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Στην Καλαµάτα σήµερα, την 19η Νοεµβρίου 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 44/14-11-2007 

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

 

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση - απόντος του ∆ηµάρχου Καλαµάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα 

ο οποίος έχει µεταβεί στην Τρίπολη για υπηρεσιακούς λόγους - ο Αντιπρόεδρος της 
∆ηµαρχιακής Επιτροπής κ. Κοσµόπουλος Βασίλειος ως Προεδρεύων αυτής και από τα 
υπόλοιπα τακτικά µέλη οι κ.κ. 1) Καµβυσίδης Ιωάννης, 2) Κουδούνης Αργύριος, 3)  
Λαγανάκος Γεώργιος και 4) Πολίτης ∆ηµήτριος.  
 
 
∆εν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόµιµα το τακτικό µέλος  κ. Αλευράς ∆ιονύσιος. 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωµατικό µέλος της ∆ηµαρχιακής 

Επιτροπής από την πλευρά της πλειοψηφίας κ. Κουρκουτάς Γεώργιος, ο οποίος συµµετέχει 

στη συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας, µε την ιδιότητα του µέλους, τον απουσιάζοντα κ. 

Πρόεδρο.  

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο Προεδρεύων κηρύσσει την έναρξη της 

συνεδρίασης. 

 

 



Συνεδρίαση :  44/2007 ∆ευτέρα  19/11/2007 ΑΠΟΦΑΣΗ   420/2007 

Πρακτικά ∆ηµαρχιακής Επιτροπής   2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Στη συνέχεια εισάγεται από τον Προεδρεύοντα για συζήτηση το 7ο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης µε τίτλο : 

Παράταση λειτουργίας µουσικής σε καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος. 

Ακολούθως ο  Προεδρεύων αναφέρεται στην υπ’ αριθµ. 50/2007 µε αριθµ. πρωτ. του 
∆ήµου 26149/12-11-2007 υπηρεσιακή εισήγηση του Γραφείου Καταστηµάτων του 
Τµήµατος ∆ιοίκησης του ∆ήµου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
 

 
«Υπηρεσιακή Εισήγηση - υπ’ αριθ. 50/2007 

 
Θέµα: Παράταση Λειτουργίας Μουσικής σε Καταστήµατα Υγειονοµικού 
Ενδιαφέροντος: 

 
Κύριε Πρόεδρε, σας διαβιβάζουµε συνηµµένα τις αιτήσεις των: 
 
Α. Tου Βαρνά ∆ηµητρίου του Ευστρατίου, εκπροσώπου της εταιρείας «∆. ΒΑΡΝΑΣ 
– Ι. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ Ο.Ε.», µε ηµεροµηνία 30-10-2007 (αριθ. πρωτ. ∆ήµου 25122/30-10-
2007), ιδιοκτήτη καταστήµατος «ΚΑΦΕ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ », το οποίο βρίσκεται στην 
Πλατεία Όθωνος, στην Καλαµάτα, που κατατέθηκε στην υπηρεσία µας, µε την οποία 
αιτείται όπως το ωράριο λειτουργίας µουσικών οργάνων, που αναφέρεται στη συνηµµένη 
άδεια µουσικής που της έχει χορηγηθεί και αφορά το παραπάνω κατάστηµά του, παραταθεί 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, µέχρι την 03:00΄ ώρα. 
  
Β. Της Πρωτονέντη ∆ήµητρας του Βασιλείου, µε ηµεροµηνία 30-10-2007 (αριθ. 
πρωτ. ∆ήµου 25123/30-10-2007 ), ιδιοκτήτριας καταστήµατος «ΚΑΦΕ - ΜΠΑΡ», το οποίο 
βρίσκεται στην οδό Κουτσοµητοπούλου 6, στην Καλαµάτα, που κατατέθηκε στην 
υπηρεσία µας µε την οποία αιτείται όπως το ωράριο λειτουργίας µουσικών οργάνων, που 
αναφέρεται στη συνηµµένη άδεια µουσικής που της έχει χορηγηθεί και αφορά το παραπάνω 
κατάστηµα της, παραταθεί σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, µέχρι την 03:00΄ ώρα. 
  

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 σε  κλειστό χώρο και ζητείται η παράταση του ωραρίου λειτουργίας 
µουσικής, µέχρι την 03:00΄ 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 στα παραπάνω καταστήµατα.     
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Μετά τα παραπάνω αναφερόµενα και καθώς οι ενδιαφερόµενοι πληρούν τους όρους 
του άρθρου 285 Ν. 3463/2006, παρακαλούµε όπως θέσετε το αίτηµά τους, στη ∆ηµαρχιακή 
Επιτροπή ∆ήµου Καλαµάτας, προκειµένου να αποφασίσει  σχετικά, σύµφωνα µε το άρθρο 
80 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄).  
 

Καλαµάτα 12-11-2007 
Ο Προϊστάµενος  Η ∆ιευθύντρια 

Τµήµατος ∆ιοίκησης ∆ιοίκησης-Οικονοµίας 
Παναγιώτης Κουτίβας Γεωργία Ηλιοπούλου 

 
 
Συνηµµένα φωτοαντίγραφα: 
� Σχετικών αιτήσεων ενδιαφεροµένων 
� Χορηγηθείσας άδειας µουσικής 
� Άδειας λειτουργίας καταστήµατος» 
 
 

Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη της την  
παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόµενες σ΄ αυτήν διατάξεις, 
 
 

Α Π Ο Φ Α ΣΙ Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
 
Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης του ωραρίου λειτουργίας µουσικών οργάνων 
µέχρι την 03:00 ώρα, στα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος των: 

1. Εταιρείας «∆. ΒΑΡΝΑΣ – Ι. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ Ο.Ε.», και 

   2. Πρωτονέντη ∆ήµητρας του Βασιλείου. 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

Η ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Κοσµόπουλος Βασίλειος  1. Καµβυσίδης Ιωάννης 

  2. Κουδούνης Αργύριος 

  3. Κουρκουτάς Γεώργιος 

  4. Λαγανάκος Γεώργιος 



Συνεδρίαση :  44/2007 ∆ευτέρα  19/11/2007 ΑΠΟΦΑΣΗ   420/2007 

Πρακτικά ∆ηµαρχιακής Επιτροπής   4

  5. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 28 Νοεµβρίου 2007 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 

 

                                         


