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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  12/2006 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  270/2006 

 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 8η Iουνίου 2006, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9:00 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. 11/2-06-2006 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) Γιαννακόπουλος ∆ιονύσιος, 7)  ∆ιασάκος 
Νικόλαος (αποχώρηση στο υπ’ αριθµ. 241 πρακτικό), 8) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος  9) 
Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος, 10) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 11) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 12) 
Κοσµόπουλος Βασίλειος, 13) Κουδούνης Αργύριος, 14) Κουµουνδούρος Νικόλαος, 15) 
Λαφαζάνος Γεώργιος (προσέλευση στο υπ’ αριθµ. 241 πρακτικό),  16) Μάλαµας Παναγιώτης, 
17) Μαλαπάνης Χρήστος, 18) Μασούρας Γρηγόριος, 19) Μαστοράκης ∆ηµήτριος, 20) Μαυρέα 
Αικατερίνη (προσέλευση στην υπ’ αριθµ. 244 απόφαση), 21) Μέλιος Ιωάννης, 22) Μπάκας 
∆ηµήτριος, 23) Μπάκας Ιωάννης, 24) Μπαστακός Παναγιώτης, 25) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 
26) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 27) Πασχάλης Γεώργιος, 28) Πουλόπουλος ∆ηµήτριος, 29) 
Σούµπλης Μιχαήλ, 30) Τσακαλάκου Σταυρούλα και 31) Χειλάς Ευάγγελος. 
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Κυριακόπουλος 
Γεώργιος, 2) Λευθεριώτης Ευστάθιος, 3) Οικονοµόπουλος Βασίλειος και 4) Τσώλης Πέτρος.    
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται οι Πάρεδροι των δηµοτικών διαµερισµάτων Λαδά, Καρβελίου 
και Νέδουσας, ήτοι οι κ.κ. Βουτσής Γεώργιος, Μαρινάκης Σαράντος  και  Μπατσικούρας 
∆ηµήτριος αντίστοιχα. 
 
 
∆εν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόµιµα ο Πάρεδρος του δηµοτικού διαµερίσµατος Πηγών  κ. 
Βαρελάς Γεώργιος. 
 
 
 
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 18ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Οριστική αφαίρεση αδειών λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος. 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αρχικά αναφέρεται στις περιπτώσεις των:  
 
Ι. Καννά Παντελή του Βασιλείου, ιδιοκτήτη καταστήµατος«ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΠΡΑΤΗΡΙΟ», που βρίσκεται στην οδό ∆αµοφώντος 16 
και   

ΙΙ. Σταυριανέα Ευαγγελία συζ. Αναστασίου, ιδιοκτήτρια καταστήµατος 
«ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟΥ», που βρίσκεται στην οδό Λακωνικής 198,  

υπενθυµίζοντας  ότι οι περιπτώσεις αυτές έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν το Σώµα και 
ότι ακόµη δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασίας έκδοσης νέας άδειας λειτουργίας των 
καταστηµάτων τους, µε την κατάθεση των σχετικών δικαιολογητικών στην αρµόδια υπηρεσία 
του ∆ήµου. 
 
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος υπενθυµίζει στο Σώµα τις παραβάσεις των περιπτώσεων αυτών 
αναφερόµενος στις σχετικές υπηρεσιακές εισηγήσεις (µε αριθ. πρωτ.: 2256/2006 και 
2257/2006) του Τµήµατος ∆ιοίκησης του ∆ήµου Καλαµάτας οι οποίες αναλυτικά έχουν ως 
εξής:  
 
«(αριθµ. πρωτ. ∆ήµου 2256/2006) 

Υπηρεσιακή Εισήγηση  

Αφαίρεσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήµατος Υγειονοµικού 
Ενδιαφέροντος 

Σας γνωρίζουµε ότι η ∆/νση Υγείας Νοµ. Μεσσηνίας, µε το υπ’ αριθ. 5722/21-12-2005 
έγγραφό της, έχει βεβαιώσει σε βάρος του Καννά Παντελή του Βασιλείου, ιδιοκτήτη 
καταστήµατος «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΠΡΑΤΗΡΙΟ», που βρίσκεται 
στην οδό ∆αµοφώντος 16 ∆ήµου Καλαµάτας, το οποίο λειτουργεί σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 
3090/2964/889/1-6-2002, άδεια λειτουργίας που του χορηγήθηκε από το ∆ήµο 
Καλαµάτας, τροποποίηση των όρων λειτουργίας του καταστήµατός του: 

Συγκεκριµένα η τροποποίηση αφορά ότι: 

1. Στο υπόγειο του καταστήµατός του, σε χώρο περίπου (80) τ.µ., λειτουργούσε 
εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, όπου παρασκεύαζε γλυκά για το κατάστηµά 
του, χωρίς αυτό να προβλέπεται από την άδεια λειτουργίας που του έχει 
χορηγηθεί. (αριθ. αδ. 889/2002). 

2. Στο πρατήριο του καταστήµατος, λειτουργούσε πρατήριο άρτου, χωρίς την 
προβλεπόµενη άδεια λειτουργίας Πρατηρίου  Άρτου.  

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. 
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Για τις παραπάνω τροποποιήσεις και τις ∆ιοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από τις 
ισχύουσες διατάξεις, η παραπάνω ιδιοκτήτρια 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 ο παραπάνω ιδιοκτήτης δεν ανταποκρίθηκε. 

Μετά τα παραπάνω σύµφωνα και µε το σχετικό έγγραφο της ∆/νσης Υγείας Νοµ. 
Μεσσηνίας, επειδή ο παραπάνω ιδιοκτήτης παραβίασε εκ προθέσεως τους όρους λειτουργίας 
του καταστήµατός του, 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 τον καλούσαµε εκτός των άλλων να προχωρήσει στην έκδοση, νέας άδειας ίδρυσης 
και λειτουργίας του καταστήµατός του:  

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. 3090/2964/889/1-6-2002, 
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος, «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 
ΜΕ ΠΡΑΤΗΡΙΟ», που βρίσκεται στην οδό ∆αµοφώντος 16 ∆ήµου Καλαµάτας, του Καννά 
Παντελή του Βασιλείου, 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) 
 
 
(αριθµ. πρωτ. ∆ήµου 2257/2006) 

Υπηρεσιακή Εισήγηση 

Αφαίρεσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήµατος Υγειονοµικού 
Ενδιαφέροντος 

Σας γνωρίζουµε ότι η ∆/νση Υγείας Νοµ. Μεσσηνίας, µε το υπ’ αριθ. 5041/21-12-2005 
έγγραφό της, έχει βεβαιώσει σε βάρος της Σταυριανέα Ευαγγελίας συζ. Αναστασίου, 
ιδιοκτήτριας καταστήµατος «ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟΥ», που βρίσκεται στην οδό Λακωνικής 198 
∆ήµου Καλαµάτας, το οποίο λειτουργεί σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 712/10978/1α/1-9-
1981, άδεια λειτουργίας που της χορηγήθηκε από την πρώην ∆/νση Χωροφυλακής 
Μεσσηνίας, όπως αντικαταστάθηκε µε την 2540/1193/553/23-3-1998 άδεια ∆ήµου Καλαµάτας 
(λόγω κληρονοµικής µεταβίβασης), τροποποίηση των όρων λειτουργίας του 
καταστήµατός της: 

Η τροποποίηση αφορά την επέκταση του καταστήµατός της και 
συγκεκριµένα το συνολικό εµβαδόν του, από 88,00 τ.µ. που ήταν σύµφωνα µε την 
αρχική χορηγηθείσα άδεια της Αστυνοµίας, είναι τώρα 150,00 τ.µ. περίπου.  
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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 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 δεν ανταποκρίθηκε. 

Μετά τα παραπάνω σύµφωνα και µε το σχετικό έγγραφο της ∆/νσης Υγείας Νοµ. 
Μεσσηνίας, επειδή η παραπάνω ιδιοκτήτρια 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. 2540/1193/553/23-3-1998, 
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος, «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ», που βρίσκεται στην 
οδό Λακωνικής 198 ∆ήµου Καλαµάτας, της Σταυριανέα Ευαγγελίας συζ. Αναστασίου, 
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)» 
 
 
Συνεχίζοντας την εισήγησή του ο κ. Πρόεδρος ενηµερώνει το Σώµα και επί των περιπτώσεων 
των:  
 
Ι. εταιρείας «ΒΡΥΩΝΗΣ Α. ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», ιδιοκτήτριας καταστήµατος 

«ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΧΟΝ∆ΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ∆ΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΠΟΤΩΝ», 
που βρίσκεται στην οδό Λεΐκων 104 ∆ήµου Καλαµάτας, 

 
ΙΙ. Φιλανδριανού Μαρίας χας Γεωργίου, ιδιοκτήτριας καταστήµατος «ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟ 

ΚΕΝΤΡΟ ∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΗΣ ΜΕ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ», µε ονοµασία 
«Μετέωρο», που βρίσκεται στο ∆. ∆. Βέργας ∆ήµου Καλαµάτας,  
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αναφερόµενος στις σχετικές  υπηρεσιακές εισηγήσεις (µε αριθµ. πρωτ. 6705/2006 και 
10881/2006) του Τµήµατος ∆ιοίκησης του ∆ήµου Καλαµάτας οι οποίες αναλυτικά έχουν ως 
εξής:  
 
 
«(αριθµ. πρωτ. ∆ήµου 6705/2006) 

Υπηρεσιακή Εισήγηση 

Οριστικής Αφαίρεσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήµατος 
Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος 

Σας γνωρίζουµε ότι η ∆/νση Υγείας Νοµ. Μεσσηνίας, µε το υπ’ αριθ. ΟΙΚ. 991/22-2-
2006 έγγραφό της, έχει βεβαιώσει σε βάρος της εταιρείας «ΒΡΥΩΝΗΣ Α. ΝΙΚΟΛΑΟΣ & 
ΣΙΑ Ο.Ε.», µε εκπρόσωπο τον Βρυώνη Νικόλαο, ιδιοκτήτριας καταστήµατος υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος «ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΧΟΝ∆ΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ∆ΩΝ ΚΑΙ ΜΗ 
ΠΟΤΩΝ», που βρίσκεται στην οδό Λεΐκων 104 ∆ήµου Καλαµάτας, το οποίο λειτουργεί 
σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 4589/2295/705/5-5-1999, άδεια ίδρυσης και λειτουργίας που 
της χορηγήθηκε από το ∆ήµο Καλαµάτας, τροποποίηση των όρων λειτουργίας του 
καταστήµατός της: 

Συγκεκριµένα η τροποποίηση αφορά ότι: 

Στο παραπάνω κατάστηµα διέθετε προς πώληση τρόφιµα όπως, είδη παντοπωλείου 
(πατατάκια, µαρµελάδες, τσίχλες), γαλακτοκοµικά και τυροκοµικά προϊόντα, χωρίς 
αυτό να προβλέπεται από την άδεια λειτουργίας που της έχει χορηγηθεί. 
 

Τα παραπάνω αναφερόµενα, σύµφωνα µε το σχετικό έγγραφο της ∆/νσης 
Υγείας Νοµ. Μεσσηνίας (που συνοδεύει την παρούσα εισήγηση) και τις διατάξεις 
των άρθρων 6 & 38 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 την παραπάνω τροποποίηση 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.  

 Μετά τα παραπάνω αναφερόµενα και σύµφωνα µε το σχετικό έγγραφο της ∆/νσης 
Υγείας Νοµ. Μεσσηνίας, επειδή η αναφερόµενη 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 οριστικά η εν λόγω άδεια λειτουργίας 
καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος, και παρακαλούµε όπως τεθεί θέµα στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο Καλαµάτας, η οριστική αφαίρεση, της υπ’ αριθ. 
4589/2295/705/5-5-1999, άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος,  
«ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΧΟΝ∆ΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ∆ΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΠΟΤΩΝ», που 
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βρίσκεται στην οδό Λεΐκων 104, της εταιρείας «ΒΡΥΩΝΗΣ Α. ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», 
µε εκπρόσωπο τον Βρυώνη Νικόλαο, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 6 & 38 της 
Α1β/8577/1983 Υγειονοµικής ∆ιάταξης (ΦΕΚ 526 Β'), 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) 
 
 
 (Αριθµ. πρωτ. ∆ήµου: 10881/2006) 

Υπηρεσιακή Εισήγηση 

Οριστικής Αφαίρεσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήµατος 

Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος 

Σας γνωρίζουµε ότι η Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαµάτας, µε το υπ’ αριθ. 2021 
Φ. 701.24/17-4-2006 (αριθ. πρωτ. ∆ήµου 8228/26-4-2006) έγγραφό της, διαπίστωσε 
αντίστοιχα ελλείψεις-παραβάσεις Πυρασφάλειας στο κατάστηµα: 

«ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΗΣ ΜΕ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ», µε 
ονοµασία «Μετέωρο», της Φιλανδριανού Μαρίας χας Γεωργίου, που βρίσκεται στο 
∆. ∆. Βέργας ∆ήµου Καλαµάτας και το οποίο λειτουργεί σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 
804/18/26-801996, άδεια ίδρυσης και λειτουργίας που της έχει χορηγηθεί από την 
πρώην Κοινότητα Βέργας.  

Συγκεκριµένα η Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαµάτας, διαπίστωσε στο 
παραπάνω κατάστηµα τα εξής:  
• α) Να έχει λήξη το χορηγούµενο από την υπηρεσία της πιστοποιητικό 

πυρασφάλειας.  
• β) Να έχει γίνει αυθαίρετη κατ’ επέκταση προσθήκη 30,00 τ.µ. στο χώρο της 

κουζίνας. 
• γ) Να χρησιµοποιείται στο χώρο της κουζίνας υγραέριο για τις λειτουργικές της 

ανάγκες, χωρίς να αναφέρεται στην υπάρχουσα εγκεκριµένη µελέτη.  
 
 Τα παραπάνω αναφερόµενα σηµαίνουν και ανάκληση της χορηγηθείσας 
άδειας λειτουργίας καταστήµατος, καθώς στις χορηγούµενες άδειες ίδρυσης και 
λειτουργίας καταστηµάτων, αναφέρεται ότι οι ιδιοκτήτες είναι υποχρεωµένοι να 
συµµορφώνονται µε τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις και επίσης το 
πιστοποιητικό πυρασφάλειας, είναι απαραίτητο δικαιολογητικό για τη χορήγηση 
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος, η δε 
λήξη, έλλειψη αυτού κ.λ.π, συνεπάγεται την ανάκληση της άδειας λειτουργίας του 
καταστήµατος. 
 

Για την παραπάνω ανάκληση και τις ∆ιοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από τις 
ισχύουσες διατάξεις, η παραπάνω ειδοποιήθηκε εγγράφως µε το υπ’ αριθ. 9670/11-5-2006 
έγγραφό µας, προκειµένου να µας προσκοµίσει νέα βεβαίωση πυρασφάλειας της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και να εκφράσει τις απόψεις-αντιρρήσεις της σε περίπτωση 
που δεν συµφωνεί µε τα αναφερόµενα στο σχετικό έγγραφο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 
Καλαµάτας. 
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Στο παραπάνω έγγραφό µας η παραπάνω αναφερόµενη δεν ανταποκρίθηκε. 
 
Επειδή η εν λόγω εγκαλούµενη δεν έχει συµµορφωθεί στις διατάξεις της 

Πυροσβεστικής Νοµοθεσίας, καθώς και δεν ανταποκρίθηκε στο µε αριθ. 9670/11-5-2006 
έγγραφό µας, µε το οποία την καλούσαµε να προχωρήσει στην έκδοση νέου 
πιστοποιητικού πυρασφάλειας του καταστήµατός της: 

 
Προτείνουµε όπως αφαιρεθεί οριστικά η εν λόγω άδεια λειτουργίας 

καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος, και παρακαλούµε όπως τεθεί θέµα στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο Καλαµάτας, η οριστική αφαίρεση: 

Της µε αριθ. 804/18/26-801996, άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήµατος, «ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΗΣ ΜΕ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΦΕ-
ΜΠΑΡ», της Φιλανδριανού Μαρίας χας Γεωργίου, που βρίσκεται στο ∆. ∆. Βέργας 
∆ήµου Καλαµάτας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της Πυροσβεστικής Νοµοθεσίας, (3/1981 
Πυροσβεστική διάταξη όπως τροποποιήθηκε µε τις 3γ/1995 & 3δ/1995 Πυροσβεστικές 
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)» 

 
 
Ακολούθως το λόγο ζητούν οι κ.κ. Καννάς και Βρυώνης οι οποίοι παραβρίσκονται στη 
συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του παρόντος θέµατος, προκειµένου να ενηµερώσουν το Σώµα 
επί των περιπτώσεων των καταστηµάτων τους. 

 
Έχω κάνει αίτηση στην Πολεοδοµία για αλλαγή χρήσης τµήµατος υπογείου από 
Αποθήκη σε Εργαστήριο Ζαχαροπλαστικής και προσθήκη ορόφου µε χρήση 

Εργαστηρίου Ζαχαροπλαστικής.   
Ζητώ µια εβδοµάδα παράταση.  

 
Να αποσυρθεί το θέµα. 
 

∆εν γνωρίζαµε ότι χρειάζεται άδεια για πατατάκια. Τώρα το πληροφορηθήκαµε και 
ξεκινήσαµε τη διαδικασία αδειοδότησης.  

 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόµενα, µεταξύ των παρόντων κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας δηµοτικών 
συµβούλων, 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 

Ι.  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ο κ. Μπάκας Ιωάννης δηλώνει ΑΠΩΝ):  

Εγκρίνει την οριστική ανάκληση - αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος της Φιλανδριανού Μαρίας, 
«ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΗΣ ΜΕ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΦΕ – ΜΠΑΡ» µε 
ονοµασία «ΜΕΤΕΩΡΟ» που βρίσκεται στο ∆.∆. Βέργας ∆ήµου Καλαµάτας 
(αριθµός άδειας 804/18/26-8-1996 πρώην κοινότητας Βέργας). 

ΚΑΝΝΑΣ:   

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΒΡΥΩΝΗΣ: 
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ΙΙ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  (ο κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης τάσσεται ΚΑΤΑ) αναβάλει τη 
λήψη απόφασης για τις περιπτώσεις των:  

1. Σταυριανέα Ευαγγελίας σύζ. Αναστασίου, ιδιοκτήτριας καταστήµατος 
«ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟΥ», που βρίσκεται στην οδό Λακωνικής 198,      

2. Καννά Παντελή του Βασιλείου, ιδιοκτήτη καταστήµατος «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΠΡΑΤΗΡΙΟ», που βρίσκεται στην οδό ∆αµοφώντος 
16,   και 

3. εταιρείας ¨Βρυώνης Α. Νικόλαος & ΣΙΑ Ο.Ε.¨, ιδιοκτήτριας καταστήµατος 
«ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΧΟΝ∆ΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ∆ΩΝ ΚΑΙ ΜΗ 
ΠΟΤΩΝ», που βρίσκεται στην οδό Λεΐκων 104, 

 
οι οποίες θα επανέλθουν προς συζήτηση στην επόµενη συνεδρίαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

 
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. Γιαννακόπουλος ∆ιονύσιος  

  6. ∆ιασάκος Νικόλαος  

  7. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 

  8. Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος 

  9. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

  10. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  11. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

  12. Κουδούνης Αργύριος 

  13. Κουµουνδούρος Νικόλαος 

  14. Λαφαζάνος Γεώργιος 

  15. Μάλαµας Παναγιώτης  

  16. Μαλαπάνης Χρήστος  

  17. Μασούρας Γρηγόριος 

  18. Μαστοράκης ∆ηµήτριος 

  19. Μαυρέα Αικατερίνη 

  20. Μέλιος Ιωάννης 
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  21. Μπάκας ∆ηµήτριος 

  22. Μπάκας Ιωάννης  

  23. Μπαστακός Παναγιώτης 

  24. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

  25. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 

  26. Πασχάλης Γεώργιος 

  27. Πουλόπουλος ∆ηµήτριος 

  28. Σούµπλης Μιχαήλ  

  29. Τσακαλάκου Σταυρούλα 

  30. Χειλάς Ευάγγελος 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Καλαµάτα, 21  Ιουλίου 2006 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ 

 

Για τη Γραµµατεία του ∆.Σ. 
Χρήστος Αλεξανδρόπουλος 

 
 

 


