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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   19/2010 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   166/2010 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 21η Ιουνίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00  στο 

Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28, συνέρχεται στην 19η/2010 

συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 17-06-2010 

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 9ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Ανάκληση αδειών χρήσης και λειτουργίας μουσικών οργάνων. 

Η υπ’ αριθ. 19/2010 με αριθ. πρωτ. 12552/10-6-2010 σχετική εισήγηση του Τομέα Έκδοσης 
Αδειών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας 
του Δήμου Καλαμάτας, έχει αναλυτικά ως εξής:  

 
Υπηρεσιακή Εισήγηση 19/2010                            

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 

  
 
ΕΞΑΡΧΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
Του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 

ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΜΦΕΙΑΣ ΚΑΦΕΝΕΙΟ 

03-04-10  02:15΄ χρήση και 
λειτουργία μουσικής έχοντας 
πόρτες – παράθυρα ανοικτά. 
04-04-10  04:00΄ παραβίαση 
των χρονικών ορίων της 
κατεχόμενης άδειας μουσικής. 

  
ΠΕΤΡΟΜΙΧΕΛΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
Του ΧΡΗΣΤΟΥ 

ΑΚΡΙΤΑΣ 50 ΚΑΦΕ - ΜΠΑΡ 

11-03-10  04:25΄ παραβίαση 
των χρονικών ορίων της 
κατεχόμενης άδειας μουσικής. 
14-03-10  02:45΄ παραβίαση 
των χρονικών ορίων της 
κατεχόμενης άδειας μουσικής. 

  
ΝΤΕΝΤΕ ΕΡΑΣΜΙΑ 
Συζ. ΚΟΥΒΕΛΑΚΗ 
ΚΩΝ/ΝΟΥ 

ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ 3 & 
ΔΙΟΣ ΙΘΩΜΑΤΑ ΚΑΦΕ - ΜΠΑΡ 

03-04-10  04:05΄ παραβίαση 
των χρονικών ορίων της 
κατεχόμενης άδειας μουσικής. 
04-04-10  04:55΄ παραβίαση 
των χρονικών ορίων της 
κατεχόμενης άδειας μουσικής. 

     
  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 έξι (6) ημερών οι άδειες 
χρήσης και λειτουργίας μουσικών οργάνων των ανωτέρω καταστημάτων.  

 
Συνημμένα  

             Σχετικοί Φάκελοι                                                                       
       (Υπόψη κ. Προέδρου Δημαρχιακής Επιτροπής) 
                                                                                                       Καλαμάτα 08-06-2010 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

                                                                                                     ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ 
 

Ο Εισηγητής Ο Τμηματάρχης Ο Δ/ντής 
ΦΕΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΤΕ11 ΕΠΟΠΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

(α.α. υπογραφή) 
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Επί του θέματος αυτού διεξάγεται διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
Κε Δήμαρχε μου επιτρέπετε; Είναι εδώ ο κ. Εξαρχέας ο 
οποίος θέλει να μιλήσει στη Δημαρχιακή. 

 
Ελάτε κε Εξαρχέα. Τέσσερις η ώρα το πρωί; Τι μέρα ήταν αυτή; Τι έγινε κε 
Εξαρχέα; 
 
Η δουλειά ξεκινάει πλέον 12:30 – 1:00. Ανοίγουμε τα μαγαζιά μας από το 
απόγευμα και μέχρι τις 12:00 – 1:00 η ώρα έχουμε πέντε πελάτες. Είναι 

καλοκαίρι, ο κόσμος αργεί να βγει. Και το χειμώνα τα ίδια γίνονται και τα ξέρετε πολύ καλά, 
πιστεύω ότι έχετε κυκλοφορήσει αρκετοί από εσάς στο ιστορικό κέντρο, όλο το βράδυ ένα 
μαγαζί πλέον μαζεύει 15 – 20 άτομα. Εγώ είχα πρόβλημα με την αστυνομία, όντως άργησα 
να το κλείσω το μαγαζί για μια παρέα η οποία είχαν γενέθλια και ήταν φίλοι και είχαν πάρει 
δυο μπουκάλια. 

 
Άκουσε τι λέει η εισήγηση. Στις 3/4/2010, 02:15 χρήση και λειτουργία 
μουσικής έχοντας πόρτες – παράθυρα ανοιχτά και στις 4/4/2010, προφανώς 

είναι Σαββατοκύριακο, στις 4:00 το πρωί παραβίαση των χρονικών ορίων της κατεχόμενης 
άδειας μουσικής. Προφανώς εμείς έχουμε δώσει μέχρι τις 2:00. 
 
ΚΟΥΔΟΥΝΗΣ: Τώρα δουλεύετε; 
 
ΕΞΑΡΧΕΑΣ: Έχουμε κλείσει. Εγώ έκλεισα το Σάββατο το μαγαζί μου. 

 
Και εμείς εδώ το νόμο εφαρμόζουμε μη νομίζεις ότι μπορούμε να κάνουμε ότι 
θέλουμε. 

 
ΕΞΑΡΧΕΑΣ: Το ξέρω. Αλλά και εμείς κε Δήμαρχε είναι πολύ πιεσμένα τα μαγαζιά. 

 
Σε επόμενη παράβαση επί της άδειας μουσικής είναι η δυνητική εφαρμογή της 
οριστικής αφαίρεσης της άδειας μουσικής. Τώρα μιλάμε μόνο για άδεια μουσικής, 

δεν μιλάμε για άδεια λειτουργίας. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει νομική δυνατότητα από πλευράς υπηρεσίας; 

 
Είναι η αστυνομική διάταξη η οποία λέει «δύναται το οικείο συμβούλιο να 
ανακαλεί τις άδειες μουσικής». Οπότε δεν είναι υποχρεωτική, είναι δυνητικής 

φύσεως. Οπότε εσείς αποφασίζετε γιατί το Π.Δ. 180/79 που αφορά ούτως ή άλλως που λέει 
ότι ανακαλείται η άδεια λειτουργίας. Απλώς εμείς έχουμε προσθέσει με την καινούργια 
κανονιστική και τη δυνητική μορφή της άδειας μουσικής. 
 
ΦΩΝΗ: (Δεν ακούγεται τι λέει) 
 
ΦΕΙΔΑΣ: Μπορεί η Δημαρχιακή να πάρει απόφαση να μην ανακληθεί η άδεια μουσικής. 
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: (Δεν ακούγεται τι λέει) 

 
Μέχρι τις 3:00. Η πρώτη που είναι 2:15 είναι πόρτες – παράθυρα ανοικτά. Είναι 
τροποποίηση σύμφωνα με το Υγειονομικό. Όταν χορηγεί το Υγειονομικό τη 

γνωμάτευση, αναφέρει στη γνωμάτευση ότι να κάνει τη χρήση της μουσικής έχοντας 

ΦΕΙΔΑΣ (Επόπτης Δημόσιας Υγείας):  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΕΞΑΡΧΕΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΦΕΙΔΑΣ: 

ΦΕΙΔΑΣ:  

ΦΕΙΔΑΣ: 
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πόρτες – παράθυρα κλειστά. Και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να το περάσουμε έτσι όπως το 
λέει το Υγειονομικό ασχέτως εάν συμφωνούμε ή όχι σαν υπηρεσία. 
 
ΦΩΝΗ: (Δεν ακούγεται τι λέει) 
 
ΦΕΙΔΑΣ: Εάν έρθει η επόμενη προσμετράται για οριστική αφαίρεση της άδειας μουσικής. 
 
ΦΩΝΗ: Ο νόμος δεν ισχύει, ισχύει μόνο η δική μας απόφαση; 

 
Πάνε ταυτόχρονα, συμβαδίζουνε, και το προεδρικό διάταγμα και η αστυνομική 
διάταξη.  

 
ΦΩΝΗ: (Δεν ακούγεται τι λέει) 

 
Είναι δύο. Η μία είναι επί της άδειας λειτουργίας και η άλλη είναι επί της άδειας 
μουσικής. Ένα μαγαζί μπορεί να λειτουργεί χωρίς μουσική γι’ αυτό κι εμείς λέμε 

τώρα ότι ανακαλούμε την άδεια μουσικής ως μέτρο συμμόρφωσης. 
 
ΦΩΝΗ: (Δεν ακούγεται τι λέει) 
 
ΦΕΙΔΑΣ: Και για την άδεια λειτουργίας, ακριβώς. 
 
 
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 για χρονικό διάστημα έξι (6) ημερών των αδειών χρήσης 
και λειτουργίας μουσικών οργάνων των καταστημάτων υγειονομικού 
ενδιαφέροντος των: 

1. ΕΞΑΡΧΕΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ, 

2. ΠΕΤΡΟΜΙΧΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ,  και 

3. ΝΤΕΝΤΕ ΕΡΑΣΜΙΑΣ συζ. ΚΟΥΒΕΛΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ. 
 
 

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 

ΦΕΙΔΑΣ:  

ΦΕΙΔΑΣ: 
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  4. Κοσμόπουλος Βασίλειος  

  5. Κουδούνης Αργύριος 

  6. Κουρκουτάς Γεώργιος  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 23 Ιουνίου  2010 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 
 
                                                                                      


