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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  01/2006 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  015/2006 

 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 12η Ιανουαρίου 2006, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:30 µ.µ., στο 
αµφιθέατρο «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΣ» της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας, 
επί της πλατείας Νοµαρχίας, συνέρχεται σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την υπ΄ αριθ. 01/05-01-2006 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία 
επιδόθηκε σύµφωνα µε το νόµο. 
 
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Αδαµόπουλος 
Παναγιώτης, ως Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος,  3) Αλοίµονος Ιωάννης, 
4) Αργυροπούλου Βασιλική, 5) Βασιλάκη Γεωργία, 6) ∆ιασάκος Νικόλαος, 7) Ηλιόπουλος 
Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 9) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 10) Κουδούνης Αργύριος, 
11) Κουµουνδούρος Νικόλαος, 12) Κυριακόπουλος Γεώργιος, 13) Λαφαζάνος Γεώργιος, 14) 
Λευθεριώτης Ευστάθιος,  15) Μαλαπάνης Χρήστος, 16) Μασούρας Γρηγόριος, 17) Μαστοράκης 
∆ηµήτριος, 18) Μέλιος Ιωάννης, 19) Μπάκας Ιωάννης, 20) Μπαστακός Παναγιώτης, 21) 
Νταγιόπουλος Γεώργιος, 22) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 23) Πασχάλης Γεώργιος, 24) 
Πουλόπουλος ∆ηµήτριος, 25) Σούµπλης Μιχαήλ, 26) Τσακαλάκου Σταυρούλα, 27) Τσώλης 
Πέτρος  και  28) Χειλάς Ευάγγελος. 
 
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Γιαννακόπουλος 
∆ιονύσιος, 2) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 3) Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος, 4) Μάλαµας Παναγιώτης, 
5) Μαυρέα Αικατερίνη,  6) Μπάκας ∆ηµήτριος   και   7) Οικονοµόπουλος Βασίλειος.  
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται οι Πάρεδροι όλων των δηµοτικών διαµερισµάτων ήτοι οι κ.κ. 
Βαρελάς Γεώργιος (∆.∆. Πηγών), Βουτσής Γεώργιος (∆.∆. Λαδά), Μαρινάκης Σαράντος (∆.∆. 
Καρβελίου)  και  Μπατσικούρας ∆ηµήτριος (∆.∆. Νέδουσας). 
 
 
 
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος  κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης, παρουσία του  ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Γεωργίου Ν. Κουτσούλη.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 10ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

 Αφαίρεση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος. 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθµ. πρωτ. 265/5-1-2006 
υπηρεσιακή εισήγηση του Γραφείου Καταστηµάτων του Τµήµατος ∆ιοίκησης του ∆ήµου 
Καλαµάτας η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 

«Υπηρεσιακή Εισήγηση 

Αφαίρεσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος Υγειονοµικού 
Ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ» 

Σας γνωρίζουµε ότι η ∆/νση Υγείας Νοµ. Μεσσηνίας, µε το υπ’ αριθ. 4245/3-11-2005 
(αριθ. πρωτ. ∆ήµου 22751/2-12-2005) έγγραφό της, έχει βεβαιώσει σε βάρος της εταιρείας 
«ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΣ Π.-ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Ο.Ε.», ιδιοκτήτριας καταστήµατος «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ», 
που βρίσκεται στην οδό Χρ. Κουµάντου 5, το οποίο λειτουργεί σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 
1385/21-4-2003, άδεια ίδρυσης και λειτουργίας που της χορηγήθηκε από το ∆ήµο 
Καλαµάτας, τροποποίηση των όρων λειτουργίας του καταστήµατός της: 

Συγκεκριµένα η τροποποίηση αφορά: 

 Έχει προβεί σε επέκταση του καταστήµατός, λειτουργώντας και δεύτερη 
αίθουσα εντός της στοάς, απέναντι από την αίθουσα του ισογείου, χωρίς αυτό να 
προβλέπεται από τη χορηγηθείσα άδεια λειτουργίας του καταστήµατός της. 

Τα παραπάνω αναφερόµενα, σύµφωνα µε το σχετικό έγγραφο της ∆/νσης 
Υγείας Νοµ. Μεσσηνίας (που συνοδεύει την παρούσα εισήγηση) και τις διατάξεις 
του άρθρου 6 της Α1β/8577/83 Υγειονοµικής ∆ιάταξης (ΦΕΚ 526 Β’), αποτελούν 
επέκταση και 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 ∆ιοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από τις 
ισχύουσες διατάξεις, 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 καταθέσει  
δικαιολογητικά για έκδοση νέας άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, ή να ανακληθεί το έγγραφο 
της ∆/νσης Υγείας Νοµ. Μεσσηνίας, µε το οποίο έχει βεβαιωθεί η τροποποίηση. 

Στο σχετικό έγγραφό µας η παραπάνω ιδιοκτήτρια εταιρεία δεν 
ανταποκρίθηκε στο χρονικό διάστηµα που της ορίσαµε για το σκοπό αυτό.  

 Μετά τα παραπάνω αναφερόµενα και σύµφωνα µε το σχετικό έγγραφο της ∆/νσης 
Υγείας Νοµ. Μεσσηνίας, επειδή η παραπάνω εταιρεία παραβίασε εκ προθέσεως τους όρους 
λειτουργίας του καταστήµατός της, και δεν συµµορφώθηκε στις διατάξεις της Α1β/8577/1983 
(ΦΕΚ 526 Β’) Υγειονοµικής ∆ιάταξης, 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 αφαιρεθεί η εν λόγω άδεια λειτουργίας καταστήµατος 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος, και παρακαλούµε όπως τεθεί θέµα στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο Καλαµάτας, η αφαίρεση, της υπ’ αριθ. 1385/21-4-2003, άδειας ίδρυσης 
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και λειτουργίας καταστήµατος, «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ», της εταιρείας «ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΣ Π.-
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Ο.Ε.», που βρίσκεται στην οδό Χρ. Κουµάντου 5, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 6 της Α1β/8577/1983 Υγειονοµικής ∆ιάταξης (ΦΕΚ 526 Β'), σε 
συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 2218/94 (ΦΕΚ 90 Α') και του άρθρου 11 του 
Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113 Α'). 
 
 

 

 

 

 
Ο Προϊστάµενος  

Τµήµατος ∆ιοίκησης 
Παναγιώτης Κουτίβας 

 
Συνηµµένα: 
• Σχετικός φάκελος Καταστήµατος  
(Υπόψη κ. Προέδρου ∆ηµ. Συµβουλίου)» 
 
Ολοκληρώνοντας την εισήγησή του ο κ. Πρόεδρος προτείνει να δοθεί παράταση προθεσµίας 
45 ηµερών στην παραπάνω εταιρεία για την κατάθεση  σχετικών δικαιολογητικών δεδοµένου 
ότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο στην παρούσα συνεδρίασή του µε την υπ’ αριθ. 9/2006 απόφασή 
του ενέκρινε την τοποθέτηση στεγάστρου στο συγκεκριµένο κατάστηµα. Τοποθέτηση η οποία 
έχει άµεση σχέση µε την έκδοση της νέας άδειας λειτουργίας καταστήµατος που αιτείται και η 
οποία εκκρεµεί στην έγκριση της οικοδοµικής άδειας από την Πολεοδοµία Μεσσηνίας, λόγω της 
τοποθέτησης του στεγάστρου. Με την έγκριση που χορηγήσαµε µε την 9/2006 απόφασή µας, 
θα εγκριθεί και η οικοδοµική άδεια του καταστήµατος από την Πολεοδοµία Μεσσηνίας. 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του τα 
προαναφερόµενα,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Χορηγεί προθεσµία σαράντα πέντε (45) ηµερών στην εταιρεία «ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΣ Π. - 
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Ο.Ε.», ιδιοκτήτριας καταστήµατος «ΚΑΦΕ–ΜΠΑΡ», που 
βρίσκεται στην οδό Χρ. Κουµάντου 5, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης 
νέας άδειας λειτουργίας στο κατάστηµά της, µε την κατάθεση των σχετικών 
δικαιολογητικών στην αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου, δεδοµένου ότι το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο στην παρούσα συνεδρίασή του µε την υπ’ αριθ. 9/2006 απόφασή του, 
ενέκρινε την τοποθέτηση στεγάστρου στο συγκεκριµένο κατάστηµα, για τους 
λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της απόφασης αυτής. 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο πρακτικό στο σύνολό του 
υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αδαµόπουλος Παναγιώτης  1. Αθανασόπουλος Κων/νος 
  2. Αλοίµονος Ιωάννης 
  3. Αργυροπούλου Βασιλική 
  4. Βασιλάκη Γεωργία 
  5. ∆ιασάκος Νικόλαος 

  6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 
  7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 
  8. Κοσµόπουλος Βασίλειος 
  9. Κουδούνης Αργύριος 
  10. Κουµουνδούρος Νικόλαος 
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  11. Κυριακόπουλος Γεώργιος 
  12. Λαφαζάνος Γεώργιος 
  13. Λευθεριώτης Ευστάθιος 
  14. Μαλαπάνης Χρήστος 
  15. Μασούρας Γρηγόριος 
  16. Μαστοράκης ∆ηµήτριος 
  17. Μέλιος Ιωάννης 
  18. Μπάκας Ιωάννης 
  19. Μπαστακός Παναγιώτης 
  20. Νταγιόπουλος Γεώργιος 
  21. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 
  22. Πασχάλης Γεώργιος 
  23. Πουλόπουλος ∆ηµήτριος 
  24. Σούµπλης Μιχαήλ 
  25. Τσακαλάκου Σταυρούλα 
  26. Τσώλης Πέτρος 
  27. Χειλάς Ευάγγελος 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Καλαµάτα, 15 Φεβρουαρίου 2006 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΑΣΟΥΡΑΣ 
 

Για τη Γραµµατεία του ∆.Σ. 
Ευαγγελία Παπαδοπούλου  

 

 

 


