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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  5/2007 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  068/2007  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 7η Φεβρουαρίου 2007, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά 
την υπ΄ αριθ. 5/1-2-2007 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύµφωνα µε το 
νόµο. 
 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης,  
Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος, 3) Αλευράς ∆ιονύσιος (αποχώρηση  
στην υπ΄ αριθµ. 63 απόφαση), 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος,  5) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 6) 
Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Ιωάννης (προσέλευση στην υπ΄ αριθµ. 63 απόφαση), 
8) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 9) Καµβυσίδης Ιωάννης, 10) Κλείδωνας Θεοφάνης, 11) 
Κοσµόπουλος Βασίλειος, 12) Κουδούνης Αργύριος,  13) Κουρκουτάς Γεώργιος, 14) Λαγανάκος 
Γεώργιος, 15) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας ∆ηµήτριος, 17) Μπάκας Ιωάννης, 18) 
Μπασακίδης Νικόλαος, 19) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 20) Οικονοµάκου Μαρία, 21) 
Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 22) Πολίτης ∆ηµήτριος, 23) Ράλλης Γεώργιος,  24) Σπίνος 
Γεώργιος,  25) Τσακαλάκου Σταυρούλα  και  26) Τσερώνης Κωνσταντίνος. 
 
∆εν παραβρίσκεται,  αν και κλήθηκε νόµιµα, ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Γουρδέας Ανδρέας. 
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν να παραστούν όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων επειδή 
στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα Τοπικά ∆ιαµερίσµατα. Από 
αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων Αρτεµησίας, Νέδουσας, Μ. 
Μαντίνειας, Ελαιοχωρίου, Ασπροχώµατος και Βέργας,  κ.κ.  Βασιλάκη Γεωργία, Βεργινάδης 
Νικήτας, Κουµουνδούρος Νικόλαος, Κούτρος Χρήστος, Σπανός Αντώνιος και Χειλάς Ευάγγελος  
αντίστοιχα. Ενώ δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα οι Πρόεδροι των Τοπικών 
Συµβουλίων Πηγών, Αντικαλάµου, Λαδά, Λεϊκων, Αλαγονίας, Σπερχογείας και Καρβελίου, κ.κ. 
Αλάµαρας Πέτρος, Αργυροπούλου Βασιλική, Βουτσής Γεώργιος, Βρυώνης Φώτιος, Μέλιος 
Ιωάννης, Περρωτής Παναγιώτης και Χρυσοµάλης Ιωάννης αντίστοιχα. 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται, κατόπιν της πρόσκλησης που του κοινοποιήθηκε για τη 
συνεδρίαση του Σώµατος, και ο κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, επικεφαλής του συνδυασµού 
«∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαµάτας» που µετείχε στις δηµοτικές εκλογές του Οκτωβρίου 
2006 αλλά δεν κατέλαβε καµία έδρα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καλαµάτας, διότι δεν 
συµπλήρωσε το εκλογικό µέτρο.   
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης, παρουσία του  ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα. 
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 6ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Σύσταση και λειτουργία επιτροπής ελέγχου καταστηµάτων και κοινοχρήστων χώρων. 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος Καλαµάτας κ. Κλείδωνας Θεοφάνης αναφέρει τα εξής: 
 
Αφού λάβαµε υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις του Π.∆. 3463/2006 – ∆ηµοτικός & Κοινοτικός Κώδικας. 
2. Τις διατάξεις του Ν. 2647/1998 – µεταβίβαση αρµοδιοτήτων στους ΟΤΑ πρώτου βαθµού 

που µέχρι την ισχύ των παραπάνω διατάξεων ασκούσαν οι υπηρεσίες του Υπουργείου 
∆ηµόσιας Τάξης. 

3. Τις διατάξεις των: Ν.1080/80, Ν. 1416/84, Ν.1828/89, Ν.1900/90 περί παραχώρησης 
χρήσης κοινοχρήστων χώρων από τους ΟΤΑ. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 2218/94 άρθρο 41 παρ. 1 περ. ιθ – χορήγηση αδειών λειτουργίας 
καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος από τους ∆ήµους. 

5. Τις διατάξεις της 5214/1985 Κ.Υ.Α.( ΦΕΚ 74/1985 τ.Β΄) περί ελέγχου στοιχείων για την 
απόδοση του τέλους 2% & 5%. 

6. Την αναγκαιότητα ελέγχου της τήρησης των όρων χορήγησης αδειών από το ∆ήµο 
Καλαµάτας σε επαγγελµατίες (άδειες λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος και άδειες χρήσης κοινοχρήστων χώρων : πεζοδροµίων, πλατειών και 
αιγιαλού). 

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

 
(Ι) Την σύσταση και λειτουργία επιτροπής ελέγχου καταστηµάτων και κοινόχρηστων χώρων 
αποτελούµενη από δύο δηµοτικούς συµβούλους και τρεις δηµοτικούς υπαλλήλους, ένας από τη 
∆/νση ∆ηµοτικής Αστυνοµίας, ένας από το Τµήµα ∆ηµοτικών Προσόδων και ένας από το 
Τµήµα Πολεοδοµικού Σχεδιασµού και Εφαρµογών (για όλα τα µέλη της επιτροπής θα 
προβλέπονται και οι αναπληρωτές τους). Επίσης, όπου απαιτείται θα ζητείται η συνδροµή της 
Αστυνοµικής ∆/νσης ή της Λιµενικής Αρχής ή της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας.  
 
(ΙΙ) Στην παραπάνω Επιτροπή θα ανατεθούν οι παρακάτω αρµοδιότητες: 

• Ο έλεγχος χρήσης κοινόχρηστων χώρων και η τήρηση των όρων παραχώρησής των. 
• Ο έλεγχος τήρησης των διατάξεων (υγειονοµικών κλπ), σύµφωνα µε τις οποίες 

εκδόθηκε η σχετική άδεια λειτουργίας. 
• Ο έλεγχος τήρησης των πολεοδοµικών διατάξεων, σύµφωνα µε τις οποίες εκδόθηκε η 

σχετική άδεια λειτουργίας. 
• Ο έλεγχος στοιχείων για την απόδοση των τελών.  

 
Τέλος για κάθε έλεγχο που θα πραγµατοποιείται, η επιτροπή θα συντάσσει πρακτικό (έντυπο) 
ελέγχου στο οποίο θα καταγράφονται οι παρατηρήσεις της και το αποτέλεσµα του ελέγχου, για 
το οποίο η επιτροπή θα ενηµερώνει τον ελεγχόµενο µε σκοπό την συµµόρφωσή του µε τα 
προβλεπόµενα σε προθεσµία που θα τίθεται από την επιτροπή. 
 
Μετά από επανέλεγχο και εφόσον διαπιστώνεται ότι ο ελεγχόµενος δεν έχει συµµορφωθεί µε 
τις υποδείξεις του αρχικού ελέγχου, θα συντάσσεται νέο πρακτικό (το οποίο θα θεωρείται ως 
έκθεση ελέγχου) µε τις παρατηρήσεις της επιτροπής, το οποίο θα κοινοποιεί στα αρµόδια 
Τµήµατα για δικές τους ενέργειες και συγκεκριµένα: 
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• Στο Τµήµα ∆ηµοτικών Προσόδων για την επιβολή προστίµου σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα περί αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστου χώρου ή την ενηµέρωση της 
Κτηµατικής Υπηρεσίας για την διοικητική αποβολή από τον χώρο σε περίπτωση 
αυθαίρετης χρήσης αιγιαλού. 

• Στο Τµήµα ∆ιοίκησης για υγειονοµικές παραβάσεις ή τροποποιήσεις των όρων 
λειτουργίας για ενηµέρωση της ∆ιεύθυνσης Υγιεινής για επιβολή κυρώσεων και 

• Στο Τµήµα Πολεοδοµικού Σχεδιασµού για πολεοδοµικές παραβάσεις ή τροποποιήσεις 
των όρων λειτουργίας για ενηµέρωση της Πολεοδοµίας Καλαµάτας για την επιβολή 
κυρώσεων. 

 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση αφού λαµβάνει υπόψη του την 
παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόµενες σ΄ αυτήν διατάξεις, 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 

 
Ι. Εγκρίνει τη σύσταση και λειτουργία στο ∆ήµο Καλαµάτας επιτροπής ελέγχου 

καταστηµάτων και κοινόχρηστων χώρων αποτελούµενη από δύο δηµοτικούς 
συµβούλους και τρεις δηµοτικούς υπαλλήλους (ένας από τη ∆ιεύθυνση 
∆ηµοτικής Αστυνοµίας, ένας από το Τµήµα ∆ηµοτικών Προσόδων  και ένας από 
το Τµήµα Πολεοδοµικού Σχεδιασµού και Εφαρµογών) µε τους αναπληρωτές τους, 
µε τις αρµοδιότητες και τους όρους που αναφέρονται στην εισήγηση του 
Αντιδηµάρχου κ. Κλείδωνα Θεοφάνη.  

 
ΙΙ. Ορίζει στην παραπάνω επιτροπή ως µέλη τους εξής δηµοτικούς συµβούλους: 
 
      1) Τον κ.  Γιαννακούλα Γρηγόριο,   µε αναπληρωτή του τον κ. Λαγανάκο Γεώργιο 

και  
       2) Τον  κ. Κλείδωνα Θεοφάνη, µε αναπληρωτή του τον κ. Μπασακίδη Νικόλαο.  
 
ΙΙΙ. Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο Καλαµάτας για την συγκρότηση της επιτροπής 

στην οποία θα συµπεριλαµβάνονται και οι δηµοτικοί υπάλληλοι. 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Καρατζέας Παναγιώτης  1. Αθανασόπουλος Κων/νος 
  2. Αλευράς ∆ιονύσιος 
  3. Γιαννακούλας Γρηγόριος 
  4. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 
  5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 
  6. Ηλιόπουλος Ιωάννης 
  7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 
  8. Καµβυσίδης Ιωάννης 

  9. Κλείδωνας Θεοφάνης 
  10. Κοσµόπουλος Βασίλειος 
  11. Κουδούνης Αργύριος 
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  12. Κουρκουτάς Γεώργιος 
  13. Λαγανάκος Γεώργιος 
  14. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 
  15. Μπάκας ∆ηµήτριος 
  16. Μπάκας Ιωάννης 
  17. Μπασακίδης Νικόλαος 
  18. Νταγιόπουλος Γεώργιος 
  19. Οικονοµάκου Μαρία  
  20. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 
  21. Πολίτης ∆ηµήτριος 
  22. Ράλλης Γεώργιος 
  23. Σπίνος Γεώργιος 
  24. Τσακαλάκου Σταυρούλα 
  25. Τσερώνης Κωνσταντίνος 

 
Ακριβές  Απόσπασµα 

Καλαµάτα,  21  Φεβρουαρίου 2007 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 

 

 


