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Στην Καλαμάτα σήμερα, την 15η Ιουνίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 1:00 μ.μ.
συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της

οδού Αριστομένους

28 στην 21η/2009

συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 11-06-2009
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 (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 207 απόφαση),

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 κ. Νταγιόπουλος Γεώργιος, ο οποίος συμμετέχει στη συνεδρίαση αυτή,
αναπληρώνοντας τον κ. Ηλιόπουλο Παναγιώτη.
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 εκτός ημερήσιας διάταξης
θέμα που το Σώμα ομόφωνα δέχτηκε να συζητηθεί μαζί με τα τακτικά λόγω του επείγοντος
χαρακτήρα του, με τίτλο :
Κανονισμός χρήσης και λειτουργίας μουσικών οργάνων σε καταστήματα
υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Το θέμα αυτό έχει απασχολήσει και σε προηγούμενη συνεδρίαση τη Δημαρχιακή Επιτροπή η
οποία με την υπ΄ αριθμ. 200/2009 απόφασή της είχε εισηγηθεί σχετικά στο Δημοτικό
Συμβούλιο. Το Δημοτικό Συμβούλιο στη συνέχεια με την υπ΄ αριθμ. 245/2009 απόφασή
του ανέπεμψε το θέμα στη Δημαρχιακή Επιτροπή, προκειμένου να υπάρξει πληρέστερος
δημόσιος διάλογος, όπου θα καλεστούν να παρευρεθούν εκπρόσωποι σωματείων &
φορέων, επαγγελματίες και γενικά κάθε ενδιαφερόμενος και εν συνεχεία θα τεθεί θέμα εκ
νέου στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Έτσι λοιπόν έρχεται εκ νέου προς συζήτηση στη Δημαρχιακή Επιτροπή.
Στη συνεδρίαση για τη συζήτηση του θέματος αυτού έχουν προσκληθεί, με το υπ΄ αριθμ.
πρωτ. 13981/12-7-2009 έγγραφο του Προέδρου της Δημαρχιακής Επιτροπής, να
συμμετάσχουν προκειμένου να διατυπώσουν της απόψεις τους επί του σχεδίου του υπό
έγκριση σχετικού κανονισμού ο οποίος και τους απεστάλη για ενημέρωσή τους, οι
παρακάτω φορείς:
- Διεύθυνση Υγείας
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας
- Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας
- Επιμελητήριο Μεσσηνίας
- Ομοσπονδία Επαγγελματιών & Βιοτεχνών Καλαμάτας
Η Οικολογική Κίνηση Καλαμάτας και η Ένωση Καταναλωτών Μεσσηνίας έχουν αποστείλει
τις απόψεις τους μέσω κοινού εγγράφου που έχουν καταθέσει, το οποίο επίσης ήταν στο
φάκελο του θέματος προς ενημέρωση.

Για το παρόν θέμα διεξάγεται η εξής διαλογική συζήτηση:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το θέμα των καταστημάτων έχει γίνει αναπομπή από το Δημοτικό Συμβούλιο
της Πέμπτης. Έγινε μία προσπάθεια αλληλοενημέρωσης και συνεννόησης το
Σάββατο. Κατατέθηκε σήμερα μία αίτηση προς τον Πρόεδρο της Δημαρχιακής Επιτροπής
του Δήμου Καλαμάτας από τη δικηγόρο των ιδιοκτητών των νυκτερινών κέντρων, την κα
Κουτμάνη Σταυρούλα.

ΑΙΤΗΣΗ
Προσωρινής Επιτροπής ιδιοκτητών καταστημάτων υγειονομικού
ενδιαφέροντος
Την 15-6-2009 και ώρα 13.00 μ.μ. συνεδριάζει η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου
Καλαμάτας και μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης είναι και η ψήφιση της
Κανονιστικής Διάταξης «Κανονισμός χρήσης και λειτουργίας μουσικών οργάνων».
Το θέμα αυτό αφορά άμεσα και ενδιαφέρει έντονα όλους τους ιδιοκτήτες καταστημάτων
υγειονομικού ενδιαφέροντος, δεδομένου ότι επηρεάζει την λειτουργία των καταστημάτων.
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Δυστυχώς μόλις την Πέμπτη 11-6-2009 και κατά την διάρκεια της συνεδριάσεως του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλαμάτας, ορισμένοι μόνο επιχειρηματίες που ήταν
παρόντες κατά τη συνεδρίαση ενημερώθηκαν περιληπτικώς περί του νέου Κανονισμού.
Υπάρχει αδήριτη ανάγκη α) να ενημερωθούμε όλοι οι δραστηριοποιούμενοι στο χώρο των
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, β) να σας καταθέσουμε τις προτάσεις μας, σε
περίπτωση διαφωνίας, γ) να λάβουμε την γνώμη τόσον της Αστυνομικής Διευθύνσεως
Μεσσηνίας όσον και την γνώμη της Διευθύνσεως Υγείας.
Επειδή το εν λόγω θέμα άπτεται όχι μόνον της επαγγελματικής μας δραστηριότητος, αλλά
ουσιαστικά είναι ζήτημα επιβίωσης των επιχειρήσεων μας, εμάς των ιδίων και του
πολυάριθμου προσωπικού που εργάζεται στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Επειδή, θεωρούμε, ότι είναι εξαιρετικά σοβαρό το θέμα της ψηφίσεως νέου Κανονισμού
λειτουργίας και θα πρέπει να τύχει και της αντίστοιχης σοβαρής αντιμετώπισης από όλους
όσους απασχολούνται ή διατηρούν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Επειδή είχαμε στη διάθεση μας μόνον την Παρασκευή 12-6-2009 προκειμένου να λάβουμε τον
προς ψήφιση Κανονισμό και ήταν ανθρωπίνως αδύνατο να συντονισθεί μία πολυπληθής
ομάδα, να μελετηθεί ο προτεινόμενος Κανονισμός, και να συνταχθεί ένα ενιαίο κείμενο.
Επειδή θα επιθυμούσαμε άμεση ενημέρωση από τους υπηρεσιακούς παράγοντες πριν τη
συζήτηση του Κανονισμού στη Δημαρχιακή Επιτροπή.
Επειδή επί της ουσίας δια την παρούσας σας μεταφέρομε το αίτημα δεκάδων ιδιοκτητών
καταστημάτων.
Για όλους αυτούς τους λόγους
Σας παρακαλούμε
Όπως αναβάλλετε την συζήτηση του θέματος «Κανονισμός χρήσης και λειτουργίας μουσικών
οργάνων» για εύλογο χρονικό διάστημα προκειμένου να υπάρξει παραγωγική και ουσιαστική
μελέτη και λειτουργική λύση πιθανών προβλημάτων
Μετά τιμής
Η Προσωρινή Επιτροπή
Αυτό το έγγραφο κατατέθηκε σήμερα στη Δημαρχιακή Επιτροπή, δεν έχω προσωπικά καμία
αντίρρηση να αναβληθεί για εύλογο χρονικό διάστημα. Το εύλογο χρονικό διάστημα είναι να
πάει στη μεθεπόμενη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, γίνεται κάθε εβδομάδα, και να
καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια και στο ζήτημα της ενημέρωσης και στο ζήτημα της
νομικής προσέγγισης κάποιων θεμάτων εκεί και στο ζήτημα της συνεννόησης με την
Αστυνομική Διεύθυνση, με την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Δεν έχομε καμία αντίρρηση
εκτός αν τίθεται θέμα διαλόγου ουσιαστικότερου και βαθύτερου, αυτό να γίνει και να το
δούμε το θέμα στην μεθεπόμενη ακριβώς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και όχι
μεθαύριο.
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Δηλαδή δεν θάρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο την Πέμπτη, ούτε θα έρθει
στη Δημαρχιακή Επιτροπή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα σας πω τι προτείνεται. Θα έρθει στη Δημαρχιακή Επιτροπή.
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Άρα λοιπόν θα προηγηθεί συζήτηση στη Δημαρχιακή Επιτροπή και μετά
...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μετά Δημοτικό Συμβούλιο. Αμέσως.
ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: Μέχρι τότε τι θα ισχύει;
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα ισχύει το παλιό καθεστώς γι’ αυτό και δεν. . .
ΦΩΝΗ: (Δεν ακούγεται τι λέει).
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν καταργήσαμε εμείς την προηγούμενη απόφαση. Δεν την καταργήσαμε.
Την αφήσαμε στο προηγούμενο Συμβούλιο. Λοιπόν έχει ορισθεί μία
υπηρεσιακή επιτροπή η οποία αποτελείται από τον γενικό γραμματέα του Δήμου, τον
διευθυντή της διεύθυνσης, δηλαδή τον κ. Πετρόπουλο που είναι ο αστυνόμος του Δήμου,
υπηρεσιακοί παράγοντες από τα καταστήματα και συνημμένη θα υπάρχει έγγραφο της
νομικής υπηρεσίας του Δήμου όσον αφορά τη νομιμότητα των σχετικών ενεργειών.
Αυτή είναι και η εισήγηση προς τη Δημαρχιακή Επιτροπή, να υπάρξει αναβολή για εύλογο
χρόνο, κάποιες μέρες να ικανοποιηθεί η αίτηση αυτή και να το δούμε την επόμενη
εβδομάδα.
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Εμείς δεν έχουμε καμία αντίρρηση να αναβληθεί η συζήτηση. Τονίζουμε
όμως και πάλι κάτι που είχαμε πει και την περασμένη φορά. Οι
διαφορές που φέρνει ο νέος κανονισμός με βάση τα ισχύοντα μέχρι σήμερα, είναι 1) ο
χρόνος ισχύος της αδειοδότησης της μουσικής, δηλαδή από ένα χρόνο που ήτανε γίνεται επ’
αόριστον, άρα λοιπόν είχαμε επισημάνει του κινδύνους που κρύβει κάτι τέτοιο αλλά αυτό
είναι το μείζον και ο νέος κανονισμός το μόνο που φέρνει μάλλον καινούργιο είναι τα
πρόστιμα. Όλα τα άλλα ισχύουν σήμερα και οφείλουν να ισχύουν γιατί είναι νόμοι του
κράτους. Εμείς λοιπόν επιμένουμε ότι δεν απαιτούνται τα πρόστιμα, απαιτείται όμως να
τηρηθεί με ευλάβεια η υφιστάμενη σήμερα νομοθεσία και τα υφιστάμενα σήμερα μέτρα
όπως αυτά ισχύουν και νομίζω ότι θα πρέπει αυτό κε Δήμαρχε ανεξάρτητα από την εν λόγω
συζήτηση, να είστε σε μία επαφή με την αστυνομία ώστε τα υπάρχοντα σήμερα μέτρα να
ισχύουν και όπως κανονικά επιτάσσει η νομοθεσία.
ΦΩΝΗ: (Δεν ακούγεται τι λέει)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλος συνάδελφος. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θα πούμε δυο
κουβέντες και θα πείτε και εσείς. Αλλά εφόσον θα συζητηθεί την επόμενη
εβδομάδα, μην το ανοίξομε τώρα το θέμα και το κουβεντιάσουμε.
Λοιπόν κ. Νταγιόπουλε;
ΦΩΝΗ: (Δεν ακούγεται τι λέει)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κοιτάξτε, πρέπει να απαντηθεί το εξής ερώτημα: Χρειάζεται κανονιστική
απόφαση ή δεν χρειάζεται; Διότι αν η νομοθεσία με την ευρεία έννοια (νόμοι,
προεδρικά διατάγματα, αστυνομικές διατάξεις) καλύπτουν το θέμα, άρα δεν χρειάζεται
κανονιστική απόφαση. Το γεγονός ότι έχομε όμως μία δυσλειτουργία, έχομε πρόβλημα γιατί
το ότι έχομε πρόβλημα δεν νομίζω ότι το αμφισβητεί κανένας.
ΦΩΝΗ: (Δεν ακούγεται τι λέει)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι ακούστε, υπάρχουν ζητήματα τα οποία απαιτούν κανονιστική απόφαση.
ΦΩΝΗ: (Δεν ακούγεται τι λέει)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ακούστε, σας παρακαλώ. Τότε δεν χρειάζονται ούτε οι αποφάσεις του
Δημοτικού Συμβουλίου, δεν χρειάζεται να αποφασίζουμε τίποτα. Λοιπόν όλοι
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όμως έχετε θεωρήσει, καταρχήν έχετε υποβάλει ερωτήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι και
ο Δήμος έχει μια κάποια ευθύνη. Συμφωνώ ότι είναι θέμα νόμου και θέμα της αστυνομικής
αρχής. Εκτός εάν έχομε πάνω από 50 δημοτικούς αστυνόμους οπότε και έχομε το δικαίωμα
να ελέγξομε εμείς τα καταστήματα, αλλά δεν έχομε πάνω από 50. Υπάρχουν ζητήματα και
προς τον ορισμένο χρόνο, την άδεια και το αόριστο, υπάρχουν ζητήματα κυκλοφοριακά,
ιδιαίτερα στον κεντρικό δρόμο της Βέργας με τα οποία συνδεόμαστε εμείς και υπάρχουν και
κάποια άλλα θέματα τα οποία πρέπει να τα δούμε. Λοιπόν εν πάση περιπτώσει γίνεται μία
προσπάθεια αυτή τη στιγμή ότι ενστάσεις υπάρχουν και νομικές και ουσιαστικές να τις
εξετάσομε από την αρχή και την επόμενη Δευτέρα να το δούμε το θέμα στο σύνολό του.
Εγώ χαίρομαι για το γεγονός ότι με αυτό το οποίο έγινε την Παρασκευή, το
Σαββατοκύριακο είχαμε γενικά καλές συνθήκες, αυτή είναι η εκτίμησή μου.
Κε Ζούζουλα πέστε μας δυο κουβέντες και ελάτε την άλλη Δευτέρα.
ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: Έχουμε λίγους αστυνόμους αλλά ο νόμος είναι σαφέστατος. Όσα δεν
καλύπτει η δημοτική αστυνομία σημαίνει . . .(δεν ακούγεται τι λέει).
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, όχι, μια στιγμή. Δεν υπάρχει εκχώρηση, δεν με καταλαβαίνετε.
Κε Ζούζουλα πέστε μας.
Ακολουθεί έντονη αντιπαράθεση, εκτός μικροφώνου, μεταξύ του κ. Ζούζουλα και του κ.
Νταγιόπουλου και η διαλογική συζήτηση συνεχίζεται ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μη φωνάζετε κε Ζούζουλα, ηρεμίστε. Με τις φωνές δεν κάνουμε τίποτα. Θα
βρούμε τη λύση σιγά – σιγά. Άκουσέ με. Κανένας από τους κυρίους εδώ, ούτε
ο κ. Νταγιόπουλος, ούτε ο κ. Κοσμόπουλος δεν έχει ποτέ υποστηρίξει ότι πρέπει να υπάρχει
ένα καθεστώς ασυδοσίας και αναρχίας. Ακούστε, όλοι λέμε να τηρούνται οι νόμοι και όπου
υπάρχει κάποιο πρόβλημα, να εντοπίσουμε κι εκείνον που δεν κάνει τη δουλειά του και να
βρούμε τη λύση. Δεν λέει κάποιος έτσι συνάδελφος, το λέω για τη δικαιοσύνη, οτιδήποτε
τέτοιο.
ΖΟΥΖΟΥΛΑΣ: Αυτή τη στιγμή βάζουνε μουσική πολύ δυνατά. Είναι ψέματα; Όχι. Εγώ
θέλω την ησυχία μου κύριοι. Είμαι στα 50 μέτρα από τον ένανε και στα 100
από τον άλλο. Δεν μπορώ. . . (συνεχίζει, δεν ακούγεται τι λέει).
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει κε Ζούζουλα, ευχαριστώ πάρα πολύ, την επόμενη Δευτέρα εάν έχετε
την καλοσύνη. . .
ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: Όταν κάποτε εγώ κάλεσα τους περίοικους, μου είπαν «μας ενοχλούν».
Και όταν εγώ . . .(δεν ακούγεται τι λέει). . . ήρθαν την επόμενη ημέρα
οι ίδιοι και είπαν «δεν μας ενοχλούν».

Η Δημαρχιακή Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει
υπόψη της τα προαναφερόμενα,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την αναβολή του θέματος «Κανονισμός χρήσης και λειτουργίας
μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος», ώστε να
έχουν πληρέστερη ενημέρωση οι καταστηματάρχες, και τη συζήτησή του στην
επόμενη συνεδρίαση της Δημαρχιακής Επιτροπής.
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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 27 Αυγούστου 2009
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
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