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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   2/2020 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   7/2020 

 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 31η  Ιανουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30, 

στο Δημοτικό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99, συνέρχεται στην 2η/2020 συνεδρίαση η 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3342/27-1-2020 

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

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση ο κ. Μπασακίδης Νικόλαος, Αντιδήμαρχος Καλαμάτας, 

Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και από τα τακτικά μέλη οι κ.κ. 1) Καραγιάννης 

Ανδρέας, 2) Λιάππας Λεωνίδας, 3) Μαρινάκης Σαράντος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 7 

απόφαση), 4) Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος, 5) Μπάκας Ιωάννης και 6) Φαββατάς 

Δημήτριος.  

 

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Μπαρούνη Μαρία και 2)  

Φάβας Γεώργιος.  

 

Στη συνεδρίαση κλήθηκε επίσης ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Καλαμάτας κ. Λύρας Παναγιώτης 

επειδή στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα που αφορούν στην εν λόγω Κοινότητα, ο 

οποίος δεν παραβρίσκεται στη  συνεδρίαση.  

 

Επίσης στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο δημοτικός σύμβουλος κ. Μπεχράκης Σταμάτης.  

 

 

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

συνεδρίασης. 
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

με τίτλο : 

Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης υγειονομικού 
ενδιαφέροντος.  

Η από 22-1-2020 σχετική εισήγηση του Τμήματος Ελέγχων και Αδειοδοτήσεων της Διεύθυνσης 
Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Καλαμάτας, η οποία ήταν στο φάκελο του θέματος προς 
ενημέρωση, έχει αναλυτικά ως εξής: 

 
ΘΕΜΑ: Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος.

  

Σχετ.1: Το Π.Δ. 180/1979 άρθρο 1 παρ. 5 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Σχετ.2: Το αριθ. 1020/12496/1/2/18-10-2019 έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος Καλαμάτας. 

 

Σύμφωνα με το  ανωτέρω (1) σχετικό: «απαγορεύεται η χορήγηση άδειας λειτουργίας κέντρου 

διασκέδασης στους νομούς Αττικής, πλην των νησιωτικών περιοχών και Θεσσαλονίκης, καθώς και σε 

πρωτεύουσα νομού ή σε πόλη με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων, εφόσον ο ενδιαφερόμενος 

δεν διαθέτει ιδιόκτητο ή μισθωμένο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων σε απόσταση όχι μεγαλύτερη 

των εκατό (100) μέτρων σε ευθεία γραμμή από το ως άνω κατάστημα, για την εξυπηρέτηση των 

πελατών αυτού. Η αναλογία των θέσεων στάθμευσης, σε σχέση με τον αριθμό των καθισμάτων που 

προβλέπεται για τη λειτουργία του καταστήματος απαιτείται να είναι ένα προς έξι (1:6), ήτοι μία 

θέση στάθμευσης για κάθε έξι καθίσματα. Για την ύπαρξη της ως άνω προϋπόθεσης ο 

ενδιαφερόμενος προσκομίζει, πέραν των λοιπών δικαιολογητικών, έγγραφο (τίτλο κυριότητας ή 

μισθωτήριο συμβόλαιο) από το οποίο προκύπτει η ύπαρξη του παραπάνω χώρου, καθώς και 

σχεδιάγραμμα μηχανικού, στο οποίο εμφαίνεται ο αριθμός των θέσεων στάθμευσης στον εν λόγω 

χώρο, καθώς και η απόστασή του από το κατάστημα. Αν διαπιστωθεί οποτεδήποτε η έλλειψη της 

προϋπόθεσης αυτής, η χορηγηθείσα άδεια ανακαλείται και επαναχορηγείται με την εξεύρεση του 

εν λόγω χώρου, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις που ίσχυαν κατά το χρόνο 

χορήγησής της». 

Με το ανωτέρω (2) σχετικό, το Α.Τ. Καλαμάτας ζήτησε από την υπηρεσία μας να ελέγξει εάν 

τηρείται η προϋπόθεση της ύπαρξης επαρκούς χώρου στάθμευσης για τις ανάγκες του καταστήματός 

στην συμβολή των οδών Αναγνωσταρά 5 & Βαλτετσίου στην Καλαμάτα, όπως αυτός περιγράφεται 

ανωτέρω.   

Με το υπ’ αριθ. 53503/18-11-2019 έγγραφό μας, το οποίο επιδόθηκε στις 26/11/2019, ζητήθηκε 

από την ιδιοκτήτρια εταιρεία της επιχείρησης MOTEL Ο.Ε. όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον 

Τσούκαλη Ανδρέα, όπως προσκομίσει στην υπηρεσία μας εντός δεκαπέντε ημερών (15) από την 

επίδοση, έγγραφα (τίτλο κυριότητας ή μισθωτήριο συμβόλαιο) από τα οποία να προκύπτει  η ύπαρξη 

του χώρου στάθμευσης καθώς και σχεδιάγραμμα μηχανικού στο οποίο να εμφαίνεται ο αριθμός των 

θέσεων στάθμευσης στον εν λόγω χώρο και η απόσταση από το κατάστημα. Ο χρόνος της προθεσμίας 

που τέθηκε παρήλθε, χωρίς να προσκομιστούν στην υπηρεσία μας, τα ζητούμενα έγγραφα από τα 

οποία να προκύπτει η ύπαρξη χώρου στάθμευσης για το κατάστημα. 

Εν συνεχεία με το αριθ. 1346/08-01-2020 έγγραφό μας, το οποίο επιδόθηκε στις 14/01/2020, 

κλήθηκε η ιδιοκτήτρια εταιρεία της επιχείρησης όπως καταθέσει εγγράφως στην υπηρεσία μας τις 

απόψεις-αντιρρήσεις του επί των ανωτέρω. Με το ίδιο έγγραφο η υπηρεσία μας την ενημέρωνε για 

τις κυρώσεις που προβλέπονται από το σχετ. 1, ήτοι ανάκληση της άδειας λειτουργίας της 

επιχείρησης και επαναχορήγησή της με την εξεύρεση του εν λόγω χώρου και στο 2
ο
  έγγραφό μας 

αυτό η εταιρεία MOTEL Ο.Ε., κάτοχος της άδειας λειτουργίας του κέντρου διασκέδασης δεν 

ανταποκρίθηκε. 
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Λαμβάνοντας υπόψη το Ν.3463/2006 «Κύρωση του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» άρθρο 80, το 

Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» άρθρο 73 και το Π.Δ. 180/79 άρθρο 1 παρ. 5 όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, εισηγούμαστε: 

 

 Την ανάκληση της υπ’ αριθ. 3737/26-02-2019 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης 

ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ στην συμβολή των οδών Αναγνωσταρά 5 & Βαλτετσίου στην 

Καλαμάτα, ιδιοκτησίας MOTEL Ο.Ε. με νόμιμο εκπρόσωπο τον Τσούκαλη Ανδρέα. 

 

Η άδεια να επαναχορηγηθεί, όταν η ιδιοκτήτρια εταιρεία προσκομίσει στην υπηρεσία, έγγραφα 

που να αποδεικνύουν ότι διαθέτει ιδιόκτητο ή μισθωμένο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων σε 

απόσταση όχι μεγαλύτερη των εκατό (100) μέτρων σε ευθεία γραμμή από το κατάστημα. 

 

Συνημμένα:  

Τα ανωτέρω αναφερόμενα έγγραφα. 

 
Ο Εισηγητής 

 

ΦΕΙΔΑΣ Α. 

 

Ο Τμηματάρχης 

 

(υπογραφή) 

Ο Δ/ντής 

 

(υπογραφή) 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

(Με εντολή) 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΑΛΙΦΕΡΗ ΕΛΕΝΗ 

 

Επί του θέματος εξελίσσεται διαλογική συζήτηση ως εξής:  
 
Αφορά επιχείρηση που δραστηριοποιείται στο ιστορικό κέντρο και επί των οδών 
Αναγνωσταρά και Βαλτετσίου, είναι το κέντρο διασκέδασης με την επωνυμία 

«ΜΟΤΕΛ Ο.Ε.», εισηγείται η Υπηρεσία, για το λόγο ότι δεν έχει προσκομιστεί μισθωτήριο 
συμβόλαιο στάθμευσης αυτοκινήτων, όπως οφείλεται από το Νόμο, εισηγείται την ανάκληση 
της συγκεκριμένης άδειας.  
Ο κ. Φειδάς από την Υπηρεσία να αναπτύξει περισσότερο το θέμα ή και να λύσει και κάποιες 
απορίες. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι; Να ρωτήσετε κάτι για να βοηθήσει στη συζήτηση;  
Ο κ. Μαστραγγελόπουλος.  
 
ΜΑΣΤΡΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Έχει καλεστεί ο ενδιαφερόμενος;   

 
Ναι, είναι εδώ, είναι εδώ, ναι.  
Αυτή τη στιγμή αν έχετε ερωτήσεις στον κ. Φειδά.  

 
Η όλη ενέργεια έχει ενεργοποιηθεί πάλι με έγγραφο της Ελληνικής Αστυνομίας, η 
οποία ζήτησε απ’ την Υπηρεσία μας να ελέγξει τις  νόμιμες προϋποθέσεις για την 

ύπαρξη χώρου στάθμευσης από το εν λόγω  κατάστημα.  Πάλι  η  Υπηρεσία μας  είχε δώσει 
ένα εύλογο χρονικό διάστημα 15 ημερών προκειμένου να προσκομιστούν τα απαιτούμενα 
έγγραφα, μετά το πέρας αυτού του χρόνου, καλέσαμε σε απόψεις – αντιρρήσεις την εταιρεία, 
την εκμεταλλεύτρια εταιρεία, η οποία πάλι δεν ανταποκρίθηκε, ως εκ τούτου εμείς 
προχωρήσαμε την εισήγηση  με  την ανάκληση  της άδειας για τους λόγους ότι  δεν 
υπάρχουνε το μισθωτήριο συμβόλαιο και το τοπογραφικό με τους χώρους στάθμευσης, σε 
περίπτωση που προσκομισθούν, εάν παρθεί απόφαση ανάκλησης, η άδεια μπορεί να 
επαναχορηγηθεί. Αυτό.  

 
Να ρωτήσουμε τον ιδιοκτήτη;  
Ιδιοκτήτης είστε; Λέγεστε; Κόλιας. Καθίστε.  

Φαντάζομαι ότι γνωρίζετε το θέμα, έχετε συνεργαστεί με την Υπηρεσία.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΕΙΔΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Εγώ θα ήθελα, όπως είπα και στον  κ. Φειδά, θα ήθελα ένα 20ήμερο, ήδη βρήκα τον 
ιδιοκτήτη που είχε νοικιάσει το χώρο για το πάρκινγκ, θέλω να φτιάξω κάτι χαρτιά, 

κάτι μελέτες που μου ζήτησε εδώ ο κ. Φειδάς και κάτι τέτοια, ένα 20ήμερο παράταση για να το 
τακτοποιήσω.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ θα πρότεινα δεκαήμερο να το κάνουμε, κ. Κόλια, να τρέξετε λιγάκι.  
 
ΚΟΛΙΑΣ: Δεν θα προλάβω.  

 
Εντάξει, 20 μέρες. Μέσα σε 10 μέρες τι να…; Δεν προλαβαίνει …  
Άμα γίνεται να δώσουμε μια παράταση, εντάξει, δεν…   

 
Κύριε Πρόεδρε, αν υπάρχει  πρόθεση για παράταση, επειδή η νομοθεσία δεν το 
προβλέπει, εγώ να ξεκαθαρίσω ότι αν θέλετε να έχετε απόφαση εγώ θα είμαι 

απών, διαφορετικά θα καταψηφίσω.  
 
ΜΠΑΚΑΣ: Μπορεί κάλλιστα να αποσυρθεί το θέμα.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για παράταση; Να αποσυρθεί, τι να αποσυρθεί το θέμα;  
 
ΜΠΑΚΑΣ: Στην επόμενη συνεδρίαση.  

 
Επειδή έχω πει κατ’ επανάληψη, θέλετε να τα πω στα πρακτικά για να 
ξεκαθαρίσω… Επειδή έχω πει κατ’ επανάληψη…  

 
Ακούστε, ακούστε, ακούστε.  
Δεν είναι δική μας υποχρέωση να τρέξουμε με γρήγορους ρυθμούς. Υποχρέωση 

είναι του επιχειρηματία. Ο επιχειρηματίας, λοιπόν, όταν βλέπει από εδώ μία διάθεση για 
παράταση, τη δεκαήμερη που εγώ σας πρότεινα, εε ας το τρέξει περισσότερο. Τώρα αν πάει με 
τους δικούς του αργούς ρυθμούς, εε ας μην έχει και απαιτήσεις μετά.  
Ο κ. Φαββατάς.   

 
Κύριε Πρόεδρε, πράγματι είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, το θέμα αυτό μας 
απασχόλησε και σε προηγούμενη συνεδρίαση, πάλι συνδημότης μας είχε το ίδιο 

θέμα, και δεν έγινε η ανάκληση. Σας ενημέρωσα και στην προηγούμενη συνεδρίαση ότι δεν 
μπορεί να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Δεν μπορεί να μην κάνουμε αυτό που προβλέπει 
η νομοθεσία. Βλέπω εδώ ότι ο ιδιοκτήτης έχει ενημερωθεί από τις 26 Νοεμβρίου, χρόνος 
υπεραρκετός ώστε να φέρει ό,τι χρειαζότανε και ό,τι του υπέδειξε η Υπηρεσία. Όμως 
δυστυχώς διαπιστώνω για μια ακόμα φορά η Δημοτική Αρχή να έχει δύο μέτρα και δύο 
σταθμά, ενώ την προηγούμενη φορά για το ίδιο θέμα δεν έγινε ανάκληση της αδείας, τώρα 
λέμε να γίνει ανάκληση.  
Εγώ και την προηγούμενη φορά αλλά και τώρα εισηγούμαι αυτό που λέει η Υπηρεσία. Όλοι 
γνωρίζουν πώς πρέπει να λειτουργούν. Πρέπει να έχουμε την ίδια αντιμετώπιση σε όλους τους 
εργαζόμενους και όχι να λειτουργούμε ανάλογα με τις φιλίες μας ή οτιδήποτε άλλο. Δεν μπορεί 
για το ίδιο θέμα την προηγούμενη συνεδρίαση να μην κάνουμε ανάκληση καταστήματος…  
 
ΦΩΝΗ: ………… (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 

 
Δεν κάναμε ανάκληση, κ. Αντιδήμαρχε. Δεν το θυμάστε. Δεν κάναμε ανάκληση. 
… Και τώρα να λέμε 10 μέρες, 5 μέρες.  

Εγώ, σε αυτό το πράγμα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι και έχω ζητήσει και από εσάς που 
απουσιάζατε την προηγούμενη συνεδρίαση το θέμα να ξαναέρθει στη συνεδρίαση γιατί το 
θεωρώ απαράδεκτο να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά για τους συνδημότες μας, τους 
επιχειρηματίες που πραγματικά αγωνίζονται για να κάνουν τη δουλειά τους ...  

ΚΟΛΙΑΣ:   

ΜΑΣΤΡΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ:  

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  
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ΜΠΑΚΑΣ: Επί του θέματος τι προτείνεις; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μπάκα, σε παρακαλώ … 

 
Γι’ αυτό λέω ότι πρέπει να έχουμε ίση αντιμετώπιση σε όλους τους συνδημότες 
μας.  

Συμφωνώ απόλυτα με τον κ. Μαρινάκη, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά, γιατί είμαστε και 
δημόσιοι υπάλληλοι και έχουμε κυρώσεις όταν παρανομούμε στις πράξεις αυτές. Και την 
προηγούμενη φορά η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής παρανόμησε, κ. Πρόεδρε. Παρανόμησε, σας 
ενημέρωσα και σας έγραψα και γραπτώς, σας ενημέρωσα και προφορικώς, παρανόμησε και 
δεν κάνατε ακόμα τίποτα.  

 
Μισό λεπτό, μισό λεπτό.  
Ίδια μέτρα και ίδια σταθμά για όλους υπάρχουν. Και στην προηγούμενη φορά, 

στην προηγούμενη επιχείρηση είχαμε δώσει μία παράταση αρχικά, έτσι ώστε να ετοιμάσει τα 
χαρτιά της και να τα προσκομίσει και έτσι ζητάμε και εδώ, αλλά όταν λέμε για μία παράταση, 
όταν είναι γνωστό το θέμα πάρα πολύ καιρό εννοούμε για μία παράταση εύλογη, η οποία θα 
είναι ανεκτή από όλους. Να μην πω μέχρι τη συνεδρίαση της επόμενης Επιτροπής, λέμε ένα 
δεκαήμερο. Ένα δεκαήμερο μπορούν να γίνουν τα πάντα. Εφόσον έχει έρθει και σε 
συνεννόηση με την ιδιοκτήτρια… Θυμάστε και τι είχε γίνει, συνάδελφοι, και με τις άδειες 
πυρασφάλειας στα καταστήματα της Ναυαρίνου. Όλοι το ήξεραν…  
 
ΦΩΝΗ: …… (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 

 
Δεν ήτανε, δεν έχει σημασία. … όλοι το ήξεραν από το καλοκαίρι και όταν 
έφτασε ο κόμπος στο χτένι άρχισαν να τρέχουν πανικόβλητοι. Έτσι λοιπόν, 

εφόσον η λύση είναι έτοιμη, ε και ο κ. Κόλιας θα τρέξει λιγάκι και θα έρθει σε 10 μέρες να 
προσκομίσει τα δικαιολογητικά και θα είναι όλα όμορφα και ωραία.  
Σε ό,τι αφορά τώρα: ίδια μέτρα και ίδια σταθμά, ξαναλέω και πάλι, είχαμε δώσει παράταση και 
στην προηγούμενη επιχείρηση, έτσι λέμε και στον κ. Κόλια, να πάρει την παράτασή του, του 
δίνουμε την ανοχή μας, για να ετοιμαστεί, εφόσον μας διαβεβαιώνει ότι οδηγείται η κατάσταση 
προς λύση, έτσι κάναμε και με παράταση και προς τα καταστήματα, η διάθεσή μας είναι να 
ενισχύσουμε την επιχειρηματικότητα, αλλά σε ό,τι αφορά τη μη ανάκληση της απόφασης 
αφορούσε μία επιχείρηση η οποία δεν υπήρχε πλέον. Δεν υπήρχε.  
Οι παρατάσεις ήταν νωρίτερα. Εκείνη τη στιγμή η επιχείρηση τελείωσε. Τελείωνε. Αν δεν 
τελείωσε…, όχι είχε τελειώσει διότι ήδη είχε κατατεθεί αίτηση για προέγκριση άδειας ίδρυσης 
νέας επιχείρησης στον ίδιο χώρο κάποιες ημέρες νωρίτερα. Το είδα, άρα ήταν άνευ ουσίας 
κατά κάποιο τρόπο, εντός εισαγωγικών.  
Θα ήταν θέμα για συζήτηση να μην ήμασταν ανεκτικοί μαζί τους από την έναρξη και να μην 
τους δίναμε παρατάσεις, αλλά είπαμε, ας έχουμε και ένα πνεύμα υποστήριξης της 
επιχειρηματικότητας, αλλά και εσείς από τη δική σας τη μεριά αναλογιστείτε τι υποχρεώσεις 
έχετε και τρέξτε, μην μας εκθέτετε. Κάντε τις δουλειές σας γρήγορα. Αυτό. Η πρόθεσή μας, 
νομίζω από το πνεύμα εδώ της Επιτροπής, είναι προς τη θετική κατεύθυνση.  
Ο κ. Φαββατάς.  

 
Κύριε Πρόεδρε, μια κουβέντα μόνο. Καταρχήν, στον προηγούμενο ιδιοκτήτη 
δώσαμε δύο μήνες παράταση. Δεν δώσαμε 10 μέρες. Ένα αυτό.  

Δεύτερον: από κει και μετά προφανώς επειδή δεν ήσασταν στην συνεδρίαση αυτή ή δεν το 
είδατε καλά, δεν εισηγηθήκαμε την πρόταση της Υπηρεσίας. Δεν κάναμε ανάκληση στο 
συγκεκριμένο μαγαζί.  
Σας συμβουλεύω να διαβάσετε την απόφαση της Ποιότητας Ζωής, που δεν παρουσίασε ούτε 
σχεδιάγραμμα, ούτε τοπογραφικό παρουσίασε, τίποτα δεν παρουσίασε ο προηγούμενος και 
παρόλα αυτά δεν έγιναν αυτά που προβλέπει ο Νόμος.  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  
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Ο προηγούμενος, το είπα και προηγουμένως, ο προηγούμενος έφευγε, έκλεισε, 
τελείωσε η επιχείρηση.  

 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Κάνετε λάθος.  

 
Και καταχωρήθηκε σε επόμενο με το ενοικιαστήριο. Ο επόμενος έφερε το 
ενοικιαστήριο.  

 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Κάνετε λάθος, κ. Πρόεδρε.  

 
Επειδή ήμουνα μέτοχος σ’ αυτό το μαγαζί που μιλάει ο κ. Φαββατάς και την ξέρω 
όλη την ιστορία, δεν έφυγε, άλλαξε επωνυμία.  

 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Αυτό ακριβώς.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλη εταιρεία δεν είναι; 
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, άλλαξε επωνυμία. Το μαγαζί είναι το ίδιο, κ. Πρόεδρε.  

 
Άλλη εταιρεία δεν είναι; Η Υπηρεσία έρχεται με ΑΦΜ, δεν έρχεται με πρόσωπα, 
διότι αν ερχόταν…  

 
ΚΟΛΙΑΣ: Και σήμερα όμως δεν έχει καταθέσει ούτε σχέδιο για το πάρκινγκ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εσείς έχετε;  
 
ΚΟΛΙΑΣ: Ποιος; Εγώ; Στο δικό μου μαγαζί;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι. 
 
ΚΟΛΙΑΣ: Όχι.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Φέρτε το δικό σας εσείς, για να έχουμε…  
 
ΚΟΛΙΑΣ: Λέω εγώ που μιλάει ο κύριος για …  

 
 Όχι, όχι, δεν έχετε το λόγο γι’ αυτό, το ακούσαμε αλλά φέρτε τα δικά σας. Η 
δική μου πρόταση είναι παράταση 10 ημερών.  

 
ΜΠΑΚΑΣ: Το λόγο κ. Πρόεδρε.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Μπάκας το λόγο.  

 
Πίσω από κάθε κατάστημα δεν είναι μόνο το αφεντικό, είναι και οι εργαζόμενοι. Και 
κάθε μαγαζί απ’ αυτά εδώ έχει καμιά 15αριά-20 εργαζόμενους, νέους ανθρώπους 

που κοιτάνε να πάν’ να πάρουν το μεροκάματο την Παρασκευή ή το Σάββατο ή σε κάποια 
αργία.  
Δεν βλέπουμε, λοιπόν, κ. Φαββατά, μόνο τα αφεντικά ποιοι είναι, αλλά και πίσω απ’ τα 
αφεντικά ποιοι είναι, που δουλεύουν ένα σωρό παιδιά και κοιτάνε πώς θα πάρουν το 
μεροκάματο για να τα βγάλουν πέρα. Το ξέρεις αυτό.  
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Συμφωνούμε σ’ αυτά που λέτε κ. Μπάκα. 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΚΟΛΙΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ:  
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Συμφωνούμε. Μπράβο.  
Την προηγούμενη φορά έθεσα ένα θέμα, ότι αν ένας δικηγόρος μπορεί να 

βεβαιώσει τη γνησιότητα ενός εγγράφου. Όποιον δικηγόρο και να πάρεις και να ρωτήσεις θα 
σου πει ότι μπορεί, γιατί έθεσες ερώτημα αν μπορεί. Ε σου απαντώ ότι μπορεί. Και μπορείς να 
πάρεις όποιον δικηγόρο θέλεις και τώρα κιόλας και να τον ρωτήσεις. Ένας δικηγόρος μπορεί να 
βεβαιώσει τη γνησιότητα του εγγράφου;  
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Μια συμφωνία δύο πολιτών μπορεί να βεβαιώσει. Μια συμφωνία. 
 
ΜΠΑΚΑΣ: Αυτό ακριβώς. 
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  Αυτό δεν είναι συμφωνία.  
 
ΜΠΑΚΑΣ: Τι είναι αυτό; 

 
Αυτό είναι θεώρηση γνήσιου υπογραφής, κ. Μπάκα, και είστε και δημόσιος 
υπάλληλος. Ο δικηγόρος μπορεί να βεβαιώσει μια συμφωνία δύο δημοτών, δύο 

πολιτών. Ένα πρακτικό. 
 
ΜΠΑΚΑΣ: Δηλαδή, έκανε παρανομία ο δικηγόρος;  
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Δεν ξέρω τι έκανε…  

 
Δεν ξέρω ποιος είναι ο δικηγόρος αλλά μην το ανοίγουμε το θέμα. Έκλεισε αυτό.  
Λοιπόν, σε ό,τι αφορά την περίπτωση του κυρίου, να του δώσουμε μια παράταση, 

δεν λέει τίποτε. Δεν λέει τίποτε. Η Υπηρεσία έχει κάνει την εισήγησή της, είναι καλυμμένη. 
Έτσι;  
Από κει και πέρα να του δώσουμε μια παράταση να μπορεί και αυτός ο άνθρωπος να 
λειτουργήσει, να κάνει, να υποβάλει τα χαρτιά του γιατί δεν είναι μόνο αυτός, πίσω απ’ αυτόν 
είναι και εργαζόμενοι.  

 
 Κύριε Μπάκα, όλοι είναι εργαζόμενοι, αλλά για το πώς δουλεύουν όλες οι 
επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι σ’ αυτές υπάρχει η νομοθεσία. Πάνω απ’ όλα είναι 

η νομοθεσία.  
Ο κ. Λιάππας.  

 
Εγώ θα ήθελα να κάνω πρώτα μια ερώτηση στον κ. Φειδά. Αν πάρουμε μια 
απόφαση πότε θα καθαρογραφεί; Σε 10 μέρες θα είναι καθαρογραμμένη;  

 
ΦΕΙΔΑΣ: Αυτό είναι θέμα της Γραμματείας.  
 
ΛΙΑΠΠΑΣ: Ναι, αυτό σου λέω. Δηλαδή, πόσο μας παίρνει μια απόφαση για να κοινοποιηθεί;  
 
ΦΕΙΔΑΣ: Για να κοινοποιηθεί, είτε σε μία μέρα – είτε σε τρεις μέρες κοινοποιηθεί η απόφαση…  
 
ΛΙΑΠΠΑΣ: Όχι, στον κύριο πότε θα κοινοποιηθεί ότι κλείνει το μαγαζί;  

 
Εγώ θέλω 5 μέρες βάσει Νόμου πριν να του έχω κοινοποιήσει οποιαδήποτε 
απόφαση είναι, συν με τα πρωτόκολλα, φτάνουμε στο δεκαήμερο.  
 
Οπότε εγώ προτείνω στην Επιτροπή να ψηφίσουμε υπέρ του κλεισίματος και στο 
δεκαήμερο αυτό προλαβαίνει ο ιδιοκτήτης να φέρει τα χαρτιά του. Δέκα μέρες δεν 

θα δώσουμε παράταση, κ. Πρόεδρε;  
 

ΜΠΑΚΑΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΛΙΑΠΠΑΣ:  

ΦΕΙΔΑΣ:  

ΛΙΑΠΠΑΣ:  
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Λέγοντας δίνουμε παράταση εκφράζουμε τη διάθεσή μας και την καλή μας 
θέληση. 

Από κει και πέρα το υπόλοιπο δεκαήμερο το παίρνει μόνος του, έτσι από αυτή τη διαδικασία.  
 
ΛΙΑΠΠΑΣ: Ναι, από αυτή τη διαδικασία παίρνει δεκαήμερο.  

 
Το επιπλέον, το επιπλέον που ζητάει. Εγώ είπα 10 μέρες σαν έκφραση καλής 
θέλησης απ’ τη δική μας την πλευρά. Αυτό προτείνω.  

Ο κ. Μπεχράκης ζήτησε το λόγο.  
 
Εγώ θα κάνω μια γενική παρατήρηση πρώτα, ότι είναι πολύ σοβαρό το θέμα 
διότι πρόκειται για αξιοπιστία των Υπηρεσιών και του Δήμου απέναντι στους 

δημότες. Εάν παραβιάζεται η ίση αντιμετώπιση και δημιουργούμε κύματα πιέσεων και στη 
Δημοτική Αρχή αλλά και στις Υπηρεσίες. Πρέπει να είμαστε αυστηροί. Πρέπει να έχουμε μια 
μεθοδικότητα η οποία να είναι ίση προς όλους. Δηλαδή, έρχεται ένα θέμα, έρχεται η Υπηρεσία, 
κάνει μια εισήγηση, εμείς μπορούμε να έχουμε μια σταθερή - πάγια τακτική, μια βδομάδα – 10 
μέρες, εάν υπάρξει κάποια περίπτωση κάποιος ο οποίος ξέρουμε ότι παλεύει για το μεροκάματο 
κτλ., δεν πρόλαβε να κάνει κάποιες ενέργειες, μέσα σ’ αυτό το δεκαήμερο να τις 
πραγματοποιεί, να μην είναι τόσο καταδικαστική η διαδικασία. Αλλά πρέπει όμως αυτή η 
διαδικασία να εμπεδωθεί σε όλους τους δημότες της Καλαμάτας, ότι από τη στιγμή που θα 
έρθει με εισήγηση της Υπηρεσίας στην Επιτροπή Ποιότητας το θέμα έχεις ένα δεκαήμερο ζωή, 
τέλος μετά.  
Τώρα σε σχέση και το τελευταίο θέμα, σε σχέση με αυτά που είπε ο κ. Μπάκας, εμένα με 
βρίσκουνε κάθετα αντίθετο γιατί η νομοθεσία περιγράφει τις υποχρεώσεις όλων και αν ήταν 
ότι έχεις εργαζόμενους στην υπηρεσία σου, τότε θα μπορούσαμε να κάνουμε και άλλα πολλά 
χειρότερα πράγματα. Έτσι; Η νομοθεσία περιγράφει ακριβώς ποιες είναι οι υποχρεώσεις του 
καθένα μας. Έτσι; Γιατί πολλοί έχουν εργαζόμενους στη δούλεψή τους αλλά δεν τους 
επιτρέπεται να κάνουν. Επομένως, λοιπόν, μια σταθερότητα χρειάζεται, μια σταθερότητα. Αυτό 
προτείνω.  

 
Κύριε Πρόεδρε, εκ των προτέρων τοποθετήθηκα ποια θα είναι η στάση μου 
στην ψηφοφορία. Θα το ξαναπώ, το έχω πει πολλές φορές στην Ποιότητα 

Ζωής. Αν την άδεια την είχε εκδώσει, για όποιες περιπτώσεις έρχονται εδώ, είτε λέγεται 
Πολεοδομία, είτε λέγεται Υγειονομικό, είτε λέγεται Πυροσβεστική, είτε λέγεται Ελληνική 
Αστυνομία, είτε ο οποιοσδήποτε είχε εκδώσει την άδεια, απ’ αυτό και μόνο θα την αφαιρούσε. 
Στην Ποιότητα Ζωής, λοιπόν, έρχεται το θέμα ως ανάκληση ή μη. Έτσι δεν είναι, κ. Φειδά;  
 
ΦΕΙΔΑΣ: Ανάκληση… 
 
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Ανάκληση, ανάκληση.  

 
Ανάκληση, με την προϋπόθεση, εφόσον προσκομιστούν αυτά που έχουν ζητηθεί να 
επαναχορηγηθεί η άδεια. 

 
Ναι. Λοιπόν, συνεπώς, το έχω πει πολλές φορές στην Ποιότητα Ζωής, το λέω 
για να ξεκαθαρίζω και τη θέση μου, γιατί δεν το παίζω ο δύσκολος της 

υπόθεσης, δεν έχουμε άλλο τρόπο, άλλη απόφαση ως Επιτροπή. Αυτή είναι η απόφαση που 
μπορούμε να πάρουμε. Συνεπώς, αν η πρόταση της Επιτροπής είναι αυτή που εκφράσατε, κ. 
Πρόεδρε, εγώ αποχωρώ από το θέμα το 3ο.  

 
Αν θέλουμε να βρούμε τεχνικούς λόγους για να πάρουμε μια απόφαση είναι πάρα 
πολύ εύκολο.  

 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα μπορούσε το θέμα αυτό να μην ’ρθει;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ:  

ΦΕΙΔΑΣ:  

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Προετοιμάζουμε την επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής σε 10 ημέρες, με το ίδιο 
θέμα, και δεν το συζητάμε σήμερα. Υπάρχουν τεχνικές για να μπορέσουμε να τα 

βγάλουμε πέρα. Εντάξει;  
 
……… (διακοπή ηχογράφησης – δεν ακούγεται) 
 
ΜΠΑΚΑΣ: Είναι πανεύκολο κάποιοι από μας να αποχωρήσουμε, ελλείψει απαρτίας…   
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, όχι… 
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Η απαρτία έχει εξασφαλιστεί. 

 
Όχι  έχει εξασφαλιστεί η απαρτία. Έχουμε δύο πράγματα: η πρόθεσή μας για την 
ανοχή 10 ημερών είτε να γίνει με απόφαση, είτε να γίνει με αναβολή της 

συζήτησης του θέματος.  
 
ΜΠΑΚΑΣ: Αναβολή της συζήτησης του θέματος καλύτερα.  

 
(Γραμματέας):  Αναβολή, την ευθύνη εσύ ως Πρόεδρος ή το αναβάλλει 
το Σώμα; 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι εγώ, ως πρόταση είπα, ως πρόταση είπα.  
 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Αναβολή.  
 
ΜΠΑΚΑΣ: Αναβολή.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αναβολή και στην επόμενη συνεδρίαση σε 10 ημέρες…  
 
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Εγώ έχω αποχωρήσει. 
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Με την παρατήρηση τη δικιά μας ότι θα γίνεται πάντα σε όλες τις περιπτώσεις.  
 
ΜΠΑΚΑΣ: Σταμάτη πάγια θέση μας αυτή είναι.  

 
Κύριε Πρόεδρε, μια κουβέντα μόνο να πω.  
Αν θέλουμε να σεβόμαστε το κύρος της Επιτροπής και να είμαστε ίσοι απέναντι 

στους συνδημότες μας πρέπει για μένανε να μεριμνήσετε στην επόμενη συνεδρίαση της 
Ποιότητας Ζωής να έρθουν όλες οι εισηγήσεις της Υπηρεσίας που αφορούν το συγκεκριμένο 
θέμα και να τις δούμε όλες με μία απόφαση, γιατί αν δεν το κάνουμε σας λέω ότι 
παρατυπούμε. Αν δεν το κάνουμε … 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: …….. (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου)  
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Θα σας το ξαναπώ πάλι να το καταλάβετε.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πιο αναλυτικά δεν κατάλαβα τι είπες.  

 
Η Υπηρεσία έχει εισηγηθεί κατ’ επανάληψη ορισμένες τέτοιες περιπτώσεις. Γι’ 
αυτές που αφορούν… 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για παλιές αποφάσεις λες; Για τις παλιές αποφάσεις; 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  
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 Αφήστε με, κ. Πρόεδρε, θα σας πω.  
Γι’ αυτές που αφορούν το συγκεκριμένο θέμα. Πρέπει να έχουμε την ίδια 

αντιμετώπιση σε όλους. Σας είπα και πριν, σας το ξαναλέω και τώρα άλλη μια φορά, ότι την 
προηγούμενη φορά … 
 
ΜΠΑΚΑΣ: Αυτό κάνουμε. 

 
… ότι την προηγούμενη φορά δεν τηρήσαμε την εισήγηση της Υπηρεσίας. Πρέπει 
αυτό το πράγμα να έχουμε την ίδια αντιμετώπιση αν θέλουμε να σεβόμαστε τον 

εαυτό μας και το κύρος και της Υπηρεσίας αλλά και της Επιτροπής.  
 
Όχι, δεν το λέτε καλά. Θα σας πω το εξής: Εμείς εδώ εκφράσαμε τη θέληση, 
τουλάχιστον αυτό βγήκε, να ανεχθούμε ή να βοηθήσουμε λίγο τον επιχειρηματία 

να ολοκληρώσει τις διαδικασίες για να μπορέσει να λάβει την άδεια. Τώρα η μέθοδος, ο τρόπος 
με τον οποίον αυτό θα το κάνουμε ποικίλει. Το αποτέλεσμα μετράει. Αν η μπάλα μπει γκολ είτε 
με πέναλτι, είτε με φάουλ έξω απ’ την περιοχή είναι το ίδιο πράγμα. Το λέω πολύ 
εκλαϊκευμένα.  

 
Τώρα μην συζητάτε για ποδόσφαιρο αυτές τις μέρες. Αφήστε το ποδόσφαιρο.  
 

Συμφωνείς ή διαφωνείς;  
Συμφωνείς να διευκολυνθεί αυτός ο άνθρωπος  …… (δεν ακούγεται)   

 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Κύριε Μπάκα, κ. Μπάκα … 
 
ΜΠΑΚΑΣ: Τι ¨κ. Μπάκα¨; 
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  Όταν θα γίνετε Πρόεδρος θα με ρωτήσετε.  

 
Αναβάλλεται η λήψη απόφασης για την επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής.  
Ψηφοφορία.  

 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Εγώ Υπέρ της αναβολής.  
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ο κ. Μαρινάκης έχει αποχωρήσει.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Λιάππας; 
 
ΛΙΑΠΠΑΣ: Λευκό για αναβολή.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Φαββατάς; 
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Ό,τι λέει η Υπηρεσία.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ¨Κατά¨. 
 
ΜΠΑΚΑΣ: Είσαι ¨κατά¨ δηλαδή. 
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Ό,τι λέει η Υπηρεσία.  

 
¨Κατά¨. 
Λοιπόν, το θέμα Αναβάλλεται για την επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής.  
 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Πρακτικά Επιτροπής Ποιότητας Ζωής   11 

 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της τα προαναφερόμενα, καθώς επίσης και τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του Ν. 
3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύει,  μειοψηφούντος του κ. Φαββατά, ο οποίος 
τάσσεται ΚΑΤΑ, ενώ ο κ. Λιάππας δηλώνει ΛΕΥΚΗ ψήφο, κατά πλειοψηφία, 
   

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι  
 
Αναβάλλει τη λήψη απόφασης περί ανάκλησης της άδειας εγκατάστασης και 
λειτουργίας της επιχείρησης «ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ», ιδιοκτησίας 
MOTEL Ο.Ε., στη συμβολή των οδών Αναγνωσταρά 5 & Βαλτετσίου στην Καλαμάτα, 
μέχρι την επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.  
 
 

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

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Μπασακίδης Νικόλαος  1. Καραγιάννης Ανδρέας 

  2. Λιάππας Λεωνίδας 

  3. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος  

  4. Μπάκας Ιωάννης 

  5. Φαββατάς Δημήτριος 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 4 Φεβρουαρίου 2020 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
ΝΙΚΟΣ Β. ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ 

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 

 


