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∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ   28/2007 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   274/2007 

 

 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 23η Ιουλίου 2007, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00  

συνέρχεται στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της  οδού Αριστοµένους  28 σε συνεδρίαση η 

∆ηµαρχιακή Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την µε αριθµό 28/19-07-2007 

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 αναπληρωµατικά µέλη της ∆ηµαρχιακής 
Επιτροπής :  α)  Ο κ. Κουρκουτάς Γεώργιος, από την πλευρά της πλειοψηφίας και β) Οι κ.κ. 
Ηλιόπουλος Παναγιώτης και Μπάκας Ιωάννης, από την πλευρά της µειοψηφίας.  

 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται, κατόπιν της πρόσκλησης που του κοινοποιήθηκε για τη 
συνεδρίαση του Σώµατος, και ο κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, επικεφαλής του συνδυασµού 
«∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαµάτας» που µετείχε στις δηµοτικές εκλογές του 
Οκτωβρίου 2006 αλλά δεν κατέλαβε καµία έδρα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καλαµάτας διότι 
δεν συµπλήρωσε το εκλογικό µέτρο.   
 

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. 

Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στις υπ’ αριθµ. 29 & 30/2007 µε αριθµ. πρωτ. του 
∆ήµου 16353/19-7-07 & 16355/19-7-2007 αντίστοιχα υπηρεσιακές εισηγήσεις του Γραφείου 
Καταστηµάτων του Τµήµατος ∆ιοίκησης του ∆ήµου, οι οποίες αναλυτικά έχουν ως εξής: 
 

Υπηρεσιακή Εισήγηση - υπ’ αριθ. 30/2007 
 

Θέµα: Προέγκριση Αδειών Ίδρυσης-Χορήγηση αδειών µουσικής κλπ: 
 

α) Προέγκριση αδειών Ίδρυσης Καταστηµάτων Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος 
β) Χορήγηση αδείας 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 Καταστηµάτων 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 άδειας 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 οι παρακάτω αναγραφόµενες προεγκρίσεις και οι αιτούµενες άδειες 
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, 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.  ΤΡΙΚΟΥΡΑΚΗ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΥΖ. 
ΟΡΕΣΤΗ 
ΤΡΙΚΟΥΡΑΚΗ 

ΕΝΤΟΣ  ΚΑΚ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟ  Αίτηση, Παράβολο, Έκθεση 
Ελέγχου µηχανικού ∆ήµου,  

κ.λ.π. 

2.  ΚΟΡΟΜΗΛΑ ΚΩΝ/ΝΑ 
ΣΥΖ.ΜΙΧΑΗΛ 
ΠΡΟΙΜΑΚΗ. 

ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΩΝ 10 ΤΥΠ. ΠΑΓΩΤΑ 
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ΣΕ 
ΚΑΤ/ΜΑ ΨΙΛΙΚΩΝ  

 >>    >> 
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Β). ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α∆ΕΙΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ                                                                                                         

Υπηρεσιακή Εισήγηση - υπ’ αριθ. 29/2007 
 
Θέµα: Παράταση Λειτουργίας Μουσικής σε Κατάστηµα Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος: 

 

Κύριε Πρόεδρε, σας διαβιβάζουµε συνηµµένα τις αιτήσεις των: 

Α. ΚΟΛΛΑΤΟΣ ΦΙΛΠΠΑΣ του Κων/νου , µε ηµεροµηνία 6-7-2007 (αριθ. πρωτ. ∆ήµου 15335/6-7-2007), 

ιδιοκτήτη καταστήµατος «ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ», το οποίο βρίσκεται επί των οδών Τσαµαδού και Σανταρόζα  στην 
Καλαµάτα, που κατατέθηκε στην υπηρεσία µας, µε την οποία αιτείται όπως το ωράριο λειτουργίας µουσικών 

οργάνων, που αναφέρεται στη συνηµµένη άδειες µουσικής που της έχει χορηγηθεί και αφορά το παραπάνω 

κατάστηµά του, παραταθεί σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, µέχρι την 03:00΄ ώρα. 

 
Β. «Θ. ΜΑΤΣΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε » µε εκπ/πο αυτής τον Ματσάκο Θωµά του Γεωργίου ,µε ηµεροµηνία 10-7-

2007 (αριθ. πρωτ. ∆ήµου 15688/11-7-2007 ), ιδιοκτήτη καταστήµατος «ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΟΠΕΝ 

ΜΠΑΡ» 

Επί των παραπάνω σας γνωρίζοµε ότι: 

  Σύµφωνα µε την 351/95 Απόφαση ∆ηµοτικού 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 οι σχετικές  αιτήσεις αναφέρονται, σε καταστήµατα που λειτουργούν: το µεν 
πρώτο σε  κλειστό χώρο και ζητείται η παράταση του ωραρίου λειτουργίας µουσικής, µέχρι την 03:00΄ ώρα,  
το δε δεύτερο σε ανοικτό χώρο ζητείται η παράταση του ωραρίου λειτουργίας µουσικής µέχρι την 02:00 ώρα 
σύµφωνα µε την 3/1996 αστυνοµική διάταξη. 

  Επιπλέον σας γνωρίζουµε ότι µέχρι σήµερα, δεν έχουν βεβαιωθεί από την Αστυνοµία ή άλλη αρµόδια αρχή, 

παραβάσεις διατάραξης κοινής ησυχίας στο παραπάνω κατάστηµα.     

Μετά τα παραπάνω αναφερόµενα και καθώς η ενδιαφερόµενη πληροί του όρους του άρθρου 285 Ν. 

3463/2006, παρακαλούµε όπως θέσετε το αίτηµά της, στη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή ∆ήµου Καλαµάτας, προκειµένου 

να αποφασίσει  σχετικά, σύµφωνα µε το άρθρο 80 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄).    

 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΕΙ∆ΟΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ Α∆ΕΙΑ 
ΜΟΥΣΙΚΗΣ-

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ 
∆/ΊΣΗ ΥΓΕΙΑΣ 

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣ
Η ∆/ΝΣΗΣ 
ΥΓΕΙΑΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΒΕΒΑΙΩΣΗΣΑ.Ε.

Π.Ι 

1.  ΠΕΡ∆ΙΚΟΥΛΗ 
ΕΥΣΤΑΘΙΑ  

ΜΠΑΡ 
ΦΑΡΩΝ 

&ΚΟΡΩΝΗΣ 

Στερεοφωνική Μουσική 

µικρής ισχύος µετά 

ηχείων 

2439/12-7-07 398800/16-1-07 
 

2. ΓΕΩΡΓΑΚΙΛΑΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΤΑΒΕΡΝΑ 
ΑΡΤΕΜΙ∆ΟΣ 199Α 

1.Στερεοφωνική 

µουσική µικρής ισχύος 

µετά ηχείων 

2.’Εγχορδη µουσική 

πιάνο ,βιολί, κιθάρα και 

τα όµοια, χωρίς 

ενισχυτή και µεγάφωνα  

3086/10-7-07 430973/2-7-07 

Καλαµάτα 19-7-2007 
    Ο Προϊστάµενος 
Τµήµατος ∆ιοίκησης α.α. 
      Α. Αλεβίζου 
  

Η ∆ιευθύντρια  
∆ιοίκησης – Οικονοµίας 

Γεωργία Ηλιοπούλου                
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Καλαµάτα 19-7-2007 
Ο Προϊστάµενος  Η ∆ιευθύντρια 

Τµήµατος ∆ιοίκησης α.α ∆ιοίκησης-Οικονοµίας  
Αγλαΐα Αλεβίζου Γεωργία Hλιοπούλου 

 
Συνηµµένα φωτοαντίγραφα: 
� Σχετικής αίτησης ενδιαφεροµένης 

� Χορηγηθείσας άδειας µουσικής 

� Άδειας λειτουργίας καταστήµατος 

 
Η ∆ηµαρχιακή επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση, λαµβάνοντας υπόψη την παραπάνω 
εισήγηση και τις αναφερόµενες σ΄ αυτήν διατάξεις, µειοψηφούντος του κ. Ηλιόπουλου 
Παναγιώτη, ο οποίος τάσσεται ΚΑΤΑ µόνο ως προς την παράταση λειτουργίας µουσικών 
οργάνων,  

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     

 
Α. ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Ι. Εγκρίνει τη χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 

καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος στους:  
1. ΤΡΙΚΟΥΡΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΥΖ. ΟΡΕΣΤΗ ΤΡΙΚΟΥΡΑΚΗ και 
 

           2. ΚΟΡΟΜΗΛΑ ΚΩΝ/ΝΑ ΣΥΖ. ΜΙΧΑΗΛ ΠΡΟΙΜΑΚΗ. 
 
 

II.  Εγκρίνει τη χορήγηση άδειας λειτουργίας µουσικών οργάνων στους: 
  
     1.  ΠΕΡ∆ΙΚΟΥΛΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ και 
 
     2.  ΓΕΩΡΓΑΚΙΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟ. 

 

Β. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 
Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης λειτουργίας µουσικών οργάνων στους: 

     

1. ΚΟΛΛΑΤΟ ΦΙΛΙΠΠΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ και 
 
2. στην Εταιρεία «Θ. ΜΑΤΣΑΚΟ & ΣΙΑ Ο.Ε.» 

 

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 
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  3. Κουδούνης Αργύριος 

  4. Κουρκουτάς Γεώργιος 

  5. Μπάκας Ιωάννης 

  6. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 27 Ιουλίου  2007 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 


