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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   29/2010 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   242/2010 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 20 Σεπτεμβρίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00  

στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28, συνέρχεται στην 29η/2010 

συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 16-09-2010 

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) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 4)  Κουδούνης Αργύριος 

και 5) Κουρκουτάς Γεώργιος.    

 

Δεν παραβρίσκεται  αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης.  

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Δημαρχιακής 

Επιτροπής κ. Νταγιόπουλος Γεώργιος, ο οποίος συμμετέχει στη συνεδρίαση αυτή, 

αναπληρώνοντας τον κ. Ηλιόπουλο Παναγιώτη.  

 

 

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 7ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Ανάκληση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού 
ενδιαφέροντος. 

 
Στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του θέματος αυτού παρίσταται και ο υπάλληλος του 
Τομέα Έκδοσης Αδειών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος του Δήμου, κ. Φειδάς 
Αθανάσιος, προκειμένου να ενημερώσει το Σώμα σχετικά.  
 
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. 20269/14-9-2010 
σχετική υπηρεσιακή εισήγηση, η οποία ήταν στο φάκελο του θέματος προς ενημέρωση και 
η οποία έχει αναλυτικά ως εξής:     
 

Υπηρεσιακή Εισήγηση 42/2010 
 

Θέμα: Ανάκλησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 
Σχετ.: Έγγραφο με αριθ. πρωτ. 2823/30-06-2010 Δ/νσης Δημόσιας Υγείας. 

 
Με το σχετικό αναφερόμενο έγγραφο της, η Δ/νσης Δημόσιας Υγείας, μας ενημερώνει ότι 

ύστερα από έλεγχο που διενέργησαν οι υπάλληλοι της υπηρεσίας στο κατάστημα «ΚΑΦΕ - 
ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας Ελένη Κουτσαϊμάνη & ΣΙΑ Ο.Ε., που βρίσκεται επί της οδού Ναυαρίνου 
119 στην Καλαμάτα, διαπίστωσε τα κάτωθι: 

 Το κατάστημα λειτουργούσε ως ΣΝΑΚ – ΜΠΑΡ, παρασκευάζοντας φαγητά σνακ μπαρ 
(κεφτεδάκια, σαλάτες κ.α.) ενώ η ισχύουσα άδεια είναι ΚΑΦΕ - ΜΠΑΡ. 

 Είχε προβεί σε επέκταση του παρασκευαστηρίου (10τ.μ. περίπου). 
Τα παραπάνω αναφερόμενα, σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Υγείας Νομ. 

Μεσσηνίας (που συνοδεύει την παρούσα εισήγηση) και τις διατάξεις των άρθρων 6 της Α1β/8577/83 
Υγειονομικής Διάταξης (ΦΕΚ 526 Β’), αποτελούν επέκταση - αλλαγή -  ουσιώδη τροποποίηση των 
υγειονομικών όρων λειτουργίας του παραπάνω καταστήματος, θεωρούνται ίδρυση νέου 
καταστήματος και απαιτείται η έκδοση νέας άδειας ίδρυσης και λειτουργίας αυτού. 

Για τις παραπάνω τροποποιήσεις και τις Διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από τις 
ισχύουσες διατάξεις, η παραπάνω ιδιοκτήτρια εταιρεία ειδοποιήθηκε εγγράφως με σχετικό έγγραφό 
μας, (το οποίο συνοδεύει την παρούσα εισήγηση), προκειμένου να εκφράσει τις απόψεις-
αντιρρήσεις της, καθώς και να φροντίσει αν είναι δυνατόν, να καταθέσει  δικαιολογητικά για έκδοση 
νέας άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, ή να ανακληθεί το αντίστοιχο έγγραφο της Δ/νσης Υγείας Νομ. 
Μεσσηνίας, με το οποίο έχει βεβαιωθεί η τροποποίηση. 

Στο σχετικό έγγραφό μας, η αναφερόμενη εταιρεία, μέχρι σήμερα δεν ανταποκρίθηκε. 

Μετά τα παραπάνω σύμφωνα και με το σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Υγείας Νομ. 
Μεσσηνίας, επειδή η εν λόγω ιδιοκτήτρια εταιρεία παραβίασε εκ προθέσεως τους όρους λειτουργίας 
του καταστήματός της προτείνουμε όπως ανακληθεί: 

 Η με αριθ. 26217/09/30/2560/05-01-2010 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος 
υγειονομικού ενδιαφέροντος, «ΚΑΦΕ – ΜΠΑΡ», της Ελένης Κουτσαϊμάνη & ΣΙΑ Ο.Ε.  
και παρακαλούμε όπως τεθεί θέμα στη Δημαρχιακή Επιτροπή Δήμου Καλαμάτας, η 
ανάκληση (μέχρι άρσης της τροποποίησης ή έκδοσης νέας άδειας), της παραπάνω άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος, και η σφράγιση του εν λόγω καταστήματος, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 της Α1β/8577/1983 Υγειονομικής Διάταξης (ΦΕΚ 526 
Β'), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α'). 
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Συνημμένα: 
Σχετικός φάκελος καταστήματος 
(Υπόψη κ. Προέδρου Δημαρχιακής Επιτροπής) 

 
Ο 

Εισηγητής 
ΦΕΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΤΕ11 ΕΠΟΠΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Ο  
Προϊστάμενος 

Τμήματος 
(υπογραφή) 

Ο  
Δ/ντής 

 (υπογραφή) 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ 

 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση η οποία έχει ως εξής: 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι γίνεται με την περίπτωση αυτή; 

 
Κε Δήμαρχε, 30/6 η Δ/νση Υγείας έχει διαπιστώσει τροποποίηση στην 
κατεχόμενη άδεια. Το κατάστημα είναι Καφέ – Μπαρ και η εταιρεία το 

λειτουργούσε ως Σνακ – Μπαρ, έκανε δηλαδή αλλαγή χρήσης της άδειας και επιπρόσθετα 
έχει προβεί σε επέκταση του παρασκευαστηρίου …. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ποία είναι η διαφορά του Καφέ – Μπαρ από Σνακ – Μπαρ; 

 
Το  Σνακ – Μπαρ μπορεί να προσφέρει και φαγητά, ψημένο κρέας, σαλάτες, ενώ 
το Καφέ – Μπαρ δεν έχει αυτή τη δυνατότητα, συν ότι είχε κάνει και επέκταση  

του παρασκευαστηρίου κατά δέκα τετραγωνικά. Όλα αυτά βέβαια ο ενδιαφερόμενος μπορεί 
να τα νομιμοποιήσει αρκεί όταν διαπιστωθεί η παράβαση να έρθει σε μας και να προβεί στις 
νόμιμες ενέργειες. 
Εμείς τους καλέσαμε για απόψεις – αντιρρήσεις, δεν κατέθεσαν απόψεις – αντιρρήσεις και 
από κει και μετά όσο υφίσταται η παράβαση και δεν έχουμε κάποιο χαρτί από τη Δ/νση 
Υγείας που να μας λέει το αντίθετο κινήσαμε τη διαδικασία της εισήγησης προς τη 
Δημαρχιακή Επιτροπή. 
 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑΣ: (Δεν ακούγεται τι λέει) 
 
ΦΕΙΔΑΣ: Εμείς το έγγραφό μας το ετοιμάσαμε 14 Ιουλίου. 

 
Ως η εισήγηση. Έχει αντίρρηση κανείς; Ως η εισήγηση. 
Προσέξτε γιατί υπάρχουν ανταγωνισμοί πολύ σοβαροί, έχομε βοηθήσει όσο 

μπορούμε και πέρα από τα όρια της νομιμότητας, αλλά υπάρχει και Εισαγγελέας. Δεν 
μπορούμε να είμαστε εδώ κολυμβήθρα του Σιλωάμ για κανέναν. Να βοηθάμε όσο μπορούμε 
αλλά μέχρι του σημείου να μην μπαίνει ζήτημα. Θα έρθει ο ανταγωνιστής και θα μας στείλει 
κάτω.    
 
 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. 20270/14-9-2010 σχετική 
υπηρεσιακή εισήγηση, η οποία ήταν στο φάκελο του θέματος προς ενημέρωση και η οποία 
έχει αναλυτικά ως εξής:  
    

Υπηρεσιακή Εισήγηση 40/2010 
 

Θέμα: Ανάκλησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 
«ΚΑΦΕ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ», ιδιοκτησίας Βρυώνης Δ. – Καρελάς Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε., στην οδό Ναυαρίνου 
141, στην Καλαμάτα. 

ΦΕΙΔΑΣ: 

ΦΕΙΔΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Σχετ.: Έγγραφα με αριθ. πρωτ. 2537/22-06-2010, 3369/19-08-2010 Δ/νσης Δημόσιας Υγείας. 
 

Με τα σχετικά αναφερόμενα έγγραφά της, η Δ/νσης Δημόσιας Υγείας, μας ενημερώνει ότι 
ύστερα από έλεγχο που διενέργησαν οι υπάλληλοι της υπηρεσίας στο κατάστημα «ΚΑΦΕ – ΣΝΑΚ 
ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας Βρυώνης Δ. – Καρελάς Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε., που βρίσκεται επί της οδού 
Ναυαρίνου 141 στην Καλαμάτα, διαπίστωσε τα κάτωθι: 

 Το κατάστημα λειτουργούσε σαν εστιατόριο παρασκευάζοντας φαγητά εστιατορίου 
(κατσαρόλας), ενώ η ισχύουσα άδεια του είναι ΚΑΦΕ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ. 

 Το αποχωρητήριο για ΑΜΕΑ είχε καταργηθεί και είχε μετατραπεί σε αποθήκη 
τροφίμων.. 

 Σύμφωνα με τα σχεδιαγράμματα της υπάρχουσας άδειας του ανωτέρου καταστήματος 
η αποθήκη έχει μετατραπεί σε παρασκευαστήριο. 

 Λειτουργούσε ένα χώρο 30τ.μ. (περίπου) ως αποθήκη τροφίμων χωρίς να ορίζεται στα 
σχεδιαγράμματα της υπάρχουσας άδειας του καταστήματος. 

  Είχε προβεί στην επέκταση της αίθουσας ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων 
διαμορφώνοντας τον ημιυπαίθριο χώρο που ορίζεται στα σχεδιαγράμματα σε κλειστή 
αίθουσα. 

Τα παραπάνω αναφερόμενα, σύμφωνα με το σχετικά έγγραφα της Δ/νσης Υγείας Νομ. 
Μεσσηνίας (που συνοδεύουν την παρούσα εισήγηση) και τις διατάξεις των άρθρων 6 της 
Α1β/8577/83 Υγειονομικής Διάταξης (ΦΕΚ 526 Β’), αποτελούν επέκταση – αλλαγή -  ουσιώδη 
τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας του παραπάνω καταστήματος, θεωρούνται ίδρυση 
νέου καταστήματος και απαιτείται η έκδοση νέας άδειας ίδρυσης και λειτουργίας αυτού. 

Για τις παραπάνω τροποποιήσεις και τις Διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από τις 
ισχύουσες διατάξεις, η παραπάνω ιδιοκτήτρια εταιρεία ειδοποιήθηκε εγγράφως με σχετικό έγγραφό 
μας, (το οποίο συνοδεύει την παρούσα εισήγηση), προκειμένου να εκφράσει τις απόψεις-
αντιρρήσεις της, καθώς και να φροντίσει αν είναι δυνατόν, να καταθέσει  δικαιολογητικά για έκδοση 
νέας άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, ή να ανακληθεί το αντίστοιχο έγγραφο της Δ/νσης Υγείας Νομ. 
Μεσσηνίας, με το οποίο έχει βεβαιωθεί η τροποποίηση. 

Στο σχετικό έγγραφό μας, η αναφερόμενη εταιρεία, ανταποκρίθηκε με το υπ’ αριθ. 
15670/16-07-2010 έγγραφο, με το οποίο ζητούσε τον επανέλεγχο από την Δ/νση Δημόσιας 
Υγείας διότι είχε επαναφέρει το κατάστημα σύμφωνα με την κατεχόμενη άδεια ίδρυσης και 
λειτουργίας. 

Με το υπ’ αριθ. 16368/21-07-2010 έγγραφό μας, αποστείλαμε συνημμένα την αίτηση της 
εταιρείας προς την Δ/νση Δημόσιας Υγείας για επανέλεγχο. Με το υπ’ αριθ. 3369/19-08-2010 
έγγραφό της, η Δ/νση Δημόσιας Υγείας μας αναφέρει ότι ύστερα από επανέλεγχο στις 17-08-2010 
που πραγματοποιήθηκε ότι υφίστανται οι τροποποιήσεις εκτός της πρώτης αναφερθείσας, το 
κατάστημα λειτουργούσε σαν εστιατόριο παρασκευάζοντας φαγητά εστιατορίου (κατσαρόλας), ενώ 
η ισχύουσα άδεια του είναι ΚΑΦΕ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ.    

Μετά τα παραπάνω σύμφωνα και με τα σχετικά έγγραφα της Δ/νσης Υγείας Νομ. 
Μεσσηνίας, επειδή η εν λόγω ιδιοκτήτρια εταιρεία παραβίασε εκ προθέσεως τους όρους λειτουργίας 
του καταστήματός της προτείνουμε όπως ανακληθεί: 

 Η με αριθ. 10569/2167/1780/21-09-2005 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος 
υγειονομικού ενδιαφέροντος, «ΚΑΦΕ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ», της Βρυώνης Δ. – Καρελάς Γ. & 
ΣΙΑ Ο.Ε.  και παρακαλούμε όπως τεθεί θέμα στη Δημαρχιακή Επιτροπή Δήμου 
Καλαμάτας, η ανάκληση (μέχρι άρσης της τροποποίησης ή έκδοσης νέας άδειας), της 
παραπάνω άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος, και η σφράγιση του εν λόγω 
καταστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 της Α1β/8577/1983 Υγειονομικής 
Διάταξης (ΦΕΚ 526 Β'), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 
114 Α'). 
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Συνημμένα: 

Σχετικός φάκελος καταστήματος 
(Υπόψη κ. Προέδρου Δημαρχιακής Επιτροπής) 

 
 

Ο 
Εισηγητής 

ΦΕΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΤΕ11 ΕΠΟΠΤΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Ο  
Προϊστάμενος 

Τμήματος 
(υπογραφή) 

Ο  
Δ/ντής 

 (υπογραφή) 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ 

 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση η οποία έχει ως εξής: 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι γίνεται με αυτό; 

 
Πάλι τον Ιούλιο, ύστερα από έλεγχο του Υγειονομικού είχαν διαπιστωθεί αρκετές 
παραβάσεις  στο συγκεκριμένο κατάστημα. Είχε κάνει αλλαγή της άδειας, αντί 

σαν  Καφέ –  Σνακ Μπαρ παρασκεύαζε  φαγητά εστιατορίου. Το αποχωρητήριο των ΑΜΕΑ 
που είχε το είχε καταργήσει και το είχε μετατρέψει σε αποθήκη. Η αποθήκη είχε μετατραπεί 
σε παρασκευαστήριο που είχε. Λειτουργούσε ένα χώρο 30 τετραγωνικών ως αποθήκη 
τροφίμων ο οποίος δεν οριζόταν στα προβλεπόμενα σχεδιαγράμματα που είχε και είχε 
προβεί σε επέκταση  της αίθουσας ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων διαμορφώνοντας τον 
ημιυπαίθριο χώρο του. 

Για όλα αυτά εμείς ζητήσαμε απόψεις – αντιρρήσεις, ήρθε εκπρόσωπος της εταιρείας, 
κατέθεσε μία αίτηση 16/7 στο Δήμο με τις απόψεις τους, ότι εμείς είμαστε νόμιμοι και ότι 
έχουν επαναφέρει το μαγαζί. Αποστείλαμε εμείς εκ νέου  το χαρτί αυτό στη Δ/νση Υγείας η 
οποία μας απάντησε 19/8 ότι όλες οι προαναφερόμενες, πλην της πρώτης, παραβάσεις 
ισχύουν. Δηλαδή τα φαγητά της κατσαρόλας δεν ισχύουν, αλλά όλα τα άλλα ισχύουν ως 
έχουν.  

Οπότε ύστερα από δύο ελέγχους του Υγειονομικού διαπιστώθηκαν παραβάσεις, οπότε πάλι 
εμείς προβαίνουμε στις νόμιμες ενέργειες. 

 
Ως η εισήγηση. Αν έχει κάποιος αντίρρηση να καταγράψει την αντίρρησή του. 
Ως η εισήγηση. Να έρθουν εδώ πέρα να μας πουν τι γίνεται και να κάνουν 

αυτά που λέει η υπηρεσία. Έχεις επίσημα έγγραφα από την Υγειονομική Υπηρεσία, έτσι;  
 
Ναι. 

 
Ως η εισήγηση.  
 

 

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. 20267/14-9-2010 σχετική 
υπηρεσιακή εισήγηση, η οποία ήταν στο φάκελο του θέματος προς ενημέρωση και η οποία 
έχει αναλυτικά ως εξής:     

 
Υπηρεσιακή Εισήγηση 41/2010 

 
Θέμα: Ανάκλησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 

Σχετ.: Έγγραφο με αριθ. πρωτ. οικ. 2066/10-05-2010 Δ/νσης Δημόσιας Υγείας. 

ΦΕΙΔΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΕΙΔΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Με το σχετικό αναφερόμενο έγγραφο της, η Δ/νσης Δημόσιας Υγείας, μας ενημερώνει ότι ύστερα 
από έλεγχο που διενέργησαν οι υπάλληλοι της υπηρεσίας στο κατάστημα «ΟΥΖΕΡΙ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ 
χωρίς παρασκευαστήριο» ιδιοκτησίας Κάργα Αναστασίας του Γεωργίου, που βρίσκεται επί της 
Πλατείας 23ης Μαρτίου στην Καλαμάτα, διαπίστωσε τα κάτωθι: 
 Ο χώρος του παρασκευαστηρίου του Ουζερί, (εμβαδού 20τ.μ. περίπου) είχε μεταφερθεί από τον 

ισόγειο, σε χώρο του παταριού. 
 Στο χώρο του παρασκευαστηρίου έχει μεταφερθεί η μπάρα του καταστήματος, με αποτέλεσμα να 

αυξηθεί ο χώρος της αίθουσας πελατών και ταυτόχρονα να αυξηθεί ο αριθμός των 
τραπεζοκαθισμάτων. 

 Είχαν αναπτυχθεί περίπου (30) τριάντα τραπεζοκαθίσματα, επιπλέον από αυτά που αναγράφονται 
στην άδεια λειτουργίας που κατέχει, σε χώρο που έχει χορηγηθεί από το Δήμο Καλαμάτας, επί της 
Πλατείας  23ης Μαρτίου. 

Τα παραπάνω αναφερόμενα, σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Υγείας Νομ. Μεσσηνίας (που 
συνοδεύει την παρούσα εισήγηση) και τις διατάξεις των άρθρων 6 της Α1β/8577/83 Υγειονομικής Διάταξης 
(ΦΕΚ 526 Β’), αποτελούν ουσιώδη τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας του παραπάνω 
καταστήματος, θεωρούνται ίδρυση νέου καταστήματος και απαιτείται η έκδοση νέας άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας αυτού. 

Για τις παραπάνω τροποποιήσεις και τις Διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες 
διατάξεις, η παραπάνω ιδιοκτήτρια εταιρεία ειδοποιήθηκε εγγράφως με σχετικό έγγραφό μας, (το οποίο 
συνοδεύει την παρούσα εισήγηση), προκειμένου να εκφράσει τις απόψεις-αντιρρήσεις της, καθώς και να 
φροντίσει αν είναι δυνατόν, να καταθέσει  δικαιολογητικά για έκδοση νέας άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, ή 
να ανακληθεί το αντίστοιχο έγγραφο της Δ/νσης Υγείας Νομ. Μεσσηνίας, με το οποίο έχει βεβαιωθεί η 
τροποποίηση. 

Στο σχετικό έγγραφό μας, η αναφερόμενη εταιρεία, μέχρι σήμερα ανταποκρίθηκε προφορικά. 

Μετά τα παραπάνω σύμφωνα και με το σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Υγείας Νομ. Μεσσηνίας, επειδή 
η εν λόγω ιδιοκτήτρια εταιρεία παραβίασε εκ προθέσεως τους όρους λειτουργίας του καταστήματός της 
προτείνουμε όπως ανακληθεί: 

 Η με αριθ. 13374/6386/1119/25-09-2001 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος 
υγειονομικού ενδιαφέροντος, «ΟΥΖΕΡΙ – ΑΝΑΨΥΚΤΉΡΙΟ χωρίς παρασκευαστήριο», της 
Κάργα Αναστασίας συζ. Βασίλειου Γιαννάκοβα  και παρακαλούμε όπως τεθεί θέμα στη Δημαρχιακή 
Επιτροπή Δήμου Καλαμάτας, η ανάκληση (μέχρι άρσης της τροποποίησης ή έκδοσης νέας άδειας), 
της παραπάνω άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος, και η σφράγιση του εν λόγω 
καταστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 της Α1β/8577/1983 Υγειονομικής Διάταξης 
(ΦΕΚ 526 Β'), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α'). 

 
Συνημμένα: 

Σχετικός φάκελος καταστήματος 
(Υπόψη κ. Προέδρου Δημαρχιακής Επιτροπής) 

 
Ο 

Εισηγητής 
ΦΕΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΤΕ11 ΕΠΟΠΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Ο  
Προϊστάμενος 

Τμήματος 
(υπογραφή) 

Ο  
Δ/ντής 

 (υπογραφή) 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ 

 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση η οποία έχει ως εξής: 

 
Είναι εδώ ο ιδιοκτήτης. Αφού είσαι εδώ για πες μας γιατί δεν συμμορφώνεσαι 
με αυτά που σου λέει η υπηρεσία;  

 
Είχαμε ξεκινήσει εργασίες και θα την κατεβάσω πάλι την κουζίνα κάτω. 
Απλώς δεν γνώριζα ότι δεν μπορούμε να την ανεβάσουμε πάνω στο πατάρι, 

γιατί έχουμε ένα χώρο επάνω που είναι πάρα πολύ καλός και νόμιζα ότι είναι πιο καλά η 
κουζίνα να μην είναι μέσα στο χώρο που φτιάχνουμε τους καφέδες. Αυτό από άγνοια 
ξεκίνησε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: 
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Ήρθα την άλλη φορά εδώ μου δώσατε μία παράταση, τώρα έχουν ξεκινήσει εργασίες, με τα 
φορτηγά που έχουν απεργίες, περιμένω κάτι υλικά ..    

 
Το έχεις κλείσει το μαγαζί και κάνεις εργασίες;  

 
Όχι. Επειδή βοηθά ο καιρός και έχουμε και την πλατειούλα έξω, 
δουλεύουμε έξω και μέσα κάνουμε εργασίες, γιατί είμαι επάνω.   

 
Μέσα είναι γιαπί το μαγαζί; 

 
Όχι δεν είναι γιαπί. Είναι όπως ήτανε, απλώς αυτός ο πάγκος θα πάει πιο 
μπροστά. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πόσο καιρό θέλεις για να το κάνεις αυτό;  

 
Με αυτά που μου συνέβησαν, γιατί με έκλεψαν δύο φορές, πήρε και φωτιά 
προχθές το αυτοκίνητο, οπότε καταλαβαίνετε αυτή τη στιγμή οικονομικά 

είμαι λίγο ..   
 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑΣ: Πότε πιστεύεις θα είσαι έτοιμος; 
 
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: Σε ένα μήνα πιστεύω να έχω τελειώσει. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θανάση τι λες; 

 
Σε αυτές τις περιπτώσεις κ. Δήμαρχε η υπηρεσία εισηγείται πάντα την ανάκληση 
έως ότου αρθούν οι παραβάσεις οι οποίες έχουν διαπιστωθεί. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχει αρχίσει τις εργασίες; 
 
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: Ναι έχω αρχίσει. 

 
Τη στιγμή που το επικαλείται ο ίδιος εγώ δεν έχω λόγο να αμφισβητήσω την 
ορθότητα των λεγομένων του. 

 
ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: Με την αναβολή του δίνουμε μια σιωπηρή παράταση. 

 
Λοιπόν, αναβάλλεται η λήψη απόφασης για 15 μέρες. Εάν σε 15 μέρες δεν 
έχεις τελειώσει θα ανακληθεί.   

  
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της τα προαναφερόμενα,  
 

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

I. Εγκρίνει την ανάκληση των υπ΄ αριθμ.: 

α) 26217/09/30/2560/05-01-2010 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του 
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ», 
ιδιοκτησίας Ελένης Κουτσαϊμάνη & ΣΙΑ Ο.Ε., που βρίσκεται στην οδό 
Ναυαρίνου 119 στην Καλαμάτα,   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ:  

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ:  

ΦΕΙΔΑΣ: 

ΦΕΙΔΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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β) 10569/2167/1780/21-09-2005 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του 
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ», 
ιδιοκτησίας Βρυώνης Δ. – Καρελάς Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε., που βρίσκεται στην 
οδό Ναυαρίνου 141 στην Καλαμάτα,  

και την σφράγιση των εν λόγω καταστημάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 6 της Α1β/8577/1983 Υγειονομικής Διάταξης (ΦΕΚ 526 Β΄) σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄) 
και βάσει των όσων αναφέρονται στις υπ’ αριθμ. α) 42/2010 (αριθμ πρωτ. 
20269/14-9-2010) και β) 40/2010 (αριθμ. πρωτ. 20270/14-9-2010) 
Υπηρεσιακές Εισηγήσεις αντίστοιχα του Τομέα Έκδοσης Αδειών 
Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος της Διεύθυνσης Δημοτικής 
Αστυνομίας του Δήμου Καλαμάτας οι οποίες καταχωρούνται αναλυτικά στο 
ιστορικό της απόφασης αυτής.  

  
II.  Αναβάλει τη λήψη απόφασης για ανάκληση της υπ’ αριθμ. 

13374/6386/1119/25-09-2001 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, «ΟΥΖΕΡΙ – ΑΝΑΨΥΚΤΡΙΟ 
χωρίς παρασκευαστήριο», ιδιοκτησίας Κάργα Αναστασίας συζ. Βασίλειου 
Γιαννάκοβα, που βρίσκεται στην Πλατεία 23ης Μαρτίου στην Καλαμάτα, για 
χρονικό διάστημα 15 ημερών. 

 
 
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. Κοσμόπουλος Βασίλειος  

  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Κουρκουτάς Γεώργιος 

  6. Νταγιόπουλος Γεώργιος   
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Καλαμάτα 22  Σεπτεμβρίου 2010 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 


