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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   37/2009 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   334/2009 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 12η Οκτωβρίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 1:00  

μ.μ. συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28 στην 37η/2009 

συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 08-10-2009 

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 13ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού 
ενδιαφέροντος. 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται ξεχωριστά στις τρεις περιπτώσεις 
ανάκλησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που 
ήταν στο φάκελο, επί των οποίων διεξάγεται διαλογική συζήτηση ως εξής:  
 
Α) ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος της 

εταιρείας «ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.». 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η σχετική υπηρεσιακή εισήγηση έχει ως εξής: 

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:  

 

Προτείνουμε όπως ανακληθεί: 
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 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 Εισηγητής 

ΦΕΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΤΕ11 ΕΠΟΠΤΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Ο Προϊστάμενος 
Τμήματος 

 

Ο Δ/ντής 
 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ 

 

 
 

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

 
Σαν υπηρεσία εμείς επισήμως μέχρι σήμερα δεν έχουμε παραλάβει κάποιο 
έγγραφο που να ξεκινάει με τη διαδικασία της προέγκρισης οπότε …… 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έγκριση για τροποποίηση, για νέα άδεια, για τι; 

 
Είναι τροποποίηση όρων υγειονομικού και πρέπει ή να εκδοθεί καινούργια άδεια 
να νομιμοποιήσει δηλαδή το κομμάτι στο οποίο αναφέρεται, 70 τετραγωνικά, η 

Δ/νση Υγείας ή να το καταργήσει και να επαναφέρει το κατάστημα στην αρχική του μορφή. 
 
Πριν ένα μήνα είχαμε ασχοληθεί με το θέμα εδώ στη Δημαρχιακή Επιτροπή.  
Είναι εδώ ο κ. Στρατηγάκης; Για πέστε μας.  

Εσείς λοιπόν έχετε επεκτείνει το μαγαζί σας κατά 70 μέτρα. 
Είπαμε ή να τροποποιήσετε την άδεια ή να εκδώσετε νέα. Τι κάνατε; 
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Ή να επανέλθει στα παλιά. 

 
Έχω καταθέσει αίτηση για την προέγκριση μαζί με τα δικαιολογητικά. 
Έχω το φωτοαντίγραφο. 

 
Έχει αριθμό πρωτοκόλλου 23739/12-10-2009.  
Λοιπόν το θέμα αναβάλλεται. Εάν υπάρξει πρόβλημα θα ξαναέρθει στη 

Δημαρχιακή Επιτροπή. 
 
 
 
Β) ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος της 

εταιρείας «ΒΡΕΤΤΗΣ Ν. – ΕΛΕΦΑΝΤΗΣ Δ. Ο.Ε.». 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι εκπρόσωπος του καταστήματος εδώ; 
 
ΦΩΝΗ: Όχι. 

ΦΕΙΔΑΣ:  

ΦΕΙΔΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Επί του θέματος αυτού έχομε την άποψη των νομικών του Δήμου η οποία 
έχει ως εξής: 

 
Θέμα : Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού 
ενδιαφέροντος – υπ’ αριθμ. 296/2009 απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής 

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 296/2009 αποφάσεως της Δημαρχιακής Επιτροπής, 

δια της οποίας αναβλήθηκε το θέμα σχετικά με την ανάκληση της αδείας ίδρυσης και 

λειτουργίας της εταιρείας «Βρέττης Ν.-Ελεφαντής Δ. ΟΕ», σας γνωρίζουμε τα κάτωθι: 

Κύρια χαρακτηριστικά της διοικητικής πράξης είναι το τεκμήριο της νομιμότητας και 

η εκτελεστότητα.  

Σύμφωνα με πάγια αρχή του διοικητικού δικαίου, η ατομική διοικητική πράξη από 

την έναρξη της ισχύος της έως την ακύρωσή της με δικαστική απόφαση ή με διοικητική 

πράξη ή την ανάκληση ή κατάργησή της ή γενικά την παύση της ισχύος της, κατά 

οποιοδήποτε τρόπο, παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της, ανεξάρτητα από το αν 

τυχόν έχει νομική πλημμέλεια. Τούτο ισχύει, και αν  ακόμα η πράξη παραβιάζει την αρχή 

της νομιμότητας και έχει ελάττωμα, το οποίο σε περίπτωση προσβολής της με το 

προβλεπόμενο ένδικο βοήθημα μπορεί να επιφέρει την ακύρωση ή την τροποποίησή 

της.  

Δηλαδή ένα σου δώσει μια άδεια κακώς η Πολεοδομία πας κτίζεις σπίτι; Έτσι λέει. Τότε δεν 
θα υπήρχε κράτος. 

Ο κανόνας αυτός του διοικητικού δικαίου ονομάζεται κατά παράδοση τεκμήριο 
νομιμότητας της διοικητικής πράξης. 

Τότε αν πάμε με τεκμήριο νομιμότητας δεν στέκεται τίποτα όρθιο.  

Συνέπειες του τεκμηρίου της νομιμότητας των διοικητικών πράξεων είναι ότι: α) ο 

κανόνας δικαίου που θεσπίζουν επιφέρει αμέσως από την ισχύ του τη σκοπούμενη 

μεταβολή της νομικής κατάστασης, ιδρύοντας, τροποποιώντας ή καταργώντας 

αρμοδιότητες, δικαιώματα και υποχρεώσεις και β) ο διοικούμενος ή το διοικητικό όργανο 

δεν μπορεί να θεωρήσει την πράξη ως άκυρη ή ανίσχυρη πριν από την ανάκληση ή την 

ακύρωση ή την κατάργησή της. 

Η εκτελεστότητα της διοικητικής πράξης συνίσταται στο ότι η συμπεριφορά, που 

καθορίζει (ενέργεια ή παράλειψη) και γενικότερα η ρύθμιση την οποία θεσπίζει, είναι 

υποχρεωτική χωρίς άλλο, δηλαδή χωρίς να χρειάζεται άλλη διαδικασία και ειδικότερα 

προηγούμενη δικαστική απόφαση, εκτός εάν σαφώς προκύπτει ότι είναι δυνητική. Η 

εκτελεστότητα των διοικητικών πράξεων εξασφαλίζεται με τις κυρώσεις που απειλούνται 

σε περίπτωση που δεν τηρηθεί η επιβαλλόμενη από αυτές συμπεριφορά και οι οποίες 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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μπορεί να είναι ποινικές, πειθαρχικές, διοικητικές ή αστικές. Έτσι σε περίπτωση της μη 

τήρησης από τα διοικητικά όργανα της καθοριζόμενης με τις διοικητικές πράξεις 

συμπεριφοράς, τις κυρώσεις προβλέπουν οι διατάξεις οι σχετικές με την ευθύνη των 

υπουργών, οι σχετικές με τους υπαλλήλους του Κράτους και των άλλων δημοσίων 

νομικών προσώπων πειθαρχικές διατάξεις, ο Ποινικός Κώδικας (259 ΠΚ), καθώς και οι 

διατάξεις που ρυθμίζουν την αστική ευθύνη τους κ.ά. Η εκτέλεση της διοικητικής πράξης 

μπορεί να ανασταλεί, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή έχει προσβληθεί με αίτηση 

ακυρώσεως ή προσφυγή στο αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο. Δηλαδή, η αναστολή είναι 

δυνητική και διατάσσεται από το αρμόδιο δικαστήριο κατόπιν υποβολής ενώπιόν του 

σχετικής αιτήσεως αναστολής. (Επαμεινώνδα Σπηλιωτόπουλου, Εγχειρίδιο Διοικητικού 

Δικαίου Ι, ΙΙ). 

Εκ των εγγράφων του φακέλου της υποθέσεως, δεν προκύπτει τι ενάντιον στην 

σχετική υπ’ αρ. 20868/2009 Υπηρεσιακή εισήγηση. 

 
ΟΙ  ΝΟΜΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

 
Αθανασία Δημοπούλου  

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω  
 

Χαράλαμπος  Δημητρόπουλος  
Δικηγόρος παρ’ Εφέταις  

 
Δηλαδή μας λέει εδώ πέρα ότι από το φάκελο της υπόθεσης συνάγεται ότι η υπηρεσιακή 
εισήγηση είναι σωστή.  
Τι λέει η υπηρεσιακή εισήγηση; 
 

 
Μιλάει για ανάκληση της άδειας λειτουργίας του καταστήματος ή να έχουμε 
ανακλητικό της Πολεοδομίας.  

 
Εκ των εγγράφων του φακέλου της υποθέσεως, δεν προκύπτει τι ενάντιον 
στην σχετική υπ’ αριθ. 20868/2009 υπηρεσιακή εισήγηση. 

 
Η σχετική υπηρεσιακή εισήγηση έχει ως εξής: 
 

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. 

ΦΕΙΔΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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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 
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 
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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 εισηγητής 

ΦΕΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΤΕ11 ΕΠΟΠΤΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Ο Προϊστάμενος 
Τμήματος 

 

Ο Δ/ντής 
 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ 

 

 
Συνημμένα: 
 Σχετικός φάκελος καταστήματος 
(Υπόψη κ. Προέδρου Δημαρχιακής Επιτροπής)  
•    Το υπ’ αριθ. 19290/10-08-09 Ενημερωτικό Σημείωμα - Υπόμνημα  
 
 
Αυτό λέει η Νομική Υπηρεσία ότι είναι σωστό. 

Το δεύτερο το οποίο λέει είναι ότι η συγκεκριμένη διοικητική πράξη, εμείς θα λάβομε μία 
διοικητική πράξη τώρα, εάν θα λάβομε, αυτή η διοικητική πράξη μπορεί να προσβληθεί με 
αίτηση ακυρώσεως ή προσφυγή στο αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο, σε τακτική δικάσιμο, με 
ασφαλιστικά μέτρα και να ανακληθεί. Είναι σαφές αυτό που λέει η Νομική Υπηρεσία. 

 
 Η ερώτηση που είχαμε κάνει ήταν, εάν υπάρχει κίνδυνος να 
προσβληθεί η όποια διαδικασία. Για διαφυγόντα κέρδη κλπ, κλπ. 

Έχουμε νομικές ευθύνες εμείς; Ή δεν έχουμε; Ή αν πούμε  ………. (δεν ακούγεται). 
Τώρα εάν η εισήγηση της υπηρεσίας είναι σωστή το ξέραμε από την αρχή. Ότι πρέπει να 
ανακληθεί. 
Επειδή υπάρχει προσφυγή, μπορούμε, έχουμε τη δυνατότητα εμείς ως Δημαρχιακή χωρίς να 
έχουμε ποινικές ή άλλες ευθύνες να μην πάρουμε την απόφαση αυτή μέχρι να βγει η 
οριστική απόφαση του δικαστηρίου;   

 
Λέει λοιπόν, η υπηρεσιακή εισήγηση είναι σωστή, άρα εμείς μπορούμε να 
προχωρήσομε στην υιοθέτηση της υπηρεσιακής εισήγησης. Είναι σαφές.  Εκ 

των εγγράφων του φακέλου της υποθέσεως, δεν προκύπτει κάτι ενάντιον στην σχετική υπ’ 
αριθ. 20868/2009 υπηρεσιακή εισήγηση. 
Ύστερα από την άποψη της Νομικής Υπηρεσίας εισηγούμαι την υιοθέτηση της υπηρεσιακής 
εισήγησης.  
Υπάρχει αντίρρηση; Ομόφωνα. 
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Το ερώτημα ήταν άλλο. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Περιλαμβάνεται στο σκεπτικό. 
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: (δεν ακούγεται)  

 
Εμένα, όταν έρχεται ο δικηγόρος και λέει ότι η υπηρεσιακή εισήγηση είναι 
σωστή, … 

 
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: (δεν ακούγεται) 

 
Από κει και πέρα ο άνθρωπος μπορεί να το λειτουργήσει το μαγαζί του. Να 
πάει να πάρει τα ασφαλιστικά μέτρα  να το λειτουργήσει. Δεν σημαίνει ότι 

κλείνει το μαγαζί. Να πάρει τα ασφαλιστικά μέτρα, αύριο το πρωί. 
Ομόφωνα. Εάν υπάρχει αντίρρηση να καταγραφεί. 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν υπάρχει αλλά ……….. (δεν ακούγεται) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απαντούν επιστημονικά οι άνθρωποι. 
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Δήμαρχε, εμείς δεν είμαστε νομικοί. Πρέπει να ξέρουμε ….. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν μπορεί να απαντήσει. Απαντάει έτσι όπως έχει μάθει. 
 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑΣ: Θα μπορούσε να απαντηθεί και πιο απλά. 
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: (δεν ακούγεται) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καταγράψατε είδα το Σπηλιωτόπουλο. 
 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑΣ: Είναι έκθεση ιδεών, εντάξει. 

 
Όχι δεν είναι. Έχει ακριβώς αυτά τα οποία καταγράφονται στο εγχειρίδιο 
Σπηλιωτόπουλου. Εδώ και τριάντα χρόνια είναι το ευαγγέλιο στα διοικητικά 

θέματα. 
 
 
Β) ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος 

του ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η σχετική υπηρεσιακή εισήγηση έχει ως εξής: 

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. 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Τα παραπάνω αναφερόμενα συνεπάγουν 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.   

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 εισηγητής 

ΦΕΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΤΕ11 ΕΠΟΠΤΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Ο Προϊστάμενος 
Τμήματος 

 

Ο Δ/ντής 
 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ 

 

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



Συνεδρίαση :  37/2009 Δευτέρα 12/10/2009 ΑΠΟΦΑΣΗ   334/2009 

Πρακτικά Δημαρχιακής Επιτροπής   10

 
 
Τι εξέλιξη έχομε σε αυτό; 

 
Επικοινώνησε τηλεφωνικά ο κ. Λαγωνικάκος την Τετάρτη μαζί μας, με την 
υπηρεσία και μας ανέφερε προφορικά ότι έχει το χαρτί της Πυροσβεστικής. Μέχρι 

σήμερα όμως δεν έχουμε δει το συγκεκριμένο έγγραφο, κατά το πόσο υπάρχει. Οπότε δεν 
μπορούμε να εισηγηθούμε κάτι άλλο εκτ΄ςο από αυτό το οποίο έχουμε στείλει στη 
Δημαρχιακή Επιτροπή. 

 
Εισηγούμαι να γίνει αποδεκτή η εισήγηση. Ανακαλείται, όταν φέρει το χαρτί 
της Πυροσβεστικής δεν υλοποιείται. 

Αναγνωρίζω πρώτος εγώ και εσείς ότι έχομε και ευθύνες εάν δεν κάνομε τη δουλειά μας. 
Ανοχή όσο μπορούμε. Εύχομαι να το έχει το χαρτί για να τελειώσει η ιστορία. 
Ομόφωνα 
 
 
 
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 τα εξής: 

Ι. την αναβολή λήψης απόφασης για την ανάκληση της άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος της εταιρείας 
«ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.».  

ΙΙ. την ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού 
ενδιαφέροντος των:  

1. εταιρείας «ΒΡΕΤΤΗΣ Ν. – ΕΛΕΦΑΝΤΗΣ Δ. Ο.Ε.»   και  

2. ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ. 
 
 

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 

ΦΕΙΔΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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  5. Κουρκουτάς Γεώργιος 

  6. Μιχαλόπουλος Σωτήριος  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 19 Οκτωβρίου 2009 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 


