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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   03/2009 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   016/2009 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 19η Ιανουαρίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00  
συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28 στην 3η/2009 
συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 15-01-2009 
πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Παναγιώτης Ε. Νίκας, Δήμαρχος Καλαμάτας, 
Πρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής και από τα τακτικά μέλη, οι κ.κ. 1) Γιαννακούλας 
Γρηγόριος, 2) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 3) Κουδούνης Αργύριος, 4) Κουρκουτάς Γεώργιος και 
5) Μιχαλόπουλος Σωτήριος.  
 
Δεν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης.  
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Δημαρχιακής 
Επιτροπής από την πλευρά της μειοψηφίας κ. Νταγιόπουλος Γεώργιος, ο οποίος συμμετέχει 
στη συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Ηλιόπουλο Παναγιώτη.  
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται, κατόπιν της πρόσκλησης που του κοινοποιήθηκε για τη 
συνεδρίαση του Σώματος, και ο κ. Νικόλαος Διασάκος, επικεφαλής του συνδυασμού 
«Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» που μετείχε στις δημοτικές εκλογές του 
Οκτωβρίου 2006 αλλά δεν κατέλαβε καμία έδρα στο Δημοτικό 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 5ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Ανάκληση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού 
ενδιαφέροντος. 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στις υπηρεσιακές εισηγήσεις του 
Γραφείου Καταστημάτων του Τμήματος Διοίκησης του Δήμου Καλαμάτας με αριθ. πρωτ. 
22146/24-9-2008,  20623/4-9-2008, 809/16-1-2009 συμπληρωματική της 20623/4-9-2008, 
22147/24-9-2008 και 24473/22-10-2008, οι οποίες αναλυτικά έχουν ως εξής:  
 

Υπηρεσιακή Εισήγηση 
 
Θέμα: Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 

 

Σας γνωρίζουμε ότι η Δ/νση Υγείας Νομ. Μεσσηνίας, βεβαίωσε με το υπ’ αριθ. 
3165/11-8-2008 (αριθ. πρωτ. Δήμου 19226/14-8-2008) έγγραφό της, σε βάρος της 
εταιρείας «ΑΝΑΖΙΚΟΣ ΣΑΒΒΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»,  ιδιοκτήτριας καταστήματος «ΜΠΑΡ», που 
βρίσκεται στις οδούς Ναυαρίνου 6 και Ρήγα Φεραίου, στην Καλαμάτα, και το οποίο 
λειτουργεί σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 8576/1274/2113/1-6-2007, άδεια ίδρυσης & 
λειτουργίας που της χορηγήθηκε από το Δήμο Καλαμάτας, τροποποίηση των όρων 
λειτουργίας του καταστήματός της: 

Συγκεκριμένα η τροποποίηση αφορά στο ότι:  

 Η παραπάνω εταιρεία λειτουργεί το κατάστημά της,  σαν μικτό κατάστημα 
«ΜΠΑΡ – ΟΠΕΝ ΜΠΑΡ» έχοντας κατασκευάσει μπάρα στον υπαίθριο χώρο. 

Τα παραπάνω αναφερόμενα, σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Υγείας 
Νομ. Μεσσηνίας (που συνοδεύει την παρούσα εισήγηση) και τις διατάξεις του άρθρου 6 της 
Α1β/8577/83 Υγειονομικής Διάταξης (ΦΕΚ 526 Β’), αποτελούν 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 Διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από 
τις ισχύουσες διατάξεις, η παραπάνω εταιρεία 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 
Δ/νσης Υγείας Νομ. Μεσσηνίας, με το οποίο έχει βεβαιωθεί η τροποποίηση. 

Στο σχετικό έγγραφό μας, η αναφερόμενη εταιρεία, μέχρι σήμερα δεν 
ανταποκρίθηκε. 

Μετά τα παραπάνω σύμφωνα και με το σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Υγείας Νομ. 
Μεσσηνίας, επειδή η εν λόγω εταιρεία παραβίασε εκ προθέσεως τους όρους λειτουργίας του 
καταστήματός της και δεν συμμορφώθηκε στις διατάξεις της Α1β/8577/1983 (ΦΕΚ 526 Β’) 
Υγειονομικής Διάταξης, 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:  

Προτείνουμε όπως ανακληθεί: 

 Η με αριθ. 8576/1274/2113/1-6-2007 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας 
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καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, «ΜΠΑΡ», που βρίσκεται στις οδούς 
Ναυαρίνου 6 & Ρήγα Φεραίου,  στην Καλαμάτα, της εταιρείας «ΑΝΑΖΙΚΟΣ 
ΣΑΒΒΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», και 

παρακαλούμε όπως τεθεί θέμα στη Δημαρχιακή Επιτροπή Δήμου 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 Διάταξης (ΦΕΚ 526 Β'), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 
3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α'). 

 
Καλαμάτα  22-9-2008 

Ο Προϊστάμενος  Η Διευθύντρια 
Τμήματος Διοίκησης Διοίκησης-Οικονομίας 

κ.α.α 
Παναγιώτης Κουτίβας Αλεβίζου Α.  

 
Συνημμένα: 

 Σχετικός φάκελος καταστήματος 
(Υπόψη κ. Προέδρου Δημαρχιακής Επιτροπής)   
 

Υπηρεσιακή Εισήγηση 
 

Θέμα: Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 
 

Σας γνωρίζουμε ότι η Δ/νση Υγείας Νομ. Μεσσηνίας, βεβαίωσε με το υπ’ αριθ. οικ. 
3614/30-7-2008 (αριθ. πρωτ. Δήμου 18780/8-8-2008) έγγραφό της, σε βάρος της 
Ξυπολίτου Φιλάνθης του Γεωργίου, ιδιοκτήτριας καταστήματος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ», που βρίσκεται στην οδό Καλλιπατείρας 111,  στην 
Καλαμάτα, και το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1567/1524/2296/17-6-
2008, άδεια ίδρυσης & λειτουργίας που της χορηγήθηκε από το Δήμο Καλαμάτας, 
τροποποίηση των όρων λειτουργίας του καταστήματός της: 

Συγκεκριμένα η τροποποίηση αφορά στο ότι:  

 Η παραπάνω έχει προβεί στην επέκταση του καταστήματός της σε διπλανή 
αίθουσα και έχει αναπτύξει καθίσματα εντός της αίθουσας και στον υπαίθριο 
χώρο πέραν του αριθμού που προβλέπεται στην υπ’1567/1524/2296/17-6-
2008 άδεια λειτουργίας του. 

Τα παραπάνω αναφερόμενα, σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Υγείας 
Νομ. Μεσσηνίας (που συνοδεύει την παρούσα εισήγηση) και τις διατάξεις του άρθρου 6 της 
Α1β/8577/83 Υγειονομικής Διάταξης (ΦΕΚ 526 Β’), αποτελούν 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 Διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από 
τις ισχύουσες διατάξεις, η παραπάνω ιδιοκτήτρια 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 Δ/νσης Υγείας Νομ. Μεσσηνίας, με το οποίο έχει βεβαιωθεί η 
τροποποίηση. 
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Στο σχετικό έγγραφό μας, η αναφερόμενη ιδιοκτήτρια, μέχρι σήμερα δεν 
ανταποκρίθηκε. 

Μετά τα παραπάνω σύμφωνα και με το σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Υγείας Νομ. 
Μεσσηνίας, επειδή η εν λόγω ιδιοκτήτρια παραβίασε εκ προθέσεως τους όρους λειτουργίας 
του καταστήματός της και δεν συμμορφώθηκε στις διατάξεις της Α1β/8577/1983 (ΦΕΚ 526 
Β’) Υγειονομικής Διάταξης, 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:  

Προτείνουμε όπως ανακληθεί: 

 Η με αριθ. 1567/1524/2296/17-6-2008 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ ΧΩΡΙΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ», που βρίσκεται στην οδό Καλλιπατείρας 111,  στην 
Καλαμάτα, της Ξυπολίτου Φιλάνθης του Γεωργίου, και 

παρακαλούμε όπως τεθεί θέμα στη Δημαρχιακή Επιτροπή Δήμου 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 Διάταξης (ΦΕΚ 526 Β'), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 
3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α'). 

 
Καλαμάτα  2-9-2008 

Ο Προϊστάμενος  Η Διευθύντρια 
Τμήματος Διοίκησης Διοίκησης-Οικονομίας 

Παναγιώτης Κουτίβας Γεωργία Ηλιοπούλου 
 
Συνημμένα: 
 Σχετικός φάκελος καταστήματος 
(Υπόψη κ. Προέδρου Δημαρχιακής Επιτροπής)   

 
 

Συμπληρωματική Υπηρεσιακή Εισήγηση 
Επί της με αριθ. πρωτ. 20623/4-9-2008 προηγούμενης εισήγησής μας, περί 
Ανάκλησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος  Υγειονομικού 

Ενδιαφέροντος 

 
Επί της παραπάνω αναφερόμενης προηγούμενης εισήγησής μας, σας γνωρίζουμε 

ότι: 

Σε βάρος της κ. Ξυπολίτου Φιλάνθης του Γεωργίου, ιδιοκτήτριας καταστήματος 
«ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ  ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ», που βρίσκεται στην οδό Καλλιπατείρας 
111, στην Καλαμάτα, είχε βεβαιωθεί τροποποίηση των όρων λειτουργίας της, με το υπ’ 
αριθ.: οικ. 3614/30-7-2008 έγγραφο της Δ/νσης Υγείας. 

Για το εν λόγω κατάστημα εκδόθηκε νέα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας 
«ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ» από το Δήμο Καλαμάτας με αριθ. 2374/2009, η οποία καλύπτει την 
γενόμενη τροποποίηση.  

  Μετά τα παραπάνω και καθώς η ανάκληση της άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας του καταστήματος της Ξυπολίτου Φιλάνθης του Γεωργίου, δεν έχει 
ολοκληρωθεί από τη Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, παρακαλούμε 
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όπως η αναφερόμενη περίπτωση, αποσυρθεί από το φάκελο του θέματος και μας 
επιστραφεί ο σχετικός φάκελος.  
  

 

Καλαμάτα 15-1-2009 
 

Ο Προϊστάμενος  Η Διευθύντρια 
Τμήματος Διοίκησης 

κ.α.α 
Διοίκησης-Οικονομίας  

Αλεβίζου Α. Γεωργία Ηλιοπούλου 
  

 
Συνημμένα Φωτοαντίγραφα: 
 Της με α.π. 2374/2009 άδειας  
ίδρυσης και λειτουργίας 
(Υπόψη κ. Προέδρου Δημαρχιακής Επιτροπής) 
 
 

 
Υπηρεσιακή Εισήγηση 

 
Θέμα: Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού      
 Ενδιαφέροντος 

 

Σας γνωρίζουμε ότι η Δ/νση ΧΩ.ΠΕ. & Πολεοδομίας της Ν.Α. Μεσσηνίας, με το 
υπ’ αριθ. οικ. 8150/8-7-2008 (αριθ. πρωτ. Δήμου 16059/14-7-2008) έγγραφό της, 
ανακάλεσε την  υπ’ αριθ. 4372/1676/2-8-2000 Βεβαίωση Χώρου Κύριας Χρήσης 
που είχε χορηγηθεί για την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος 
«ΟΠΩΡΟΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ», στην οδό Ακρίτα 9 στην Καλαμάτα, ιδιοκτησίας της 
Πλευριά Άννας συζ. Νικολάου και το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 
16668/7857/1138/14-11-2001, άδεια ίδρυσης και λειτουργίας που της έχει 
χορηγηθεί από το Δήμο Καλαμάτας. 

Συγκεκριμένα η Δ/νση ΧΩ.ΠΕ. & Πολεοδομίας της Ν.Α. Μεσσηνίας, μετά 
από νέα αυτοψία στο χώρο του παραπάνω καταστήματος, διαπίστωσε ότι: 

 Ο χώρος για τον οποίο είχε  χορηγηθεί η υπ’ αριθ. 4372/1676/2-8-2000 
Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης, για λειτουργία καταστήματος υγειονομικού 
ενδιαφέροντος στο υπόγειο της πολυκατοικίας επί της οδού Ακρίτα 9, στην 
Καλαμάτα,  ιδιοκτησίας κ. Πλευριά Άννας συζ. Νικολάου, είναι χώρος υπογείου ο 
οποίος δεν είχε προσμετρηθεί στη δόμηση στην υπ’ αριθ. 1225/77 άδεια της 
οικοδομής, και για το λόγο αυτό ανακάλεσε την παραπάνω βεβαίωση χώρου 
κυρίας χρήσης της. 

Τα παραπάνω αναφερόμενα σημαίνουν και ανάκληση της χορηγηθείσας 
άδειας λειτουργίας καταστήματος, καθώς η Βεβαίωση Χώρου Κύριας Χρήσης είναι 
απαραίτητο δικαιολογητικό, για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος 
υγειονομικού ενδιαφέροντος, αφού αυτή χορηγείται για συγκεκριμένο χώρο, κατόπιν 
ελέγχου του χώρου αυτού τόσο από πλευράς καταλληλότητας όσο και από πλευράς 
νομιμότητας του κτιρίου, η δε ανάκλησή της, συνεπάγεται και την ανάκληση της 
άδειας λειτουργίας του καταστήματος. 

Η παραπάνω ιδιοκτήτρια 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 προσκομίσει νέα Βεβαίωση Χώρου Κύριας 
Χρήσης από τη Δ/νση ΧΩ.ΠΕ.ΠΟ. της Ν.Α. Μεσσηνίας, ή να ανακληθεί το αντίστοιχο 
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έγγραφο της ίδιας Δ/νσης, με το οποίο έχει ανακληθεί η χορηγηθείσα βεβαίωση 
καταλληλότητας. 

Στο σχετικό έγγραφό μας, η αναφερόμενη ιδιοκτήτρια, απάντησε 
καταθέτοντας απόψεις-αντιρρήσεις, ισχυριζόμενη ότι δεν είναι νόμιμη η 
ανάκληση της βεβαίωσης χώρου κύριας χρήσης από την Πολεοδομία Καλαμάτας, 
και ότι έχει προσφύγει σ’ αυτήν για ανάκληση της ανακλητικής παραπάνω πράξης 
της. 

Μετά τα παραπάνω, και επειδή: 
1. Στο άρθρο 15 της Α1β/8577/1983 Υγειονομικής Διάταξης (ΦΕΚ 526 Β'),  αναφέρεται 

ότι τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος θα πρέπει να πληρούν τους όρους 
που προβλέπει ο Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός, και η υπ’ αριθ. 31710/29-6-1993 
(ΦΕΚ 500 Β’) Κ.Υ.Α., προβλέπει για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστήματος, 
νόμιμη οικοδομική άδεια χωρίς καμία αυθαιρεσία. 

2. Η Πλευριά Άννα συζ. Νικολάου, μέχρι σήμερα, δεν μας προσκόμισε σχετικό έγγραφο 
της Δ/νσης ΧΩ.ΠΕ. & Πολεοδομίας της Ν.Α. Μεσσηνίας, περί χορήγησης νέας 
βεβαίωσης χώρου κύριας χρήσης ή ανάκληση της ανακλητικής πράξης της, αν και 
περιμέναμε αρκετό χρονικό διάστημα προκειμένου να μας τα προσκομίσει, 
προτείνουμε όπως ανακληθεί: 

Η με αριθ. 16668/7857/1138/14-11-2001 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, «ΟΠΩΡΟΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ», που 
βρίσκεται στην οδό Ακρίτα 9 στην Καλαμάτα, της Πλευριά Άννας συζ. Νικολάου, και 
παρακαλούμε όπως τεθεί θέμα στη Δημαρχιακή Επιτροπή Δήμου Καλαμάτας, η 
ανάκληση, της παραπάνω άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος, και η 
σφράγιση του εν λόγω καταστήματος, μέχρι την προσκόμιση νέας βεβαίωσης 
χώρου κύριας χρήσης ή ανάκληση της ανακλητικής πράξης της Δ/νσης ΧΩ.ΠΕ. & 
Πολεοδομίας της Ν.Α. Μεσσηνίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 της 
Α1β/8577/1983 Υγειονομικής Διάταξης (ΦΕΚ 526 Β'), της  31710/29-6-1993 
(ΦΕΚ 500 Β’) κοινής Υπουργικής Απόφασης, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του 
άρθρου 80 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α'). 

 
Καλαμάτα  23-9-2008 

Ο Προϊστάμενος  Η Διευθύντρια 
Τμήματος Διοίκησης Διοίκησης-Οικονομίας κ.α. 

Παναγιώτης Κουτίβας Αλεβίζου Α. 
 

Συνημμένα: 
 Σχετικός φάκελος καταστήματος 

(Υπόψη κ. Προέδρου Δημαρχιακής Επιτροπής) 
  
 

 
Υπηρεσιακή Εισήγηση 

 
Θέμα: Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 

 

Σας γνωρίζουμε ότι η Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαμάτας, με το υπ’ αρ. 4314 
Φ.701.24/3-7-2008 έγγραφό της (αρ. πρωτ. Δήμου 15551/8-7-2008), σε βάρος του 
Λαγωνικάκου Γεωργίου του Σπυρίδωνος, ιδιοκτήτη καταστήματος «ΚΑΦΕ – 
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ», που βρίσκεται στην οδό  Ναυαρίνου 261 στην Καλαμάτα, και το οποίο 
λειτουργεί σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 20903/721/1357/6-2-2003 άδεια ίδρυσης και 
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λειτουργίας που του χορηγήθηκε από το Δήμο Καλαμάτας, στις 24-6-2008 διενέργησε 
έλεγχο και διαπίστωσε ότι: 
 
α) Στο χώρο του ισογείου έχει επέλθει αύξηση της στεγασμένης επιφάνειας κατά 170 

τ.μ. περίπου, που γίνεται ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και υπάρχει βοηθητικός 
χώρος (λάντζα). Ο εν λόγω χώρος δεν αναφέρεται στην εγκεκριμένη μελέτη 
παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας και δεν απεικονίζεται στα σχέδια 
κάτοψης. 

β) Στο υπόγειο υπάρχει λεβητοστάσιο και δεξαμενή καυσίμου που δεν αναφέρονται 
τόσο στην εγκεκριμένη μελέτη παθητικής, όσο και στην εγκεκριμένη μελέτη 
ενεργητικής πυροπροστασίας. 

γ) Το κλιμακοστάσιο που οδηγεί από το ισόγειο στον υπόγειο χώρο του 
καταστήματος δεν είναι πυροδιαμερισματοποιημένο. 

δ) Δεν έχει τοποθετηθεί σύστημα πυρανίχνευσης στην κουζίνα όπως αναφέρεται 
στην εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας και δεν αποτελεί ανεξάρτητο 
πυροδιαμέρισμα όπως αναφέρεται στην εγκεκριμένη μελέτη παθητικής 
πυροπροστασίας 

ε) Στον ακάλυπτο χώρο που χρησιμοποιείται ως χώρος στάθμευσης, έχει 
τοποθετηθεί υπόγεια δεξαμενή προπανίου, για την οποία δεν τηρούνται τα μέτρα  
και μέσα πυροπροστασίας. 
 

Τα παραπάνω αναφερόμενα συνεπάγουν ανάκληση της χορηγηθείσας άδειας 
λειτουργίας καταστήματος διότι, σύμφωνα με την παρ. 9 του αρ. 15 της Α1β/5877/1983 
Υγειονομικής Διάταξης, το Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας είναι απαραίτητο δικαιολογητικό 
για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος. 
Η έλλειψή ή λήξη αυτού επιφέρει τη διοικητική πράξη της Ανάκλησης της άδειας 
λειτουργίας του καταστήματος.   

Ο παραπάνω ιδιοκτήτης ειδοποιήθηκε εγγράφως με το υπ’ αριθ. 16267/11-7-2008 
έγγραφό μας, προκειμένου να εκφράσει τις απόψεις-αντιρρήσεις του, καθώς και να 
φροντίσει, αν είναι δυνατόν, να  καταθέσει νέο πιστοποιητικό πυρασφάλειας. 

Στο σχετικό έγγραφό μας, ο ιδιοκτήτης απάντησε καταθέτοντας απόψεις - 
αντιρρήσεις, ισχυριζόμενος ότι έχει καταθέσει ένσταση προς την Πυροσβεστική Υπηρεσία 
για ανάκληση της ανακλητικής πράξης της διότι αμέσως μετά τον έλεγχο που διενήργησαν 
τα αρμόδια όργανά της συμμορφώθηκε προς τις υποδείξεις τους. 

Μετά τα παραπάνω, σύμφωνα και με το σχετικό έγγραφο της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας Καλαμάτας, επειδή ο εν λόγω ιδιοκτήτης παραβίασε εκ προθέσεως τους 
όρους πυρασφάλειας και ασφάλειας και δεν συμμορφώθηκε στις διατάξεις της 
Πυροσβεστικής Νομοθεσίας και μέχρι σήμερα δεν μας προσκόμισε πιστοποιητικό 
πυρασφάλειας, αν και περιμέναμε αρκετό χρονικό διάστημα προκειμένου να μας το 
προσκομίσει, προτείνουμε όπως ανακληθεί: 

 Η με αριθ. 20903/721/1357/6-2-2003 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος 
υγειονομικού ενδιαφέροντος, «ΚΑΦΕ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ», που βρίσκεται στην οδό 
Ναυαρίνου 261 στην Καλαμάτα, του Λαγωνικάκου Γεωργίου του Σπυρίδωνος και 

παρακαλούμε όπως τεθεί θέμα στη Δημαρχιακή Επιτροπή Δήμου Καλαμάτας,  η 
ανάκληση, της παραπάνω άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος, και η 
σφράγιση του εν λόγω καταστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 της 
Α1β/8577/1983 Υγειονομικής Διάταξης (ΦΕΚ 526 Β'), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της 
Πυροσβεστικής Νομοθεσίας. 
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Καλαμάτα  16-10-2008 
Η Προϊσταμένη  Η Διευθύντρια 

Τμήματος Διοίκησης Διοίκησης - Οικονομίας 
 

Αλεβίζου Α. Ηλιοπούλου Γεωργία  
 

Συνημμένα: 
 Σχετικός φάκελος καταστήματος 

(Υπόψη κ. Προέδρου Δημαρχιακής Επιτροπής)   
 
 
Στη συνεδρίαση έχουν κληθεί οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων να καταθέσουν τις απόψεις 
τους, εκ των οποίων παρευρίσκονται ο κ. Λαγωνικάκος και εκπρόσωπος της κας Πλευριά και 
οι οποίοι ζητούν την αναβολή της λήψης απόφασης προκειμένου να μπορέσουν να 
προσκομίσουν τα απαραίτητα συμπληρωματικά δικαιολογητικά. 
  
Ολοκληρώνοντας την εισήγησή του ο κ. Πρόεδρος αναφέρει τα εξής:  
 
Όσον αφορά στις περιπτώσεις του κ. Λαγωνικάκου και της κας Πλευριά προτείνεται η 
αναβολή  του θέματος για την επόμενη συνεδρίαση της Δημαρχιακής Επιτροπής. 
 
Για την περίπτωση της εταιρείας «ΑΝΑΖΙΚΟΣ ΣΑΒΒΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» προτείνεται να γίνει 
ανάκληση της άδειας και για την περίπτωση της κας Ξυπολίτου προτείνεται, μετά την 
συμπληρωματική εισήγηση, να μην ληφθεί απόφαση και να επιστραφεί ο φάκελος στο 
Γραφείο Καταστημάτων. 
 
 
 
Η Δημαρχιακή 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 την ανάκληση της υπ’ αριθ. 8576/1274/2113/1-6-2007 άδειας 

ίδρυσης και λειτουργίας και την σφράγιση του καταστήματος υγειονομικού 
ενδιαφέροντος, «ΜΠΑΡ» της εταιρείας «ΑΝΑΖΙΚΟΣ ΣΑΒΒΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», 
που βρίσκεται στις οδούς Ναυαρίνου 6 &  Ρήγα Φεραίου στην Καλαμάτα. 

  
ΙΙ.  Αποσύρει την περίπτωση  της   ανάκλησης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 

καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος της Ξυπολίτου Φιλάνθης του 
Γεωργίου και επιστρέφει τον σχετικό φάκελο στο Γραφείο Καταστημάτων. 

 
III. Αναβάλει τη λήψη απόφασης για ανάκληση της άδειας ίδρυσης και 

λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος των :  

α) Πλευριά Άννας συζ. Νικολάου  και  

β) Λαγωνικάκου Γεωργίου του Σπυρίδωνος, 

των οποίων οι περιπτώσεις θα συζητηθούν στην επόμενη συνεδρίαση της 
Δημαρχιακής Επιτροπής.   
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Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

 
Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας  1. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

  2. Κοσμόπουλος Βασίλειος  

  3. Κουδούνης Αργύριος 

  4. Κουρκουτάς Γεώργιος   

  5. Μιχαλόπουλος Σωτήριος   

  6. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 28 Ιανουαρίου 2009 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


