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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  16/2006 

 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ  410/2006 

 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 3η Αυγούστου 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. 16/28-07-2006 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) Βασιλάκη Γεωργία, 5) Γιαννακόπουλος ∆ιονύσιος, 6)  ∆ιασάκος Νικόλαος, 7) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος (αποχώρηση στην προ ηµερήσια διάταξης συζήτηση προκειµένου να εκπροσωπήσει 
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο στην αντιπολεµική εκδήλωση και επάνοδος στην υπ΄ αριθµ. 348 
απόφαση),  8) Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος, 9) Ηλιόπουλος Αθανάσιος (προσέλευση στην υπ΄ 
αριθµ. 331 απόφαση), 10) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 11) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 12) 
Κουδούνης Αργύριος, 13) Κουµουνδούρος Νικόλαος, 14) Λαφαζάνος Γεώργιος (αποχώρηση 
στην υπ΄ αριθµ. 372 απόφαση), 15) Μαλαπάνης Χρήστος, 16) Μασούρας Γρηγόριος,  17) 
Μέλιος Ιωάννης, 18) Μπάκας ∆ηµήτριος (προσέλευση στην υπ΄ αριθµ. 408 απόφαση, λόγω 
συµµετοχής του στην αντιπολεµική εκδήλωση), 19) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ΄ 
αριθµ. 372 απόφαση), 20) Μπαστακός Παναγιώτης, 21) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 22) 
Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 23) Πασχάλης Γεώργιος, 24) Πουλόπουλος ∆ηµήτριος, 25) Σπίνος 
Γεώργιος, 26) Τσακαλάκου Σταυρούλα και 27) Χειλάς Ευάγγελος. 
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Αργυροπούλου 
Βασιλική, 2) Κυριακόπουλος Γεώργιος, 3) Μάλαµας Παναγιώτης, 4) Μαστοράκης ∆ηµήτριος, 5) 
Μαυρέα Αικατερίνη, 6) Οικονοµόπουλος Βασίλειος, 7) Σούµπλης Μιχαήλ, και 8) Τσώλης 
Πέτρος.    
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται οι Πάρεδροι όλων των δηµοτικών διαµερισµάτων ήτοι Πηγών, 
Λαδά, Καρβελίου και Νέδουσας, κ.κ. Βαρελάς Γεώργιος, Βουτσής Γεώργιος, Μαρινάκης 
Σαράντος  (προσέλευση στην υπ΄ αριθµ. 376 απόφαση) και  Μπατσικούρας ∆ηµήτριος 
αντίστοιχα. 
 
 
 
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 51ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Παράταση λειτουργίας µουσικής σε καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος.   
 
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στα από α) 5-6-2006, β) 23-6-2006 και γ) 
18-7-2006 υπηρεσιακά σηµειώµατα του Γραφείου Καταστηµάτων, του Τµήµατος ∆ιοίκησης 
του ∆ήµου Καλαµάτας, τα οποία αναλυτικά έχουν ως εξής:  
 
α) (το από 5-6-2006) 

Υπηρεσιακό Σηµείωµα 

Παράτασης Λειτουργίας Μουσικής σε Κατάστηµα Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος 
 

Σας διαβιβάζουµε συνηµµένα την αίτηση του: 
Μητρόπουλου Γεωργίου του Θεοδώρου, µε ηµεροµηνία 2-6-2006 (αριθ. πρωτ. 

∆ήµου 11430/2-6-2006), ιδιοκτήτη καταστήµατος «ΟΠΕΝ ΜΠΑΡ», το οποίο βρίσκεται στο ∆. 
∆. Βέργας ∆ήµου Καλαµάτας, που κατατέθηκε στην υπηρεσία µας, µε την οποία αιτείται 
όπως το ωράριο λειτουργίας µουσικών οργάνων, που αναφέρεται στη συνηµµένη άδειες 
µουσικής που του έχει χορηγηθεί και αφορά το παραπάνω κατάστηµά του, παραταθεί 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, µέχρι την 02:00΄ ώρα. 

Επί των παραπάνω σας γνωρίζοµε ότι: 

  Σύµφωνα µε την 351/95 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία ελήφθη µετά από 
σχετικά αιτήµατα ενδιαφεροµένων, ορίστηκε όπως η ώρα λήξης µουσικής στα στεγασµένα 
καταστήµατα είναι η 02:00΄ ώρα, ενώ για τα µη στεγασµένα ισχύει η προηγούµενη 
απόφαση 193/95 που ορίζει σαν ώρα λήξης της µουσικής σ’ αυτά την 01:00΄ ώρα. 

  Σύµφωνα µε το άρθρο 3 της 3/1996 (ΦΕΚ 15 Β’) Αστυνοµικής διάταξης, «η ανωτέρω 
ώρα  µπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτηση ενδιαφεροµένων, ανάλογα µε το είδος 
των µουσικών οργάνων και τη θέση του κέντρου σε σχέση µε τους γύρω κατοικηµένους 
χώρους, για τα κέντρα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο µέχρι την 03:00΄ ώρα και 
για τα κέντρα που λειτουργούν σε ανοικτό χώρο µέχρι την 02:00΄ ώρα, µε την 
προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται  η ησυχία των περιοίκων». 

  Στην προκειµένη περίπτωση η σχετική αίτηση αναφέρεται, σε κατάστηµα που 
λειτουργεί σε ανοικτό-υπαίθριο χώρο και ζητείται η παράταση του ωραρίου λειτουργίας 
µουσικής, µέχρι την 02:00΄ ώρα, σύµφωνα µε την 3/1996 αστυνοµική διάταξη. 

  Επιπλέον σας γνωρίζουµε ότι µέχρι σήµερα, δεν έχουν βεβαιωθεί από την Αστυνοµία ή 
άλλη αρµόδια αρχή, παραβάσεις διατάραξης κοινής ησυχίας στο παραπάνω κατάστηµα.     

Μετά τα παραπάνω αναφερόµενα, παρακαλούµε όπως θέσετε το αίτηµα των 
ενδιαφερόµενων, στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο προκειµένου να αποφασίσει  σχετικά.    

      

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΙΒΑΣ 

 
Συνηµµένα: 
� Σχετική αίτηση ενδιαφεροµένου- 

φωτοαντίγραφο άδειας µουσικής 

 
 
β) (το από 23-6-2006) 
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Υπηρεσιακό Σηµείωµα 

Παράτασης Λειτουργίας Μουσικής σε Κατάστηµα Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος 
 

Σας διαβιβάζουµε συνηµµένα φωτοαντίγραφο της αίτησης του: 
Χριστόπουλου Κων/νου του Φίλιππα, µε ηµεροµηνία 20-6-2006 (αριθ. πρωτ. 

∆ήµου 12687/20-6-2006), ιδιοκτήτη καταστήµατος «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ», που βρίσκεται στην οδό 
Φαρών 192 στην Καλαµάτα, που κατατέθηκε στην υπηρεσία µας, µε την οποία αιτείται όπως 
το ωράριο λειτουργίας µουσικών οργάνων, που αναφέρεται στη συνηµµένη άδειες µουσικής 
που του έχει χορηγηθεί και αφορά το παραπάνω κατάστηµά του, παραταθεί σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις, µέχρι την 03:00΄ ώρα. 

Επί των παραπάνω σας γνωρίζοµε ότι: 

  Σύµφωνα µε την 351/95 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία ελήφθη µετά από 
σχετικά αιτήµατα ενδιαφεροµένων, ορίστηκε όπως η ώρα λήξης µουσικής στα στεγασµένα 
καταστήµατα είναι η 02:00΄ ώρα, ενώ για τα µη στεγασµένα ισχύει η προηγούµενη 
απόφαση 193/95 που ορίζει σαν ώρα λήξης της µουσικής σ’ αυτά την 01:00΄ ώρα. 

  Σύµφωνα µε το άρθρο 3 της 3/1996 (ΦΕΚ 15 Β’) Αστυνοµικής διάταξης, «η ανωτέρω 
ώρα  µπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτηση ενδιαφεροµένων, ανάλογα µε το είδος 
των µουσικών οργάνων και τη θέση του κέντρου σε σχέση µε τους γύρω κατοικηµένους 
χώρους, για τα κέντρα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο µέχρι την 03:00΄ ώρα και 
για τα κέντρα που λειτουργούν σε ανοικτό χώρο µέχρι την 02:00΄ ώρα, µε την 
προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται  η ησυχία των περιοίκων». 

  Στην προκειµένη περίπτωση η σχετική αίτηση αναφέρεται, σε κατάστηµα που 
λειτουργεί σε κλειστό (στεγασµένο) χώρο, και ζητείται η παράταση του ωραρίου 
λειτουργίας µουσικής, µέχρι την 03:00΄ ώρα, σύµφωνα µε την 3/1996 αστυνοµική διάταξη. 

  Επιπλέον σας γνωρίζουµε ότι µέχρι σήµερα, δεν έχουν βεβαιωθεί από την Αστυνοµία ή 
άλλη αρµόδια αρχή, παραβάσεις διατάραξης κοινής ησυχίας στο παραπάνω κατάστηµα.     

Μετά τα παραπάνω αναφερόµενα, παρακαλούµε όπως θέσετε το αίτηµα των 
ενδιαφερόµενων, στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο προκειµένου να αποφασίσει  σχετικά.    

      

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΙΒΑΣ 

Συνηµµένα: 
� Φωτοαντίγραφα σχετικής αίτησης 

ενδιαφεροµένου-άδειας µουσικής &  

άδειας λειτουργίας καταστήµατος 

 
 
γ) (το από 18-7-2006) 
 

Υπηρεσιακό Σηµείωµα 

Παράτασης Λειτουργίας Μουσικής σε Κατάστηµα Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος 
 

Σας διαβιβάζουµε συνηµµένα την αίτηση της: 
Εταιρείας «ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», µε εκπρόσωπο τον Μανέττα 

Χαράλαµπο, µε ηµεροµηνία 18-7-2006 (αριθ. πρωτ. ∆ήµου 14932/18-7-2006), ιδιοκτήτριας 
καταστήµατος «ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ-ΟΠΕΝ ΜΠΑΡ», το οποίο βρίσκεται στο ∆. ∆. 
Βέργας ∆ήµου Καλαµάτας, που κατατέθηκε στην υπηρεσία µας, µε την οποία αιτείται όπως 
το ωράριο λειτουργίας µουσικών οργάνων, που αναφέρεται στη συνηµµένη άδειες µουσικής 
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που του έχει χορηγηθεί και αφορά το παραπάνω κατάστηµά του, παραταθεί σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις, µέχρι την 02:00΄ ώρα. 

Επί των παραπάνω σας γνωρίζοµε ότι: 

  Σύµφωνα µε την 351/95 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία ελήφθη µετά από 
σχετικά αιτήµατα ενδιαφεροµένων, ορίστηκε όπως η ώρα λήξης µουσικής στα στεγασµένα 
καταστήµατα είναι η 02:00΄ ώρα, ενώ για τα µη στεγασµένα ισχύει η προηγούµενη 
απόφαση 193/95 που ορίζει σαν ώρα λήξης της µουσικής σ’ αυτά την 01:00΄ ώρα. 

  Σύµφωνα µε το άρθρο 3 της 3/1996 (ΦΕΚ 15 Β’) Αστυνοµικής διάταξης, «η ανωτέρω 
ώρα  µπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτηση ενδιαφεροµένων, ανάλογα µε το είδος 
των µουσικών οργάνων και τη θέση του κέντρου σε σχέση µε τους γύρω κατοικηµένους 
χώρους, για τα κέντρα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο µέχρι την 03:00΄ ώρα και 
για τα κέντρα που λειτουργούν σε ανοικτό χώρο µέχρι την 02:00΄ ώρα, µε την 
προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται  η ησυχία των περιοίκων». 

  Στην προκειµένη περίπτωση η σχετική αίτηση αναφέρεται, σε κατάστηµα που 
λειτουργεί σε ανοικτό-υπαίθριο χώρο και ζητείται η παράταση του ωραρίου λειτουργίας 
µουσικής, µέχρι την 02:00΄ ώρα, σύµφωνα µε την 3/1996 αστυνοµική διάταξη. 

  Επιπλέον σας γνωρίζουµε ότι µέχρι σήµερα, δεν έχουν βεβαιωθεί από την Αστυνοµία ή 
άλλη αρµόδια αρχή, παραβάσεις διατάραξης κοινής ησυχίας στο παραπάνω κατάστηµα.     

Μετά τα παραπάνω αναφερόµενα, παρακαλούµε όπως θέσετε το αίτηµα των 
ενδιαφερόµενων, στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο προκειµένου να αποφασίσει  σχετικά.    

      

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΙΒΑΣ 

Συνηµµένα: 
� Σχετική αίτηση ενδιαφεροµένου- 

φωτοαντίγραφο άδειας µουσικής 

 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση αφού λαµβάνει υπόψη του την 
παραπάνω εισήγηση, τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 2218/1994, του άρθρου 24 του 
∆.Κ.Κ. (Π.∆. 410/95) και τις διατάξεις του άρθρου 3 της υπ.  αριθµ. 3/1996 (ΦΕΚ 15Β/12-1-96) 
Αστυνοµικής ∆ιάταξης σύµφωνα µε τα οποία : «η ανωτέρω ώρα µπορεί να παραταθεί ύστερα 
από αίτηση ενδιαφεροµένων, ανάλογα µε το είδος των µουσικών οργάνων και τη θέση του 
κέντρου σε σχέση µε τους γύρω κατοικηµένους χώρους, για τα κέντρα που λειτουργούν σε 
κλειστό χώρο µέχρι την 03.00 ώρα και για τα κέντρα που λειτουργούν σε ανοικτό χώρο µέχρι 
την 02.00 ώρα, µε την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων»,  
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
 
Ι. Εγκρίνει την παράταση ωραρίου λειτουργίας µουσικής στα παρακάτω 

καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος  µέχρι την 2:00 πρωινή από την 1:00 
πρωινή ώρα που ολοκληρώνεται η λειτουργία τους σήµερα: 

 
α) «ΟΠΕΝ – ΜΠΑΡ» που βρίσκεται στο ∆.∆. Βέργας ∆ήµου Καλαµάτας, 

ιδιοκτησίας Μητρόπουλου Γεωργίου του Θεοδώρου και 
β) «ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΟΠΕΝ ΜΠΑΡ» που βρίσκεται στο ∆.∆. Βέργας 

∆ήµου Καλαµάτας, ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» 
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ΙΙ. Εγκρίνει την παράταση ωραρίου λειτουργίας µουσικής στο παρακάτω κατάστηµα 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος  µέχρι την 3:00 πρωινή από την 2:00 πρωινή ώρα 
που ολοκληρώνεται η λειτουργία του σήµερα: 

      «ΚΑΦΕ - ΜΠΑΡ» που βρίσκεται στην οδό Φαρών 192 στην Καλαµάτα, 
ιδιοκτησίας Χριστόπουλου Κων/νου του Φίλιππα.  

 

ΙΙΙ. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι 193 & 351/1995 προηγούµενες αποφάσεις 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. Βασιλάκη Γεωργία 

  4. Γιαννακόπουλος ∆ιονύσιος  

  5. ∆ιασάκος Νικόλαος  

  6. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 

  7. Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος 

  8. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

  9. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  10. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

  11. Κουδούνης Αργύριος 

  12. Κουµουνδούρος Νικόλαος 

  13. Λαφαζάνος Γεώργιος 

  14. Μαλαπάνης Χρήστος  

  15. Μασούρας Γρηγόριος 

  16. Μέλιος Ιωάννης 

  17. Μπάκας ∆ηµήτριος 

  18. Μπάκας Ιωάννης  

  19. Μπαστακός Παναγιώτης 

  20. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

  21. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 

  22. Πασχάλης Γεώργιος 

  23. Πουλόπουλος ∆ηµήτριος 

  24. Σπίνος Γεώργιος 
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  25. Τσακαλάκου Σταυρούλα 

  26. Χειλάς Ευάγγελος 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Καλαµάτα, 25 Αυγούστου 2006 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ 

 

Για τη Γραµµατεία του ∆.Σ. 
Όλγα Παναγιωτοπούλου 

 


