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Στην Καλαµάτα σήµερα, την 30η Απριλίου 2008, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00  
συνέρχεται στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της οδού Αριστοµένους 28 στην 17η/2008 
συνεδρίαση η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την από 24-04-2008 
πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύµφωνα µε το νόµο.  
 
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Παναγιώτης Ε. Νίκας, ∆ήµαρχος Καλαµάτας, 
Πρόεδρος της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής και από τα τακτικά µέλη οι κ.κ. 1) Καµβυσίδης 
Ιωάννης, 2) Κουδούνης Αργύριος  και 3) Πολίτης ∆ηµήτριος.  
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα τα τακτικά µέλη κ.κ.: 1) Αλευράς ∆ιονύσιος,   
2) Κοσµόπουλος Βασίλειος και 3) Λαγανάκος Γεώργιος.   
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα παρακάτω αναπληρωµατικά µέλη της 
∆ηµαρχιακής Επιτροπής :  

α) από την πλευρά της πλειοψηφίας ο κ. Γιαννακούλας Γρηγόριος, ο οποίος συµµετέχει στη 
συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Λαγανάκο Γεώργιο και  

β) από την πλευρά της µειοψηφίας οι  κ.κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης και Μπάκας Ιωάννης 
(αποχώρησε στην υπ’ αριθ. 182 απόφαση) και οι οποίοι συµµετέχουν στη συνεδρίαση 
αυτή, αναπληρώνοντας τους κ.κ. Αλευρά ∆ιονύσιο και 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 8ο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης µε τίτλο : 

Προέγκριση - χορήγηση αδειών σε καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος. 

Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται αρχικά στην υπ΄ αριθµ. 19/2008 µε 
αριθµ. πρωτ. του ∆ήµου 9699/30-4-2008 υπηρεσιακή εισήγηση του Γραφείου 
Καταστηµάτων του Τµήµατος ∆ιοίκησης του ∆ήµου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 

«Υπηρεσιακή Εισήγηση - υπ’ αριθ. 19/2008 
«Θέµα: Προέγκριση Αδειών Ίδρυσης-Χορήγηση αδειών µουσικής: 
α) Προέγκριση αδειών Ίδρυσης Καταστηµάτων Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος 
β) Χορήγηση αδειών Λειτουργίας Μουσικής σε Καταστήµατα Υγειονοµικού 
Ενδιαφέροντος 

 
Κύριε Πρόεδρε, σας υποβάλλουµε τους παρακάτω πίνακες, στους οποίους περιλαµβάνονται 

σχετικοί ιδιοκτήτες καταστηµάτων, που αιτούνται: 
α). Την προέγκριση αδειών ίδρυσης Καταστήµατος Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις, του άρθρου 80 παρ. 2 & 3 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄), 
«Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», όπως αναδιατυπώθηκε µε το άρθρο 22 
παρ. 2α του Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42 Α΄) και 

β). Τη Χορήγηση αδειών λειτουργίας µουσικών οργάνων, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
της Α5/3010/1985 (ΦΕΚ 593 Β΄) Υγειον. ∆ιάταξης, της Α1β/8577/1983 (ΦΕΚ 526 Β΄) 
Υγειον. ∆ιάταξης, του άρθρου 63 παρ. 2 του Ν. 2121/1993 (ΦΕΚ 25 Α΄) και του άρθρου 
80 παρ. 4 του Ν. 3463/2006, σε λειτουργούντα µε νόµιµη άδεια αντίστοιχα καταστήµατά τους.  

 
• Επειδή η παρακάτω αναγραφόµενη προέγκριση και η αιτούµενη άδεια µουσικής, πληρούν όλους 

τους όρους χορήγησης των εν λόγω αδειών, που προβλέπονται από τις αναφερόµενες διατάξεις 
και τις διατάξεις του άρθρου 285 του Ν. 3463/2006, «περί µη ύπαρξης βεβαιωµένων 
ληξιπρόθεσµων οφειλών σε βάρος των ενδιαφεροµένων», εισηγούµαστε τη χορήγησή 
τους. 

Α). ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ Α∆ΕΙΩΝ Ι∆ΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ Α∆ΕΙΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1.  

«ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗ Ο.Ε.» 

Εκπρ:ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ 

ΑΚΡΙΤΑ 206 ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ 
Αίτηση, Παράβολο, Έκθεση 
Ελεγ. Μηχανικού ∆ήµου,  
κ.λ.π. 

Β). ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α∆ΕΙΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

Α/Α 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΕΙ∆ΟΣ- 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 
Α∆ΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

- ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ 
∆/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ 

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ 
∆/ΝΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ 

Α.Ε.Π.Ι. 

1.  ΠΟΤΑΡΗ ΙΣΜΗΝΗ 
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ 

ΑΡΤΕΜΙ∆ΟΣ 103 

Στερεοφωνική 
Μουσική µικρής 
ισχύος µετά ηχείων 

 

1535/16-4-2008 
450696/3-4-

2008 

Καλαµάτα  30-4-2008 
Ο Προϊστάµενος                Η ∆ιευθύντρια 

Τµήµατος ∆ιοίκησης 
 

                ∆ιοίκησης-Οικονοµίας 

                                 Παναγιώτης Κουτίβας                 Γεωργία Ηλιοπούλου  
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Συνηµµένα: 
Σχετικοί Φάκελοι καταστηµάτων, προέγκρισης αδειών  
& αδειών λειτουργίας µουσικής  
(Υπόψη κ. Προέδρου ∆ηµαρχιακής Επιτροπής)»   

 

 

 Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη της τις 
παραπάνω εισηγήσεις και τις αναφερόµενες σ’ αυτές διατάξεις, 
 
 
 

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

 Ι. Εγκρίνει τη χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας  
καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος στην: 

       Εταιρεία  «ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΡΙΑΝΑΤΑΦΥΛΛΑΚΗ Ο.Ε.», 
 

II.  Εγκρίνει τη χορήγηση άδειας λειτουργίας µουσικών οργάνων στην: 

ΠΟΤΑΡΗ ΙΣΜΗΝΗ 

 

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

 

Η ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας  1. Γιαννακούλας Γρηγόριος 

  2. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  3. Καµβυσίδης Ιωάννης 

  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 13 Μαΐου 2008 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 


