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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   17/2009 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   175/2009 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 18η Μαΐου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 1:00  μ.μ. 

συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28 στην 17η/2009 

συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 14-05-2009 

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) Κουδούνης 

Αργύριος, 2) Κουρκουτάς Γεώργιος και 3) Μιχαλόπουλος Σωτήριος.  

 

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ.: 1) Γιαννακούλας 

Γρηγόριος, 2) Ηλιόπουλος Παναγιώτης και 3) Κοσμόπουλος Βασίλειος.  

 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα αναπληρωματικά μέλη της Δημαρχιακής 

Επιτροπής 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 13ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Προέγκριση - χορήγηση αδειών σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. 

 
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ΄ αριθμ. 17/2009 με αριθμ. πρωτ. 
11524/18-5-2009 υπηρεσιακή εισήγηση του Τμήματος Ελέγχων και Τήρησης Λειτουργίας 
Καταστημάτων και Επιχειρήσεων της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου 
Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:   
 
 

Υπηρεσιακή Εισήγηση - υπ’ αριθ. 17/2009 

Θέμα: Προέγκριση Αδειών Ίδρυσης-Χορήγηση αδειών μουσικής: 

α) Προέγκριση αδειών Ίδρυσης Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 

β) Χορήγηση αδειών Λειτουργίας Μουσικής σε Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 
 

Κύριε Πρόεδρε, σας υποβάλλουμε τους παρακάτω πίνακες, στους οποίους περιλαμβάνονται 
σχετικοί ιδιοκτήτες καταστημάτων, που αιτούνται: 

α). Την προέγκριση αδειών ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, 
σύμφωνα με τις διατάξεις, του άρθρου 80 παρ. 2 & 3 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄), «Κύρωση 
του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως αναδιατυπώθηκε με το άρθρο 22 παρ. 2α του Ν. 
3536/2007 (ΦΕΚ 42 Α΄) και 

β). Τη Χορήγηση αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
Α5/3010/1985 (ΦΕΚ 593 Β΄) Υγειον. Διάταξης, της Α1β/8577/1983 (ΦΕΚ 526 Β΄) Υγειον. 
Διάταξης, του άρθρου 63 παρ. 2 του Ν. 2121/1993 (ΦΕΚ 25 Α΄) και του άρθρου 80 παρ. 4 του Ν. 
3463/2006, σε λειτουργούντα με νόμιμη άδεια αντίστοιχα καταστήματά τους.  

 Επειδή οι παρακάτω αναγραφόμενες προεγκρίσεις και οι αιτούμενες άδειες μουσικής, πληρούν 
όλους τους όρους χορήγησης των εν λόγω αδειών, που προβλέπονται από τις αναφερόμενες 
διατάξεις και τις διατάξεις του άρθρου 285 του Ν. 3463/2006, «περί μη ύπαρξης 
βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών σε βάρος των ενδιαφερομένων», εισηγούμαστε τη 
χορήγησή τους. 

 

 

Α)  ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Α/Α 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΑΔΕΙΑ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1.  

«ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
& ΣΙΑ Ε.Ε.» 

Εκπρ: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

Ομήρου 6 
ΚΑΦΕ – ΜΠΑΡ – 
ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ - 

ΠΙΤΣΑΡΙΑ 

Αίτηση, Παράβολο, Έκθεση 
ελέγχου Μηχανικού Δήμου, 
κ.λ.π. 

2.  ΜΕΝΙΚΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Αριστομένους 50 ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ                   «» 
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Β)  ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

 

Α/Α 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΕΙΔΟΣ- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 
ΑΔΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

- ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ 
Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ 

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ 
Δ/ΝΣΗΣ 
ΥΓΕΙΑΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ 

Α.Ε.Π.Ι. 

1. 
ΓΥΦΤΕΑΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ 
ΑΝΔΡΕΑ 

ΕΠΟΧΙΑΚΗ 
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΣΝΑΚ 

ΜΠΑΡ - ΠΙΤΣΑΡΙΑ 
 

Ναυαρίνου 230 

Στερεοφωνική 
Μουσική μικρής 
ισχύος μετά ηχείων 

2093/11-5-2009 503030/ 
27-4-2009 

2. 

«ΒΡΥΩΝΗΣ Δ. – 
ΚΑΡΕΛΑΣ Γ. & ΣΙΑ 
Ο.Ε.» 
Εκπρ: ΒΡΥΩΝΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΚΑΦΕ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ  
(ΜΕ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ) 
 

Ναυαρίνου 141 

Στερεοφωνική 
Μουσική μικρής 
ισχύος μετά ηχείων 

1995/11-5-2009 503029/ 
24-4-2009 

3. ΠΟΤΑΡΗ ΙΣΜΗΝΗ 
ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 

ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ 
 

Αρτέμιδος 103 

 Στερεοφωνική 
Μουσική μικρής 
ισχύος μετά ηχείων. 

1899/6-5-2009 503020/ 
13-4-2009 

4. ΜΟΧΑΜΕΤ ΝΑΣΜΙΑ – 
ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΡΑΜΖΙ 

ΚΑΦΕΝΕΙΟ  
 

Φαρών 56 

Στερεοφωνική 
Μουσική μικρής 
ισχύος μετά ηχείων 

1686/6-5-2009 503015/ 
1-4-2009 

5. 
ΒΑΡΕΛΑΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΚΑΦΕ – ΜΠΑΡ  
 

Κανάρη 15 

Στερεοφωνική 
Μουσική μικρής 
ισχύος μετά ηχείων 

1687/27-4-2009 503016/ 
6-4-2009 

6. 
ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ 
DUDUTA ΣΥΖ. 
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ 
ΧΡΗΣΤΟΥ 

ΚΑΦΕ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ  
 

Μπουλούκου 17 

Στερεοφωνική 
Μουσική μικρής 
ισχύος μετά ηχείων 

1992/7-5-2009 52371/ 
15-4-2009 

7. 
ΜΠΑΚΑΛΗ 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  

ΚΑΦΕ – ΜΠΑΡ  
 

Αριστοδήμου 79 

Στερεοφωνική 
Μουσική μικρής 
ισχύος μετά ηχείων 

1974/5-5-2009 503032/ 
30-4-2009 

8. 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΚΑΦΕ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ 
ΧΩΡΙΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ 
 

Μπενάκη 6 

Στερεοφωνική 
Μουσική μικρής 
ισχύος μετά ηχείων 
(ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ 
ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΚΑΙ 
ΣΤΟΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟ 
ΧΩΡΟ) 

1652/27-4-2009 503004/ 
26-3-2009 

9. 
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ 
ΘΕΟΔΩΡΟΥ 

ΚΑΦΕ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ 
 

Λακωνικής 237 

α)Στερεοφωνική 
Μουσική μικρής 
ισχύος μετά ηχείων 
β)Έγχορδη 
μουσική, (πιάνο, 
βιολί, κιθάρα και τα 
όμοια), χωρίς 
ενισχυτή και 
μεγάφωνα 

*ΠΡΟΣΟΧΗ 

1892/4-5-2009 490270/ 
9-2-2009 

 
 
*ΠΡΟΣΟΧΗ 
Για τη λειτουργία του καταστήματος «ΚΑΦΕ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» του κ. Λαμπρόπουλου Ιωάννη του 
Θεοδώρου που βρίσκεται στην οδό Λακωνικής 237, έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία μας οι με α.π. 
Δήμου 25519/31-10-2008 και 5514/12-3-2009 αναφορές – καταγγελίες του κ. Γεωργίου 
Κουρούπη. Η Δ/νση Υγείας της Ν.Α.Μ. λαμβάνοντας  υπόψη τις παραπάνω καταγγελίες, αρχικά 
γνωμοδότησε αρνητικά υποδεικνύοντας  ταυτόχρονα στον ιδιοκτήτη πρόσθετα μέτρα ηχομόνωσης 
που θα έπρεπε να ληφθούν από τον παραπάνω ιδιοκτήτη σε συνεργασία με Μηχανολόγο Μηχανικό, 
προκειμένου να μπορέσει να χορηγηθεί η αιτούμενη άδεια μουσικής.   
Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, συμμορφώθηκε ως προς τις υποδείξεις της Δ/νσης Υγείας και η 
τελευταία με το α.π. 1892/4-5-2009 έγγραφό της γνωμοδότησε θετικά.  
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                                                                                                Καλαμάτα 15-5-2009  
 

 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση η οποία έχει ως εξής: 
 
ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: Είναι εδώ και ο κ. Κουρούπης. 

 
Ναι, για πέστε  μας. Λοιπόν όλα τα άλλα εγκρίνονται εκτός της περίπτωσης 9 
για άδεια μουσικής στον κ. Λαμπρόπουλο. 

Η υπηρεσία για την περίπτωση αυτή μας λέει ότι: 
«Για τη λειτουργία του καταστήματος «ΚΑΦΕ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» του κ. Λαμπρόπουλου Ιωάννη του 
Θεοδώρου που βρίσκεται στην οδό Λακωνικής 237, έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία μας οι με α.π. 
Δήμου 25519/31-10-2008 και 5514/12-3-2009 αναφορές – καταγγελίες του κ. Γεωργίου Κουρούπη. Η 
Δ/νση Υγείας της Ν.Α.Μ. λαμβάνοντας  υπόψη τις παραπάνω καταγγελίες, αρχικά γνωμοδότησε 
αρνητικά υποδεικνύοντας  ταυτόχρονα στον ιδιοκτήτη πρόσθετα μέτρα ηχομόνωσης που θα έπρεπε 
να ληφθούν από τον παραπάνω ιδιοκτήτη σε συνεργασία με Μηχανολόγο Μηχανικό, προκειμένου να 
μπορέσει να χορηγηθεί η αιτούμενη άδεια μουσικής.   
Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, συμμορφώθηκε ως προς τις υποδείξεις της Δ/νσης Υγείας και η 
τελευταία με το α.π. 1892/4-5-2009 έγγραφό της γνωμοδότησε θετικά». 

Αυτό το κτίριο είναι δικό σας κ. Κουρούπη, της οικογενείας σας και το ισόγειο είναι της 
αδελφής σας που το έχει ενοικιάσει στον κ. Λαμπρόπουλο.  
Η υπηρεσία λέει αυτά, εσείς τι έχετε να μας πείτε. 

 
Σας καταθέτω και εγγράφως σχετική επιστολή μαζί με φύλλο Υγειονομικού 
Ελέγχου Θορύβου του εν λόγω καταστήματος που εκδόθηκε από τη Δ/νση 

Δημόσιας Υγείας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας. 
 
Η επιστολή μου έχει ως εξής: 
 

ΠΡΟΣ 
ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟ 

ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΥΡΙΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΤΗΣ 
ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Κύριε Δήμαρχε και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, 

Με την παρούσα ζητούμε να απορριφθεί η αίτηση για άδεια Μουσικής του κου Ιωάννη 
Λαμπρόπουλου που διατηρεί κατάστημα Καφενείο — Ουζερί στο ισόγειο της οδού 
Λακωνικής αρ.237 και κάτωθεν των κατοικιών μας διότι: 

Στο κατάστημα αυτό υπάρχουν τρεις (3) καταδικαστικές αποφάσεις του Πταισματοδικείου 
Καλαμάτας, oι δυο για χρήση μουσικής χωρίς άδεια και η μια για διατάραξη Κοινής ησυχίας, 
από μουσική. Ενώ ζητούμε από την Επιτροπή σας να ελέγξει εάν έχουν υποβληθεί από το 
Αστυνομικό Τμήμα Καλαμάτας άλλες μηνύσεις στο κατάστημα αυτό, για χρήση μουσικής. 

΄Eχουμε καταγγελίες στο Δήμο με τις αρ. πρωτ. 25517/31-10-08 και 5514/12-3-09 
καταγγελίες μας, ότι το κατάστημα αυτό προβαίνει σε συνεχείς διαταράξεις της οικογενειακής 
μας γαλήνης με χρήση μουσικής από ισχυρό στερεοφωνικό συγκρότημα καθώς και με 
χρήση ζωντανής μουσικής από ορχήστρα, πράγμα που συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. 

Συνημμένα: 
 Σχετικοί Φάκελοι καταστημάτων, προέγκρισης αδειών,  
&  αδειών  λειτουργίας μουσικής 
 (Υπόψη κ. Προέδρου Δημαρχιακής Επιτροπής) 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΓΑΝΑΚΟΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ:  
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Γνωστοποιούμε στην Επιτροπή σας ότι το φύλλο Υγειονομικού Ελέγχου Θορύβου, βάσει 
του οποίου η Δ/νση Δημόσιας Υγείας Νομαρχίας Μεσσηνίας προχώρησε σε Θετική 
γνωμοδότηση προς το Δήμο Καλαμάτας για έκδοση άδειας μουσικής στο εν λόγω 
κατάστημα, είναι ΠΑΡΑΤΥΠΟ και ΠΑΡΑΝΟΜΟ και για το λόγο αυτό έχει υποβληθεί σχετική 
ένσταση προς την Δ/νση Δημόσιας Υγείας για ακύρωση της διαδικασίας. 

Για τους παραπάνω λόγους που αναφέρουμε, ζητούμε από την Επιτροπή σας να απορρίψει 
την σχετική αίτηση όπως εξ’ άλλου προβλέπεται και στο άρθρο 3 της Αστυνομικής Διάταξης 
3/96 (ΦΕΚ 15/Β/12-Ι-1996). 

Γεώργιος Κουρούπης 

Χριστίνα Σκουφά – Κουρούπη 
 

Αυτό που έχει φτιάξει η Δ/νση Υγείας για να χορηγηθεί η άδεια στον κ. Λαμπρόπουλο είναι 
παράνομο και παράτυπο. Το έχουμε καταγγείλει και στη Νομαρχία με ένστασή μας και στον 
Εισαγγελέα. Αρκεί να δείτε μόνο, για να σχηματίσετε μια ιδέα της παρανομίας και της 
παρατυπίας, η Δ/νση Υγείας στις 7/4/2009 απορρίπτει την αίτηση του κ. Λαμπρόπουλου και 
στις 24/4/2009, μετά από 10 ημέρες, σε ορθή επανάληψη όπως λέει από κάτω,  την κάνει 
επαρκή την εισήγηση αυτή, χωρίς να αλλάξει τίποτα, τα νούμερα τα ίδια. 

 
Από 7 έως 24. Ο ενοικιαστής είχε κάνει κάποια παρέμβαση μέσα εκεί για 
να διορθώσει .. 

 
Όχι, όχι δεν είχε κάνει κάποια παρέμβαση, ούτε νέα αίτηση έγινε. 
 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: Είναι σοβαρά αυτά τα πράγματα.  
 
Εισηγούμαι προς τη Δημαρχιακή Επιτροπή να αναβληθεί η συζήτηση του 
συγκεκριμένου θέματος, του τελευταίου,  που αφορά τον κ. Λαμπρόπουλο 

Ιωάννη του Θεοδώρου, θα ζητήσω κάποιες εξηγήσεις από τη Διεύθυνση Υγείας για όλα 
αυτά και θα επανέλθει στην επόμενη συνεδρίαση.  
 
ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ: Εμείς κ. Δήμαρχε ζητάμε να απορριφθεί η αίτηση για τους λόγους ….. 

 
Περιμένετε, ακούστε κ. Κουρούπη. Εμείς εδώ δεν είμαστε δικαστήριο, δεν 
είμαστε ελεγκτικός μηχανισμός με την έννοια να ελέγχομε παράλληλες 

υπηρεσίες, όπως είναι η Διεύθυνση Υγείας της Νομαρχίας. Δεν μπορούμε να τους ελέγξομε. 
Μας έστειλαν ένα χαρτί, είναι κράτος, εμείς εκ προοιμίου δεχόμαστε το συγκεκριμένο χαρτί. 

Επειδή όμως καταθέτετε μία αίτηση σε μας με διάφορα στοιχεία, εμείς έχομε μια 
υποχρέωση να το πάρομε και να το διερευνήσομε. Θα έρθει όμως στη Δημαρχιακή 
Επιτροπή η οποία δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο παρά αυτά τα οποία λέει ο νόμος. Εφόσον 
η  Διεύθυνση Υγείας εισηγείται αυτά εμείς πρέπει να πάρομε αποφάσεις οι οποίες πρέπει να 
συστοιχίζονται με κάποιες θέσεις θεσμικών οργάνων. Από κει και πέρα εάν δοθούν οι 
εξηγήσεις που πρέπει στο μεσοδιάστημα μέχρι να ξαναέρθει στη  Δημαρχιακή Επιτροπή, 
εγώ ενδεχομένως να τον καλέσω να έρθει εδώ ο αρμόδιος υπάλληλος για αυτά τα οποία 
εγγράφως ισχυρίζεστε και καταθέτετε. 

Από κει και πέρα δεν τελεσιδικούν ούτε οι αποφάσεις της Νομαρχίας, ούτε οι δικές μας. 
Υπάρχουν υπερκείμενες διοικητικές αρχές στις οποίες μπορείτε να προσφύγετε χωρίς 
κόστος. Είναι η Περιφέρεια, εναντίον των αποφάσεων, εάν θεωρείτε ότι αδικείστε. 

Εμείς ως Επιτροπή δεχόμαστε την αίτησή σας, αυτά τα οποία είπατε, κατεγράφησαν και θα 
κάνομε έρευνα.  
 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κ. Κουρούπη το κατάστημα που έχει κατασκευαστεί με άδεια της 
πολεοδομίας, αναφέρει τι είδους επαγγέλματα  μπορούν να 

δημιουργηθούν εκεί;  Λέει καφενείο; 
 
Λέει. Είναι νόμιμη η άδειά του. 
 

Το θέμα είναι ότι είναι οικογενειακό σας το ακίνητο και να φροντίσετε 
οικογενειακά να το κλείσετε το θέμα. 

Λοιπόν στο θέμα που συζητάμε, όλα εγκρίνονται ομόφωνα, εκτός της περίπτωσης 9 για 
άδεια μουσικής στον κ. Λαμπρόπουλο, η οποία αναβάλλεται για επόμενη συνεδρίαση. 

Θα αποστείλω έγγραφο στη Διεύθυνση Υγείας μαζί με την αίτηση του κ. Κουρούπη και θα 
ζητώ εξηγήσεις επ’ αυτών. 
 
 
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 
 

I. Τη χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος 
υγειονομικού ενδιαφέροντος στους:  

1. εταιρεία «ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», 

2. ΜΕΝΙΚΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. 

ΙΙ.  Τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στους: 

1) ΓΥΦΤΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ, 

2) εταιρεία «ΒΡΥΩΝΗΣ Δ. – ΚΑΡΕΛΑΣ Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε.», 

3) ΠΟΤΑΡΗ ΙΣΜΗΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, 

4) ΜΟΧΕΜΕΤ ΝΑΣΜΙΑ – ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΡΑΜΖΙ, 

5) ΒΑΡΕΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 

6) GEORGEOPOYLOS DUDUTA TOY MIHAI, 

7) ΜΠΑΚΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ και 

8) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ. 
 
III. Την αναβολή λήψης απόφασης για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών 

οργάνων στον ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ. 
 

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. Κουδούνης Αργύριος 

  2. Κουρκουτάς Γεώργιος 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



Συνεδρίαση :  17/2009 Δευτέρα 18/05/2009 ΑΠΟΦΑΣΗ   175/2009 

Πρακτικά Δημαρχιακής Επιτροπής   7

  3. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

  4. Μπάκας Ιωάννης 

  5. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 28 Μαΐου 2009 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
  
 


