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∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

 
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ   47/2007 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  455/2007 

 

 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 10η ∆εκεµβρίου 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 47/6-12-2007 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) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 3) Κουδούνης Αργύριος, 4) Λαγανάκος Γεώργιος και 5) 

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 µειοψηφίας κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης, ο οποίος συµµετέχει 

στη συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας τον κ.  Αλευρά ∆ιονύσιο.   

 

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο Νοµικός Σύµβουλος του ∆ήµου Καλαµάτας κ. 
Μανιάτης Αντώνιος.  
 

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 14ο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης µε τίτλο : 

Προέγκριση - χορήγηση αδειών σε καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος. 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ΄ αριθµ. 54/2007 µε αριθµ. πρωτ. 
του ∆ήµου 28658/10-12-07 υπηρεσιακή εισήγηση του Γραφείου Καταστηµάτων του 
Τµήµατος ∆ιοίκησης του ∆ήµου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:   
 
 

Υπηρεσιακή Εισήγηση - υπ’ αριθ. 54/2007 
 

 

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 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.  ΚΑΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΤΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ 

ΦΑΡΩΝ 214 
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡ

ΙΟ 
Αίτηση, Παράβολο, Έκθεση Ελεγ. 
Μηχανικού ∆ήµου,  κ.λ.π. 

2.  
ΧΟΥΝΤΗΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 
37 & ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΟΥ 

19 

ΠΑΓΩΤΑ-
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚ

Α ΣΕ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

ΨΙΛΙΚΩΝ 

- # - 

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.  

«Γ. 
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ 
& ΣΙΑ Ε.Ε.»-
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ 
ΣΙ∆. ΣΤΑΘΜΟΥ 19 

 

α)Στερεοφωνική 
Μουσική µικρής 
ισχύος µετά ηχείων 
 

5446/29-11-
2007 

434149/21-
11-2007 
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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. 

2.  
ΝΙΚΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ 
ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 119 

α)Στερεοφωνική 
Μουσική µικρής 
ισχύος µετά ηχείων 

5300/28-11-
2007 

420792/20-6-
2007 

3.  
ΣΩΦΡΟΝΑ ΜΑΡΙΑ 
ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-
ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ 

ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 125 

α)Στερεοφωνική 
Μουσική µικρής 
ισχύος µετά ηχείων 
β) Έγχορδη Μουσική 
(πιάνο, βιολί, κιθάρα  
και τα όµοια χωρίς 
ενισχυτή και 
µεγάφωνα) 

5334/28-11-
2007 

434140/13-
11-2007 

4.       

 
Καλαµάτα  10-12-2007 

   Ο Προϊστάµενος Η ∆ιευθύντρια 
Τµήµατος ∆ιοίκησης ∆ιοίκησης-Οικονοµίας 
Παναγιώτης Κουτίβας Γεωργία Ηλιοπούλου 
 
Συνηµµένα: 
Σχετικοί Φάκελοι καταστηµάτων, προέγκρισης αδειών  
& αδειών λειτουργίας µουσικής  
(Υπόψη κ. Προέδρου ∆ηµαρχιακής Επιτροπής)   

 
 
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην περίπτωση αιτήµατος χορήγησης προέγκρισης 
άδειας ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος που αφορά:  
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΤΟΣ 

ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ Α∆ΕΙΑ Ι∆ΡΥΣΗΣ & 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

«CARREFOYR – 
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» 
Εκπρόσωπος: 
ΧΑΤΖΟΒΟΥΛΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΒΑΣ. 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

(Ο.Τ. 275Β΄) 

ΜΙΚΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΜΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ – 

ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ – 
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ – 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – 
ΠΟΤΩΝ-ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ-ΕΛΑΙΟΥ & 
ΜΑΓΕΙΡΙΚΩΝ ΛΙΠΩΝ-ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ 

ΑΡΤΟΥ & ΕΙ∆ΩΝ 
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 

 
 
 

Αίτηση, Παράβολο, 
Έκθεση Ελέγχου 

Μηχανικού ∆ήµου,  
κ.λ.π. 

 

 
για το οποίο το Σώµα στην προηγούµενη συνεδρίασή του είχε αναβάλει τη λήψη απόφασης 
σχετικά, ώστε να δοθούν υπηρεσιακές διευκρινήσεις.  
 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
(Προϊστάµενος τµήµατος διοίκησης): 
Προσπαθήσαµε να εξασφαλίσουµε το θέµα για να µην εκτεθούµε δίνοντας 

προέγκριση, παραβαίνοντας κάποιες διατάξεις. Το θέµα αυτό είναι ειδικότερο γιατί δεν 
αφορά κτήριο. Για όλες τις άλλες προεγκρίσεις που στέλνονται στη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή 
υπάρχει το οίκηµα, υπάρχει η οικοδοµή η οποία εξετάζεται από τους µηχανικούς µας. Σ΄ 
αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει οικοδοµή. Εδώ είναι ένα οικόπεδο περίπου 3,5 
στρεµµάτων απέναντι από 2 & 3 Γυµνάσιο – Λύκειο, το οποίο θα το νοικιάσει η εταιρεία 
αυτή και θα φτιάξει ένα µικτό κατάστηµα τροφίµων. Ζητούσε στην αρχή υπεραγορά 
τροφίµων αλλά ψάχνοντας τις χρήσεις γης, διαπιστώσαµε ότι είναι γενικής κατοικίας η 

ΚΟΥΤΙΒΑΣ  



Συνεδρίαση :  47/2007 ∆ευτέρα  10/12/2007 ΑΠΟΦΑΣΗ  455/2007 

Πρακτικά ∆ηµαρχιακής Επιτροπής   4

περιοχή στις οποίες απαγορεύονται οι υπεραγορές τροφίµων και τα πολυκαταστήµατα και 
τους είπαµε ότι απαγορεύεται, δεν µπορεί να γίνει. Οι µηχανικοί τους έστειλαν σχέδια που 
το ονοµάζουν «µικτό κατάστηµα τροφίµων», η διαφορά του από την υπεραγορά είναι ότι 
στο µικτό κατάστηµα επιτρέπονται µόνον τρόφιµα, δεν επιτρέπονται αυτά τα είδη που 
έχουν τα super market που είναι ήδη ενδύσεως – υποδήσεως, οικιακά είδη, βιβλία, χαρτικά, 
ηλεκτρικά είδη, δηλαδή τα πάντα. Σ΄ αυτό το κατάστηµα το οποίο είναι µικτό κατάστηµα, 
επιτρέπονται µόνον τα τρόφιµα και γι΄ αυτό και τα αναφέρουµε στην εισήγησή µας µε 
λεπτοµέρεια και λέµε να συνηγορήσει η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µε την προϋπόθεση ότι θα 
εκδοθεί η αντίστοιχη οικοδοµική άδεια από την Πολεοδοµία Μεσσηνίας η οποία είναι η 
αρµόδια έκδοσης οικοδοµικής άδειας. . . (αλλαγή ταινίας). . . Κε ∆ήµαρχε από το σχέδιο που 
έχει φέρει η εταιρεία, φαίνεται ότι είναι γύρω στα 1.000 τ.µ. και το υπόγειο θα έχει 
πάρκινγκ 57 θέσεων.  

 
Εσείς λέτε ότι είναι όλα νόµιµα; 
 
Ναι. 

 
∆εν µπορούµε να πάµε αντίθετα από τον νόµο όσο κι αν αυτό είναι 
εις βάρος της τοπικής οικονοµίας. Από κει και πέρα θα ψηφίσουµε 

ΥΠΕΡ. 
 
Η λογική παραµένει η ίδια, αφού η νοµοθεσία το επιβάλει και το 
επιτρέπει. Απλώς το εισηγητικό σηµείωµα που λέει ότι «εφόσον εκδοθεί 

η κατάλληλη άδεια», να προσθέσουµε «και σύµφωνα µε τα υπάρχοντα σχέδια». Που 
σηµαίνει να διασφαλίσουµε εµείς από τώρα, δεν ξέρω η άδεια αν επιβάλει τις 57 θέσεις 
στάθµευσης, να διασφαλίσουµε ότι όλο το υπόγειο έχει συγκεκριµένη χρήση, το χώρο 
στάθµευσης όπως δείχνεται στα σχέδια και νοµίζω ότι αυτό είναι ένα σηµαντικό στοιχείο και 
µε την προϋπόθεση αυτή ότι οι σηµειούµενες θέσεις στάθµευσης θα είναι αυτές οι οποίες 
θα γίνουν, άσχετα τι θα πει η άδεια. 

 
Η προέγκριση είναι προέγκριση και δεν είναι έγκριση. Υπάρχουν και άλλα 
βήµατα τα οποία πρέπει να τα παρακολουθήσουµε µε εξαιρετική προσοχή. 

Εµείς τους νόµους δεν τους φτιάχνουµε εδώ, άλλο το τι θέλουµε και άλλο τι πρέπει να 
κάνουµε. Είµαστε ένα θεσµικό υπηρεσιακό όργανο.  

 
Εγώ πιστεύοντας ότι η εγκατάσταση και η λειτουργία τέτοιων 
καταστηµάτων στην πόλη µας δηµιουργεί προβλήµατα στους ήδη 

εναποµείναντες επαγγελµατίες του κλάδου µέχρι το οριστικό κλείσιµο των καταστηµάτων, 
θα ΚΑΤΑψηφίσω την πρόταση. 
 
 

Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη της την 
παραπάνω εισήγηση, 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 

Ι.  ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνει τη χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήµατος          
υγειονοµικού ενδιαφέροντος στους: 

        1. ΚΑΤΗ ΚΩΝ/ΝΟ ΤΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ, και 

2. ΧΟΥΝΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, 
       

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΟΥΤΙΒΑΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΛΑΓΑΝΑΚΟΣ: 
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II. ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνει τη χορήγηση άδειας λειτουργίας µουσικών οργάνων 
στους: 

1. Εταιρεία «Γ. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», 

2. ΝΙΚΟΛΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, και 

3. ΣΩΦΡΟΝΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ. 

 
IΙI. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΚΑΤΑ ο κ. Λαγανάκος) εγκρίνει τη χορήγηση 

προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος «ΜΙΚΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ – ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ – ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ – 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΠΟΤΩΝ-ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ-ΕΛΑΙΟΥ & 
ΜΑΓΕΙΡΙΚΩΝ ΛΙΠΩΝ-ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΑΡΤΟΥ & ΕΙ∆ΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ» επί 
της οδού Βασ. Γεωργίου (Ο.Τ. 275Β΄) στην εταιρεία «CARREFOUR – 
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.». Επειδή το παραπάνω αναφερόµενο υπό ίδρυση 
κατάστηµα της εταιρείας «CARREFOYR – ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.», δεν 
αναφέρεται σε υπάρχον κτίσµα αλλά θα ανεγερθεί σε οικόπεδο έκτασης 
3.445,02 τ.µ. περίπου, υποχρεούται η εταιρεία στην  έκδοση αντίστοιχης 
οικοδοµικής άδειας για την αιτούµενη χρήση, από την Πολεοδοµία Μεσσηνίας 
(όπως αναφέρεται στην έκθεση προέγκρισης της Τεχνικής Υπηρεσίας του 
∆ήµου και σύµφωνα µε τα κατατεθέντα σχέδια).  

 

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 

  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Λαγανάκος Γεώργιος 

  6. Πολίτης ∆ηµήτριος  

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα 28 ∆εκεµβρίου 2007 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 

                                       


