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Στην Καλαμάτα σήμερα, την 26η Ιανουαρίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00  
συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28 στην 4η/2009 
συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 22-01-2009 
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) Κουδούνης Αργύριος, 3) Κουρκουτάς Γεώργιος και 4) Μιχαλόπουλος 
Σωτήριος.  
 
Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Ηλιόπουλος 
Παναγιώτης και 2) Κοσμόπουλος Βασίλειος.  
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα αναπληρωματικά μέλη της Δημαρχιακής 
Επιτροπής από την πλευρά της μειοψηφίας κ.κ. Νταγιόπουλος Γεώργιος και Μπάκας 
Ιωάννης, οι οποίοι συμμετέχουν στη συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τους κ.κ. 
Ηλιόπουλο Παναγιώτη  και Κοσμόπουλο Βασίλειο αντίστοιχα.  
 
 
 
 
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 10ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Ανάκληση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού 
ενδιαφέροντος. 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρει ότι η Δημαρχιακή Επιτροπή με την υπ’ αριθ. 
16/2009 προηγούμενη απόφασή της είχε 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 έρχονται και πάλι προς συζήτηση στη σημερινή συνεδρίαση της 
Δημαρχιακής Επιτροπής.   
 

Ολοκληρώνοντας την εισήγησή του ο κ. Πρόεδρος αναφέρει ότι όσον αφορά στην 
περίπτωση του κ. Λαγωνικάκου Γεωργίου, ο οποίος και παρευρίσκεται στη συνεδρίαση, 
κατέθεσε στη Δημαρχιακή Επιτροπή το υπ’ αριθ. πρωτ. 382 Φ.701.24/657/26-1-2009 
πιστοποιητικό πυρασφάλειας με διάρκεια ισχύος μέχρι 26-6-2009 και προτείνεται η μη 
ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματός του, ενώ όσον αφορά στην 
περίπτωση της κας Πλευριά Άννας υπάρχει πρόβλημα και εάν μέχρι την επόμενη Τρίτη δεν 
κατατεθούν νέα στοιχεία θα γίνει ανάκληση.  

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

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 

Ι. Εγκρίνει τη μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος 
υγειονομικού ενδιαφέροντος του ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, μετά την 
προσκόμιση του σχετικού προσωρινού πιστοποιητικού πυροπροστασίας και 
για το χρονικό διάστημα ισχύος του πιστοποιητικού. 

 

ΙΙ. Αναβάλει τη λήψη απόφασης για ανάκληση της άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος της Πλευριά Άννας 
συζ. Νικολάου της οποίας η περίπτωση θα συζητηθεί στην επόμενη 
συνεδρίαση της Δημαρχιακής Επιτροπής.   

 

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  



Συνεδρίαση :  04/2009 Δευτέρα 26/01/2009 ΑΠΟΦΑΣΗ   027/2009 

Πρακτικά Δημαρχιακής Επιτροπής   3

  2. Κουδούνης Αργύριος 

  3. Κουρκουτάς Γεώργιος   

  4. Μιχαλόπουλος Σωτήριος   

  5. Μπάκας Ιωάννης  

  6. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 19 Φεβρουαρίου 2009 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


