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Στην Καλαµάτα σήµερα, την 20η Μαΐου 2008, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00  συνέρχεται 
στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της οδού Αριστοµένους 28 στην 19η/2008 συνεδρίαση η 
∆ηµαρχιακή Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την από 15-05-2008 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) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 3) Κουδούνης Αργύριος  και 4) Πολίτης ∆ηµήτριος.  
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα τα τακτικά µέλη κ.κ.: 1) Αλευράς ∆ιονύσιος,   
και 2) Λαγανάκος Γεώργιος.   
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωµατικό µέλος της ∆ηµαρχιακής 
Επιτροπής από την πλευρά της µειοψηφίας ο κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης,  ο οποίος 
συµµετέχει στη συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Αλευρά ∆ιονύσιο.   
 
 
 

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 10ο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης µε τίτλο : 

Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος. 

Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην αριθµ. πρωτ. του ∆ήµου 6965/31-3-
08 υπηρεσιακή εισήγηση  του Τµήµατος ∆ιοίκησης της ∆ιεύθυνσης ∆ιοίκησης – Οικονοµίας  
του ∆ήµου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:   
 
Θέµα: Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήµατος Υγειονιµικού 
Ενδιαφέροντος 
 
 Σας γνωρίζουµε ότι η ∆/νση Υγείας Νοµ. Μεσσηνίας, βεβαίωσε µε το υπ΄ αριθ. 
4756/26-2-2008 (αριθ. πρωτ. ∆ήµου 4988/3-3-2008) έγγραφό της, σε βάρος της 
∆ηµητροπούλου Μαρίας του Κων/νου, ιδιοκτήτριας καταστήµατος «ΤΑΒΕΡΝΑΣ», 
που βρίσκεται στην οδό Κουµουνδουράκη 4 στην Καλαµάτα, και το οποίο λειτουργεί 
σύµφωνα µε την υπ΄ αριθ. 1537/1483/1012/29-3-2001, άδεια ίδρυσης & λειτουργίας 
που της χορηγήθηκε από το ∆ήµο Καλαµάτας, τροποποίηση των όρων λειτουργίας του 
καταστήµατός της:   
 
Συγκεκριµένα η τροποποίηση αφορά στο ότι: 
Η παραπάνω έχει µειώσει το απαραίτητο εµβαδόν του χώρου, 
(παρασκευαστήριο-πλύση σκευών και ταµείο, ψυγείο, µπουφέ), αυξάνοντας 
ταυτόχρονα την αίθουσα ανάπτυξης τραπεζοκαθισµάτων. 
 
 Τα παραπάνω αναφερόµενα, σύµφωνα µε το σχετικό έγγραφο της ∆/νσης Υγείας 
Νοµ. Μεσσηνίας (που συνοδεύει την παρούσα εισήγηση) και τις διατάξεις των άρθρων 6 & 
38 της Α1β/8577/83 Υγειονοµικής ∆ιάταξης (ΦΕΚ 526 Β΄), αποτελούν αλλαγή και 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 ∆ιοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από 
τις ισχύουσες διατάξεις, η παραπάνω αναφερόµενη 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 ∆/νσης Υγείας  Νοµ. Μεσσηνίας, µε το οποίο έχει βεβαιωθεί η 
τροποποίηση. 
 
 Στο σχετικό έγγραφό µας, η αναφερόµενη ∆ηµητροπούλου Μαρία, µέχρι 
σήµερα δεν ανταποκρίθηκε. 
 
 Μετά τα παραπάνω σύµφωνα και µε το σχετικό έγγραφο της ∆/νσης Υγείας Νοµ. 
Μεσσηνίας, επειδή η εν λόγω ιδιοκτήτρια παραβίασε εκ προθέσεως τους όρους λειτουργίας 
του καταστήµατός της και δεν συµµορφώθηκε στης διατάξεις τις Α1β/8577/1983 (ΦΕΚ 526 
Β΄) Υγειονοµικής ∆ιάταξης, καθώς και δεν ανταποκρίθηκε στο σχετικό έγγραφό µας, µε το 
οποίο την καλούσαµε εκτός των άλλων να προχωρήσει στην έκδοση, νέας άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήµατός της: 
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Προτείνουµε όπως ανακληθεί: 
 
• Η  µε αριθ. 1537/1483/1012/29-3-2001 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας 

καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος, «ΤΑΒΕΡΝΑΣ», της 
∆ηµητροπούλου Μαρίας του Κων/νου, που βρίσκεται στην οδό 
Κουµουνδουράκη 4 στην Καλαµάτα και παρακαλούµε όπως τεθεί θέµα στη 
∆ηµαρχιακή Επιτροπή του ∆ήµου 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 ∆ιάταξης 
(ΦΕΚ 526 Β΄), σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 
114 Α΄). 

 
Καλαµάτα  28-3-2008 

 

Ο Προϊστάµενος                Η ∆ιευθύντρια 

Τµήµατος ∆ιοίκησης 
 

                ∆ιοίκησης-Οικονοµίας  

                     Παναγιώτης Κουτίβας                 Γεωργία Ηλιοπούλου 
 

 

 

Συνηµµένα: 

Σχετικός Φάκελος καταστήµατος 
(Υπόψη κ. Προέδρου ∆ηµαρχιακής Επιτροπής)   

  
  
Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη της τα 
προαναφερόµενα, 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Εγκρίνει την ανάκληση της υπ’ αριθ. 1537/1483/1012/29-3-2001 άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας και την σφράγιση του καταστήµατος υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος, «ΤΑΒΕΡΝΑΣ» ιδιοκτησίας κας ∆ηµητροπούλου Μαρίας του 
Κων/νου, που βρίσκεται στην οδό Κουµουνδουράκη 4 στην Καλαµάτα. 
 

 

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. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  2. Καµβυσίδης Ιωάννης 

  3. Κοσµόπουλος Βασίλειος 
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  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 23 Ιουνίου 2008 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


