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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   24/2010 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   205/2010 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 27η Ιουλίου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00  στο 

Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28, συνέρχεται στην 24η/2010 

συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 23-07-2010 

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

 

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Παναγιώτης Ε. Νίκας, Δήμαρχος Καλαμάτας, 

Πρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής και από τα τακτικά μέλη οι κ.κ. 1) Γιαννακούλας 

Γρηγόριος, 2) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 3) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 4) Κουδούνης Αργύριος 

και 5) Κουρκουτάς Γεώργιος.    

 

Δεν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος κ. Κοσμόπουλος Βασίλειος. 

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Δημαρχιακής 

Επιτροπής κ. Μπάκας Ιωάννης, ο οποίος συμμετέχει στη συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας 

τον κ. Κοσμόπουλο Βασίλειο.  

 

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

συνεδρίασης. 
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 11ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Παράταση λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στις υπ’ αριθ. 28/2010 με αριθ. πρωτ.  
15762/19-7-2010 και 30/2010 με αριθ. πρωτ. 16142/22-7-2010 εισηγήσεις του Τομέα 
Έκδοσης Αδειών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, της Διεύθυνσης Δημοτικής 
Αστυνομίας του Δήμου Καλαμάτας, οι οποίες αναλυτικά έχουν ως εξής: 
 

«Υπηρεσιακή Εισήγηση - υπ’ αριθ. 28/2010 
 
 

Θέμα: Παράταση Λειτουργίας Μουσικής σε Κατάστημα Υγειονομικού 
Ενδιαφέροντος: 

 
Κύριε Πρόεδρε,  

σας διαβιβάζουμε συνημμένα την αίτηση του: 
ΔΡΟΣΣΑ ΠΑΥΛΟΥ του Βασιλείου εκπ-που της εταιρίας <<ΔΡΟΣΣΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 

Κ΄ΣΙΑ Ε.Ε>>,  με ημερομηνία 12-7-2010 (αριθ. πρωτ. Δήμου 15177/12-7-2010, ιδιοκτήτη 
καταστήματος «ΠΙΤΣΑΡΙΑΣ», το οποίο βρίσκεται στην Καλαμάτα στην οδό Ναυαρίνου 
113,που κατατέθηκε στην υπηρεσία μας, με την οποία αιτείται, όπως το ωράριο λειτουργίας 
μουσικών οργάνων, που αναφέρεται στην συνημμένη άδεια μουσικής που του έχει 
χορηγηθεί και αφορά το παραπάνω κατάστημα, παραταθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις, μέχρι την 03:00΄ ώρα και με χρονική διάρκεια τριών (3) ετών. 

Επί των παραπάνω σας γνωρίζομε ότι: 
  Σύμφωνα με την 351/95 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη μετά από 
σχετικά αιτήματα ενδιαφερομένων, ορίστηκε όπως η ώρα λήξης μουσικής στα στεγασμένα 
καταστήματα είναι η 02:00΄ ώρα, ενώ για τα μη στεγασμένα ισχύει η προηγούμενη 
απόφαση 193/95 που ορίζει σαν ώρα λήξης της μουσικής σ’ αυτά την 01:00΄ ώρα. 
  Σύμφωνα με το άρθρο 3 της 3/1996 (ΦΕΚ 15 Β΄) Αστυνομικής διάταξης, «η ανωτέρω 
ώρα  μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτηση ενδιαφερομένων, ανάλογα με το είδος 
των μουσικών οργάνων και τη θέση του κέντρου σε σχέση με τους γύρω κατοικημένους 
χώρους, για τα κέντρα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο μέχρι την 03:00΄ ώρα και για 
τα κέντρα που λειτουργούν σε ανοικτό χώρο μέχρι την 02:00΄ ώρα, με την 
προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται  η ησυχία των περιοίκων ». 
  Στην προκειμένη περίπτωση η σχετική αίτηση αναφέρεται, σε κατάστημα  που 
λειτουργεί σε στεγασμένο χώρο και ζητείται η παράταση του ωραρίου λειτουργίας 
μουσικής, μέχρι την 03:00΄ ώρα, σύμφωνα με την 3/1996 αστυνομική διάταξη. 

Μετά τα παραπάνω αναφερόμενα και καθώς ο ενδιαφερόμενος πληρεί του όρους 
του άρθρου 285 Ν. 3463/2006, παρακαλούμε όπως θέσετε το αίτημά του, στη Δημαρχιακή 
Επιτροπή Δήμου Καλαμάτας, προκειμένου να αποφασίσει  σχετικά, σύμφωνα με το άρθρο 
80 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄).    
 

Καλαμάτα 14-7-2010 
Συνημμένα φωτοαντίγραφα: 
 Σχετική αίτηση 
 Χορηγηθείσα άδεια μουσικής 
 Άδεια λειτουργίας καταστήματος 

 

 
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ  
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Ο Εισηγητής Ο Τμηματάρχης Ο Δ/ντής 
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΔΕ01 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

 
(υπογραφή)» 

 
 

Υπηρεσιακή Εισήγηση - υπ’ αριθ. 30/2010 
 
 

Θέμα: Παράταση Λειτουργίας Μουσικής σε Κατάστημα Υγειονομικού 
Ενδιαφέροντος: 

 
Κύριε Πρόεδρε,  

σας διαβιβάζουμε συνημμένα την αίτηση του: 
Δαλαχάνη Αριστείδη του Νικολάου εκπ-που της εταιρίας <<ΠΛΟΥΜΗΣ ΜΙΧ. 

ΔΑΛΑΧΑΝΗΣ ΑΡ. Ο.Ε >>,  με ημερομηνία 19-7-2010 (αριθ. πρωτ. Δήμου 15815/19-7-
2010, ιδιοκτήτη καταστήματος «ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ», το οποίο βρίσκεται στην Καλαμάτα στην περιοχή  Μπουρνιά του Δήμου 
Καλαμάτας, που κατατέθηκε στην υπηρεσία μας, με την οποία αιτείται, όπως το ωράριο 
λειτουργίας μουσικών οργάνων, που αναφέρεται στην συνημμένη άδεια μουσικής που του 
έχει χορηγηθεί και αφορά το παραπάνω κατάστημα, παραταθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις, μέχρι τις 03:00΄για τον στεγασμένο χώρο και μέχρι τις 02:00 για τον 
υπαίθριο χώρο. 

Επί των παραπάνω σας γνωρίζομε ότι: 
  Σύμφωνα με την 351/95 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη μετά από 
σχετικά αιτήματα ενδιαφερομένων, ορίστηκε όπως η ώρα λήξης μουσικής στα στεγασμένα 
καταστήματα είναι η 02:00΄ ώρα, ενώ για τα μη στεγασμένα ισχύει η προηγούμενη 
απόφαση 193/95 που ορίζει σαν ώρα λήξης της μουσικής σ’ αυτά την 01:00΄ ώρα. 
  Σύμφωνα με το άρθρο 3 της 3/1996 (ΦΕΚ 15 Β΄) Αστυνομικής διάταξης, «η ανωτέρω 
ώρα  μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτηση ενδιαφερομένων, ανάλογα με το είδος 
των μουσικών οργάνων και τη θέση του κέντρου σε σχέση με τους γύρω κατοικημένους 
χώρους, για τα κέντρα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο μέχρι την 03:00΄ ώρα και για 
τα κέντρα που λειτουργούν σε ανοικτό χώρο μέχρι την 02:00΄ ώρα, με την 
προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται  η ησυχία των περιοίκων ». 
  Στην προκειμένη περίπτωση η σχετική αίτηση αναφέρεται, σε καταστήματα που 
λειτουργεί σε στεγασμένο και υπαίθριο χώρο και ζητείται η παράταση του ωραρίου 
λειτουργίας μουσικής, μέχρι την 03:00΄ ώρα, για τον εσωτερικό χώρο και μέχρι τις 
02:00΄για τον υπαίθριο χώρο, σύμφωνα με την 3/1996 αστυνομική διάταξη. 

Μετά τα παραπάνω αναφερόμενα και καθώς ο ενδιαφερόμενος πληρεί του όρους 
του άρθρου 285 Ν. 3463/2006, παρακαλούμε όπως θέσετε το αίτημά του, στη Δημαρχιακή 
Επιτροπή Δήμου Καλαμάτας, προκειμένου να αποφασίσει  σχετικά, σύμφωνα με το άρθρο 
80 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄).    
 

Καλαμάτα 21-7-2010 

Συνημμένα φωτοαντίγραφα: 
 Σχετική αίτηση 
 Χορηγηθείσα άδεια μουσικής 
 Άδεια λειτουργίας καταστήματος 

 

 
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ 

 
 

Ο Εισηγητής Ο Τμηματάρχης Ο Δ/ντής 
ΦΕΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΤΕ11 ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

 
(υπογραφή)» 
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Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της την 
παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ’ αυτήν διατάξεις, μειοψηφούντος του 
δημοτικού συμβούλου κ. Ηλιόπουλου Παναγιώτη, ο οποίος τάσσεται ΚΑΤΑ, κατά 
πλειοψηφία,   

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι   
   

Εγκρίνει την παράταση του ωραρίου λειτουργίας μουσικής μέχρι την 03:00 ώρα, 
στα καταστήματα  υγειονομικού ενδιαφέροντος των:  
 
1. εταιρείας «ΔΡΟΣΣΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» και 
2. εταιρείας «ΠΛΟΥΜΗΣ ΜΙΧ. ΔΑΛΑΧΑΝΗΣ ΑΡ. Ο.Ε.» 
 
 

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

 
Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας  1. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

  2. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

  3. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Κουρκουτάς Γεώργιος  

  6. Μπάκας Ιωάννης  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 3 Αυγούστου  2010 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 
                                                                                      

                                                                        
 


