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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   14/2009 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   130/2009 
 

 

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. 

 
 



Συνεδρίαση :  14/2009 Μ. Δευτέρα 13/04/2009 ΑΠΟΦΑΣΗ   130/2009 

Πρακτικά Δημαρχιακής Επιτροπής   2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 8ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού 
ενδιαφέροντος. 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 2546/5-2-2009 
υπηρεσιακή εισήγηση του Γραφείου Καταστημάτων της Διεύθυνσης Διοίκησης – Οικονομίας 
του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει 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. οικ. 
5854/17-12-2008 (αριθ. πρωτ. Δήμου 29778/29-12-2008) έγγραφό της, σε βάρος του 
Σπάλλα Αγγέλου του Γεωργίου, ιδιοκτήτη καταστήματος «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΧΩΡΙΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ», που βρίσκεται στις οδούς Ψαρών & Σόλωνος 26,  στην 
Καλαμάτα, και το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2253/2708/1556/23-4-
2004, άδεια ίδρυσης & λειτουργίας που της χορηγήθηκε από το Δήμο Καλαμάτας, 
τροποποίηση των όρων λειτουργίας του καταστήματός του: 

Συγκεκριμένα η τροποποίηση αφορά στο ότι,  ο παραπάνω:  

 Έχει προβεί στην επέκταση του καταστήματός του κατά 20,00 τ.μ. περίπου, 
σε παρακείμενο χώρο. 

 Έχει καταργήσει τη βορεινή αίθουσα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων και έχει 
απομακρύνει από την συνέχεια αυτής τα αποχωρητήρια πελατών και στο 
χώρο αυτό έχει κατασκευάσει πλύση σκευών, παρασκευαστήριο και έχει 
τοποθετήσει ψυγεία και θερμαθαλάμους. 

 Έχει μειώσει το εμβαδόν της προϋπάρχουσας επιφάνειας που είχαν 
τοποθετηθεί τα ψυγεία, θερμοθάλαμοι και ο μπουφές και στο χώρο αυτό έχει 
τοποθετήσει τραπεζοκαθίσματα και έχει κατασκευάσει αποχωρητήρια 
πελατών 

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 επέκταση, αλλαγή και 
ουσιώδη τροποποίηση των όρων λειτουργίας του παραπάνω καταστήματος, θεωρείται 
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, ο παραπάνω ιδιοκτήτης ειδοποιήθηκε εγγράφως με σχετικό 
έγγραφό μας, (το οποίο συνοδεύει την παρούσα εισήγηση), προκειμένου να εκφράσει τις 
απόψεις-αντιρρήσεις του, 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, ο αναφερόμενος ιδιοκτήτης, μέχρι σήμερα δεν 
ανταποκρίθηκε. 

Μετά τα παραπάνω σύμφωνα και με το σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Υγείας Νομ. 
Μεσσηνίας, επειδή ο εν λόγω ιδιοκτήτης παραβίασε εκ προθέσεως τους όρους λειτουργίας 
του καταστήματός του 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 τον καλούσαμε εκτός των άλλων να προχωρήσει στην έκδοση, νέας άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματός του:  

Προτείνουμε όπως ανακληθεί: 

 Η με αριθ. 2253/2708/1556/23-4-2004 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΧΩΡΙΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ», που βρίσκεται στις οδούς Ψαρών & Σόλωνος 26,  στην 
Καλαμάτα, του Σπάλα Άγγελου 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  4-2-2009 

Ο Προϊστάμενος  Η Διευθύντρια 
Τμήματος Διοίκησης 

κ.α.α. 
Διοίκησης-Οικονομίας 

Α. Αλεβίζου Γεωργία Ηλιοπούλου 
 

Συνημμένα: 
 Σχετικός φάκελος καταστήματος 
(Υπόψη κ. Προέδρου Δημαρχιακής Επιτροπής)»   
 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση, η οποία έχει ως εξής:  

 
Αυτή η περίπτωση είναι εδώ και δύο μήνες. Τι γίνεται τώρα;  
 

Έχω πάρει την αίτηση, κόβω τα παράβολα και θα καταθέσω νέα δικαιολογητικά 
για νέα άδεια. 

 
Πάλι από την αρχή άδεια; 
 

Πάλι από την αρχή. Τρεις φορές που έχω κάνει ανακαίνιση στο μαγαζί και τις 
τρεις φορές μου έχουν ζητήσει και κατέθεσα από την αρχή. 

 
Είμαστε σε εξαιρετικά δύσκολη θέση όλα τα μέλη της Δημαρχιακής Επιτροπής 
γιατί είμαστε υπόλογοι απέναντι στο νόμο, στο δικαστή και στον εισαγγελέα. 

Έχομε μία αρμοδιότητα εδώ πέρα. Συμβαίνει να αλληλοκαρφώνεσθε μεταξύ σας και δεν 
είναι κάτι που θα μπορούσαμε να εξυπηρετήσομε μία κατάσταση. 

Εισηγούμαι προς τη Δημαρχιακή Επιτροπή και ενόψει των εορτών του Πάσχα, να μην 
προβούμε σε μία διοικητική πράξη δυσμενή για τον κ. Σπάλα, παρά το γεγονός ότι δεν είναι 
εντάξει απέναντι στις υπηρεσίες και απέναντι στο Δήμο και μας εκθέτει όλους. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

ΣΠΑΛΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΣΠΑΛΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Εάν στην πρώτη, μετά το Πάσχα, συνεδρίαση της Δημαρχιακής Επιτροπής δεν είσαστε 
τακτοποιημένος θα σας κλείσομε το μαγαζί. 

 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, 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 αναβολή λήψης απόφασης για την ανάκληση άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ 
ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ» του κ. ΣΠΑΛΛΑ ΑΓΓΕΛΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, μέχρι την 
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  

  2. Κουδούνης Αργύριος  

  3. Κουρκουτάς Γεώργιος 

  4. Μιχαλόπουλος Σωτήριος  

  5. Μπάκας Ιωάννης  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 22 Απριλίου 2009 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 
 

 
                                               
 
 
 
 
 

 

 

 


