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ΑΠΟΦΑΣΗ   017/2009 
 

 

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 6ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Αφαίρεση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού 
ενδιαφέροντος. 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθ. πρωτ. 29724/24-12-2008 
υπηρεσιακή εισήγηση του Γραφείου Καταστημάτων της Διεύθυνσης  Διοίκησης – Οικονομίας 
του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 

«Υπηρεσιακή Εισήγηση 
Αφαίρεσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού 

Ενδιαφέροντος 

Σας γνωρίζουμε ότι έχουν βεβαιωθεί σε βάρος της εταιρείας «Δ. ΜΟΥΣΕΛΙΝΟΣ & 
ΣΙΑ Ε.Ε», με εκπρόσωπο τον Μουσελίνο Δημήτριο του Σπυρίδωνα, ιδιοκτήτριας 
καταστήματος «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ (ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) ΟΠΕΝ-ΜΠΑΡ», που 
βρίσκεται στην οδό Ναυαρίνου 225 στην Καλαμάτα και το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με 
την υπ’ αριθ. 6829/1914/2307/25-7-2008, άδεια ίδρυσης και λειτουργίας που της 
χορηγήθηκε από το Δήμο Καλαμάτας, παραβάσεις που δύναται να επιφέρουν την 
οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματός της: 

Συγκεκριμένα έχουν βεβαιωθεί από το Αστυνομικό Τμήμα Καλαμάτας, 
τρεις (3) παραβάσεις και οι τρεις για λειτουργία μουσικής χωρίς άδεια. 

Οι παραπάνω παραβάσεις βεβαιώθηκαν : 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ 
1.  15-8-2008  Παρασκευή 03:50΄ Χρήση και λειτουργία μουσικής χωρίς άδεια 
2.  16-8-2008   Σάββατο 01:20΄ Χρήση και λειτουργία μουσικής χωρίς άδεια 
3.  28-8-2008   Πέμπτη 02:20΄ Χρήση και λειτουργία μουσικής χωρίς άδεια 

Για τις παραβάσεις αυτές, όσο και για τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται 
από το Π.Δ. 180/79, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 231/89 και συμπληρώθηκε με τα 
Π.Δ/τα 457/90 και 36/94, η παραπάνω ιδιοκτήτρια ειδοποιήθηκε εγγράφως με σχετικό 
έγγραφό μας, ( αριθ. πρωτ. 14290/10-7-2006), το οποίο συνοδεύει την παρούσα 
εισήγηση, προκειμένου να εκφράσει τις απόψεις-αντιρρήσεις της κατ' εφαρμογή του 
άρθρου 20 παρ. 2 του Συντάγματος και του άρθρου 6 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 
Α΄).  

Στο 28449/4-12-2008 σχετικό έγγραφό μας η παραπάνω ιδιοκτήτρια, 
καλέστηκε να εκθέσει τις απόψεις – αντιρρήσεις στο οποίο  δεν ανταποκρίθηκε. 

Μετά τα παραπάνω και καθώς για το ίδιο κατάστημα έχομε μέχρι σήμερα προβεί σε 
τρεις (3) προσωρινές αφαιρέσεις, (συνημμένες 3 αποφάσεις προσωρινής αφαίρεσης 
άδειας λειτουργίας), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 180/79 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και η οποία αναφέρει ότι: 

Εάν μετά από τρεις (3) αποφάσεις προσωρινής αφαιρέσεως της άδειας 
λειτουργίας καταστήματος στις οποίες συνυπολογίζονται και τυχόν αποφάσεις προσωρινής 
αφαιρέσεως που εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν σύμφωνα με τις προϊσχύσασες διατάξεις, 
βεβαιωθεί εκ νέου παράβαση των προαναφερομένων διατάξεων εντός έτους από την έκτιση 
της τελευταίας προσωρινής αφαιρέσεως, η άδεια λειτουργίας του καταστήματος δύναται 
να αφαιρείται οριστικά με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, ύστερα από πρόταση 
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του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας [νυν ΟΤΑ- άρθρο 11 Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113 Α΄) & 
άρθρο 80 Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄)].  

Προτείνουμε όπως εξεταστεί η παραπάνω περίπτωση και ληφθεί απόφαση: 

 α) ή προσωρινής αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας του καταστήματος 
υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ» (ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) 
«ΟΠΕΝ ΜΠΑΡ»  της εταιρείας «Δ. ΜΟΥΣΕΛΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε», με εκπρόσωπο 
τον Μουσελίνο Δημήτριο του Σπυρίδωνα, που βρίσκεται στην οδό Ναυαρίνου 225 
στην Καλαμάτα,  

 β) ή οριστικής αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας του παραπάνω καταστήματος 
υγειονομικού ενδιαφέροντος,  

σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 180/79, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 231/89 και 
συμπληρώθηκε με τα Π.Δ/τα 457/90 και 36/94 και του άρθρου 80 παρ. 6 του Ν. 3463/2006 
(ΦΕΚ 114 Α΄). 

 Επισημαίνουμε ότι σε περίπτωση οριστικής αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας 
του παραπάνω καταστήματος, δεν επιτρέπεται στην εκπρόσωπο και τα μέλη 
της παραπάνω εταιρείας, η χορήγηση άδειας λειτουργίας οποιουδήποτε 
καταστήματος από τα αναφερόμενα στην παρ. 1, του άρθρου 1 του Π.Δ. 
180/79, δηλαδή κέντρων διασκέδασης, καταστημάτων στα οποία προσφέρονται κυρίως 
οινοπνευματώδη ποτά, για άμεση εντός αυτών κατανάλωση (μπαρ και τα όμοια προς 
αυτά) καφενείων, καφετεριών, αναψυκτηρίων, πιτσαριών, σνακ μπαρ, αιθουσών 
διενέργειας τεχνικών παιγνίων, καθώς και μικτών καταστημάτων αν σ' αυτά 
περιλαμβάνεται ένα από τα ανωτέρω καταστήματα, πριν την πάροδο 3 ετών από την 
οριστική αφαίρεση (παρ. 5 άρθρου 2 Π.Δ. 180/79).  

 
                                                      Καλαμάτα 24-12-2008 
 
 
  Ο Προϊστάμενος                                                                                        Η Διευθύντρια  
Τμήματος Διοίκησης                                                                             Διοίκησης Οικονομίας 
        κ.α.α 
    Αλεβίζου  Α.                                                                                       Ηλιοπούλου Γεωργία 
 
Συνημμένα: 
 Σχετικός φάκελος Καταστήματος  

(Υπόψη κ. Προέδρου Δημαρχιακής Επιτροπής» 
 
 
Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το Σώμα ότι έχει εγγράφως κληθεί να παρίσταται 
εκπρόσωπος της παραπάνω εταιρείας στη συνεδρίαση της Δημαρχιακής Επιτροπής, ώστε να 
εκφράσει τις απόψεις του επί του θέματος.  
 
Ολοκληρώνοντας την εισήγησή του ο κ. Πρόεδρος προτείνει την προσωρινή αφαίρεση της 
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος της παραπάνω 
εταιρείας για χρονικό διάστημα 60 ημερών και  καλεί το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.  
 
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της την 
παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ’ αυτήν διατάξεις,  
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 
Εγκρίνει την προσωρινή αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕ - ΜΠΑΡ (ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) ΟΠΕΝ – ΜΠΑΡ» της εταιρείας «Δ. ΜΟΥΣΕΛΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», για 
χρονικό διάστημα 60 ημερών. 

 

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) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


