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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   13/2010 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   113/2010 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 26η Απριλίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00  στο 

Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28, συνέρχεται στην 13η/2010 

συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 22-04-2010 

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 Αθανάσιος, 3) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 4) 

Κοσμόπουλος Βασίλειος, 5) Κουδούνης Αργύριος και 6) Κουρκουτάς Γεώργιος.  

 

 

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 8ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Ανάκληση άδειας χρήσης και λειτουργίας μουσικών οργάνων. 

Η με αριθμ. πρωτ. 8707/23-4-2009 σχετική υπηρεσιακή εισήγηση του  Τομέα Έκδοσης 
Αδειών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας 
του Δήμου Καλαμάτας, έχει αναλυτικά ως εξής:  
 

Υπηρεσιακή Εισήγηση 
 

Θέμα: Ανάκληση άδειας χρήσης και λειτουργίας μουσικών οργάνων. 
 

Σας γνωρίζουμε ότι η Δ/νση Δημόσιας Υγείας Νομ. Μεσσηνίας, με το υπ’ αριθ. 
4226/31-08-2009 (αριθ. πρωτ. Δήμου 20927/04-09-2009) έγγραφό της, ανακάλεσε τις υπ’ 
αριθ. 2340,2341/25-05-2009 βεβαιώσεις για χορήγηση άδειας μουσικών οργάνων των 
καταστημάτων «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΜΠΑΡ» & «ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» ιδιοκτησίας 
της εταιρείας ΕΜΟΤ Α.Ε. με εκπρ/πο τον Κάρτσωνα Νικήτα του Ιωάννη που βρίσκεται στην 
οδό Ναυαρίνου 2 στην Καλαμάτα. 

Οι παραπάνω αναφερόμενες βεβαιώσεις αποτελούν βασική προϋπόθεση προκειμένου 
να εκδοθούν οι σχετικές άδειες χρήσης και λειτουργίας μουσικών οργάνων σύμφωνα με την 
Α1β/8577/1983 ΦΕΚ 526/24-09-1983 τ. Β’. Υγειονομική Διάταξη άρθρο 8 παρ. 8 «Η 
Αστυνομική Αρχή (ΟΤΑ) δεσμεύεται από την καταφατική γνωμοδότηση της αρμόδιας 
Υγειονομικής Επιτροπής, ή εν ελλείψη, της Υγειονομικής Υπηρεσίας και οφείλει να χορηγήσει 
τη ζητούμενη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, εκτός αν διαπιστώσει ότι δεν συντρέχουν οι 
όροι και προϋποθέσεις, που προβλέπονται από άλλες, πλην των Υγειονομικών διατάξεων, 
διατάξεις νόμων, Διαταγμάτων, Αστυνομικών Διατάξεων κλπ.. Επίσης η Αστυνομική Αρχή 
(ΟΤΑ) οφείλει να μη χορηγήσει τη ζητούμενη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, αν εκδοθεί 
αρμοδίως αρνητική γνωμάτευση». 

Για τις παραπάνω ενέργειες της Δ/νσης Δημόσιας υγείας, η παραπάνω εταιρεία 
ειδοποιήθηκε εγγράφως με σχετικό έγγραφό μας, (το οποίο συνοδεύει την παρούσα 
εισήγηση), προκειμένου να εκφράσει τις απόψεις-αντιρρήσεις της. 

Στο σχετικό έγγραφό μας, η αναφερόμενη εταιρεία, ανταποκρίθηκε με τα 
υπ’ αριθ. 22276,2227/21-09-2009 έγγραφα, τα οποία στις 29-09-2009 
διαβιβάστηκαν στη Νομική υπηρεσία του Δήμου για να γνωμοδοτήσει επί των 
απόψεων αντιρρήσεων    και απάντησε στις 13-10-2009 «δεν δυνάμεθα να 
γνωμοδοτήσουμε διότι το ερώτημα τούτο τίθεται κατά τελείως γενικό τρόπο, 
χωρίς καμία αναφορά του συγκεκριμένου νομικού ζητήματος επί του οποίου 
ζητάτε την άποψή μας». 

Στις 09-11-2009 επαναδιατυπωμένο το ερώτημα στάλθηκε εκ νέου στην 
Νομική Υπηρεσία του Δήμου για να γνωμοδότηση επί των απόψεων αντιρρήσεων 
και απάντησε 11-04-2010 « Η άποψη της υπηρεσίας σας ότι η ανάκληση της 
αρχικής θετικής σύμφωνης γνώμης της αρμόδιας υγειονομικής υπηρεσίας 
δεσμεύει το όργανο που έχει την αποφασιστική επί του θέματος φαίνεται να είναι 
ορθή και τούτο διότι κατά τη γνώμη μου η (θετική ή αρνητική) σύμφωνη γνώμη 
της αρμόδιας υγειονομικής υπηρεσίας είναι δεσμευτική για το όργανο που έχει 
την αποφασιστική αρμοδιότητα για την έκδοση της πράξης, χωρίς μάλιστα αυτό 
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να μπορεί να ελέγξει τη νομιμότητα ή μη της γνώμης ή της ανάκλησης του 
γνωμοδοτικού όργανου…………………. Εάν κρίνετε σκόπιμο, να απευθυνθείτε 
προς τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας προκειμένου να βεβαιωθείτε ότι δεν έχει 
μεσολαβήσει ανάκληση της ανάκλησης ή προσβολή της πράξης ανάκλησης σε 
τυχόν διοικητικό ή δικαστικό όργανο». 

Με το υπ’ αριθ 8403/20-04-2010 έγγραφό μας τέθηκε το ερώτημα προς τη 
Δ/νση Δημόσιας Υγείας εάν έχει κατατεθεί αίτηση θεραπείας εκ μέρους της 
εταιρείας ή υπάρχει ανακλητική πράξη της ανάκλησης. 

Με το υπ’ αριθ. 1743/21-04-2010 έγγραφό της, η Δ/νση Δημόσιας Υγείας 
μας απάντησε ότι από την ημερομηνία ανάκλησης των σχετικών βεβαιώσεων, δεν 
έχει κατατεθεί καμία αίτηση εκ μέρους της εταιρείας και δεν έχει γίνει ανακλητική 
πράξη των εγγράφων τους.   

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω προτείνουμε όπως ανακληθούν: 

 Η με αριθ. 11419/1422/49/16-06-2009 & 11418/1421/50/16-06-2009 
άδειες χρήσης και λειτουργίας μουσικών οργάνων, των καταστημάτων «ΚΑΦΕ 
ΜΠΑΡ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας της εταιρείας 
ΕΜΟΤ ΑΕ με εκπρ/πο το Νικήτα Κάρτσωνα του Ιωάννη που βρίσκονται στην 
οδό Ναυαρίνου 2 στη Καλαμάτα , και 

παρακαλούμε όπως τεθεί θέμα στη Δημαρχιακή Επιτροπή Δήμου Καλαμάτας, η 
ανάκληση των ανωτέρω αδειών χρήσης και λειτουργίας μουσικών οργάνων. 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση ανάκλησης των σχετικών αδειών χρήσης και 
λειτουργίας μουσικών οργάνων, η εν λόγω εταιρεία μπορεί να καταθέσει εκ νέου 
αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και εφόσον πλήρη όλες της 
προϋποθέσεις, με τη σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας, να 
χορηγηθεί εκ νέου άδεια χρήσης και λειτουργίας μουσικών οργάνων για τα 
καταστήματά της. 

 
 

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

                                                                                                             ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ 
 

 
Ο Εισηγητής Ο Τμηματάρχης Ο Δ/ντής 

ΦΕΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΤΕ11 ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

(α.α. υπογραφή) 

 
 
 
Επί του θέματος αυτού διεξάγεται διαλογική συζήτηση ως εξής: 
 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ενημερώστε μας κ. Φειδά. Τι γίνεται εδώ; 

 
Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας το καλοκαίρι ανακάλεσε 
δύο βεβαιώσεις με τις οποίες είχαν χορηγηθεί άδειες 

χρήσης και λειτουργίας μουσικών οργάνων δύο καταστημάτων στο ξενοδοχείο Elite.  

Σύμφωνα με την υγειονομική διάταξη οι βεβαιώσεις της Διεύθυνσης Υγείας είναι 
δεσμευτικές προς την υπηρεσίας μας και εν γένει στο Δήμο για να χορηγηθούν οι εν λόγω 

ΦΕΙΔΑΣ (Επόπτης Δημόσιας Υγείας):  
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άδεις. Από τη στιγμή που ανακάλεσε τα έγγραφά της η Διεύθυνσης Υγείας εμείς έπρεπε να 
προχωρήσουμε σε ανάκληση των σχετικών αδειών. 

Κατέθεσε απόψεις - αντιρρήσεις η εταιρεία τις οποίες τις κοινοποιήσαμε στη Νομική 
Υπηρεσία του Δήμου προκειμένου να ελέγξει εάν η πρότασή μας για ανάκληση είναι ορθή 
και εάν υπάρχει κάποιο νομικό στίγμα το οποίο έπρεπε να ληφθεί υπόψη. Μας απάντησε η 
Νομική Υπηρεσία ότι οι απόψεις της υπηρεσίας είναι ορθές και ότι πρέπει να προβούμε στην 
ανάκληση των αδειών, απλώς μας πρότεινε πριν προχωρήσουμε στην ανάκληση των αδειών 
να κάνουμε ένα ερώτημα προς τη Διεύθυνση Υγείας εάν υπάρχει αίτηση θεραπείας στην 
υπηρεσία τους ή κάποια ανακλητική πράξη της ανάκλησής τους. Μας απάντησε η Διεύθυνση 
Υγείας ότι δεν έχει προβεί σε καμία ενέργεια  η εταιρεία για αίτηση θεραπείας ούτε υπάρχει 
ανακλητική πράξη, οπότε κι εμείς από τη στιγμή που κλείσαμε όλο αυτό τον κύκλο της  
σχετικής αλληλογραφίας κάναμε την εισήγηση για την ανάκληση των αδειών μουσικής και 
στα δύο καταστήματα. 

Θέλω να σημειώσω ότι σε περίπτωση που προχωρήσουμε σε ανακλητική πράξη των αδειών 
δεν απαγορεύεται ο ενδιαφερόμενος να καταθέσει εκ νέου φάκελο για να εκδοθούν 
καινούργιες άδειες και ήδη έχουν κατατεθεί αιτήσεις, απλώς είναι για ανανέωση, αλλά εάν 
ανακληθούν οι άδειες εμείς θα τις αλλάξουμε  και θα τις κάνουμε για χορήγηση.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνεται η εισήγηση της υπηρεσίας. 
 
(διεξάγεται διαλογική συζήτηση εκτός μικροφώνου και δεν ακούγεται) 
 
ΦΕΙΔΑΣ: Επειδή πρέπει να κλείσει σαν διοικητική πράξη. 

 
Μην ανησυχείτε. 
Λοιπόν εγκρίνεται η εισήγηση της υπηρεσίας ομόφωνα. 

 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑΣ: Γιατί ανακαλείται από το υγειονομικό, για ποιο λόγο; 
 
ΦΕΙΔΑΣ: Υπήρχαν καταγγελίες από περίοικους ότι ενοχλούντο.  

 
Η υπηρεσία διέγραψε τον κύκλο της, ρώτησε, εισηγείται, ο αρμόδιος 
Αντιδήμαρχος υπογράφει για την ανάκληση των αδειών. Από κει και πέρα έχει 

η εταιρεία το δικαίωμα να υποβάλει φάκελο για την επαναχορήγηση. Είναι έτσι κε Φειδά; 
 
ΦΕΙΔΑΣ: Μάλιστα κε Δήμαρχε.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ομόφωνα. 
 
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική, συζήτηση 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 ανάκληση των υπ’ αριθ. 11419/1422/49/16-06-2009 & 
11418/1421/50/16-06-2010 αδειών χρήσης και λειτουργίας μουσικών οργάνων 
των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΜΠΑΡ» και 
«ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ», ιδιοκτησίας της εταιρείας ΕΜΟΤ Α.Ε., που 
βρίσκεται στην οδό Ναυαρίνου 2, στην Καλαμάτα. 
  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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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 Αθανάσιος 

  3. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  4. Κοσμόπουλος Βασίλειος  

  5. Κουδούνης Αργύριος 

  6. Κουρκουτάς Γεώργιος   

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 29 Απριλίου 2010 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


