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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   23/2009 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   227/2009 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 06η Ιουλίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 1:00  μ.μ. 

συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28 στην 23η/2009 

συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 02-07-2009 

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) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 3) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 4)  Κουδούνης 

Αργύριος, 5) Κουρκουτάς Γεώργιος και 6) Μιχαλόπουλος Σωτήριος.  

 

 
 
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 1ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Έκδοση τοπικής κανονιστικής διάταξης ¨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. 15951/2-7-2009 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 
- Οικολογική Κίνηση Καλαμάτας 
- Ένωση Καταναλωτών Μεσσηνίας 

 
Από αυτούς στη συζήτηση παρίστανται και συμμετέχουν η Διεύθυνση Υγείας με τον 
υπηρεσιακό παράγοντα κ. Λαμπρόπουλο και η Ομοσπονδία Επαγγελματιών & Βιοτεχνών 
Καλαμάτας με τον κ. Γαλανάκη. 
 
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.    
 
Στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του θέματος αυτού παραβρίσκεται και ο δημοτικός 
υπάλληλος, επόπτης υγείας, κ. Φειδάς, καθώς επίσης επαγγελματίες και δημότες.  
 
Στο φάκελο του θέματος προς ενημέρωση ήταν επίσης το σχέδιο του υπό έγκριση 
κανονισμού χρήσης και λειτουργίας μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού 
ενδιαφέροντος, που έχει καταρτίσει ο Τομέας Έκδοσης Αδειών Καταστημάτων Υγειονομικού 
Ενδιαφέροντος του Τμήματος Ελέγχου και Τήρησης Λειτουργίας Καταστημάτων και 
Επιχειρήσεων της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας και το απέστειλε στη Δημαρχιακή 
Επιτροπή, προς διευκόλυνση του έργου της, με το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 15931/2-7-2009 
έγγραφό του.  
 
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος λέει τα εξής: 

 
Έχουνε γίνει σειρά από συζητήσεις για το συγκεκριμένο θέμα, σε κάποια 
συμμετείχα και εγώ. Και μόνο η κουβέντα που έχει γίνει έχει βελτιώσει κατά 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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πολύ την κατάσταση, δεν έχουν φτάσει τον τελευταίο καιρό διαμαρτυρίες προς τον Δήμο. 
Έγιναν συζητήσεις και με τον Αστυνομικό Διευθυντή. Νομίζω ότι φτάνουμε σε  έναν κοινό 
τόπο, κατά τις αρμοδιότητές μας. Αυτό δεν σημαίνει, να το ξεκαθαρίσομε κιόλας, ότι ότι και 
να κάνει ο Δήμος ότι τα προβλήματα θα επιλυθούν. Τα προβλήματα είναι σοβαρά, 
χρειάζεται δραστηριοποίηση και από την πλευρά της Διεύθυνσης Υγείας και από την πλευρά 
της Αστυνομίας που αποτελούν τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Είμαι βέβαιος ότι με τη 
συνέργια που υπάρχει και με την καλλίτερη δυνατή συνεννόηση σε σχέση με κάθε 
προηγούμενη χρονιά φέτος θα φτάσουμε στα καλλίτερα δυνατά αποτελέσματα.  
Θέλω να τονίσω ότι η πολιτική του Δήμου δεν είναι να φύγουν τα κέντρα διασκέδασης  και 
να πάνε στον όμορο Δήμο, δηλαδή στο Δήμο Θουρίας ή στο Δήμο Αβίας, δεν λύνουμε έτσι 
τα προβλήματα, θέλομε να εφαρμοστούν οι νόμοι και βεβαίως θα υπάρξει η αναγκαία 
συνεργασία με τις κρατικές υπηρεσίες για να γίνει αυτό. Και εκφράζω και την εκτίμηση ότι η 
φετινή θα είναι η καλλίτερη χρονιά σε σχέση με κάθε προηγούμενη.  
Θα ήθελα να δώσω το λόγο στους υπηρεσιακούς παράγοντες να μας πουν την εμπειρία από 
τις συνεχόμενες συζητήσεις που είχαν μέχρι τώρα και ότι σε τι καταλήγουν τελικώς και 
εισηγούνται στη Δημαρχιακή Επιτροπή. Ενεπλάκη και η Νομική Υπηρεσία να μην υπάρχει 
κανενός είδους αμφισβήτηση όσον αφορά αυτά τα οποία προτείνονται.      
Ελάτε, κ. Φειδά. 

 
Καλημέρα σας. Στις συζητήσεις που είχαμε με το Αστυνομικό Τμήμα, με τον κ. 
Καραγιώργη, καθώς και με τους καταστηματάρχες και με τους κατοίκους τους 

καταγγέλοντες, καταλάβαμε το εξής, ότι κανείς δεν έχει αντίρρηση όσον αφορά της 
εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας όπως αυτή ορίζεται, όλοι είχαν την ίδια άποψη. Από 
εκεί και μετά κάποια αιτήματα κυρίως από την πλευρά των καταστηματαρχών όσον αφορά 
την παράταση του ωραρίου πέραν των 2:00 ή 3:00, να πάει 3:00 για τα ανοιχτά 4:00 για τα 
κλειστά, δυστυχώς βάσει της κείμενης νομοθεσίας ο Δήμος δεν μπορεί να προβεί σε μια 
τέτοια ενέργεια διότι θα είναι παράνομη. Οπότε, από τη στιγμή που η διάθεση όλων των 
ενδιαφερομένων ήταν η τήρηση της κείμενης νομοθεσίας όπως αυτή ορίζεται, έτσι και  
εμείς η κανονιστική που προχωρήσαμε έχει να κάνει καθαρά με τη διατύπωση ότι αναφέρει 
η νομοθεσία. Δεν ξεφεύγουμε πέρα από αυτά που μας έχουν ορίσει να λειτουργούμε σαν 
υπηρεσία. Οπότε αναφέρουμε τα εξής:  
 
Καταστήματα που δικαιούνται την απόκτηση της άδειας χρήσης και λειτουργίας μουσικών 
οργάνων είναι τα καταστήματα των άρθρων 37,38,39 και 40 της Α1β/8577/1983 
Υγειονομικής Διάταξης. 
Δεν υποχρεούνται στην απόκτηση της ανωτέρω άδειας τα κέντρα διασκεδάσεως που 
υπάγονται στο άρθρο 41 της παρούσας διάταξης διότι εμπεριέχεται εξ΄ ορισμού στην άδεια 
ίδρυσης και λειτουργίας. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Τα κέντρα διασκέδασης έχουν εξ΄ ορισμού 
την άδεια μουσικής, δεν χρειάζονται την απόκτησή της.  
Οι νεοεκδοθείσες άδειες χρήσης και λειτουργίας μουσικών οργάνων και όσες πρόκειται να 
ανανεωθούν θα έχουν ισχύ για τρία (3) έτη, εκτός εάν η Δημαρχιακή Επιτροπή ύστερα από 
εισήγηση της υπηρεσίας, σε μεμονωμένες περιπτώσεις, κρίνει διαφορετικά.      
Μια διευκρίνιση που κάνουμε με την καινούργια κανονιστική είναι το τι θα ισχύει όσον 
αφορά το χρόνο που θα υποβάλλονται οι αιτήσεις για την ανανέωση και ότι τι θα ισχύει. 
Σύμφωνα λοιπόν με την 10551 Κοινή Υπουργική Απόφαση του 2007 αναφέρεται ότι η 
αίτηση θα υποβάλλεται στο Δήμο τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν τη λήξη της άδειας, μέχρι 
την έκδοση ή μη της πράξης ανανέωσης τεκμαίρεται η χρήση μουσικών οργάνων ως 
νόμιμη. Τι εννοεί εδώ, ότι αν έχουμε βεβαιωμένη παράβαση από τα αρμόδια ελεγκτικά 
όργανα που να αφορά τη λειτουργία μουσικών οργάνων άνευ άδειας, από τη στιγμή που 
τεκμαίρεται η νομιμότητα της παλιάς δεν λαμβάνεται υπόψη τέτοιου είδους παράβαση. 
Παρόλα αυτά όμως με την ίδια λογική της νομιμότητας της παλιάς άδειας, οι παραβάσεις 
που αφορούνε υπέρβαση ωραρίου ή της επιτρεπόμενης αποστάθμης  ακολουθείται η 

ΦΕΙΔΑΣ: 
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εφαρμογή των νόμιμων διοικητικών κυρώσεων που ορίζει η νομοθεσία. Είναι ένα κομμάτι 
που δημιουργούσε πρόβλημα μέχρι τώρα με την προηγούμενη κανονιστική γι΄ αυτό και το 
διευκρινίζουμε. Επίσης ότι δεν νοείται τα καταστήματα που δικαιούνται την απόκτηση 
άδειας χρήσης και λειτουργίας μουσικών οργάνων να λειτουργούν χωρίς την απαιτούμενη 
από το νόμο άδεια. Σε περίπτωση βεβαίωσης παράβασης από αρμόδια ελεγκτικά όργανα θα 
ακολουθείται η εφαρμογή των διοικητικών κυρώσεων όπως ορίζει το Προεδρικό Διάταγμα. 
Τα χρονιά όρια λειτουργίας των οργάνων όπως καθορίζονται από τις αποφάσεις του 
Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, την 193/95 και 351/95, για τα καταστήματα που 
λειτουργούν σε κλειστό χώρο είναι μέχρι τις 2:00 για τα καταστήματα που λειτουργούν σε 
ανοικτό μέχρι τις 1:00. Το ανωτέρω ωράριο λειτουργίας μουσικών οργάνων μπορεί να 
παραταθεί σύμφωνα με την Αστυνομική Διάταξη 3/96  άρθρο 3, παρ. 3, μετά από αίτηση 
του ενδιαφερομένου εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του άρθρου 6 της 
Α5/3010/1985 Υγειονομικής Διάταξης και έχουν ως εξής:   
Τα καταστήματα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο μέχρι τις 3:00 και 
τα καταστήματα που λειτουργούν σε ανοιχτό χώρο μέχρι τις 2:00 
Οι κατά τα ανωτέρω χορηγούμενε άδεις ισχύουν υπό τον όρο της τήρησης των όρων και 
προϋποθέσεων που αναγράφονται στο έντυπο της άδειας χρήσης και λειτουργίας μουσικών 
οργάνων, όπως αυτές τίθενται από την αρμόδια Διεύθυνση Υγείας.  
Η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας δύναται να επιβάλει, και το επισημαίνω ότι 
¨δύναται¨, τις ακόλουθες διοικητικές κυρώσεις: 
Με διαπίστωση μίας (1) παράβασης των όρων και προϋποθέσεων της χορηγηθείσας άδειας 
μουσικής, αφαιρείται προσωρινά η άδεια μουσικής για χρονικό διάστημα τριών (3) ημερών.  
Σε περίπτωση  υποτροπής, εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή 
της πρώτης διαπιστωθείσας παράβασης, αφαιρείται προσωρινά η άδεια μουσικής  για 
χρονικό διάστημα έξι (6) ημερών και  
σε περίπτωση υποτροπής, εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή 
της δεύτερης διαπιστωθείσας   παράβασης, αφαιρείται οριστικά η άδεια χρήσης και 
λειτουργίας μουσικής.  
Οι επιβαλλόμενες ανωτέρω διοικητικές κυρώσεις είναι ανεξάρτητες από τις λοιπές 
διοικητικές και ποινικές κυρώσεις όπως προβλέπονται από το Π.Δ. 180/79 και την 
Αστυνομική Διάταξη 3/96 όπως κάθε φορά ισχύουν.  
 
Αυτά είναι όσα αναφέρονται στην κείμενη νομοθεσία που έχει να κάνει με την λειτουργία 
της υπηρεσίας μας και βάσει αυτής της λογικής συντάχθηκε αυτή η κανονιστική.  
……….. (κενό στην εγγραφή) ……….. 
Από τη στιγμή που εμείς θα έχουμε μία βεβαιωθείσα παράβαση στην οποία δεν έχει ασκηθεί 
κάποιο ένδικο μέσο … 

 
 Εάν ασκηθεί.  
 

Εάν ασκηθεί και υπάρχει αθωωτική … 
 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑΣ: … μέχρι να βγει η απόφαση τι κάνουμε; 
 
 Μέχρι να εκδικασθεί δεν προχωράμε σε καμία ενέργεια. 

 
Ε τον Οκτώβρη θα πάμε πάλι. Μέχρι να εκδικασθεί στον Οκτώβρη θα 
πάμε.  

 
Το θέμα είναι ότι αυτό φεύγει από τη δικαιοδοσία του Δήμου. 

 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑΣ: 

ΦΕΙΔΑΣ: 

ΦΕΙΔΑΣ: 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑΣ: 

ΦΕΙΔΑΣ:  

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑΣ:  
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Το τελικό αποτέλεσμα λέω. Βεβαιώνεται παράβαση, αυτός πηγαίνει στο Διοικητικό 
Πρωτοδικείο και μέχρι να βγάλει την τελική απόφαση, ο δικηγόρος του δεν πάει σε μία 
υπόθεση, δεν πάει σε δύο, άρα τι κάνουμε;  

 
Εμείς προχωράμε κανονικά τη διαδικασία, να σας πω πως έχει γιατί συνήθως οι 
περισσότερες ενστάσεις που έχουμε είναι όσον αφορά στις αποφάσεις αφαίρεσης 

αδείας και όχι επί των μηνύσεων, …. 
 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑΣ: ……... (δεν ακούγεται) 

 
Εμείς κάνουμε πάντα έγγραφο προς το Διοικητικό Πρωτοδικείο αναφέροντας του 
λόγους για τους οποίους προχωράμε στην επιβολή των κυρώσεων, δηλαδή 

εγγράφως απαντάμε στο Διοικητικό Πρωτοδικείο σαν Δήμος.       
 
(κενό στην εγγραφή)  
…….…  Δημαρχιακή για αφαίρεση αδείας χωρίς να έχει ολοκληρωθεί 

αν όχι στο Πρωτοδικείο, μπορεί να είναι και όχι, συνήθως όχι, και κάνει ένσταση σε βάρος 
της Δημαρχιακής, άρθρο 22 άρθρο 152 κ.λ.π., μέχρι να γίνει από την Περιφέρεια η οριστική 
απόφαση το μαγαζί λειτουργεί;    

 
Όταν υπάρχει απόφαση ένδικου μέσου  είτε στη μήνυση είτε στην απόφαση, 
εμείς παύουμε κάθε λειτουργία μέχρι να ληφθεί η οριστική απόφαση.  

 
(κενό στην εγγραφή)     

 
Θέλω να μου πείτε στο άρθρο 8, παρ. 8, μέτρα κοινής ησυχίας, ποια είναι 
τα μέτρα κοινής ησυχίας και τις ώρες;  

 
 Είναι η Αστυνομική Διάταξη η 3/96 που αναφέρει για τα μέτρα κοινής ησυχίας τα 
οποία όμως έχει και αναφέρει ότι είναι δυνητικής εφαρμογής από το Δήμο, δεν 

είναι υποχρεωτικής και ατό αφορά την Αστυνομία σε πρώτη φάση, δηλαδή η τήρηση των 
μέτρων κοινής ησυχίας έχει να κάνει όσον αφορά το κομμάτι του ελέγχου της Αστυνομίας 
και όσον αφορά την αρμοδιότητα του Δήμου έχει δυνητική εφαρμογή.  

 
Παράδειγμα, η μουσική χτυπάει 3:00 η ώρα, μπορώ εγώ να παρέμβω 
εκείνη τη στιγμή να πω ότι είναι παράνομη; 

 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Η Αστυνομία. 
 
ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ: Είναι μέσα στη διάταξη δηλαδή αυτό το πράγμα; Υπάρχει … 

 
Τον έλεγχο πέραν του προβλεπόμενου ωραίου δεν τον κάνει ο Δήμος αυτή τη 
στιγμή, υπάρχουν άλλα αρμόδια ελεγκτικά όργανα που διαπιστώνουν τις 

παραβάσεις, όπως είναι η Αστυνομική Διεύθυνση και η Διεύθυνση Υγείας.  
 
ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ: Άρα 3:00 η ώρα είναι παράβαση η μουσική να παίζει; Αυτό ρωτάω; 
 
ΦΕΙΔΑΣ: Μετά τις 3:00. 
 
ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ: Καλώς. 
 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑΣ: Δεν θα γίνει τίποτα στο τέλος …… 

ΦΕΙΔΑΣ: 

ΦΕΙΔΑΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΦΕΙΔΑΣ:  

ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ:  

ΦΕΙΔΑΣ: 

ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ:  

ΦΕΙΔΑΣ:  
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(κενό στην εγγραφή)  
    

 
 Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας 
συμφωνεί με το σχέδιο  όπως αυτό 

κατατέθηκε και πιστεύουμε ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα εφόσον εφαρμόζονται πιστά οι 
όροι του Προεδρικού Διατάγματος 180 καθώς και πιστά το άρθρο 7 της παρούσας 
κανονιστικής. Δεν έχουμε καμία αντίρρηση πάντως να δεχόμαστε καταγγελίες επώνυμες 
εγγράφως των πολιτών που θα αφορούνε θέματα προστασίας από την ηχορύπανση. Θα 
θέλαμε ο Δήμος κάθε φορά που διαβιβάζει δικαιολογητικά για άδεια μουσικής να μας 
επισυνάπτει  και την καταγγελία του πολίτη, την έγγραφη καταγγελία του πολίτη  ή εφόσον 
είναι προφορική και έχει βεβαιωθεί από κάποιο όργανο την παράβαση που έχει βεβαιωθεί 
από το Αστυνομικό όργανο. Έτσι νομίζω ότι θα είναι πιο καλά και θα μπορέσουμε να 
συνεργαστούμε πιο ωφέλιμα για τον πολίτη. Θέλω να γνωρίζετε ότι η Υπηρεσία έχει την 
ευαισθησία και προσπαθεί να προασπίσει τη Δημόσια Υγεία.  
Κάτι άλλο, ακόμα η Διεύθυνση Υγείας δεν έχει το δικαίωμα να ελέγξει το ωράριο λειτουργίας 
των καταστημάτων. Το ….. της υγειονομικής διάταξης σχετικά με την ηχορύπανση ναι, αλλά 
όχι όμως το ωράριο. 

 
 Υπάρχει μία δύσκολη κατάσταση, κ. Λαμπρόπουλε εγώ σας γνωρίζω πολλά 
χρόνια οι συνάδελφοι ίσως να μην σας γνωρίζουνε, κάνετε τη δουλειά σας 

άριστα, είσαστε ευσυνείδητος υπάλληλος και να το πω και δημόσια αυτό, τι φταίει για το 
γεγονός ότι ως κράτος δεν είμαστε αποτελεσματικοί σε κάποια φαινόμενα τα οποία 
παραβιάζουν σειρά άρθρων του ποινικού κώδικα ή των αστυνομικών διατάξεων; Τι γίνεται; 
Γιατί το κράτος είναι παράλυτο απέναντι σε φαινόμενα τα οποία δημιουργούν προβλήματα 
στους πολίτες; Γιατί δεν εφαρμόζεται ο νόμος; Ξέρετε τι λένε οι πολίτες; Φταίμε εμείς, 
φταίτε εσείς, φταίει η Αστυνομία και ένας κόσμος ο οποίος έχει υποχρέωση να επιβάλει το 
νόμο και την τάξη και δεν το κάνει. Για ποιο λόγο γίνεται;    

 
 Δεν ξέρω ίσως επειδή είναι πολλές οι υπηρεσίες αυτές που 
εμπλέκονται στον έλεγχο η κάθε μία με τις δικές της αρμοδιότητες και 

ίσως και το νομικό πλαίσιο που υπάρχει και δεν μπορεί να εφαρμοσθεί πιστά το Προεδρικό 
Διάταγμα 180. Αν εφαρμοζότανε πιστά το Προεδρικό Διάταγμα και υπήρχανε σφραγίσεις 
των καταστημάτων  νομίζω ότι θα ήτανε πολύ καλλίτερα τα πράγματα.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άρα εσείς λέτε ότι ευθύνεται ο Δήμος.    
 
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ: Το νομικό πλαίσιο.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, ποιος κάνει τη σφράγιση;  
 
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ο Δήμος. 
 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑΣ: Όταν έχουνε γίνει όλα τα άλλα όμως. 
 
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ: Όταν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. 
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Μια ερώτηση θέλω να κάνω.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ηλιόπουλος. 
 

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υπάλληλος της Διεύθυνσης Υγείας): 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ:  
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ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Αυτές τις παραβάσεις του ωραρίου ποιος θα τις ελέγχει;  
 
ΦΕΙΔΑΣ: Το Αστυνομικό Τμήμα.  
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Το Αστυνομικό Τμήμα, όχι η Δημοτική Αστυνομία;  
 
Φωνή: Δεν έχει …… (δεν ακούγεται) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάτι άλλο να ρωτήσετε τον κ. Λαμπρόπουλο; 

 
Κύριε Λαμπρόπουλε να ρωτήσω κάτι; Η υπέρβαση του ωραρίου 
μουσικής δεν είναι πλημμεληματική παράβαση και γι΄ αυτόφωρο;  

 
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι ναι.  Είναι πλημμέλημα.    

 
Είναι. Άρα μπορεί να φτάσουνε οι μηνύσεις, για μαγαζί που έχει έντονη 
τη μουσική του και για διατάραξη και για την πλημμεληματική 

παράβαση, ένα αυτόφωρο κάθε βράδυ τελείωσε έκλεισε. Δεν καταλαβαίνω γιατί μπαίνουμε 
σε άλλες διαδικασίες. Μισή ώρα παραπάνω αν είναι ανοικτό κάποιο ή όχι, μαγαζί που ενοχλεί 
η μουσική του είναι αυτόφωρη παράβαση. Κάθε φορά βράδυ στο αυτόφωρο.  

 
 Εσείς είσαστε  αστυνομικός και ξέρετε ότι τα αστυνομικά όργανα 
καθημερινά πάνε υπαλλήλους καταστημάτων για αυτόφωρη 

διαδικασία.  
 
Κάθε νύχτα. Υπάρχουνε 4-5 μαγαζιά που έχουνε πρόβλημα, θα είναι 
κάθε μέρα, με την πολιτική περιπολία βέβαια γιατί ξέρουμε ότι 

υπάρχουνε τσιλιαδόροι και όλα αυτά, ένα άτομο κάθε βράδυ στο μαγαζί μέσα, θα ανοίξει το 
όργανό του και θα δει πόσο είναι η μουσική και τελειώνουμε, κάθε νύχτα στο αυτόφωρο. 
Εάν αντέχει να είναι κάθε νύχτα και ένας στο αυτόφωρο! Τελείωσαν όλα. Ούτε να έρχονται 
οι μηνύσεις στο Δήμο ούτε τίποτα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να μπούμε σ΄ αυτή τη 
διαδικασία που δεν θα γίνει τίποτα με τις μηνύσεις. Μέχρι να βγει, επαναλαμβάνω, 
αμετάκλητη δικαστική απόφαση στο Πταισματοδικείο, με μία αναβολή δύο που θα λείπει ο 
δικηγόρος τους θα φτάνουμε στον Οκτώβρη και θα είμαστε στο ίδιο αποτέλεσμα.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και γιατί δεν γίνεται μέχρι τώρα αυτό;  

 
Γίνεται, μέχρι ένα σημείο γίνεται. Αν το επιβάλομε εμείς στην 
Αστυνομία με καλή συμπεριφορά, θέλουμε 4-5 μαγαζιά να υπάρχει 

αστυνομικός με πολιτική περιπολία κάθε νύχτα μέσα. Τελείωσαν όλα. Κάθε νύχτα στο 
αυτόφωτο. Οι ποινές είναι πολύ μεγάλες από εκεί και μετά. Ούτε με μηνύσεις, τώρα ήρθε η 
Αστυνομία, πότε μας την έστειλε, την ξαναστείλαμε, αναβολές, από εδώ από εκεί … Τέλος. 
Σε 4 μαγαζιά που υπάρχει πρόβλημα αν θέλαμε μπορούσαμε να έχουμε βρει λύση.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μια στιγμή, τι θα πει αν θέλαμε; Δηλαδή η Αστυνομία θέλει την … 

 
Δεν καταλάβατε, συγνώμη μισό λεπτό. Εκεί που θίγονται οι πολίτες 
μπορούμε να πούμε  κύριοι θέλουμε μια ιδιαίτερη έμφαση εκεί να είναι 

κάθε βράδυ  και ένας. 
 
Λοιπόν να ακούσουμε και τους πολίτες.   Ελάτε οι πολίτες, ποιος θέλει το 
λόγο; Ελάτε. Μένετε εκεί πέρα κυρία εσείς;  

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑΣ:  

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑΣ:  

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑΣ:  

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑΣ:  

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Πριν μιλήσετε εσείς οι εκπρόσωποι των φορέων πρώτα, μισό λεπτό. Μισό λεπτό κυρία, μισό 
λεπτό.  
Από φορείς ποιους έχομε εδώ πέρα; Είναι το Επιμελητήριο, ποιος άλλος;  
Λοιπόν να μιλήσει το Επιμελητήριο πρώτα. Ελάτε. Να μιλήσει το Επιμελητήριο και μιλάτε και 
εσείς. 

 
(εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών & Βιοτεχνών Καλαμάτας) : 
Είμαι ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών. Εμείς 

παραβρεθήκαμε, πήραμε την πρόσκληση την Παρασκευή, δεν έχουμε προλάβει ακριβώς να 
δούμε το θέμα σε όλη του τη διάσταση. Παρατηρούμε, θα ακούσουμε όλες τις θέσεις και θα 
παρέμβουμε και εγγράφως.    
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πολύ. Ελάτε κυρία.  

 
Είμαστε από τα μέλη της Επιτροπής Πολιτών που 
απαρτίζεται από 35 μέλη. Το πρόβλημα της ηχορύπανσης 

έχει υποβιβάσει δραματικά την ποιότητα ζωής μας επί 24ωρου βάσεως, προσέξτε το αυτό 
που λέμε, Και βέβαια του μικροπεριβάλλοντος μέσα στο οποίο ζούμε. Η Δημοτική Αρχή σε 
επίπεδο των Δήμων και βέβαια και οι Νομαρχεύοντες να μην επεκταθούμε ως προς αυτό, 
μπορεί να επιλύσει το πρόβλημα της ηχορύπανσης αποτελεσματικά. Και πως; Στη 
προκειμένη περίπτωση της συζήτησής μας που είναι για τη ηχορύπανση, με την απόλυτη 
εφαρμογή των αστυνομικών διατάξεων περί κοινής ησυχίας. Απόλυτη, χωρίς καμία 
παρέκκλιση και χωρίς να καταπατάει κανένας τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του άλλου, 
για τη σύννομη συμπεριφορά όλων. Είναι και αυτό ένα μάθημα που ανάγεται στο δια βίου 
εκπαίδευση. Αυτό θέλουμε να πούμε εμείς, τα υπόλοιπα τις λεπτομέρειες μπορούμε να τις 
βρούμε σε άλλη συνεδρίαση. Δεν ξέρω... Έτσι;   Ο κύριος … 

 
 Συμφωνώ απόλυτα με την κυρία. Το όνομά μου είναι Γιώργος  Ντονάς.  Και 
εγώ μένω Σανταρόζα 26, έχουμε ακριβώς το ίδιο πρόβλημα. Συγκεκριμένα 

έχω γράψει 8 προβλήματα τα οποία προανέφερε η κυρία. Όπως είπατε κ. Δήμαρχε εσείς, 
ούτε εμείς θέλουμε να φύγουνε τα μαγαζιά και να πάνε στην εξοχή ή κάπου αλλού. Και τα 
μαγαζιά αυτά μας εξυπηρετούνε και εμάς, εξυπηρετούμεθα, η διαφορά είναι ότι δεν υπάρχει 
συνεννόηση με τα μαγαζιά, με τους ιδιοκτήτες και με εμάς. Δεν μπορεί κ. Δήμαρχε ο 
καθένας να έρθει να ανοίξει ένα μαγαζί και να κολλήσει δύο μεγάφωνα απέξω και 2:00 – 
3:00 - 4:00  η ώρα το πρωί να γκαρίζουν. Στα κτίρια αυτά μένουν γέροι, άρρωστοι, παιδιά, 
αυτοί θέλουνε και λίγο ησυχία. Δηλαδή δεν μπορεί το καλοκαίρι να την περνάμε στο πόδι 
και κλειστά τα σπίτια, το χειμώνα τα έχουμε πάλι κλειστά για το κρύο, σαν να ζούμε σε 
γυάλινη γυάλα. Τις άδειες που τις δίνει η Δημαρχία και οι αρχές, κάνουν ποτέ έλεγχο να 
δουν σε ποιον τις δώσανε, γιατί τις δώσανε και αν συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις. 
Υπάρχει νόμος από το κράτος που λέει ότι μπορεί οι κύριοι αυτοί να έρχονται τη νύχτα και 
να κολλάνε τα μεγάφωνα και να ξεσηκώνουν τον κόσμο μέχρι όποια ώρα θέλουνε; Νομίζω 
όχι. Αυτά ζητάμε.  
Το άλλο θέμα αφορά την κυρία, έφυγε. Την Τροχαία, προς τιμήν της  Τροχαίας αυτό το 
χρόνο από τον Ιούνιο και έπειτα έχει προχωρήσει πολύ καλά. Παραμένει το πάγιο θέμα, η 
ηχορύπανση. Οι μοτοσικλέτες, τα αυτοκίνητα, αυτά που πετάνε τον κόσμο τη νύχτα, 
πεταγόμαστε από τα κρεβάτια, μπορεί να πάθει και κανείς καμιά καρδιακή προσβολή. Είναι 
τόσο απλό το πράγμα να τελειώσει  κι όμως δεν τελειώνει ποτέ. Γιατί, υπάρχει τίποτε άλλο 
πίσω από αυτά;  
Τα πεζοδρόμια κ. Δήμαρχε, από τη Φαρών μέχρι κάτω την Ηρώων, νομίζω οι περισσότεροι 
έχετε περάσει, είναι εύκολο να περάσετε; Τα υπόλοιπα πεζοδρόμια από τη Σανταρόζα, είναι 
εύκολο να περπατήσετε; Δεν νομίζω. 
 

ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ:  

Εκπρόσωπος Επιτροπής Κατοίκων:  

ΝΤΟΝΑΣ Γ.: 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα ποιο θέμα βάζουμε τα πεζοδρόμια ή τα κέντρα …       
 
ΝΤΟΝΑΣ: Όλα μαζί κ. Δήμαρχε, είναι όλα που ενοχλούν… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, εντάξει, να σας πω και εγώ άλλα 100 τέτοια.    
 
ΝΤΟΝΑΣ: Ωραία.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το θέμα μας είναι … 

 
Λύσεις κ. Δήμαρχε. Δεν ήρθαμε εδώ να μαλώσουμε με κανέναν. Και τα μαγαζιά 
τα θέλουμε να μείνουνε εκεί, λύσεις θέλουμε, ησυχία θέλουμε.  

 
 Θέλει άλλος πολίτης να πει κάτι; 
Έλα κ. Ζούζουλα. Ήρεμα, σιγά – σιγά.  

 
 Ευχαριστώ. Κύριοι, αυτή τη στιγμή μένουμε στον Αλμυρό, δεξιά μου έχω 
το Κοζί, το Βαραντέρο και αριστερά μου το Αλέκτωρ και κάτι άλλα μαγαζιά 

και από πάνω έχουμε το Σόφα – Σόφα , το Αρόζα και το άλλο.  
 
Φωνές: γέλια …. 
 
Φωνή: Ησυχία ας παρακαλώ.     
 
ΖΟΥΖΟΥΛΑΣ: Γιατί ρε παιδιά γελάτε; 
 
Φωνή: Ο πολίτης μπορεί να πει ότι ώρα θέλει.  

 
Είναι ψέματα αυτά; Από το πρωί μέχρι το άλλο πρωί έχουμε τα ίδια 
πράγματα. Εχτές το βράδυ πήραμε τηλέφωνα, όχι μόνο εγώ αλλά πήρανε 

και άλλοι, και θέλουμε να μας πείτε αυτή τη στιγμή πιο είναι το συμβάν της Αστυνομίας. 
Εμείς πήραμε την Αστυνομία., πήγε η Αστυνομία, πήγε αυτόφωρο, τους έγραψε, τι έκανε κ. 
Δήμαρχε;   Εγώ σαν Παναγιώτης Ζούζουλας  δεν θα δεχτώ να δώσετε άδειες διότι κάθε 
μέρα θα σας κάνω ασφαλιστικά μέτρα. Πάρτε το χαμπάρι καλά. Μέσα στο σπίτι μου είναι 
τρεις άρρωστοι, εγώ με αναπνευστικό πρόβλημα, ο γαμπρός μου είναι με ψυχολογικά 
προβλήματα και το παιδί μου είναι με καρκίνο. Λάβετε τα μέτρα σας. Λάβετε τα μέτρα σας, 
δεν έχω να σας πω τίποτες άλλο. Και θέλω να μου πείτε, να πάρτε την Αστυνομία, χθες το 
βράδυ τι έγινε. Τους πήγαν αυτόφωρο; Και με πήγανε μέχρι τις Κιτριές και ερχούνταν  μέχρι 
τις Κιτριές, το Άμμο και το Φιλοξένια. Δεν μπορεί 5-10 αναρχικοί να κάνουνε μια περιφέρεια 
τουριστική άνω – κάτω σε 5.000 – 6.000 κατοίκους. Για σκεφτείτε το καλά, για μελετάτε το 
καλά.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει. Άλλος θέλει κύριος να πάρει το λόγο;  
 
ΖΟΥΖΟΥΛΑΣ: Εγώ …. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει κ. Ζούζουλα, κάνουμε ότι μπορούμε.  
 
ΖΟΥΖΟΥΛΑΣ: Ευχαριστώ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αν δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι δεν το κάνουμε. 
 

ΝΤΟΝΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΖΟΥΖΟΥΛΑΣ: 

ΖΟΥΖΟΥΛΑΣ:  
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ΖΟΥΖΟΥΛΑΣ: Όχι μπορούμε. Μπορούμε. 
 
Να πάρει το λόγο θέλει άλλος; 
Ελάτε, ελάτε και εσείς. Ο κ. Μανέτας.  
 
Γεια σας, λέγομαι Γιάννης Μανέτας. Μια ερώτηση θέλω να κάνω. Συζητάμε 
μόνο πως θα κλείσουν τα μαγαζιά … 

 
Φωνή: Όχι.  

       
Εγώ δεν άκουσα κάτι άλλο. Συζητάμε μόνο πως θα κλείσουνε. Εγώ σαν 
επιχειρηματίας, εντάξει όπως και να τα κάνω, θα τα καταφέρω δεν θα τα 

καταφέρω δεν έχει σημασία, απλά με βάζετε στη ιστορία και να σκέφτομαι απλά ότι πρέπει 
σήμερα να το κλείσω, να σκέφτομαι πότε θα το κλείσω και να τελειώνει η υπόθεση. Όχι 
προσωπικά για να το κλείσω ή όχι. Η δουλειά είναι έτσι, τα μαγαζιά είναι αυτά, ο κόσμος 
που ακολουθεί αυτά τα μαγαζιά είναι αυτός. Το αν ενοχλώ ή δεν ενοχλώ δεν το ξέρω και 
δεν το ξέρω λέγοντα ότι όταν έρχεται κάποιος για έλεγχο στο μαγαζί μου στις 10:30 την 
προηγούμενη εβδομάδα από καταγγελία και το μαγαζί δεν έχει ανοίξει, πλέον λέω ότι δεν το 
ξέρω. Τα μέτρα μου προσωπικά τα έχω λάβει και όπως και οι περισσότεροι επαγγελματίες. 
Και στο θέμα θορύβου, δηλαδή το να πάω να αγοράσω ντεσιμπελόμετρο προσωπικά, δεν 
το αγόρασα τσάμπα. Απλά τι θέλουμε. Θέλουμε τα μαγαζιά να υπάρχουνε ή δεν θέλουμε. Η 
λογική είναι ότι φέτος λειτουργούμε ως έχει και του χρόνου ο ίδιος ο Δήμος, η ίδια η 
Διεύθυνση Υγιεινής να πει παιδιά δεν δίνουμε σε κανένα άδεια κλείστε τα.  Στο ποιος είναι 
νόμιμος στο ποιος είναι παράνομος, και οι ίδιοι που κάνουν τις καταγγελίες  το ξέρουν αλλά 
δεν μπαίνουμε σ΄ αυτή τη διαδικασία γιατί δεν είναι η λύση. Απλά, τι θέλουμε από αυτή την 
περιοχή.  Τη θέλουμε έτσι; Τη θέλουμε αλλιώς; Κι όσο συζητάμε για τα νησιά, για την 
περιοχή, γα τα πάντα.  
Δεν έχω να πω κάτι άλλο.  

 
Καλώς.     
Ελάτε και εσείς.  

 
Γεια σας, Χρυσομάλλης Παναγιώτης λέγομαι. Επικεντρωνόμαστε όλοι 
για το καλοκαίρι και φτιάχνουμε ένα νόμο για όλο το χρόνο. Όπως είπα 

και την προηγούμενη φορά που κάναμε συνάντηση οι επιχειρηματίες, δεν μπορούν τα 
μαγαζιά με αυτό που λέμε με την πρώτη μήνυση για άδεια μουσικής να κλείνουνε εφτά (7) 
ημέρες. Δηλαδή το καλοκαίρι είναι 3 μήνες, κουτσά στραβά μπορεί να τη βγάλει ένα μαγαζί, 
το χειμώνα δηλαδή που είναι 8   και όλο το χρόνο που λειτουργούν τα χειμερινά τα 
μαγαζιά; Δηλαδή θα ανοιγοκλείνουμε τα μαγαζιά μας; Θα κλείνουμε τρεις μέρες, θα 
ανοίγουμε ένα μήνα,  θα κλείνουμε επτά μέρες, θα ανοίγουμε ένα μήνα; Έχουμε χίλια 
προβλήματα, με ΙΚΑ, με εφορίες, με …, δηλαδή έχουμε και αντίπαλο και το Δήμο που 
υποτίθεται  ότι είμαστε μαζί με το Δήμο; Έχουμε χίλια προβλήματα, μας κυνηγάνε όλους 
τους επαγγελματίες. Και αυτό που είπε ο Γιάννης, το πρώτο μέλημά μας δηλαδή, απ΄ όλους 
σας ακούω πότε θα κλείσουνε και πως θα κλείσουνε τα μαγαζιά όχι πως θα συμβάλουμε να 
αναπτύξουμε την πόλη μας  και μαζί με τα μαγαζιά και ο Δήμος που, σας ξαναλέω, εμείς 
είμαστε μαζί με το Δήμο. Δεν μπορεί για δύο ανθρώπους, γιατί ξέρω εγώ το πρόβλημα της 
Βέργας επειδή έχω πεθερικά από τη Βέργα, δεν μπορεί για δύο ανθρώπους, που δεν είναι 
και Βεργιώτες κιόλας, δύο που έχουνε κτίσει δύο βίλες, να παίρνει η μπάλα όλα τα μαγαζιά 
της πόλης. Να βρούμε μία μέση λύση ώστε, εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε την Καλαμάτα 
Μύκονο, αλλά να υπάρχει μια ήπια τουριστική ανάπτυξη  σε συνδυασμό και με τους πολίτες, 
να μην ενοχλούμε τους πολίτες και να λειτουργούν τα μαγαζιά. Δεν θέλουμε εμείς να 
κάνουμε την Καλαμάτα Μύκονο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΑΝΕΤΑΣ:  

ΜΑΝΕΤΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ: 
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ΖΟΥΖΟΥΛΑΣ: Εγώ δεν θα το δεχτώ, σαν Ζούζουλας Παναγιώτης, γιατί …. (δεν ακούγεται)  

 
Ο κύριος την προηγούμενη φορά απ΄ ότι έμαθα είπε ότι τον ενοχλεί το 
Αλέκτωρ που το Αλέκτωρ είναι κλειστό.  

 
ΖΟΥΖΟΥΛΑΣ: Όχι με συγχωρείς δεν με ενοχλεί …..  (δεν ακούγεται) 
 
ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ: Το Αλέκτωρ είναι κλειστό!       

 
Εντάξει, εντάξει.  
Λοιπόν οι σύμβουλοι για να το κλείσουμε το θέμα. Υπάρχει μία πρόταση, .. ….  

 
Φωνές: ……. (δεν ακούγεται) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ πολύ, σας παρακαλώ. 
 
ΖΟΥΖΟΥΛΑΣ: … (δεν ακούγεται) 

 
Έχουνε γίνει αλλεπάλληλες συσκέψεις με τους επαγγελματίες, με την 
Αστυνομία, με τη Νομική Υπηρεσία, έχει βρεθεί θεωρώ ένας κοινός τόπος, 

τοποθετηθείτε επ΄ αυτού.  
 
ΖΟΥΖΟΥΛΑΣ: … (δεν ακούγεται)  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν ο κ. Ηλιόπουλος. 
 
ΖΟΥΖΟΥΛΑΣ: Γιατί εκεί θα καταντήσουμε, να γίνουμε εγκληματίες.     
 
Φωνή: Κύριε Δήμαρχε μπορώ να προσθέσω κάτι; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ηλιόπουλος.  

 
Εμείς κ. Δήμαρχε δεν καταλαβαίνουμε το λόγο για το οποίο ήρθε αυτή η 
κανονιστική διάταξη, τελικά σε τι εξυπηρετεί. Δεν εξυπηρετεί σε τίποτα. 

Εκεί το οποίο πρέπει να δούμε επισταμένως είναι ότι τα 2-3 καταστήματα τα οποία είναι 
αποδεδειγμένα αυτά τα οποία προκαλούν τα μεγάλα προβλήματα, πρέπει να ελεγχθούν. Δεν 
μπορούμε να βάλουμε τώρα σ΄ αυτή τη διαδικασία τη Δημαρχιακή έχει ένας ένα γάμο πήγε 
μέχρι τις 4:00 να του κλείσω το μαγαζί. Δεν μπορούμε να περάσουμε σε διαδικασία 
δικαστού. Γι΄ αυτό εμείς δεν θα το ψηφίσουμε αυτό αλλά θα προτείνουμε τούτο, να 
υπάρξει η πολιτική βούληση των υπηρεσιών να ελέγχουν τα 2-3 καταστήματα τα οποία 
χαλάνε όλη την εικόνα στη Βέργα. Τα μέτρα τα οποία προτείνετε κ. Δήμαρχε δεν δίνουν 
καμία πρακτική εφαρμογή, καμία πρακτική εφαρμογή διότι  είτε να κάνει ανακοπή της 
απόφασης της Δημαρχιακής οπότε θα τραβήξει 2-3 μήνες είτε θα κάνει ένσταση για 
ανατροπή της αποφάσεως της Αστυνομίας  οπότε πρακτικά δεν λύνετε κανένα θέμα. Γι΄ 
αυτό εμείς δεν θα το ψηφίσουμε και θα ζητήσουμε αυτό που είπαμε προηγουμένως, 
εφαρμογή  πιστά των υφιστάμενων νόμων που είναι υπέρ αρκετοί και να τηρηθεί η κοινή 
ησυχία 3:30 με 5:30 και τα ντεσιμπέλ να είναι αυτά που λέει ο νόμος  και να υπάρξει μία 
σωστή αστυνόμευση, εντός εισαγωγικών, των ήδη καταστημάτων που γνωρίζουμε όλοι μας 
που δημιουργούν το όλο πρόβλημα. Από την άλλη μεριά δεν θέλουμε να περάσουμε σε 
μέτρα τα οποία θα εξαφανίσουν και τους επαγγελματίες. Και οι περίοικοι, και εγώ περίοικος 
είμαι στη Βέργα, πρέπει να έχουμε, όχι βέβαια καθημερινά αλλά σε μία έκτακτη περίπτωση, 

ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  
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κάποια ανοχή, αυτή βέβαια να μην γίνεται σε καθημερινή βάση. Πιστεύω ότι βλέποντας το 
θέμα με όλες τις υπηρεσίες μαζί, Διεύθυνση Υγείας και Αστυνομία συν Δήμος και βάζοντας 
σε εφαρμογή της αυστηρής επιτήρησης των ρυπογόνων καταστημάτων, το θέμα θα λυθεί.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Κ. Κοσμόπουλος.  

 
Η κανονιστική αυτή διάταξη τι έρχεται να κάνει, να εφαρμόσει στην 
ουσία το νόμο ο οποίος ήδη υπάρχει, το είπε και ο κ. Φειδάς. Τι είχαμε 

πει εμείς την περασμένη φορά; δεν απαιτείται κανονιστική διάταξη, απαιτείται η εφαρμογή 
του νόμου όπως σήμερα αυτός υπάρχει, με τις διαδικασίες που υπάρχει, απαιτείται η 
βούληση να εφαρμοσθεί με αυστηρό τρόπο και έχει πολλές δικλείδες. Ο κ. Γιαννακούλας 
προηγουμένως ανέφερε έναν τρόπο ελέγχου της ηχορύπανσης. Άρα λοιπόν απαιτείται η 
εφαρμογή του νόμου. Όλη αυτή η διαδικασία η οποία ακολουθήθηκε δεν βοήθησε σε 
τίποτα. Αντιπαραθέσεις έφερε, σε εντάσεις οδήγησε. Σας ακούσαμε κ. Δήμαρχε, μεγάλες 
κουβέντες, απειλές, θα κλείσω, θα βάλω πρόστιμα, θα κάνω … Πάρτε το προηγούμενο 
κείμενο, φέρτε το τωρινό κείμενο, συγκρίνετέ τα μεταξύ τους και βγάλτε το συμπέρασμα.  
Εμείς λοιπόν επιμένουμε ότι και τώρα είναι λάθος το ότι η άδεια δίνεται για τρία (3) χρόνια. 
Η άδεια να δίνεται για ένα (1) χρόνο όπως ισχύει μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει κανένας μα 
κανένας λόγος να αλλάξει. Χαιρόμαστε που από αορίστου που ήταν η προηγούμενη 
απόφαση έγινε τριετούς διαρκείας, λέμε να παραμείνει σε ένα χρόνο και θα το εξηγήσουμε 
γιατί. Διότι με δεδομένη την βραδεία δικαστική διαδικασία  η οποία ακολουθείται και 
δεδομένο ότα θα φτάσουμε Σεπτέμβριο – Οκτώβριο και βάλτε, ότι θα μας κοινοποιηθούν 
και δύο και τρεις αποφάσεις για διατάραξη κοινής ησυχίας για μερικά καταστήματα σ΄ αυτά 
επιβάλουμε 30 – 10 – 60 ημέρες αφαίρεση της αδείας λειτουργίας, δίνοντας όμως την άδεια 
την επόμενη φορά και όχι ύστερα από δύο χρόνια, δίνοντάς του λοιπόν την επόμενη χρονιά 
έχουμε τη δυνατότητα   σ΄ αυτές τις περιπτώσεις που θα μας έχουν έρθει καθυστερημένες 
δικαστικές αποφάσεις να μην χορηγήσουμε άδεια λειτουργίας της μουσικής. Έχουμε ένα 
καλλίτερο εποπτικό έλεγχο γι΄ αυτό και επιμένουμε. Κατά τ΄ άλλα, είναι πλήρης εφαρμογή 
του νόμου, επιμένουμε στην τήρηση της νομοθεσίας. Και να πω και κάτι άλλο, το πρόβλημα 
δεν θα εξαλειφθεί διότι δεν μπορούμε σαν παραλιακή πόλη να μην έχουμε κάθε είδους 
καταστήματα, οφείλουμε να έχουμε όλων των ειδών. Επιμένουμε στην πρόταση την οποία 
είχαμε κάνει, στο Γενικό Πολεοδομικό να ορισθεί πάρκο  διασκέδασης. Δεν απαιτείται 
μεγάλο χρονικό διάστημα όπως είπα και την περασμένη φορά κ. Δήμαρχε και δεν απαιτείται 
για τον απλούστατο λόγο ότι μετά τη λήψη την οποία θα πάρουμε με την έγκριση του 
Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, μπορεί κάλλιστα κανείς με την εκτός σχεδίου δόμηση, χωρίς 
δηλαδή να περιμένει κανείς πολεοδόμηση να προχωρήσει σε ανέγερση καταστημάτων 
τέτοιων που θα διευκολύνουν σε ένα συγκεκριμένο χώρο, θα διευκολύνουν τη λειτουργία 
της πόλης.                                    

 
Άλλος θέλει να πάρει το λόγο; 
Το πάρκο διασκέδασης καταρχήν είναι μία πολύ μεγάλη κουβέντα και δεν 

μπορεί να αντιμετωπιστεί εδώ. Έχει πολλές παραμέτρους. Μαγαζιά κατασκευάζονται και 
λειτουργούν γιατί λαβαίνουν υπόψη τους ένα σωρό παράγοντες, τη θέα, την 
προσβασιμότητα, τον κόσμο, ένα σωρό πράγματα.  
Λοιπόν, το πρόβλημα για το οποίο συζητάμε δεν ήρθε ξαφνικά. Κανείς δεν ξύπνησε ένα 
πρωί και αποφάσισε να προσπαθήσει για μία λύση, σ΄ ένα πρόβλημα που είναι σύνθετο και 
απασχολεί ολόκληρη την παραθαλάσσια και την τουριστική Ελλάδα.  
Στο Δήμο έχουν κατατεθεί  αιτήσεις με παράπονα από εκατοντάδες πολίτες, έχουνε 
παραδοθεί στις υπηρεσίες, οι οποίοι διαμαρτύρονται για μία κατάσταση η οποία υπάρχει 
χρόνια, όχι από το σύνολο των επαγγελματιών, από κάποιους συγκεκριμένους που 
μετριούνται στα δάκτυλα τους ενός χεριού που μπορεί να είναι διαφορετικοί κάθε χρόνο. 
Εκατοντάδες αιτήσεις και παράπονα. Έχουμε συζητήσει κατ΄ επανάληψη το θέμα και στο 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Δημοτικό Συμβούλιο και με διάθεση μάλιστα από συναδέλφους να επιρρίπτουν ευθύνες στη 
Δημοτική Αρχή γι΄ αυτό. Δεν συνέβη τώρα το πρόβλημα, είναι χρόνιο ως πρόβλημα. Είναι 
δύσκολη η αντιμετώπισή του και το ξέρουμε. Εμπλέκονται πολλές υπηρεσίες, οι υπηρεσίες 
ελέγχου κύρια όπως είναι η Αστυνομία, η Διεύθυνση Υγείας, απ΄ ότι γνωρίζω εγώ  κάνουν 
το καλλίτερο δυνατό. Κάναμε μία προσπάθεια την προηγούμενη φορά, χάλασε ο κόσμος ότι 
εισπρακτικά μέτρα, γι΄ αυτό και τα καταργήσαμε, ότι ¨θέλουνε να πάρουνε χρήματα από 
τους επαγγελματίες σε δύσκολες περιόδους¨. Θέλω να τονίσω από την αρχή αγαπητοί 
συνάδελφοι, ο Δήμος Καλαμάτας τα θέλει τα καταστήματα, είμαστε τουριστική περιοχή τα 
καταστήματα εξυπηρετούν ανάγκες. Δεν είναι δυνατόν από τη μία μεριά να θέλομε να 
είμαστε τουριστική περιοχή και από την άλλη να μην έχομε καταστήματα ψυχαγωγίας και 
διασκέδασης. Τα θέλομε, όμως θέλομε και την εφαρμογή του νόμου. Ο νόμος είναι 
συγκεκριμένος και πρέπει να υλοποιείται.   Και τι δεν θέλομε, να πηγαίνει το μπαλάκι από 
εδώ και από εκεί, ότι ο Δήμος ευθύνεται ότι ο Δήμος κάνει πλάτες ότι η α ή β υπηρεσία 
κάνει πλάτες… Ο καθένας λέει το μακρύ του και το κοντό του. Εμείς για το Δήμο έχομε 
ευθύνη εδώ και στα πλαίσια των δυνατοτήτων που μας δίνει ο νόμος να ανταποκριθούμε σ΄ 
αυτή την ευθύνη, πάντοτε με κριτήριο να λειτουργούν τα μαγαζιά σύμφωνα με το νόμο και 
με ανοχή αν χρειαστεί σε περιόδους όπως είναι αυτή την οποία περνούμε, αλλά εν πάση 
περιπτώσει να βρούμε τη χρυσή τομή  ώστε και να μπορούμε να ξεκουραζόμαστε και την 
ησυχία μας να έχομε και παράλληλα να υπάρχει και η λειτουργία αυτών των κέντρων.  
Έρχεται μία κανονιστική απόφαση που προσπαθεί να μαζέψει μία νομοθεσία που είναι από 
το 1940. Από το 1940. Αστυνομικές Διατάξεις, Προεδρικά Διατάγματα, Νόμοι και πάει 
λέγοντας, νομολογίες, Αποφάσεις Συμβουλίου Επικρατείας. Και φέρνει και δύο τρία 
καινούρια πράγματα τα οποία θα βοηθήσουν. Αυτό το οποίο έρχεται εδώ είναι καρπός 
συνεργασίας με την Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας και νομίζω έχει ενημερωθεί και η 
Διεύθυνση  Υγείας, όχι νομίζω είμαι βέβαιος, εμπλεκόμενες υπηρεσίες όλες, και έχει τύχει 
και της επεξεργασίας της Νομικής Υπηρεσίας μαζί με την προσπάθεια εδώ τη δική σας. Είναι 
καρπός της εμπειρίας όλων αυτών των παραγόντων. Πώς μπορούμε να βρούμε εκείνη τη 
χρυσή τομή, πως μπορούμε να υλοποιήσουμε το νόμο, για να μη λέμε φταίει η Αστυνομία, 
φταίει η Διεύθυνση Υγείας, φταίει ο Δήμος, φταίνε τα δικαστήρια, όλοι εμείς εμπλεκόμαστε. 
Τι μπορούμε ως Δήμος να κάνομε, το καλλίτερο δυνατό ώστε να φτάσομε σε ένα 
αποτέλεσμα  που να ικανοποιεί όσο το δυνατόν περισσότερους αλλά όλους δεν μπορεί να 
τους ικανοποιεί.           
Θα πω σε αυτά τα δύο τρία κρίσιμα σημεία τα οποία παρεμβαίνομε. Δεν είναι ανάγκη 
εκατοντάδες επαγγελματίες, από τα ουζάδικα μέχρι τις ταβέρνες να έρχονται κάθε χρόνο να 
συνωστίζονται στις υπηρεσίες μας και να παίρνουν τις σχετικές άδειες. Γιατί να έρχονται 
κάθε χρόνο; Να παίρνουνε για τρία χρόνια, ενδεχομένως και περισσότερα αλλά ας πούμε για 
τρία. Για ποιο λόγο πρέπει να στήνεται στην ουρά κάθε χρόνο για να πάρει τη σχετική 
άδεια. Κάθε τρία χρόνια και αν υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις όπου υπάρχει ζήτημα και 
πρόβλημα, και τις ξέρει αυτές τις περιπτώσεις οι υπηρεσία, σ΄ αυτές τις περιπτώσεις η 
Δημαρχιακή Επιτροπή, εμείς εδώ θα αποφασίσομε, δεν θα δίνει για τρία χρόνια θα δίνει για 
λιγότερο. Αλλά σκεφτείτε τις εργατοώρες έχομε να εξοικονομήσομε, τι κέρδος θα είναι για 
την υπηρεσία μας να μην συνωθείτε όλος αυτός ο κόσμος, οι εκατοντάδες επαγγελματίες, 
κάθε χρόνο στην υπηρεσία για να πάρουν τις άδειες. Αυτό δεν είναι καλό; Εμείς λέγαμε 
αορίστου χρόνου αλλά επειδή με μερικούς… Και με αορίστου θα το καλύπταμε αν λέγαμε 
ότι κάποιες περιπτώσεις να εισηγηθεί η υπηρεσία λιγότερο, αλλά εν πάση περιπτώσει  ας 
πούμε τρία χρόνια. Θα πάμε αορίστου και αυτό θα γίνει είμαι βέβαιος μετά την τριετία. Αλλά 
ας βοηθήσομε λίγο να μην έρχονται εκατοντάδες άνθρωποι κάθε χρόνο εδώ.  
Πάμε και στο δεύτερο. Σωστά τα λέτε, ότι ο επαγγελματίας μπορεί να χρησιμοποιήσει 
μπορεί να αξιοποιήσει όλα τα δικαιώματα που του δίνει το σύνταγμα και το νόμος, να 
προσφεύγει στη δικαιοσύνη, να σταματάει κάθε διοικητική πράξη με ασφαλιστικά μέτρα. 
Μπορεί να το κάνει αυτό, όμως η λειτουργία της Δημαρχιακής Επιτροπής και ως όργανο 
ελέγχου πρέπει να γίνει. Εδώ είμαστε εμείς, θα έρθει ο επαγγελματίας, έχει δημιουργηθεί 
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ένα ζήτημα έχει δημιουργηθεί ένα πρόβλημα, υπάρχει ένας γάμος. Δυνητικό είναι για τη 
Δημαρχιακή Επιτροπή να αποφασίσει να πάρει μία άδεια που η Δημαρχιακή Επιτροπή τη 
δίνει. Εμείς τη δίνομε τη συγκεκριμένη άδεια. Αν ο επαγγελματίας θέλει να κάνει χρήση των 
δικαιωμάτων που του δίνει ο νόμος απέναντι  προς τη δικαστική αρχή, θα τα κάνει αυτά 
αλλά υπάρχει και το τρίχρονο στη συνέχεια και η υπάρχει η άλλη διαδικασία. Αυτό θα 
βοηθήσει. Πάντοτε στην κατεύθυνση να επιτύχουμε το καλλίτερο δυνατό αποτέλεσμα, διότι 
εδώ έχομε κόσμο και συμπολίτες και φιλοξενούμενους που θέλουνε διαφορετικά πράγματα. 
Να βρούμε τον κοινό τόπο. Δεν θέλω να ακούω επ’ ουδενί, με βγάζει από τα ρούχα μου, ότι 
μία Δημοτική Αρχή δεν θέλει τους επαγγελματίες. Ίσα – ίσα. Αν δεν θέλομε τους 
επαγγελματίες, μιλάμε για εκατοντάδες ανθρώπους, είμαστε μία πόλη στο 53% πόλη των 
υπηρεσιών, τότε ποιους θέλουμε  σ΄ αυτόν τον τόπο;   
Εγώ θέλω να επισημάνω τελειώνοντας  ότι με όλο αυτό το οποίο έγινε έχουμε φτάσει σ΄  
ένα καλό αποτέλεσμα σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Υπάρχει μία αυτοσυγκράτηση, 
υπάρχεις ένας αυτοέλεγχος και είμαι βέβαιος ότι αυτό θα συνεχιστεί μέχρι τη λήξη της 
περιόδου.   
Η κανονιστική απόφαση λοιπόν που είναι ο καρπός της συνεργασίας με την Αστυνομική 
Διεύθυνση, τη Νομική Υπηρεσία, τη Διεύθυνση Υγείας, θα βοηθήσει ιδιαίτερα σ΄ αυτές τις 
δύο κατευθύνσεις και η πολιτεία ας λάβει κάποτε τα μέτρα ας κωδικοποιήσει τη νομοθεσία 
ας εκσυγχρονίσει το δίκαιο, το ξέρει το πρόβλημα, έχομε αντιθετικές δράσεις αυτές οι 
δράσεις συνιστούν πρόβλημα, να φτάσουμε σε μία λύση. Δεν υπάρχουν λοιπόν ούτε ποινές, 
δεν υπάρχουν πρόστιμα. Ξεσηκώθηκε ο κόσμος την προηγούμενη φορά με πρώτους τους 
επικεφαλής των επαγγελματιών. Μπορεί δυνητικά να αποφασίσει η Δημαρχιακή Επιτροπή 
και με τα τρία χρόνια βοηθάμε τους επαγγελματίες να μην ξημεροβραδιάζονται εδώ αλλά 
βοηθούμε και την υπηρεσία.   
 
ΖΟΥΖΟΥΛΑΣ: Κύριε Δήμαρχε μπορώ να μιλήσω;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, όχι, έχει τελειώσει η διαδικασία των ομιλιών. 
 
ΖΟΥΖΟΥΛΑΣ: Μα πρέπει να απαντήσω σε αυτά που είπατε κ. Δήμαρχε. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι κ. Ζούζουλα. 
 
Φωνές: ….. (δεν ακούγονται) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ακούστε, γιατί το λέτε σε μένα κυρία;  
 
Φωνή: ….. (δεν ακούγεται) 

 
 Γιατί το λέτε σε μένα; 
Λοιπόν τελειώσαμε. 

 
ΖΟΥΖΟΥΛΑΣ: Θα μας κάνεις εγκληματίες… 
 
Φωνές: ….. (δεν ακούγονται)  

  
Έχετε αντίρρηση να πάει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο; 
Εσείς; ΛΕΥΚΟ ή ΚΑΤΑ. ΛΕΥΚΟ 

 
Φωνή: ΚΑΤΑ 

 
ΚΑΤΑ και ΛΕΥΚΟ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Το θέμα παραπέμπεται με εισηγητή τον κ. Λαγανάκο. 
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ θα ήθελα να εξηγήσω γιατί το ΛΕΥΚΟ, έτσι;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να εξηγήσετε το ΛΕΥΚΟ. 

 
Ναι, ναι, θα εξηγήσω ότι επί της ουσίας είναι επαναφορά των 
ισχυουσών διατάξεων. Με αυτή τη λογική ψηφίζω ΛΕΥΚΟ  διότι σε 

επιμέρους στοιχεία έχουμε διαφορετική άποψη.  
 
Λοιπόν κατά πλειοψηφία παραπέμπεται στο Δημοτικό Συμβούλιο, ΚΑΤΑ ο κ. 
Ηλιόπουλος ΛΕΥΚΟ ο κ. Κοσμόπουλος, με τη συλλογιστική την οποία είπατε, 

και θα πούμε εκεί τα περισσότερα.   
 
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή αφού λαμβάνει υπόψη της το σχέδιο του κανονισμού χρήσης και 
λειτουργίας μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που έχει 
καταρτίσει ο Τομέας Έκδοσης αδειών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος του 
Τμήματος Ελέγχου και Τήρησης Λειτουργίας Καταστημάτων και Επιχειρήσεων της 
Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας προς διευκόλυνση της Δημαρχιακής Επιτροπής, καθώς 
επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 79 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3464/2006), μειοψηφούντων των κ.κ. 
Ηλιόπουλου Παν. ο οποίος τάσσεται ΚΑΤΑ και Κοσμόπουλου ο οποίος δηλώνει ΛΕΥΚΗ 
ψήφο, κατά πλειοψηφία,  
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας την έγκριση τοπικής 
κανονιστικής διάταξης ¨Κανονισμός χρήσης και λειτουργίας μουσικών οργάνων¨ 
για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, που έχει ως εξής: 
 

 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  

 

     Άρθρο 1 
Για τη λειτουργία μουσικών οργάνων σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος 

απαιτείται άδεια που χορηγείται από το Δήμο. 

Καταστήματα που δικαιούνται την απόκτηση άδειας χρήσης και λειτουργίας 
μουσικών οργάνων είναι τα καταστήματα των άρθρων 37, 38, 39 και 40 της 
Α1β/8577/1983  (ΦΕΚ 526 Β΄) Υγειονομικής Διάταξης (καφενείο, καφετέρια, μπαρ, 
κυλικείο, εστιατόριο, ταβέρνα, ψητοπωλείο, σνακ μπαρ, ζαχαροπλαστείο, αναψυκτήριο 
κ.α.). 

Δεν υποχρεούνται στην απόκτηση της ως άνω άδειας τα κέντρα διασκέδασης 
του άρθρου 41 της Α1β/8577/1983 Υγειονομικής Διάταξης, διότι εμπεριέχεται εξ’ ορισμού 
στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας τους. 

 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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     Άρθρο 2 
Οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη χορήγηση της άδειας χρήσης και 

λειτουργίας μουσικών οργάνων είναι: 

α) Κατάθεση των απαραίτητων από το νόμο δικαιολογητικών στο αρμόδιο γραφείο έκδοσης 
αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. 

β) Σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Διεύθυνσης Υγείας. 

γ) Απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας. 
 

     Άρθρο 3 
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση άδειας χρήσης και λειτουργίας 

μουσικών οργάνων είναι τα ακόλουθα: 

1. Αίτηση ενδιαφερομένου, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, προς το Δήμο.  

2. Φωτοαντίγραφο άδειας λειτουργίας καταστήματος. 

3. Άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικών συνθέσεων. 

4. Ενημερότητα οφειλών από το Ταμείο του Δήμου Καλαμάτας. 

5. Παράβολο σύμφωνα με τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. 

6. Σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Υγείας. 

 

      Άρθρο 4 
Οι νεοεκδιδόμενες άδειες χρήσης και λειτουργίας μουσικών οργάνων και όσες 

πρόκειται να ανανεωθούν από τις ήδη χορηγηθείσες άδειες θα ισχύουν για τρία (3) έτη, 
εκτός εάν η Δημαρχιακή Επιτροπή ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας, σε μεμονωμένες 
περιπτώσεις, κρίνει διαφορετικά. 

 

       Άρθρο 5  
Σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ.10551/2007 (Φ.Ε.Κ. 246 Β΄) Κ.Υ.Α. , “Απλούστευση 

διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού 
ενδιαφέροντος καθώς και καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος επί 
θαλασσοπλοούντων πλοίων”, άρθρο 5 , “Άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων ”,παρ. 2, 
αναφέρεται ότι, «Για την ανανέωση της άδειας της παρ. 1 υποβάλλεται αίτηση στον οικείο 
Δήμο ή Κοινότητα τουλάχιστον ένα μήνα πριν τη λήξη της. Μέχρι την έκδοση ή μη της 
πράξης ανανέωσης τεκμαίρεται ότι η χρήση μουσικών οργάνων είναι νόμιμη». Βεβαιωμένη 
παράβαση από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα που να αφορά λειτουργία μουσικών οργάνων 
άνευ αδείας κατά την διαδικασία ανανέωσης (από τη λήξη της άδειας μέχρι της ανανέωσης 
αυτής) σύμφωνα με την ανωτέρω Κ.Υ.Α. δεν λαμβάνεται υπόψη, παρ’ όλα αυτά 
βεβαιωμένη παράβαση από τις ελεγκτικές αρχές που αφορά την τροποποίηση της  άδειας 
λειτουργίας μουσικών οργάνων ( ωράριο ,ηχορύπανση κ.λ.π.), αφού τεκμαίρεται σύμφωνα 
με την Κ.Υ.Α. ότι η χρήση μουσικών οργάνων είναι νόμιμη μέχρι την έκδοση ή μη της 
πράξης ανανέωσης, ακολουθείται η εφαρμογή των νόμιμων διοικητικών κυρώσεων που 
ορίζει η νομοθεσία. 

Δε νοείται ότι τα καταστήματα που δικαιούνται την απόκτηση άδειας χρήσης και 
λειτουργίας μουσικών οργάνων να λειτουργούν χωρίς την απαιτούμενη από το νόμο άδεια. 
Σε περίπτωση βεβαίωσης παράβασης από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα θα ακολουθείται η 
εφαρμογή των διοικητικών κυρώσεων που ορίζει η νομοθεσία (Π.Δ. 180/1979).    
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      Άρθρο 6  
Τα χρονικά όρια λειτουργίας μουσικών οργάνων όπως καθορίζονται από τις υπ’ 

αρίθμ. 193/1995 & 351/1995 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας έχουν ως εξής: 

Για τα καταστήματα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο μέχρι τις  2:00 π.μ. 

Για τα καταστήματα που λειτουργούν σε ανοικτό χώρο μέχρι τη  1:00 π.μ. 

Το ανωτέρω ωράριο λειτουργίας μουσικών οργάνων μπορεί να παραταθεί σύμφωνα 
με την Αστυνομική Διάταξη 3/1996 άρθρο 3, παρ. 3, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου 
εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του άρθρου 6 της Α5/3010/1985 
Υγειονομικής Διάταξης, ως εξής: 

Για τα καταστήματα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο μέχρι τις 3:00 π.μ. 

Για τα καταστήματα που λειτουργούν σε ανοικτό χώρο μέχρι τις 2:00 π.μ. 

    
      Άρθρο 7 

Οι κατά τα ανωτέρω χορηγούμενες άδειες ισχύουν υπό τον όρο της τήρησης των όρων 
και προϋποθέσεων που αναγράφονται στο έντυπο της άδειας χρήσης και λειτουργίας 
μουσικών οργάνων, όπως αυτές τίθενται από την αρμόδια Διεύθυνση Υγείας. 

Η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας δύναται να επιβάλλει τις ακόλουθες 
διοικητικές κυρώσεις: 

 
Με διαπίστωση μίας (1) παράβασης των όρων και προϋποθέσεων της χορηγηθείσας 

άδειας μουσικής, αφαιρείται προσωρινά η άδεια μουσικής για χρονικό διάστημα τριών (3)  
ημερών.  

Σε περίπτωση υποτροπής, εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την 
παραλαβή της πρώτης διαπιστωθείσας παράβασης, αφαιρείται προσωρινά η άδεια 
μουσικής για χρονικό διάστημα έξι (6) ημερών. 

 
Σε περίπτωση υποτροπής, εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την 

παραλαβή της δεύτερης διαπιστωθείσας παράβασης, αφαιρείται οριστικά η άδεια χρήσης 
και λειτουργίας μουσικής. 

Οι επιβαλλόμενες ανωτέρω διοικητικές κυρώσεις είναι ανεξάρτητες από τις λοιπές  
διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται από το Π.Δ. 180/1979 και της 
Αστυνομικής Διάταξης 3/1996 όπως κάθε φορά ισχύουν.  

 

      Άρθρο 8 
Η παρούσα τοπική κανονιστική διάταξη εκδίδεται σε εφαρμογή των κάτωθι διατάξεων 

που καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας χρήσης και 
λειτουργίας μουσικών οργάνων.  

1. Των άρθρων 75, 76, 80 και 285 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α΄), “ Κύρωση Κώδικα 
Δήμων και Κοινοτήτων”. 

2. Της υπ’ αριθ. 51/2006 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. 

3. Της υπ’ αριθ. 10551/2007 (ΦΕΚ 246 Β΄) ΚΥΑ, “Απλούστευση διαδικασίας έκδοσης 
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και 
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος επί θαλασσοπλοούντων πλοίων”. 

4. Της υπ’ αριθ. 26/2007 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. 
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5. Της υπ’ αριθ. Α1β/8577/1973 (ΦΕΚ 526 Β΄) Υγειονομικής Διάταξης, “Περί 
υγειονομικού ελέγχου και αδειών ίδρυσης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων 
επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και των γενικών και ειδικών όρων 
ιδρύσεως και λειτουργίας των εργαστηρίων και καταστημάτων τροφίμων ή/και 
ποτών”.  

6. Της υπ’ αριθ. Α5/3010/1985  (ΦΕΚ 593 Β΄) Υγειονομικής Διάταξης, “Μέτρα 
προστασίας της Δημόσιας Υγείας από θορύβους μουσικής των Κέντρων 
Διασκέδασης και λοιπών καταστημάτων”. 

7. Του Ν. 2121/1993 (ΦΕΚ 25 Α΄) “Περί προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας”. 

8. Της υπ’ αριθ. 3/1996  (ΦΕΚ 15 Β΄) Αστυνομικής Διάταξης, “Μέτρα για την τήρηση της 
κοινής ησυχίας”. 

9. Του Π.Δ. 180/1979 (ΦΕΚ 46 Α΄) “Περί  των όρων λειτουργίας καταστημάτων  
πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως”. 

10. Τις υπ’ αρίθμ. 193/1995 & 351/1995 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου 
Καλαμάτας. 

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. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

  3. Κοσμόπουλος Βασίλειος  

  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Κουρκουτάς Γεώργιος 

  6. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 21 Ιουλίου 2009 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 


