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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   31/2009 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   290/2009 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 31η Αυγούστου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 1:00  

μ.μ. συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28 στην 31η/2009 

συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 27-08-2009 

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) Ηλιόπουλος 

Παναγιώτης, 2) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 3) Κουδούνης Αργύριος, 4)  Κουρκουτάς Γεώργιος 

και 5) Μιχαλόπουλος Σωτήριος.  

 

Δεν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος κ. Γιαννακούλας Γρηγόριος.   

 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Δημαρχιακής 

Επιτροπής κ. Ηλιόπουλος Αθανάσιος, ο οποίος συμμετέχει στη συνεδρίαση αυτή, 

αναπληρώνοντας τον κ.  Γιαννακούλα Γρηγόριο.  

 
 
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 θέματα λόγω του 
επείγοντος χαρακτήρα του, με τίτλο : 

Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού 
ενδιαφέροντος. 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο ιδιοκτήτης του εν λόγω καταστήματος κ. Λαγωνικάκος 
Γεώργιος καθώς επίσης και ο δημοτικός υπάλληλος, ΤΕ 11 Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Φειδάς 
Αθανάσιος.   
    
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος διαβάζει τη σχετική εισήγηση του Τομέα Ελέγχων & 
Τήρησης Λειτουργίας Καταστημάτων & Επιχειρήσεων, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
 

 
Υπηρεσιακή Εισήγηση 

 
Θέμα: Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 

Σας γνωρίζουμε ότι η Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαμάτας, με το υπ’ αρ. 4314 
Φ.701.24/3-7-2008 έγγραφό της (αρ. πρωτ. Δήμου 15551/8-7-2008), σε βάρος του 
Λαγωνικάκου Γεωργίου του Σπυρίδωνος, ιδιοκτήτη καταστήματος «ΚΑΦΕ – 
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ», που βρίσκεται στην οδό  Ναυαρίνου 261 στην Καλαμάτα, και το οποίο 
λειτουργεί σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 20903/721/1357/6-2-2003 άδεια ίδρυσης και 
λειτουργίας που του χορηγήθηκε από το Δήμο Καλαμάτας, στις 24-6-2008 διενέργησε 
έλεγχο και διαπίστωσε ότι: 
 
α) Στο χώρο του ισογείου έχει επέλθει αύξηση της στεγασμένης επιφάνειας κατά 170 

τ.μ. περίπου, που γίνεται ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και υπάρχει βοηθητικός 
χώρος (λάντζα). Ο εν λόγω χώρος δεν αναφέρεται στην εγκεκριμένη μελέτη 
παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας και δεν απεικονίζεται στα σχέδια 
κάτοψης. 

β) Στο υπόγειο υπάρχει λεβητοστάσιο και δεξαμενή καυσίμου που δεν αναφέρονται 
τόσο στην εγκεκριμένη μελέτη παθητικής, όσο και στην εγκεκριμένη μελέτη 
ενεργητικής πυροπροστασίας. 

γ) Το κλιμακοστάσιο που οδηγεί από το ισόγειο στον υπόγειο χώρο του 
καταστήματος δεν είναι πυροδιαμερισματοποιημένο. 

δ) Δεν έχει τοποθετηθεί σύστημα πυρανίχνευσης στην κουζίνα όπως αναφέρεται 
στην εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας και δεν αποτελεί ανεξάρτητο 
πυροδιαμέρισμα όπως αναφέρεται στην εγκεκριμένη μελέτη παθητικής 
πυροπροστασίας 

ε) Στον ακάλυπτο χώρο που χρησιμοποιείται ως χώρος στάθμευσης, έχει 
τοποθετηθεί υπόγεια δεξαμενή προπανίου, για την οποία δεν τηρούνται τα μέτρα  
και μέσα πυροπροστασίας. 
 

Τα παραπάνω αναφερόμενα συνεπάγονται ανάκληση της χορηγηθείσας 
άδειας λειτουργίας καταστήματος διότι, σύμφωνα με την παρ. 9 του αρ. 15 της 
Α1β/5877/1983 Υγειονομικής Διάταξης, το Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας είναι απαραίτητο 
δικαιολογητικό για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού 
ενδιαφέροντος. Η έλλειψή ή λήξη αυτού επιφέρει τη διοικητική πράξη της Ανάκλησης της 
άδειας λειτουργίας του καταστήματος.   
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Ο παραπάνω ιδιοκτήτης ειδοποιήθηκε εγγράφως με το υπ’ αριθ. 16267/11-7-2008 
έγγραφό μας, προκειμένου να εκφράσει τις απόψεις-αντιρρήσεις του, καθώς και να 
φροντίσει, αν είναι δυνατόν, να  καταθέσει νέο πιστοποιητικό πυρασφάλειας. 

Στο σχετικό έγγραφό μας, ο ιδιοκτήτης απάντησε καταθέτοντας απόψεις - 
αντιρρήσεις, ισχυριζόμενος ότι έχει καταθέσει ένσταση προς την Πυροσβεστική Υπηρεσία 
για ανάκληση της ανακλητικής πράξης της διότι αμέσως μετά τον έλεγχο που διενήργησαν 
τα αρμόδια όργανά της συμμορφώθηκε προς τις υποδείξεις τους. 

Με το υπ’ αριθ. 24473/22-10-2008 έγγραφο της υπηρεσίας μας, διαβιβάστηκε ο 
σχετικός φάκελος του κου Λαγωνικάκου Γεώργιου προς τη Δημαρχιακή Επιτροπή του 
Δήμου Καλαμάτας για τη λήψη απόφασης ανάκλησης ή μη της άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας καταστήματος του ενδιαφερόμενου. 

Με το υπ’ αριθ. 382Φ.701.24/657/26-01-2009 έγγραφο της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας Καλαμάτας, ύστερα από αίτηση του κου Λαγωνικάκου Γεώργιου του Σπυρίδωνα 
προς την αρμόδια υπηρεσία, δόθηκε προσωρινό πιστοποιητικό ενεργητικής 
πυροπροστασίας ισχύος έξι (6) μηνών, με λήξη 26-06-2009. 

Με την υπ’ αριθ. 027/2009 απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου 
Καλαμάτας, εγκρίθηκε η μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος 
υγειονομικού ενδιαφέροντος του Λαγωνικάκου Γεώργιου, μετά την προσκόμιση του σχετικού 
προσωρινού πιστοποιητικού πυροπροστασίας και για το χρονικό διάστημα ισχύος του 
πιστοποιητικού.   

Σύμφωνα με τα παραπάνω,  επειδή ο εν λόγω ιδιοκτήτης παραβίασε εκ 
προθέσεως τους όρους πυρασφάλειας και ασφάλειας και δεν συμμορφώθηκε στις 
διατάξεις της Πυροσβεστικής Νομοθεσίας και αφότου έληξε το προσωρινό 
πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας (26-06-2009) μέχρι σήμερα δεν μας 
προσκόμισε νέο πιστοποιητικό πυρασφάλειας, αν και περιμέναμε αρκετό χρονικό 
διάστημα προκειμένου να μας το προσκομίσει, προτείνουμε όπως ανακληθεί: 

 Η με αριθ. 20903/721/1357/6-2-2003 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος 
υγειονομικού ενδιαφέροντος, «ΚΑΦΕ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ», που βρίσκεται στην οδό 
Ναυαρίνου 261 στην Καλαμάτα, του Λαγωνικάκου Γεωργίου του Σπυρίδωνος και 

παρακαλούμε όπως τεθεί θέμα στη Δημαρχιακή Επιτροπή Δήμου Καλαμάτας,  η 
ανάκληση, της παραπάνω άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος, και η 
σφράγιση του εν λόγω καταστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 της 
Α1β/8577/1983 Υγειονομικής Διάταξης (ΦΕΚ 526 Β'), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της 
Πυροσβεστικής Νομοθεσίας. 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

                                                                                          ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 
 

Συνημμένα: 
 Σχετικός φάκελος καταστήματος 
(Υπόψη κ. Προέδρου Δημαρχιακής Επιτροπής)   
 

 
Το ¨αρκετό χρονικό διάστημα¨ που αναφέρεται στην εισήγηση, είναι από τον 
Ιούλιο, έτσι; 

Κύριε Φειδά έχετε να προσθέσετε κάτι;  
 
Το μόνο που έχω να προσθέσω είναι ένα έγγραφο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 
που έφτασε την Παρασκευή στα χέρια μας… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΕΙΔΑΣ:  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πότε έφτασε; 
 
Την Παρασκευή, το οποίο λέει  
«Έκτακτος έλεγχος μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στο κατάστημα του κ. 

Λαγωνικάκου Γεώργιου, Ναυαρίνου 261¨,  το σχετικό κατάστημα, και λέει: 
¨Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού σας γνωρίζουμε ότι 21-8 πραγματοποιήθηκε αυτοψία 
από εντεταλμένο αξιωματικό της υπηρεσίας στην επιχείρηση ¨ΚΑΦΕ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ¨ με την 
επωνυμία ¨ΒΕΡΓΙΝΑ¨ και διαπιστώθηκε ότι:  
α) η αυθαίρετη κατασκευή μεταλλικού στεγάστρου 150 τ.μ. θεωρείται στεγασμένος χώρος 
για τον οποίο έχει υποβληθεί από τη Διεύθυνση Πολεοδομίας ετήσιο πρόστιμο το οποίο δεν 
έχει εξοφληθεί για την διατήρησή του        
β) η κατασκευή μεταλλικού στέγαστρου 150 τ.μ. θεωρείται στεγασμένη με αποτέλεσμα ο 
συνολικός θεωρητικός πληθυσμός του κτιρίου να υπερβαίνει τα 250 άτομα και ως εκ τούτου 
να απαιτείται μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο 
γ) για την εν λόγω επιχείρηση έχει χορηγηθεί προσωρινό πιστοποιητικό πυρασφάλειας  του 
οποίου η ισχύς έχει παρέλθει και δεν έχει υλοποιηθεί η παράγραφος 1 και 4 του προσωρινού 
πιστοποιητικού 
δ) ύστερα από τα παραπάνω ο εκμεταλλευτής της επιχείρησης υποχρεούται να προβεί στις 
δέουσες ενέργειες για σύννομη λειτουργία της επιχείρησής του από άποψη πυρασφάλειας 
και συγκεκριμένα να υποβάλει στην υπηρεσία μας νέα μελέτη παθητικής και ενεργητικής 
πυροπροστασίας προς έγκριση με σκοπό την έκδοση νέου πιστοποιητικού πυρασφάλειας. 
 
Στο Δήμο Καλαμάτας κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για τις δικές του ενέργειες.»  

 
 Όταν λέει υποχρεούται να υποβάλει νέα μελέτη για την πυρασφάλεια τι 
εννοεί; Το κλείνουμε τώρα και μέχρι να υποβληθεί νέα μελέτη … 

 
Για όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος εκδίδεται πιστοποιητικό 
πυρασφάλειας το οποίο ισχύει για 5 χρόνια. Στη λήξη του πιστοποιητικού ο 

ενδιαφερόμενος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει καινούριο, με τη λήξη του παλαιού, 
καινούριο πιστοποιητικό πυρασφάλειας έτσι ώστε να συνεχίζει να λειτουργεί νόμιμα το 
κατάστημά του. Από την στιγμή που δεν υπάρχει αυτό το πιστοποιητικό  πρέπει η 
Δημαρχιακή … 

 
Και αν καθυστερήσει να το υποβάλλει αν υπάρξει εμπλοκή με τη υπηρεσία με 
την Πυροσβεστική κ.λ.π., κλείνει το κατάστημα… 

 
ΦΕΙΔΑΣ: Έως ότου προσκομιστεί το πιστοποιητικό.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κλείνει. 

 
Διότι ενδεχομένως η Πυροσβεστική να κρίνει ότι δεν μπορεί να χορηγήσει 
πιστοποιητικό πυρασφάλειας. Δηλαδή λαμβάνουμε επίγνωση ότι ναι μπορεί να 

χορηγηθεί οπότε εκεί ναι νομιμοποιείται πάλι το κατάστημα δεν προβαίνουμε σε μία 
ανακλητική πράξη αλλά ενδεχομένως … Αυτό δεν το γνωρίζουμε οπότε έως ότου 
ολοκληρωθεί η διαδικασία πρέπει να προχωρήσουμε … 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Λαγωνικάκος.  

 
Καταρχήν αυτά που γράφουνε μέσα, δεν ξέρουνε τι γράφουνε. Λέει 
υπάρχει μεταλλική στέγη, ε λοιπόν έχω μία τέντα. Έχω κάνει ένσταση 

διότι έχει καθυστερήσει η Πολεοδομία. Την καταθέτω αυτήν.  

ΦΕΙΔΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΦΕΙΔΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΦΕΙΔΑΣ:  

ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΟΣ: 



Συνεδρίαση :  31/2009 Δευτέρα 31/08/2009 ΑΠΟΦΑΣΗ   290/2009 

Πρακτικά Δημαρχιακής Επιτροπής   5

Εγώ δεν φταίω, συνεννοηθείτε οι υπηρεσίες, όχι εσείς η Πυροσβεστική με την Πολεοδομία 
να παίρνει αποφάσεις νωρίτερα. Ας κάνει ο Νομάρχης κουμάντο να μην κάθεται να λέει 
λόγια, να κάνει έργα. Να δώσει χαρτιά, να μου δώσει την άδεια για να μπορέσω να 
προχωρήσω  …. (δεν ακούγεται) 

 
Για περιμένετε λίγο. 
¨Σας ενημερώνω ότι έλαβα γνώση την από 20/07/2009 έκθεση αυτοψίας για 

αυθαίρετες κατασκευές εντός του καταστήματος, που μισθώνω επί της οδού Ναυαρίνου 
233, ιδιοκτησίας Μαρίας Νικητοπούλου¨   
Ήρθε δηλαδή η Πολεοδομία και διαπίστωσε κατ΄ αυτή  αυθαίρετες ενέργειες. Ήρθε η 
Πολεοδομία, έκανε αυτοψία.  

¨Η έκθεση έγινε κατόπιν αυτοψίας της κας Αλεξοπούλου. 
Έχω πλήρη γνώση της κατάσταση των κατασκευών μου και των ευθυνών που έπονται από 
αυτήν την έκθεση. 
Έχει κατατεθεί φάκελος για έκδοση οικοδομική άδειας …¨ 

Έχει κατατεθεί φάκελος. 
 
ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΟΣ: Βεβαίως. 

 
…¨…για νομιμοποίηση αυτών, αλλαγή διαρρύθμισης και εγκατάσταση 
υγραερίου¨    

Έχει κατατεθεί η άδεια από τις 31-12-2008.  
 
ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΟΣ: Εγώ τι να κάνω άμα δεν τον έχουνε δει; 

 
¨Παρακαλώ όπως έχω την κατανόηση της υπηρεσίας σας, ένα εύλογο χρονικό 
διάστημα για την ολοκλήρωση των ελέγχων και την έκδοση της οικοδομικής 

άδειας.¨ 
 
Σήμερα πήγαμε και βρήκαμε την κα Αλεξοπούλου και της είπαμε να ρθει 
να κάνει έλεγχο να το ξαναδεί. Αλλά όταν γράφει για μεταλλική οροφή… 

Είναι μια πλαστική τέντα η οποία, οι περισσότεροι έχετε έρθει, ανοιγοκλείνει. Την 
ανοιγόκλεισα ηλεκτρικά. Τι να της κάνω. Για τέντα μιλάμε τώρα. Και ξέρετε γιατί μου το λέει 
ότι είναι κλειστό; Επειδή έβαλα ανεμοφράχτη στα νάυλον, αυτά που έχει βάλει όλη η 
Καλαμάτα, και προκαλώ να ρθείτε να τα δείτε, και μου λέει ότι είναι στεγασμένος χώρος.  
Είναι δυνατόν σε ένα νάυλον ….  

 
 Άκουσε τώρα, εδώ εμείς δεν μπορούμε να κρίνουμε τις υπηρεσίες. Υπάρχει 
μία έκθεση από την Πολεοδομία, εσείς έχετε κάνει μία αίτηση από το 

Δεκέμβριο του 2008, δεν έχει απαντηθεί αυτή η αίτηση; 
 
ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΟΣ: Όχι βεβαίως.  

 
 Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έρχεται και λέει ότι κοίταξε με τη στέγαση η οποία 
έχει γίνει  χωράνε άλλα τόσα άτομα επομένως πρέπει να μεταβληθούν οι όροι 

και οι διαδικασίες. Εσύ από τη Δημαρχιακή Επιτροπή τι ζητάς; 
 
Εγώ πριν πω το τι ζητάω, εγώ σας λέω το εξής πράγμα: Επειδή είδα τα 
πράγματα  ότι τα πυρά πέφτουνε συνέχεια σε μένα και δεν τελειώνουνε 

με τίποτα ξήλωσα τους ανεμοφράχτες έχω αφήσει μόνο την τέντα, δεν είναι στεγασμένος 
χώρος είναι ημιυπαίθριος χώρος, δεν πρόκειται να βάλω εγώ κόσμο μέσα. Και καλοκαιράτικα 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΟΣ: 
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ζητάνε να κλείσει το μαγαζί για πιο λόγο; Θα πάρει φωτιά μέσα που δεν μπαίνει άνθρωπος; 
Αφού δεν μπαίνει άνθρωπος στο μαγαζί τώρα μέσα, ότι εμείς έχουμε έχουμε στον 
εξωτερικό χώρο. Όσο για τη φιάλη του υγραερίου αυτή που έχω κάνει αίτηση να τη 
χωροθετήσει η Πολεοδομία, η ίδια η Πυροσβεστική ήρθε και μου τη μετέφερε 1 ½ μέτρο 
πριν 3-4 χρόνια, όταν είχε φτιαχτεί μία αυθαίρετη κουζίνα πίσω, και τώρα επειδή άλλαξε ο 
αξιωματικός μου ζητάει πάλι να ξαναλλάξω τη φιάλη και τη χωροθέτηση. Τέλος πάντων.        
   
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουνε έγγραφα γι΄ αυτά; 

 
Όχι έγγραφο δεν υπήρχε δυστυχώς. Το ξέρει, ο κ. Αφάλης το ξέρει αυτό 
πράγμα. Εγώ μιλάω επώνυμα δεν μιλάω στον αέρα. Ο κ. Αφάλης το ξέρει 

ότι ήρθανε και μου είπανε μετέθεσή τη 1 ½ μέτρο από το κτίριο, αφού έφτιαξα τότε 
αυθαίρετο και τη μετέφερα. Εν πάση περιπτώσει αν για τον α ή β λόγο εγώ δεν μπορέσω να 
πάρω χωροθέτηση επειδή είναι το πάρκινγκ όπως αναφέρουνε, που κακώς το αναφέρουνε 
έτσι, θα την καταργήσω, αυτός είναι ο σκοπός μου, και θα χρησιμοποιήσω φιάλες 
υγραερίου αυτές τις κοινές των 25 κιλών. 

 
Πόσο χρόνο θέλεις; Μου λες η Πολεοδομία, τα ξέρουμε με την Πολεοδομία… 

 
Τι πόσο χρόνο να θέλω κ. Δήμαρχε όταν η Πολεοδομία από τον 
Δεκέμβριο δεν μου έχει δώσει απάντηση. Όταν εμένα μου έγινε ο 

έλεγχος και μου δώσανε μία άδεια για … 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το θέμα είναι μη γίνει κανένα ατύχημα και … (δεν ακούγεται)  

 
Δεν γίνεται ατύχημα, καταρχήν θα σας πω γιατί. Γιατί ότι διαβάσατε και 
αναφέρεται όλα έχουν φτιαχτεί εκτός από το 1 και 4, δηλαδή η 

χωροθέτηση της φιάλης και τη μεταλλική οροφή που θα φέρω οξυγόνο να την τρυπήσουμε 
να δούμε αν είναι μεταλλική ή όχι, μία πλαστική τέντα που ο Καλαντζής ο κατασκευαστής 
που μου την έβαλε λέει ότι το εργοστάσιο δεν χρειάζεται να πάρω καν άδεια από την 
Πολεοδομία είναι μία απλή τέντα ηλεκτρική. Και μάλιστα επειδή την πρωτόβαλα εγώ εδώ 
και 5 χρόνια, την είχε σαν έκθεμα και ερχόταν κόσμος και την έβλεπε. Αυτό το πράγμα 
λοιπόν όταν βγήκε εδώ πέρα και πήρανε άδεια δεν χρειαζότανε καν να πάρουνε άδεια από 
την Πολεοδομία, είναι μία τέντα όπως βάζουμε σε ένα μπαλκόνι ηλεκτρική  να ανοίγει και να 
κλείνει.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εσείς κυρία για ποια υπόθεση είστε εδώ; 

 
Για τον κ. Λαγωνικάκο. Η Εξουζίδου η δικηγόρος είμαι. Εγώ είμαι η 
δικηγόρος της κας Νικητοπούλου που είναι η εκμισθώτρια του ακινήτου. 

Μου ανέθεσε να είμαι εδώ πέρα από την άποψη ότι δεν έχω καμία διαφορά με τον κ. 
Λαγωνικάκο, απλώς πρέπει να τακτοποιηθούνε αυτά τα θέματα για να αισθάνεται και η 
πελάτισσά μου ασφαλής ότι το ακίνητο αυτό λειτουργεί νόμιμα, ότι έχει άδεια ο κ. 
Λαγωνικάκος, υπάρχει η πυρασφάλεια και ότι άλλο χρειάζεται. Αυτό είναι το θέμα, αυτό που 
μας απασχολεί εμάς σαν εκμισθώτρια. Γιατί απόν άλλη υπάρχει, κ. Λαγωνικάκο το ξέρετε και 
εσείς, υπάρχει μία δέσμευση μέσα στο μισθωτήριο ότι το ακίνητο πρέπει και να ασφαλίζεται 
και υπάρχει αυτό το θέμα ότι η ασφαλιστική εταιρεία χρειάζεται την πυρασφάλεια, το 
πιστοποιητικό για να μπορεί να εξασφαλίσει ότι είναι ασφαλισμένο.  

 
Για να πάρετε πυρασφάλεια, απ΄ ότι καταλαβαίνω, ξηλώσατε την κατασκευή 
η οποία είχε γίνει νότια του καταστήματος πρέπει να κλείσετε και ζητήματα τα 

οποία έχουν σχέση με την υπόγεια δεξαμενή … 

ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΟΣ:  

ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΟΣ:  

ΕΞΟΥΖΙΔΟΥ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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 Καταργώ τη δεξαμενή σήμερα, την καταργώ, ειδοποιώ την 
Πυροσβεστική να ρθει να … 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πόσο χρόνο θέλετε γι΄ αυτό; 

 
Ξέρω γω, πόσος χρειάζεται χρόνος γι΄ αυτό; Για να έρθει η 
Πυροσβεστική, εγώ δεν μιλάω για Πολεοδομία, αφήστε την, η 

Πολεοδομία ... 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφήστε, η πυρασφάλεια είναι το μείζον. 
 
ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΟΣ: Η πυρασφάλεια. Θα ρθει, θα συνεννοηθώ εγώ με την Πυροσβεστική  … 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πόσο θέλετε γι΄ αυτό, πέστε μου ένα χρόνο.  

 
Δεν ξέρω, αποφασίστε εσείς το χρόνο που μπορείτε να μου δώσετε να 
τρέξω.   

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να ξέρει κάποιος πόσο χρόνο θέλει …..    
 
Φωνή: Πόσο θέλει, 10 – 20 ημέρες πόσο μπορεί να ….  

 
Ξέρω γω πόσο μπορεί να κάνει αυτή … Ένα (1) μήνα; Ας πούμε ένα 
μήνα.  

¨Είναι πολύ¨.  Καλοκαίρι είναι ακόμα δεν πρόκειται να μπει κανένας μέσα για να καεί 
άνθρωπος.  
 
Φωνή: …. (δεν ακούγεται)  
 
ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΟΣ: Μπαμ που να γίνει; Δεν έχει γίνει 15 χρόνια θα γίνει τώρα το μπαμ;  

 
 Κύριε Δήμαρχε, επειδή τη θερινή σεζόν την καλύψαμε έτσι και αλλιώς, 
υπήρχε αυτό προσωρινό πιστοποιητικό που είχε βγάλει ο κ. Λαγωνικάκος το 

οποίο όμως δεν ισχύ από 26 Ιουλίου, επειδή η πελάτισσά μου θέλει να είναι σύννομη έκανε 
αίτηση προς την Πυροσβεστική και ρώτησε εφόσον δεν υπάρχει αυτό το προσωρινό πλέον, 
τι πρέπει να γίνει, τι πρέπει να κάνετε; Έκανε έλεγχο η Πυροσβεστική στον κ. Λαγωνικάκο  
για τις δικές τις ενέργειες. Εμάς μας ενδιέφερε σαν Δήμος, εφόσον δεν υπάρχει προσωρινό 
πιστοποιητικό ο κ. Λαγωνικάκος να λειτουργεί νόμιμα, αυτό μας ενδιαφέρει.  
Και επίσης ξέρετε κάτι, ο κ. Λαγωνικάκος κάνει συνεστιάσεις εκεί, δηλαδή γάμους - 
βαπτίσια, υπάρχει πλήθος κόσμου.  
 
ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΟΣ: Όχι το καλοκαίρι βέβαια.    

 
Όχι, εννοώ για το χειμώνα. Επομένως το θέμα του ¨πλήθος κόσμου¨ 
υπάρχει ένας κίνδυνος. Έτσι;  

Εμείς θέλουμε λοιπόν να μην υπάρχει αυτός και ο κ. Λαγωνικάκος να είναι σύννομος, να έχει 
το μαγαζί του σωστό και εντάξει, γι΄ αυτό και υπάρχει η αγωνία της πελάτισσάς μου για το 
θέμα αυτό.     
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η μειοψηφία. Έχετε το λόγο.  
 

ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΟΣ: 

ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΟΣ:  

ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΟΣ:  

ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΟΣ:  

ΕΞΟΥΖΙΔΟΥ: 

ΕΞΟΥΖΙΔΟΥ:  
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Εγώ πιστεύω ότι μέσα σε 10 ημέρες ……… Να το επαναφέρεις στην 
προτέρα  κατάσταση, να πάρεις την πυρασφάλεια και μετά άρχισε 

τη διαδικασία ….. 
 
ΕΞΟΥΖΙΔΟΥ: Να πω κάτι; Δώστε του παραπάνω χρόνο, πραγματικά βλέπω την προσπάθεια 
…. 
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: ….. να είναι σύννομος λέτε. Μεταφέρετε την ευθύνη σε εμάς.    
 
ΕΞΟΥΖΙΔΟΥ: Να είναι σύννομος, ναι αλλά απλώς να υπάρχει ο χρόνος να αφαιρέσει …. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εσείς οι δικηγόροι, σας αρέσει ο νόμος. 

 
Να πω κάτι εγώ; Κλείστε το κ. Δήμαρχε να ρθει η κυρία να το πάρει για 
να μην γίνει τίποτα. Δεν πειράζει.   

Ε κλείστε το να είναι σύννομη.  
Εμείς ξέρετε καθίσαμε με ένα μυγοσκοτόνι  και χτυπάγαμε τους πελάτες το καλοκαίρι, 
κλείστε το να ησυχάσουμε.  
Δεν έχω τίποτε άλλο να πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε.  
Κλείστε το δεν πειράζει.  
Να πω και το εξής πράγμα, θέλω να απαντήσω στην κα Εξουζίδου ότι έχω βάλει 
τουλάχιστον 500.000 € επιπλέον γι΄ αυτό, εάν επρόκειτο να πουληθεί αυτό Χ λεφτά, θα 
πουληθεί Χ + 500.000 και το ξέρει πάρα πολύ καλά.  

 
Κύριε Λαγωνικάκο ξέρετε ότι κάνω τη δουλειά μου…..  
 

ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΟΣ: Εγώ δεν πάω να κάψω τίποτα.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κοσμόπουλος. Θέλετε να παρέμβετε; 
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι.  

 
Καταρχήν από εδώ και πέρα ότι λέει η Πυροσβεστική να τα τηρήσετε να μην 
συμβεί κάτι σας παρακαλώ, αυτό είναι δεδομένο για την απόφαση την οποία 

θα εισηγηθώ.  
Να δώσομε ένα περιθώριο ενός μηνός για να τακτοποιήσει τα ζητήματα αυτά. Στο μήνα θα 
έρθει στη Δημαρχιακή Επιτροπή και θα επικυρωθεί η εισήγηση.  
Για ένα μήνα. Δεν ξέρω τι γίνεται με τις άλλες υπηρεσίες. Για ένα μήνα και χωρίς άλλο στο 
μήνα επάνω θα ρθει.  
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  Να αποσυρθεί το θέμα. Δεν μπορεί να ληφθεί απόφαση. 

 
Λοιπόν ακούστε με τι συμβαίνει. Εάν δεν ληφθεί απόφαση σήμερα σημαίνει 
ότι έχει ευθύνη η υπηρεσία. Βεβαίως η υπηρεσία το εισηγείται και στη 

Δημαρχιακή Επιτροπή. Φέρτε ένα χαρτί να το υπογράψω εγώ να είσαστε κατοχυρωμένοι 
στο βαθμό που μπορεί να είσαστε, να έχω εγώ την ευθύνη.  
Εντάξει κ. Φειδά.  
Σε ένα μήνα θα μου το φέρετε στη Δημαρχιακή Επιτροπή.  

 
Να παρέμβω, αν μου επιτρέπετε; Ο ρόλος της Δημαρχιακής όπως γνωρίζουμε δεν 
είναι μόνο για να κλείνει μαγαζιά αλλά για να δίνει και τη δυνατότητα στα 

καταστήματα όταν τίθεται ένα θέμα να διορθώσουμε τις ατέλειες που υπάρχουνε. Το ότι η 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΟΣ:  

ΕΞΟΥΖΙΔΟΥ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΕΙΔΑΣ: 
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Δημαρχιακή μπορεί να δώσει την παράταση δεδομένου ο ενδιαφερόμενος να προσκομίσει 
τα κατάλληλα δικαιολογητικά είναι καλυμμένη, δεν είναι μια παράνομη απόφαση. Εγώ αυτό 
θέλω να σας πω ότι έχετε την εξουσία και τη δυνατότητα, αφού ακούσατε τις απόψεις και 
της υπηρεσίας και του ενδιαφερόμενου, να κρίνετε το χρονικό όριο στο οποίο μπορεί να 
ολοκληρωθεί η διαδικασία κατάθεσης καινούριου φακέλου για την χορήγηση πυρασφάλειας 
στην Πυροσβεστική, να κατατεθεί το πιστοποιητικό και να τελειώσει το θέμα. Ειδάλλως και 
η απόφαση του Δημάρχου, να πει ο Δήμαρχος να υπογράψει ένα χαρτί δεν προχωρώ στη 
σφράγιση, δεν είναι σύννομη. Η Δημαρχιακή οποιαδήποτε απόφαση πάρει κινείται μέσα σε 
πλαίσια τα οποία είναι νόμιμα.           

 
Λοιπόν, αυτό που λέει είναι το σωστό και να κριθεί και αυτή η απόφαση, γιατί 
οι αποφάσεις των Διοικητικών Οργάνων κρίνονται.   

Λοιπόν εισηγούμαι ένα μήνα παράταση, κα Εξουζίδου χωρίς άλλο θα έρθει στη Δημαρχιακή 
Επιτροπή.  

 
Συμφωνώ απλώς λέω να ρωτήσω κάτι; Αυτό που εσείς λέτε τώρα είναι ότι 
δεσμεύεται ότι όσον αφορά το πιστοποιητικό αυτό το προσωρινό που του 

λέει κάνε αυτό, αυτό, αυτό και αυτό … 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα το έχει φέρει σε ένα μήνα. 

 
 Όχι, τελικώς το 1 και το 4 είναι αυτά τα οποία δεν έχει κάνει, όπως το είπε 
και ο κ. Λαγωνικάκος, έχουμε μιλήσει μαζί … 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άρα τα  προχωράει δηλαδή τα θέματα.  

 
Λοιπόν, άρα θα δεσμευτεί ότι δεν θα κάνει δεξαμενή υγραερίου, γιατί έτσι 
μου είπε, αλλά πλέον θα λειτουργεί …   

 
ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΟΣ: Εάν δεν πάρω άδεια. 

 
Αν δεν πάρετε άδεια, έστω, ναι. Να δεσμευτεί ότι θα κάνει ή δεξαμενή 
υγραερίου με άδεια … 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όταν έχει 4 σημεία μου λέτε ότι έχει λύσει τα 2, μένουνε άλλα 2. 
 
ΕΞΟΥΖΙΔΟΥ: Τα 2 ναι, απλώς δεν έχει λύσει τα άλλα 2 τα οποία είναι … 
 
ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΟΣ: Το 1 δεν υφίσταται κ. Δήμαρχε, μιλάει για μεταλλική τέντα … 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σε ένα μήνα θα μας έχει φέρει το πιστοποιητικό.  
 
ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΟΣ: Τελείωσε.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει. 

Λοιπόν ΥΠΕΡ οι της πλειοψηφίας και ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. Ηλιόπουλος Παν. & Κοσμόπουλος.  
Τους καταλαβαίνω τους συναδέλφους. 

Λοιπόν λάβετε όλα τα μέτρα τα οποία είναι αναγκαία ιδιαίτερα μην έχουμε κανένα πρόβλημα 
με το προπάνιο, κλείστε το.  
 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΕΞΟΥΖΙΔΟΥ:  

ΕΞΟΥΖΙΔΟΥ: 

ΕΞΟΥΖΙΔΟΥ:  

ΕΞΟΥΖΙΔΟΥ:  
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Η Δημαρχιακή Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της τα προαναφερόμενα, μειοψηφούντων των κ.κ. Ηλιόπουλου Παν. και 
Κοσμόπουλου, κατά πλειοψηφία,  
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 
Αναβάλλει τη λήψη απόφασης για ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ¨ΚΑΦΕ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ¨ του 
Λαγωνικάκου Γεωργίου, που βρίσκεται στην οδό Ναυαρίνου 261 στην Καλαμάτα, 
παρέχοντας ένα (1) μήνα προθεσμία στον εν λόγω ιδιοκτήτη του καταστήματος 
να προσκομίσει τα σχετικά δικαιολογητικά.        
 
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. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

  2. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  3. Κοσμόπουλος Βασίλειος  

  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Κουρκουτάς Γεώργιος 

  6. Μιχαλόπουλος Σωτήριος  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 9 Σεπτεμβρίου 2009 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 
 


