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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   45/2009 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   396/2009 
 

 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 7η Δεκεμβρίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 1:00  μ.μ. 

συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους 28 στην 45η/2009 

συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 3-12-2009 

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 10ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Ανάκληση αδειών χρήσης και λειτουργίας μουσικών οργάνων. 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθ. πρωτ. 28834/27-11-2009 
εισήγηση του Τομέα Έκδοσης Αδειών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος της 
Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  

  

Θέμα: Aνάκληση αδειών χρήσης και λειτουργίας μουσικών οργάνων.  
 

Κύριε Πρόεδρε, σας υποβάλλουμε τον παρακάτω πίνακα, στον οποίο περιλαμβάνονται 
καταστήματα στα οποία βεβαιώθηκαν παραβάσεις σχετικές με τη χρήση και λειτουργία 
μουσικών οργάνων: 

Α/Α 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΑΔΕΙΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 

  
 
ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
Του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΑΜΦΕΙΑΣ 34 ΜΠΑΡ 

Χρήση και λειτουργία 
στερεοφωνικής μουσικής με 
ανοικτές πόρτες - παράθυρα ανοικτά 
και διατάραξη της κοινής ησυχίας 

     
  Λαμβάνοντας υπόψη: 

α). Την Αστυνομική Διάταξη 3/1996 (Αριθ. 1023/2/37-ια) άρθρο 3 παρ. 5 
β). Την υπ’ αριθ. 286/2009 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας. 

προτείνουμε όπως ανακληθούν για χρονικό διάστημα τριών (3) ημερών οι 
άδειες χρήσης και λειτουργίας μουσικών οργάνων των ανωτέρω 
καταστημάτων.  
 
 
Συνημμένα  

             Σχετικοί Φάκελοι                                                                       
       (Υπόψη κ. Προέδρου Δημαρχιακής Επιτροπής) 
 
                   

   Καλαμάτα 25-11-2009   
Ο Εισηγητής 

ΦΕΙΔΑΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΥΓΕΙΑΣ 

 

Ο Τμηματάρχης 
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΣΠΥΡΟΣ 
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

Ο Δ/ντής 
α .α  (υπογραφή) 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΝΙΚΟΣ   ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ 
 

 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση η οποία έχει ως εξής: 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι συμβαίνει εδώ; 

 
Έχει καταθέσει απόψεις – αντιρρήσεις κ. Δήμαρχε. Είναι πίσω από την εισήγησή 
μας. 

ΦΕΙΔΑΣ:  
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Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 26106/5-11-2009 αίτηση του κ. Κορομηλά 
κατατέθηκαν οι απόψεις του που έχουν ως εξής: 

 
Με το από 22-10-2009 και αριθμό πρωτ. 25169 έγγραφό σας με καλείται να εκφράσω τις απόψεις μου, 
επί της 18-09-2009 σημειωθείσας εκ μέρους της αστυνομίας Καλαμάτας, παράβασης εις βάρος της 
επιχειρήσεως μου, την οποία διατηρώ στην Καλαμάτα επί της οδού Αμφείας 34. Το είδος της 
παράβασης για την ανοιχτή πόρτα (και όχι πόρτες- όσο για παράθυρα δεν υπάρχουν) είναι η δεύτερη 
πόρτα προθαλάμου που υπάρχει γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο-τη μη διατάραξη κοινής ησυχίας-. Κατά την 
διάρκεια των λίγων ημερών του Σεπτεμβρίου που χρησιμοποιείται ο εξωτερικός χώρος- με την άδεια 
της δημοτικής αρχής- η συνεχώς είσοδος-έξοδος των πελατών και του Service δημιουργεί μια 
«ευαισθησία» η οποία όμως δεν έχει να κάνει με σκόπιμη παραβίαση των ωρών λειτουργίας αλλά με 
αντικειμενική ανάγκη. Είναι δε τόσο ασήμαντη η απώλεια της μουσικής, που κυριαρχούν οι συζητήσεις 
των πελατών του εξωτερικού χώρου. 

Επειδή η επιχείρηση αυτή είναι η μόνη πηγή εσόδων που έχω. 

Επειδή ήδη επισπεύδω τη διαδικασία για την σύντομη συζήτηση της παράβασης για την οποία είμαι 
απόλύτως βέβαιος ιτως θα αθωωθώ. 

Επειδή πρέπει το πραγματικό δυσβάσταχτο μέτρο της προσωρινής αφαίρεσης της άδειας μουσικής της 
επιχείρησής μου να αποτραπεί, διότι δεν υπήρχε ούτε υπάρχει κανένας λόγος για την επιβολή του. 

Σας παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες και την αποδοχή της αιτήσεως μου για τη δυνατότητα 
συνέχισης της λειτουργίας της επιχειρήσεως μου μέχρι τη συζήτηση της ως άνω υπόθεσης. 
 
Έχει κάνει άλλη παράβαση; 
 
ΦΕΙΔΑΣ: Μέχρι τώρα όχι. 

 
Να τον συγχωρήσομε, αλλά να τον ενημερώσετε ότι την επόμενη φορά θα 
έχομε πρόβλημα. 

Παρακαλώ όταν εισηγείστε τέτοιο θέμα να μας λέτε εάν η πρώτη ή η δεύτερη φορά. 
 
 
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της τα  προαναφερόμενα, 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Δεν εγκρίνει την ανάκληση της άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων του 
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος του ΚΟΡΟΜΗΛΑ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ. 
 
 
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 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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  2. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  3. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Κουρκουτάς Γεώργιος 

  6. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 10 Δεκεμβρίου 2009 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 
 

                                                                                                                             
                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


