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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   32/2009 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   296/2009 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 07η Σεπτεμβρίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 1:00  

μ.μ. συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28 στην 32η/2009 

συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 03-09-2009 

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 όλα τα τακτικά μέλη, ήτοι 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 5ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού 
ενδιαφέροντος. 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στις υπ’ αριθ. πρωτ. 20642/31-8-2009 και 
20868/3-9-2009 υπηρεσιακές εισηγήσεις του Τμήματος  Ελέγχου & Τήρησης Καταστημάτων 
& Επιχειρήσεων της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Καλαμάτας, οι οποίες 
αναλυτικά έχουν ως εξής:  
 

Α) Αριθ. πρωτ. 20642/31-8-2009 εισήγηση 
 

Υπηρεσιακή Εισήγηση 
 

Θέμα: Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 
 

Σας γνωρίζουμε ότι η Δ/νση Υγείας Νομ. Μεσσηνίας, βεβαίωσε με το υπ’ αριθ. 
3862/07-08-2009 (αριθ. πρωτ. Δήμου 19403/12-08-2009) έγγραφό της, σε βάρος της 
εταιρείας «ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»,  ιδιοκτήτριας καταστήματος 
«ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ», που βρίσκεται στην οδό Ακρίτα 113, στην Καλαμάτα, και το οποίο 
λειτουργεί σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 18587/07/961/2258/14-04-2008, άδεια 
ίδρυσης & λειτουργίας που της χορηγήθηκε από το Δήμο Καλαμάτας, τροποποίηση των 
όρων λειτουργίας του καταστήματός της: 

Συγκεκριμένα η τροποποίηση αφορά στο ότι:  

 Έχει γίνει επέκταση του καταστήματος σε παρακείμενο χώρο 70 τ.μ. περίπου, 
που λειτουργούσε ως αποθήκη και ως αίθουσα ανάπτυξης 
τραπεζοκαθισμάτων. 

Τα παραπάνω αναφερόμενα, σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Υγείας 
Νομ. Μεσσηνίας (που συνοδεύει την παρούσα εισήγηση) και τις διατάξεις του άρθρου 6 της 
Α1β/8577/83 Υγειονομικής Διάταξης (ΦΕΚ 526 Β’), αποτελούν ουσιώδη τροποποίηση των 
υγειονομικών όρων λειτουργίας του παραπάνω καταστήματος, θεωρούνται ίδρυση νέου 
καταστήματος και απαιτείται η έκδοση νέας άδειας ίδρυσης και λειτουργίας αυτού. 

Για τις παραπάνω τροποποιήσεις και τις Διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από 
τις ισχύουσες διατάξεις, η παραπάνω εταιρεία ειδοποιήθηκε εγγράφως με σχετικό έγγραφό 
μας, (το οποίο συνοδεύει την παρούσα εισήγηση), προκειμένου να εκφράσει τις απόψεις-
αντιρρήσεις της, καθώς και να φροντίσει αν είναι δυνατόν, να καταθέσει  δικαιολογητικά για 
έκδοση νέας άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, ή να ανακληθεί το αντίστοιχο έγγραφο της 
Δ/νσης Υγείας Νομ. Μεσσηνίας, με το οποίο έχει βεβαιωθεί η τροποποίηση. 

Στο σχετικό έγγραφό μας, η αναφερόμενη εταιρεία, μέχρι σήμερα δεν 
ανταποκρίθηκε. 

Μετά τα παραπάνω σύμφωνα και με το σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Υγείας Νομ. 
Μεσσηνίας, επειδή η εν λόγω εταιρεία παραβίασε εκ προθέσεως τους όρους λειτουργίας του 
καταστήματός της και δεν συμμορφώθηκε στις διατάξεις της Α1β/8577/1983 (ΦΕΚ 526 Β’) 
Υγειονομικής Διάταξης, καθώς και δεν ανταποκρίθηκε στο σχετικό έγγραφό μας, με το οποίο 
την καλούσαμε εκτός των άλλων να προχωρήσει στην έκδοση, νέας άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας του καταστήματός της:  
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Προτείνουμε όπως ανακληθεί: 

 Η με αριθ. 18587/07/961/2258/14-04-2008 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, «ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ», που βρίσκεται 
στην οδό Ακρίτα 113,  στην Καλαμάτα, της εταιρείας «ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗΣ 
ΕΥΓΕΝΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», και 

παρακαλούμε όπως τεθεί θέμα στη Δημαρχιακή Επιτροπή Δήμου Καλαμάτας, η 
ανάκληση (μέχρι άρσης της τροποποίησης ή έκδοσης νέας άδειας), της 
παραπάνω άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος, και η σφράγιση του εν 
λόγω καταστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 της Α1β/8577/1983 
Υγειονομικής Διάταξης (ΦΕΚ 526 Β'), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 
3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α'). 

 
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

                                                                                                ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ 
 

Συνημμένα: 
 Σχετικός φάκελος καταστήματος 
(Υπόψη κ. Προέδρου Δημαρχιακής Επιτροπής)   
 
 
Ακολουθεί η εξής διαλογική συζήτηση για την περίπτωση του καταστήματος της εταιρείας 
«ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»: 

 
Θα ήθελα να σας παρακαλέσω αν γίνεται να έχουμε μια παράταση 10 
ημερών προκειμένου να μαζέψουμε όλα τα δικαιολογητικά για τη νέα 

άδεια. 
 
Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου. 
 

 
 

Β) Αριθ. πρωτ. 20868/3-9-2009 εισήγηση 
 

Υπηρεσιακή Εισήγηση 
 

Θέμα: Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού      
 Ενδιαφέροντος 

 

Σας γνωρίζουμε ότι η Δ/νση ΧΩ.ΠΕ. & Πολεοδομίας της Ν.Α. Μεσσηνίας, με το 
υπ’ αριθ. οικ. 5758/11-06-2009 (αριθ. πρωτ. Δήμου 15491/29-06-2009) έγγραφό 
της, ανακάλεσε την  υπ’ αριθ. 5271/1394/10-06-1996 Βεβαίωση Χώρου Κύριας 
Χρήσης που είχε χορηγηθεί για την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος 
«ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ», στην οδό Ναυαρίνου 20 στην Καλαμάτα, ιδιοκτησίας της 
«ΒΡΕΤΤΗΣ Ν. – ΕΛΕΦΑΝΤΗΣ Δ. Ο.Ε.» και το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με την υπ’ 
αριθ. 323/23-06-1997, άδεια ίδρυσης και λειτουργίας που της έχει χορηγηθεί από 
το Λιμενικό Ταμείο Ν. Μεσσηνίας. 

Συγκεκριμένα η Δ/νση ΧΩ.ΠΕ. & Πολεοδομίας της Ν.Α. Μεσσηνίας, στο 
σχετικό της έγγραφο αναφέρει: 
 Ανακαλούμε την υπ’ αριθ. 5271/1394/10-06-1996 βεβαίωση καταλληλότητας 

χώρου κυρίας χρήσης που αφορά το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με 
την επωνυμία «ΒΥΘΟΣ» καθόσον από τον έλεγχο που έχει γίνει στο 

ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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συγκεκριμένο κατάστημα από την κτηματική Υπηρεσία προέκυψαν ως 
κατεδαφιστέα τα κτίσματα που βρίσκονται στο χώρο του αιγιαλού και 
περιγράφονται στην από 21-05-09 έκθεση των υπαλλήλων της Κτηματικής 
Υπηρεσίας. Η βεβαίωση χώρου κυρίας χρήσης πλέον θα πρέπει να  αφορά μόνο 
το κτίσμα συνολικού εμβαδού 87 τ.μ. που δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέο από την 
αρμόδια προς τούτο Υπηρεσία, και θα χορηγηθεί μετά την κατεδάφιση των 
αναφερομένων στο υπ’ αριθ. 4/09-06-09 πρωτόκολλο κατεδάφισης. 

Τα παραπάνω αναφερόμενα σημαίνουν και ανάκληση της χορηγηθείσας 
άδειας λειτουργίας καταστήματος, καθώς η Βεβαίωση Χώρου Κύριας Χρήσης είναι 
απαραίτητο δικαιολογητικό, για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος 
υγειονομικού ενδιαφέροντος, αφού αυτή χορηγείται για συγκεκριμένο χώρο, κατόπιν 
ελέγχου του χώρου αυτού τόσο από πλευράς καταλληλότητας όσο και από πλευράς 
νομιμότητας του κτιρίου, η δε ανάκλησή της, συνεπάγεται και την ανάκληση της 
άδειας λειτουργίας του καταστήματος. 

Η παραπάνω ιδιοκτήτρια εταιρεία ειδοποιήθηκε εγγράφως με σχετικό έγγραφό μας, 
(το οποίο συνοδεύει την παρούσα εισήγηση), προκειμένου να εκφράσει τις απόψεις-
αντιρρήσεις της, καθώς και να φροντίσει αν είναι δυνατόν, να προσκομίσει νέα Βεβαίωση 
Χώρου Κύριας Χρήσης από τη Δ/νση ΧΩ.ΠΕ.ΠΟ. της Ν.Α. Μεσσηνίας, ή να ανακληθεί το 
αντίστοιχο έγγραφο της ίδιας Δ/νσης, με το οποίο έχει ανακληθεί η χορηγηθείσα βεβαίωση 
καταλληλότητας. 

Στο σχετικό έγγραφό μας, η αναφερόμενη ιδιοκτήτρια εταιρεία, απάντησε 
καταθέτοντας απόψεις-αντιρρήσεις, ισχυριζόμενη ότι είναι λανθασμένη η 
ανάκληση της βεβαίωσης χώρου κύριας χρήσης από την Πολεοδομία Καλαμάτας, 
και ότι έχει ασκήσει προσφυγή στο αναφερόμενο έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ. 
και Πολεοδομίας καθώς και των εγγράφων της Κτηματικής Υπηρεσίας. 

Μετά τα παραπάνω, και επειδή: 
1. Στο άρθρο 15 της Α1β/8577/1983 Υγειονομικής Διάταξης (ΦΕΚ 526 Β'),  αναφέρεται 

ότι τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος θα πρέπει να πληρούν τους όρους 
που προβλέπει ο Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός, και η υπ’ αριθ. 31710/29-6-1993 
(ΦΕΚ 500 Β’) Κ.Υ.Α., προβλέπει για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστήματος, 
βεβαίωση καταλληλότητας χώρου κυρίας χρήσης. 

2. Η εταιρεία «ΒΡΕΤΤΗΣ Ν. – ΕΛΕΦΑΝΤΗΣ Δ. Ο.Ε.», μέχρι σήμερα, δεν μας 
προσκόμισε σχετικό έγγραφο της Δ/νσης ΧΩ.ΠΕ. & Πολεοδομίας της Ν.Α. 
Μεσσηνίας, περί χορήγησης νέας βεβαίωσης χώρου κύριας χρήσης ή ανάκληση της 
ανακλητικής πράξης της, προτείνουμε όπως ανακληθεί: 

Η με αριθ. 323/23-06-1997 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος 
υγειονομικού ενδιαφέροντος, «ΚΑΦΕ – ΜΠΑΡ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ», που βρίσκεται στην 
οδό Ναυαρίνου 20 στην Καλαμάτα, της εταιρείας «ΒΡΕΤΤΗΣ Ν. – ΕΛΕΦΑΝΤΗΣ Δ. 
Ο.Ε.», 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, μέχρι την 
προσκόμιση νέας βεβαίωσης χώρου κύριας χρήσης ή ανάκληση της ανακλητικής 
πράξης της Δ/νσης ΧΩ.ΠΕ. & Πολεοδομίας της Ν.Α. Μεσσηνίας, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 15 της Α1β/8577/1983 Υγειονομικής Διάταξης (ΦΕΚ 526 
Β'), της  31710/29-6-1993 (ΦΕΚ 500 Β’) κοινής Υπουργικής Απόφασης, σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α'). 

 
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

                                                                                         ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 
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Συνημμένα: 
 Σχετικός φάκελος καταστήματος 

(Υπόψη κ. Προέδρου Δημαρχιακής Επιτροπής)  
•    Το υπ’ αριθ. 19290/10-08-09 Ενημερωτικό Σημείωμα - Υπόμνημα  
 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής για την περίπτωση του καταστήματος της εταιρείας 
«ΒΡΕΤΤΗΣ Ν. ΕΛΕΦΑΝΤΗΣ Δ. Ο.Ε.»: 

 
Πως θα ανακαλέσουμε εμείς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος που 
έχει χορηγηθεί από άλλη υπηρεσία; 

 
Έχει μειώσει το σημείο που ελέγχει το Λιμενικό Ταμείο και έχει αποστείλει 
επίσημα τον φάκελο σε εμάς γιατί πλέον δεν υπάγεται στα όρια του Λιμενικού 

Ταμείου. Οπότε έχει έρθει στην αρμοδιότητα του Δήμου το συγκεκριμένο κατάστημα. 
Βέβαια η άδεια έχει εκδοθεί από το Λιμενικό Ταμείο, είναι ο ΒΥΘΟΣ. 

 
Υπάρχουν και αντιρρήσεις εδώ, να μας πει και η υπηρεσία, να μας πει και ο κ. 
Βρέττης να δούμε τι γίνεται. Μιλάμε για δύο μαγαζιά, είναι το παλιό και είναι 

και το καινούργιο κάτω, αυτό που έχει κατασκευασθεί τώρα. Λοιπόν ελάτε κε Φειδά. Μιλάμε 
για το καινούργιο, το ανατολικό. 

 
Αυτή τη στιγμή έχει κάνει ανάκληση της κύριας χρήσης η Πολεοδομία σύμφωνα 
και με κάποια πρωτόκολλα κατεδάφισης τα οποία έχει στείλει η Κτηματική 

Υπηρεσία. Και η Πολεοδομία αναφέρει σαφέστατα ότι θα πρέπει να επαναφέρει το 
κατάστημα στα 87 τ.μ. που είχε εκδοθεί η πρώτη κύρια χρήση προκειμένου να δοθεί πίσω 
πάλι το χαρτί και να λειτουργεί το κατάστημα. 

 
Τα 87 τ.μ δεν είναι το παλιό το από πάνω μαγαζί, υπήρχε κάποια κατασκευή 
ανατολικά. 

 
Αναφέρει αυτή την κατασκευή που είναι 87 τετραγωνικά που είναι νόμιμη 
σύμφωνα με τα σχεδιαγράμματα, είναι το παλιό στην ουσία.  

Αυτό που έχω να προσθέσω είναι ότι η βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης για μας ως 
υπηρεσία αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό για την έκδοση της άδειας διότι ύστερα από 
έλεγχο του συγκεκριμένου χώρου ελέγχεται εάν πληρούνται η νομιμότητα και η 
καταλληλότητα του κτηρίου οπότε η οποιαδήποτε ανάκληση του εν λόγω εγγράφου 
συνεπάγεται και με ανάκληση της άδειας. Παρόλα αυτά είναι αυτό το θέμα ότι υπάρχει 
προσφυγή την οποία έχει καταθέσει στο Τριμελές Διοικητικό Εφετείο που ζητάει αυτά τα 
έγγραφα της Πολεοδομίας και της Κτηματικής Υπηρεσίας να ακυρωθούν. Εμείς σαν 
Δημαρχιακή μπορούμε να πάρουμε απόφαση ότι από τη στιγμή που εκκρεμεί δικαστική 
απόφαση, η μία πλευρά είναι αυτή, να κάνουμε δεκτό το αίτημα της πλευράς του Βρέττη - 
Ελεφαντή μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση. Παρόλα αυτά όμως εάν πάρει ένα ή ενάμιση 
χρόνο, δεν μας καλύπτει κανείς τι μπορεί να συμβεί αυτή την περίοδο οπότε τίθεται και το 
θέμα της ανάκλησης. Δηλαδή είναι λεπτό το ζήτημα και εγώ σαν υπηρεσία το μόνο που 
μπορώ να σας πω είναι αυτό που εισηγούμαστε, την ανάκληση της αδείας. 
 
ΚΟΥΔΟΥΝΗΣ: Και αν δικαιωθεί και εμείς έχουμε κάνει ανάκληση της αδείας; 
 
ΦΕΙΔΑΣ: Αυτό είναι που σας ενημέρωσα. 
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Είναι έγγραφο της πολεοδομίας. 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΦΕΙΔΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΦΕΙΔΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΦΕΙΔΑΣ: 
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Εμείς προχωράμε σε μία ανακλητική πράξη σύμφωνα με το έγγραφο της 
Πολεοδομίας, οπότε λογικά εμείς δεν φέρουμε ευθύνη από τη στιγμή που η 

Πολεοδομία προχώρησε στην ανάκληση της κύριας χρήσης. Αν κινηθεί εναντίον λογικά 
κάποιου θα είναι εναντίον της Πολεοδομίας και όχι του Δήμου διότι εμείς εφαρμόζουμε τα 
νόμιμα διότι θα υποστούμε εμείς τις συνέπειες εάν δεν προχωρήσουμε στην. . . 

 
Έχει γίνει καταγγελία για το συγκεκριμένο 
κατάστημα από κάποιον ιδιώτη. Δεν μας 

αφορά αυτή τη στιγμή αυτό το πράγμα. Η ουσία είναι η εξής: Αυτό το κατάστημα υπάρχει 
στην Καλαμάτα και είναι ίδιο και απαράλλακτο για πάνω από 50 χρόνια τουλάχιστον, απλά 
έχει αλλάξει η διακόσμηση ανάλογα με τις εποχές.  
 
Εκείνο που έγινε κατόπιν της καταγγελίας, εκδόθηκε από την Κτηματική Υπηρεσία ένα 
έγγραφο για ένα τμήμα των κτισμάτων ότι είναι κατεδαφιστέα, για εμάς κακώς. Έχουμε 
βρει στοιχεία ότι αυτά κτίσματα αυτά υπάρχουν από πάρα πολύ παλιά. Φωτογραφίες, 
συμβόλαια παλιά. Ως εκ τούτου έχουμε κάνει προσφυγή, μάλλον αίτηση ακύρωσης στο 
Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης και κατά της πράξης του εγγράφου της Κτηματικής Υπηρεσίας 
του Δημοσίου και κατά του εγγράφου της Πολεοδομίας που έγινε κατόπιν του άλλου 
εγγράφου και ζητάμε να ακυρωθούν αυτά τα έγγραφα και για τυπικούς λόγους, που δεν 
ακολούθησαν κάποιες τυπικές διαδικασίες, αυτά είναι νομικά θέματα δεν σας αφορούν, δεν 
θα τα αναφέρω εδώ, και για ουσιαστικούς λόγους ότι υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν 
το δίκιο το δικό μας. Αυτό το οποίο ζητάμε σήμερα επειδή έχουμε καταθέσει αυτή την 
αίτηση ακύρωσης, ζητάμε να ανασταλεί ή να αναβληθεί η απόφαση από τη Δημαρχιακή 
Επιτροπή προκειμένου να εγκριθεί η απόφαση από το δικαστήριο που μεθοδεύεται. . . αυτό 
ζητάμε. Οι αποφάσεις των δικαστηρίων βεβαίως καθυστερούν. 
 
Από κει και πέρα τίθεται ζήτημα εάν γίνει ανάκληση και δικαιωθούμε από τα δικαστήρια 
ποιος θα φταίει. Όλοι φταίνε, δεν είναι ότι φταίει ο ένας ή ο άλλος. Και η Κτηματική 
Υπηρεσία του Δημοσίου και η Πολεοδομία και ο Δήμος. Ο καθένας έχει το δικό του μερίδιο 
ευθύνης, δεν είναι δηλαδή κάτι που φταίει ο πρώτος ή ο τελευταίος. 

 
Το θέμα που συζητάμε είναι εξόχως σοβαρό. Στην επόμενη συνεδρίαση της 
Δημαρχιακής Επιτροπής θα είναι θέμα στην ημερήσια διάταξη. Μέχρι τότε κε 

Φειδά θα πάτε στη νομική υπηρεσία του Δήμου Καλαμάτας να ασχοληθεί με το 
συγκεκριμένο θέμα και να μας στείλει μια γνωμοδότηση σε επόμενη συνεδρίαση, σε 15 
ημέρες. 
 
 

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

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 

Εγκρίνει την αναβολή λήψης απόφασης για την ανάκληση άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος των: 
1) εταιρείας «ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», και τη χορήγηση προθεσμίας 

μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου προκειμένου η εταιρεία να καταθέσει τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά, 

ΦΕΙΔΑΣ: 

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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2) εταιρείας «ΒΡΕΤΤΗΣ Ν. – ΕΛΕΦΑΝΤΗΣ Δ. Ο.Ε.», την παραπομπή του θέματος 
στο γραφείο νομικών συμβούλων του Δήμου προκειμένου να γνωμοδοτήσουν 
σχετικά και την επαναφορά του στη Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από 15 μέρες. 

 

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 14 Σεπτεμβρίου 2009 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 
 


