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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   14/2009 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   129/2009 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 13η Απριλίου 2009, ημέρα Μεγάλη Δευτέρα και ώρα 

11:00  π.μ. συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28 στην 

14η/2009 συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 09-04-

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 παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Δημαρχιακής 

Επιτροπής από την πλευρά της μειοψηφίας κ. Μπάκας Ιωάννης ο οποίος συμμετέχει στη 

συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Κοσμόπουλο Βασίλειο.   

 

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 7ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Ανάκληση σφράγισης – επαναχορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος. 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην αριθμ. πρωτ. του Δήμου 8447/9-04-
2009 υπηρεσιακή εισήγηση του Γραφείου Καταστημάτων του Τμήματος Διοίκησης της 
Δ/νσης Διοίκησης – Οικονομίας του Δήμου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:   
 

Θέμα: Ανάκληση Σφράγισης - Επαναχορήγηση άδειών ίδρυσης και λειτουργίας 
Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 

Κύριε Πρόεδρε επί του θέματος σας γνωρίζουμε τα κάτωθι: 

1. Με την υπ’ αριθ. 16/2009 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής, αποφασίστηκε η  
ανάκληση της υπ’ αριθ. 8576/1274/2113/1-6-2007 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, «ΜΠΑΡ», που βρίσκεται στις οδούς 
Ναυαρίνου 6 & Ρήγα Φεραίου, στην Καλαμάτα, της εταιρείας «ΑΝΑΖΙΚΟΣ ΣΑΒΒΑΣ & 
ΣΙΑ Ε.Ε.», επειδή διαπιστώθηκε τροποποίηση στους όρους λειτουργίας του από τη 
Διεύθυνση Υγείας Ν.Α. Μεσσηνίας. 

Η ενδιαφερόμενη εταιρεία μετά την με αριθμ. πρωτ. Δήμου 6125/19-3-2009 αίτησή 
της, μας προσκόμισε το με αριθμ. πρωτ. 1394/8-4-2009 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Υγείας της Ν.Α.Μ., στο οποίο βεβαιώνεται η ανάκληση της γενόμενης 
τροποποίησης, για τους λόγους που αναφέρονται σ΄ αυτό. 

 Μετά τα παραπάνω αναφερόμενα και λαμβάνοντας υπόψη τη νέα 
γνωμάτευση της Δ/νσης Υγείας Ν. Μεσσηνίας, από την οποία προκύπτει ότι δεν 
υφίσταται πλέον καμία τροποποίηση στο παραπάνω κατάστημα, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 6 της Α1β/8577/83 Υγειονομικής Διάταξης, (ΦΕΚ 526 Β’), 
τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 2301/19-3-1990 εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας 
Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων, «περί επαναχορήγησης αφαιρεθείσας άδειας 
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος», καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 80 
του Ν. 3463/2006, εισηγούμαστε όπως ανασταλεί η σφράγιση του παραπάνω 
καταστήματος και  επαναχορηγηθεί η υπ΄ αριθ. 8576/1274/2113/1-6-2007άδεια 
ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, «ΜΠΑΡ», 
που βρίσκεται στις οδούς  Ναυαρίνου 6 & Ρήγα Φεραίου στην Καλαμάτα, της εταιρείας 
«ΑΝΑΖΙΚΟΣ ΣΑΒΒΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», που αφαιρέθηκε με την 16/2009 Α.Δ.Ε., καθώς 
εξέλιπαν οι λόγοι που οδήγησαν στην αφαίρεση  της άδειας του παραπάνω 
καταστήματος.  

 
Καλαμάτα  9-4-2009 

 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΛΑΓΑΝΑΚΟΣ  
 

Ο Εισηγητής Ο Τμηματάρχης α.α. Η Δ/ΝΤΡΙΑ 
Διοικητικών Υπηρεσιών 

Λαζάρου Γεωργία (υπογραφή) (υπογραφή) 9/4 
Συνημμένα Φωτοαντίγραφα: 
 Σχετικός φάκελος καταστήματος 
 Της με αριθμ. 2301/19-3-1990 εγγυκλίου Υπουργείου Υγείας – Πρόνοιας  
   & Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΥΠ &ΚΑ) 
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Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της τα 
προαναφερόμενα,  

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

Εγκρίνει την ανάκληση της σφράγισης του καταστήματος υγειονομικού 
ενδιαφέροντος, «ΜΠΑΡ», που βρίσκεται στις οδούς Ναυαρίνου 6 & Ρήγα 
Φεραίου, στην Καλαμάτα, της εταιρείας «ΑΝΑΖΙΚΟΣ ΣΑΒΒΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», και 
επαναχορηγηθεί την υπ’ αριθ. 8576/1274/2113/1-6-2007 άδεια ίδρυσης και 
λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος του παραπάνω 
καταστήματος η οποία ανακλήθηκε με την 16/2009 προηγούμενη απόφαση 
Δημαρχιακής Επιτροπής, καθώς εξέλειψαν οι λόγοι που οδήγησαν στην ανάκληση 
της άδειας του καταστήματος. 
 
 

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. Κουδούνης Αργύριος  

  3. Κουρκουτάς Γεώργιος 

  4. Μιχαλόπουλος Σωτήριος  

  5. Μπάκας Ιωάννης  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 24 Απριλίου 2009 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 
 

                                               

 


