της 

παραγράφου (Γ) της υπ’  αριθμ 17756/22-11-2019 εισήγησης της Δ/νσης Ανάπτυξης  & Κοιν. 

Μέριμνας.

ΘΕΜΑ  7  ο  : Λήψη  απόφασης  περί προσωρινής  διακοπής  λειτουργίας  –  ανάκληση  άδειας 

επιχείρησης  υγειονομικού  ενδιαφέροντος  «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ»,  ιδιοκτησίας  του Γ.  Φ.  του  Α.  που 

βρίσκεται  στην  Κοινότητα   Κορώνης  του  Δήμου  Πύλου  Νέστορος  λόγω έλλειψης  μέτρων  και 

μέσων  πυροπροστασίας  σύμφωνα  με  το  υπ’  αριθ.  6351/Φ.701.1/10.09.2019  έγγραφο  της 

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καλαμάτας και της παραγράφου (Δ) της υπ’ αριθμ 17756/22-11-2019 

εισήγησης της Δ/νσης Ανάπτυξης & Κοιν. Μέριμνας.

ΘΕΜΑ  8  ο  : Λήψη  απόφασης  περί προσωρινής  διακοπής  λειτουργίας  –  ανάκληση  άδειας 

επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος  «ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ», ιδιοκτησίας της Δ. Ι.  που βρίσκεται 

στην Κοινότητα  Κορώνης του Δήμου Πύλου Νέστορος και η οποία λειτουργεί με την υπ’ αριθμ. 

547/02/03-04-2000  άδεια  λειτουργίας λόγω  έλλειψης  μέτρων  και  μέσων  πυροπροστασίας 

σύμφωνα  με  το  υπ’  αριθ.  6351/Φ.701.1/10.09.2019  έγγραφο  της  Πυροσβεστικής  Υπηρεσίας 

Καλαμάτας και  της  παραγράφου (Ε) της  υπ’  αριθμ 17756/22-11-2019 εισήγησης της  Δ/νσης 

Ανάπτυξης & Κοιν. Μέριμνας.

ΘΕΜΑ  9  ο  : Λήψη  απόφασης  περί προσωρινής  διακοπής  λειτουργίας  –  ανάκληση  άδειας 

επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ», ιδιοκτησίας του Μ. Σ. 

του Γ. που βρίσκεται στην Κοινότητα  Κορώνης του Δήμου Πύλου Νέστορος και η οποία λειτουργεί 

με  την  υπ’  αριθμ.  4027/11/15-03-2012  άδεια  λειτουργίας λόγω  έλλειψης  μέτρων  και  μέσων 

πυροπροστασίας σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 6351/Φ.701.1/10.09.2019 έγγραφο της Πυροσβεστικής 

Υπηρεσίας Καλαμάτας και της παραγράφου (ΣΤ) της υπ’ αριθμ 17756/22-11-2019 εισήγησης της 

Δ/νσης Ανάπτυξης & Κοιν. Μέριμνας.

ΘΕΜΑ  10  ο  : Λήψη  απόφασης  περί προσωρινής  διακοπής  λειτουργίας  –  ανάκληση  άδειας 

επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΤΑΒΕΡΝΑ - ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ», ιδιοκτησίας του Σ. Δ. του 

Π. που βρίσκεται στην Κοινότητα  Κορώνης του Δήμου Πύλου Νέστορος και η οποία λειτουργεί με 

την  υπ’  αριθμ.  1702/07/17-09-1998  άδεια  λειτουργίας λόγω  έλλειψης  μέτρων  και  μέσων 



πυροπροστασίας σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 6351/Φ.701.1/10.09.2019 έγγραφο της Πυροσβεστικής 

Υπηρεσίας Καλαμάτας και της παραγράφου (Ζ) της υπ’ αριθμ 17756/22-11-2019 εισήγησης της 

Δ/νσης Ανάπτυξης & Κοιν. Μέριμνας.

ΘΕΜΑ 11  ο  : Λήψη απόφασης περί οριστικής διακοπής λειτουργίας – ανάκληση άδειας επιχείρησης 

υγειονομικού  ενδιαφέροντος  «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ  -  ΤΑΒΕΡΝΑ»,  ιδιοκτησίας  του Σ.  Π.  του  Κ.  που 

βρίσκεται στην Κοινότητα  Κορώνης του Δήμου Πύλου Νέστορος και η οποία λειτουργεί με την υπ’  

αριθμ. 2918/05/04-09-2000 άδεια λειτουργίας λόγω έλλειψης μέτρων και μέσων πυροπροστασίας 

σύμφωνα  με  το  υπ’  αριθ.  6351/Φ.701.1/10.09.2019  έγγραφο  της  Πυροσβεστικής  Υπηρεσίας 

Καλαμάτας και  της  παραγράφου (Η) της υπ’  αριθμ 17756/22-11-2019 εισήγησης της Δ/νσης 

Ανάπτυξης & Κοιν. Μέριμνας.

ΘΕΜΑ 12  ο  : Λήψη απόφασης περί μη διακοπής λειτουργίας επιχείρησης η οποία λειτουργεί με την 

υπ’ αριθμ 1048354/27-02-2018 γνωστοποίηση λειτουργίας επιχείρησης  ιδιοκτησίας της Π.Μ. & 

Π.Κ.  Ο.Ε.  που  βρίσκεται  στην  Κοινότητα   Κορώνης  του  Δήμου  Πύλου  Νέστορος  λόγω 

αποκατάστασης  ελλείψεων  μέτρων  και  μέσων  πυροπροστασίας  σύμφωνα  με  τα  υπ’  αριθ. 

6351/Φ.701.1/10.09.2019 και 8465/Φ.701.1/26.11.2019 εγγράφων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 

Καλαμάτας και  της  παραγράφου (Θ) της υπ’  αριθμ 17756/22-11-2019 εισήγησης της  Δ/νσης 

Ανάπτυξης  &  Κοιν.  Μέριμνας  η  οποία  τροποποιήθηκε  με  την  υπ’  αριθμ  17935/27-11-2019 

εισήγηση της Δ/νσης Ανάπτυξης & Κοιν. Μέριμνας.

ΘΕΜΑ  13  ο  : Λήψη  απόφασης  περί προσωρινής  διακοπής  λειτουργίας  επιχείρησης η  οποία 

λειτουργεί  με  την  υπ’  αριθμ  1011902/12-07-2017 γνωστοποίηση  λειτουργίας  επιχείρησης 

ιδιοκτησίας του Γ.Π. του Δ. που βρίσκεται στην Κοινότητα  Κορώνης του Δήμου Πύλου Νέστορος 

λόγω  έλλειψης  μέτρων  και  μέσων  πυροπροστασίας  σύμφωνα  με  το  υπ’  αριθ. 

6351/Φ.701.1/10.09.2019  έγγραφο  της  Πυροσβεστικής  Υπηρεσίας  Καλαμάτας και  της 

παραγράφου (Ι) της  υπ’  αριθμ  17756/22-11-2019  εισήγησης  της  Δ/νσης  Ανάπτυξης  &  Κοιν. 

Μέριμνας.

ΘΕΜΑ 14  ο  : Γνωμοδότηση για την κοπή και εκρίζωση δένδρων επί της οδού Σπύρου Μαρινάτου 

για την ολοκλήρωση του έργου με τίτλο «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Δ.Κ. Χώρας – Τ.Κ. 

Γιάλοβας»  σε  συνέχεια  της  υπ΄  αριθμ  17525/20-11-2019  εισήγησης  του  Τμήματος  Τεχνικών 

Υπηρεσιών και της υπ’ αριθμ. 9/2019 (ΑΔΑ: 6ΑΟ5Ω1Β-ΜΩ9) απόφασης της Κοινότητας Χώρας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ


