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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  2/2007 

 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ  007/2007  

 
 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 18η Ιανουαρίου 2007, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 7:00 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. 2/12-1-2007 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, 

ως Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 4) 

Γουρδέας Ανδρέας, 5) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 6) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος 

Ιωάννης, 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 (προσέλευση στην υπ΄ αριθµ. 006 απόφαση) και  26) 

Τσερώνης Κωνσταντίνος. 

 
 
∆εν παραβρίσκεται, αν και κλήθηκε νόµιµα, ο δηµοτικός σύµβουλος κ.  Αλευράς ∆ιονύσιος 
λόγω ασθένειας. 
 
 
 
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 : 

 Ορισµός µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σε προβλεπόµενες από ισχύουσες διατάξεις 
επιτροπές – Ορισµός επιτροπών ∆ηµοτικού Συµβουλίου που σχετίζονται µε τη λειτουργία των 

καταστηµάτων της πόλης. 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος Καλαµάτας κ. Μπασακίδης Νικόλαος αναφέρεται στην 
υπ’ αριθ. πρωτ. 673/11-1-2007 εισήγηση του Προϊσταµένου Τµήµατος ∆ιοίκησης του ∆ήµου 
Καλαµάτας κ. Παναγιώτη Ηλ. Κουτίβα, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
«ΘΕΜΑ : Ορισµός µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σε προβλεπόµενες από ισχύουσες 

διατάξεις επιτροπές - Ορισµός Επιτροπών ∆ηµοτικού Συµβουλίου που σχετίζονται µε 
τη λειτουργία των καταστηµάτων της πόλης  

 
 
   Κύριε ∆ήµαρχε σχετικά  µε το θέµα σας γνωρίζω τα εξής: 
 
Α. Με την 105/2003 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας, είχαν οριστεί ορισµένοι 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι σαν εκπρόσωποι του ∆ήµου, σε επιτροπές που συστήνονται από το Νοµάρχη ή 
τον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας, σύµφωνα µε ισχύουσες διατάξεις, που αναφέρονται στις επί 
µέρους παραγράφους της παρούσας εισήγησης, το αρµόδιο όργανο που θα χορηγεί προθεσµίες 
κατάθεσης δικαιολογητικών στα λειτουργούντα χωρίς άδεια καταστήµατα πριν τη σφράγισή τους και 
επίσης ορισµένες επιτροπές προβλεπόµενες από επί µέρους διατάξεις και από τις διατάξεις του άρθρου 
25 του Π.∆. 410/1995 όπως συµπληρώθηκε-τροποποιήθηκε µεταγενέστερα.  

Οι εκπρόσωποι του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και οι Επιτροπές αυτές ήταν: 

1. Εκπρόσωπος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου στην επιτροπή του άρθρου 8 του Ν. 1590/86 (ΦΕΚ 49 Α΄), 
(άρθρο 25 παρ. 13 Π.∆. 410/1995), κατάσχεση και πώληση ζώων, ύστερα από απόφαση Νοµάρχη, 
είχε οριστεί ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Μπαστακός Παναγιώτης, µε αναπληρωτή του τον επίσης 
δηµοτικό σύµβουλο κ. Αλοίµονο Ιωάννη. 

2. Εκπρόσωπος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου στις επιτροπές του άρθρου 15 του Ν. 1579/85 (ΦΕΚ 217 
Α΄), «ελέγχου σταυλισµών και επιχειρήσεων επεξεργασίας ζωϊκών προϊόντων» και της παρ. 1 της 
ΦΓ4ε/5258/17-6-1970 (ΦΕΚ 426 Β΄), Υγειονοµικής ∆ιάταξης, «καθορισµός προϋποθέσεων 
λειτουργίας εργαστηρίων αισθητικής κ.λ.π.», είχε οριστεί ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Μπαστακός 
Παναγιώτης, µε αναπληρωτή του τον επίσης δηµοτικό σύµβουλο κ. Αλοίµονο Ιωάννη. 

3. Εκπρόσωποι του ∆ηµοτικού Συµβουλίου στο πρωτοβάθµιο και δευτεροβάθµιο συµβούλιο 
(επιθεωρήσεως θεάτρων, κινηµατογράφων, επιχειρήσεων ψυχαγωγικών παιχνιδιών κάθε φύσεως και 
παρεµφερών επιχειρήσεων), που προβλέπονται από τους Α.Ν. 445/37 και 446/37, (άρθρο 25 παρ. 12 
Π.∆. 410/1995), οι οποίοι εκτελούν καθήκοντα Προέδρου των παραπάνω συµβουλίων  και είναι 
αρµόδιοι για τη σύγκλησή τους για τη διενέργεια τακτικών ή εκτάκτων επιθεωρήσεων, καθώς και 
για τον έλεγχο των επιχειρήσεων που αναφέρονται, στο Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202 Α’) και το Π.∆. 
12/2005 (ΦΕΚ 10 Β΄) Υπαίθριο Εµπόριο, όπως ισχύει σήµερα, είχαν οριστεί οι δηµοτικοί σύµβουλοι 
για µεν το πρωτοβάθµιο συµβούλιο, ο κ. Κυριακόπουλος Γεώργιος µε αναπληρωτή του τον κ. 
Ηλιόπουλο Παναγιώτη για δε το δευτεροβάθµιο συµβούλιο, ο κ. ∆ιακαιουλάκος Βασίλειος, µε 
αναπληρωτή του τον κ. Μανωλόπουλο Νικόλαο. Στην ίδια επιτροπή είχε οριστεί γραµµατέας ο 
δηµοτικός υπάλληλος Σαρακινός Ιωάννης µε αναπληρωτή του τον Αναστόπουλο Αντώνιο, επίσης 
δηµοτικό υπάλληλο. 

4. Εκπρόσωπος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στην επιτροπή της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 2734/99 
(ΦΕΚ 161 Α’),  «περί ελέγχου αδειών εγκατάστασης και χρήσης οικήµατος, από εκδιδόµενα µε 
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αµοιβή πρόσωπα», είχε οριστεί ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Γιαννακόπουλος ∆ιονύσιος, µε 
αναπληρωτή του τον επίσης δηµοτικό σύµβουλο κ. Μέλιο Ιωάννη. 

5. Επιτροπή σφράγισης των άνευ άδειας λειτουργούντων καταστηµάτων, επιχειρήσεων κ.λ.π., καθώς 
και των καταστηµάτων στα οποία επιβάλλονται διοικητικές ποινές. (Άρθρο 25 παρ. 5 Π.∆. 
410/1995). 

• Μέλη της παραπάνω επιτροπής είχαν οριστεί οι: 
• α) κ. Νταγιόπουλος Γεώργιος - (πρώην Αντιδήµαρχος) Πρόεδρος της επιτροπής, µε αναπληρωτή του 
τον κ. Λαφαζάνο Γεώργιο (δηµοτικό σύµβουλο), β) κ. Ηλιόπουλος Αθανάσιος -(δηµοτικός 
σύµβουλος), µε αναπληρωτή του τον κ. Λευθεριώτη Ευστάθιο (επίσης δηµοτικό σύµβουλο), και οι 
υπάλληλοι γ) Βοσνάκης Κλεάνθης, δ) Πράττης Παναγιώτης, ε) Λαδάς Γεώργιος και στ) Μαυρέας 
Αντώνιος. Χρέη γραµµατέα εκτελούσε ο, η υπάλληλος του ιδιαίτερου γραφείου του Αντιδηµάρχου 
κ. Νταγιόπουλου. 

• Η σύνθεση της παραπάνω επιτροπής, τροποποιήθηκε ως προς το σκέλος που αφορά τη συµµετοχή 
υπαλλήλων, µε την 360/2003 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου και την 13172/5295/24-7-2003 
απόφαση ∆ηµάρχου, ορίζοντας σαν µέλη τους: α) Βοσνάκη Κλεάνθη, β) Γεωργίου Ευαγγελία, γ) 
Καλογερόπουλο ∆ηµήτριο, δ) Καρµοίρη Ελευθέριο, ε) Μανουσιώτη Πέτρο και στ) Σαρδέλη 
Γεώργιο, (άτυπα δηµοτικοί αστυνόµοι), από τους οποίους τουλάχιστον τρεις (3) υπέγραφαν στη 
σχετική έκθεση σφράγισης και συµµετείχαν κάθε φορά στην ορισµένη ηµεροµηνία εκτέλεσης της 
σχετικής απόφασης. 

6. Αρµόδιο όργανο που χορηγούσε προθεσµίες κατάθεσης δικ/κων κ.λ.π., στα λειτουργούντα χωρίς 
άδεια καταστήµατα πριν τη σφράγισή τους, είχε οριστεί ο πρώην Αντιδήµαρχος κ. Νταγιόπουλος 
Γεώργιος. 

7. Στην επιτροπή που ήταν αρµόδια, για το κλείσιµο των επιχειρήσεων των Α.Ν. 445/37 (ΦΕΚ 22 Α΄) 
και 446/37 (ΦΕΚ 23 Α΄), όπως συµπληρώθηκαν - τροποποιήθηκαν µεταγενέστερα, 
(κινηµατογράφων, θεάτρων, κέντρων διασκέδασης άνω των 200 θέσεων κ.λ.π.), όπου προβλέπεται, 
καθώς και των ψυχαγωγικών παιχνιδιών κάθε φύσεως, (άρθρο 25 παρ. 8 Π.∆. 410/1995), είχαν 
οριστεί τα ίδια µέλη που ήταν αρµόδια για τη σφράγιση των άνευ άδειας λειτουργούντων 
καταστηµάτων και των καταστηµάτων στα οποία επιβάλλονται διοικητικές ποινές. (Η επιτροπή που 
αναφέρουµε παραπάνω παρ. 5).  

8. Στην επιτροπή που ήταν αρµόδια, για την εκτέλεση των διοικητικών κυρώσεων στα καταστήµατα 
διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, (σφράγιση καταστηµάτων ή σφράγιση τεχνικών 
παιγνίων), σύµφωνα µε το άρθρο 9 της 1125278/1435/Τ&ΕΦ/3-12-1997 απόφασης Υπουργών 
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Αποκέντρωσης και Οικονοµικών και το 51264/12-12-97 
έγγραφο ΥΠ.ΕΣ.∆.∆. & Α., είχαν οριστεί τα ίδια µέλη που ήταν αρµόδια για τη σφράγιση των άνευ 
άδειας λειτουργούντων καταστηµάτων και των καταστηµάτων στα οποία επιβάλλονται διοικητικές 
ποινές. (Η επιτροπή που αναφέρουµε παραπάνω παρ. 5). (Είναι περιττό νοµίζω να αναφέρουµε ότι 
στα τεχνικά παίγνια έχει αποµείνει µόνο η χορήγηση αδειών για παιχνιόχαρτα, καθώς τα 
ηλεκτρονικά απαγορεύτηκαν µε το Ν. 3037/2002). 

9. Στην επιτροπή που ήταν αρµόδια για την εκτέλεση των διοικητικών κυρώσεων, στα καταστήµατα 
εκµισθώσεως µοτοποδηλάτων (κάτω των 50cc) και ποδηλάτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 
2647/1998 (ΦΕΚ 237 Α΄) και της 1/1994 (ΦΕΚ 178 Β΄) Αστυνοµικής ∆ιάταξης, είχαν οριστεί τα 
ίδια µέλη που ήταν αρµόδια για τη σφράγιση των άνευ άδειας λειτουργούντων καταστηµάτων και 
των καταστηµάτων στα οποία επιβάλλονται διοικητικές ποινές. (Η επιτροπή που αναφέρουµε 
παραπάνω παρ. 5). 

10. Στην επιτροπή που ήταν αρµόδια, για τον προέλεγχο των αιτηµάτων για χορήγηση αδειών 
διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, σύµφωνα µε το άρθρο 2 της 1125278/1435/Τ&ΕΦ/3-
12-1997 απόφασης Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Αποκέντρωσης και 
Οικονοµικών και το 51264/12-12-97 έγγραφο ΥΠ.ΕΣ.∆.∆. & Α. – µετά από εξουσιοδότηση του ∆. 
Σ., (µε την ίδια απόφαση-105/2003), ο κ. ∆ήµαρχος όρισε τρεις υπαλλήλους, τους Σαρακινό Ιωάννη, 
Παπαδόπουλο Αντώνη και Φράγκο ∆ηµήτριο. 

• Το παραπάνω όργανο σε όλους τους προελέγχους υπέβαλλε σχετική έκθεση εφ΄ όσον κατά τον 
έλεγχο ήταν παρόντα τα δύο (2) τουλάχιστον µέλη του. 
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• Ο έλεγχος αφορά τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 1, παρ. 2, της  1125278/1435/Τ&ΕΦ/3-12-1997 
απόφασης Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Αποκέντρωσης και Οικονοµικών καθώς 
και στο άρθρο 3 παρ. 5, της ίδιας απόφασης. 

Β.  Με την 104/2004 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου, είχε εγκριθεί η σύσταση επιτροπής ελέγχου 
επιχειρήσεων Προσφοράς Υπηρεσιών ∆ιαδικτύου, στις οποίες χορηγείται άδεια λειτουργίας σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του Ν. 3037/2002 (ΦΕΚ 174 Α’) και της µε αριθ. 1107414/1491/Τ. & Ε.Φ./26-11-2003 
(ΦΕΚ 1827 Β’) Κ.Υ.Α.. Έργο της επιτροπής ήταν η εξέταση των προϋποθέσεων της περ. Β της παρ. 2 
του άρθρου 1 της παραπάνω ΚΥΑ. Μέλη της επιτροπής είχαν οριστεί, ο κ. Νταγιόπουλος Γεώργιος - 
(πρώην Αντιδήµαρχος) Πρόεδρος της επιτροπής και οι Φράγκος ∆ηµήτριος και Αναστόπουλος 
Αντώνιος, δηµοτικοί υπάλληλοι. 

Γ. Με την 15293/30-8-2005 απόφαση ∆ηµάρχου, είχε οριστεί ο κ. Νταγιόπουλος Γεώργιος - (πρώην 
Αντιδήµαρχος), Πρόεδρος της επιτροπής χορήγησης παραγωγικών βεβαιώσεων ∆ήµου Καλαµάτας, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202 Α΄), του Π.∆. 58/2005 (ΦΕΚ 87 Α΄) και της 
3123/25-7-2005 απόφασης Νοµάρχη Μεσσηνίας. Γραµµατέας της παραπάνω επιτροπής είχε οριστεί ο 
δηµοτικός υπάλληλος Καννάς Ευστάθιος, µε αναπληρωτή του, τον επίσης δηµοτικό υπάλληλο 
Αλεξανδρόπουλο Χρήστο. 

∆. Επίσης σας γνωρίζουµε ότι δεν είχε οριστεί: 
1. Το αρµόδιο όργανο για την εκτέλεση των διοικητικών κυρώσεων, στα καταστήµατα και 

επιχειρήσεις που λειτουργούν Παιδότοποι. (Σε περίπτωση σφράγισης καταστήµατος κλπ, 
επιλαµβανόταν η επιτροπή σφράγισης καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος). 

2. Το αρµόδιο όργανο για την εκτέλεση των διοικητικών κυρώσεων, στα οικήµατα, των 
εκδιδοµένων µε αµοιβή προσώπων. (Σε περίπτωση σφράγισης καταστήµατος κλπ, 
επιλαµβανόταν η επιτροπή σφράγισης καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος). 

3. Το αρµόδιο όργανο για την εκτέλεση των διοικητικών κυρώσεων, στα Εργαστήρια 
∆ερµατοστιξίας (Τατουάζ). (Σε περίπτωση σφράγισης καταστήµατος κλπ, επιλαµβανόταν η 
επιτροπή σφράγισης καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος). 

 
Μετά τα παραπάνω αναφερόµενα και σύµφωνα µε τις νέες διατάξεις του ∆ηµοτικού-

Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006), άρθρα 75, 80 & 81, για την εύρυθµη λειτουργία του Γραφείου 
Καταστηµάτων του Τµήµατος ∆ιοίκησης και των σχετικών επιτροπών που προβλέπονται από 
ειδικές διατάξεις, εισηγούµαι όπως µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου οριστούν οι 
εκπρόσωποι του ∆ηµοτικού Συµβουλίου όπου απαιτείται και συσταθούν οι σχετικές επιτροπές, 
όπως παρακάτω:  
Α1. Ορισµός ενός δηµοτικού συµβούλου µε τον αναπληρωτή του, στην επιτροπή του άρθρου 8 του 
Ν. 1590/86 (ΦΕΚ 49 Α΄), «κατάσχεση και πώληση ζώων, ύστερα από απόφαση Νοµάρχη». 

Α2. Ορισµός ενός δηµοτικού συµβούλου, µε τον αναπληρωτή του, στις επιτροπές του άρθρου 15 
του Ν. 1579/85 (ΦΕΚ 217 Α΄), «ελέγχου σταυλισµών και επιχειρήσεων επεξεργασίας ζωϊκών 
προϊόντων» και της παρ. 1 της ΦΓ4ε/5258/17-6-1970 (ΦΕΚ 426 Β΄), Υγειονοµικής ∆ιάταξης 
«καθορισµός προϋποθέσεων λειτουργίας εργαστηρίων αισθητικής κ.λ.π.».  

Α3. Ορισµός δύο δηµοτικών συµβούλων (ένας για κάθε συµβούλιο), µε τους αναπληρωτές τους, 
στο πρωτοβάθµιο και δευτεροβάθµιο συµβούλιο επιθεωρήσεως, θεάτρων, κινηµατο-γράφων, 
επιχειρήσεων ψυχαγωγικών παιχνιδιών κάθε φύσεως και παρεµφερών επιχειρήσεων, που 
προβλέπονται από τους Α.Ν. 445/37 & 446/37, οι οποίοι εκτελούν καθήκοντα Προέδρου των 
παραπάνω συµβουλίων και είναι αρµόδιοι για την σύγκλησή τους, για τη διενέργεια τακτικών ή 
εκτάκτων επιθεωρήσεων, καθώς και για τον έλεγχο των επιχειρήσεων που αναφέρονται, στο Ν. 
3377/2005 (ΦΕΚ 202 Α’) και το Π.∆. 12/2005 (ΦΕΚ 10 Β΄), «Υπαίθριο Εµπόριο», όπως ισχύει 
σήµερα και τον ορισµό γραµµατέα στα παραπάνω συµβούλια.  

• Για τη θέση του γραµµατέα, προτείνουµε τον υπάλληλο του γραφείου καταστηµάτων Μακρή 
Παναγιώτη, µε αναπληρωτή του, τον επίσης υπάλληλο του γραφείου καταστηµάτων  Αναστόπουλο 
Αντώνιο. 

Α4. Ορισµός ενός δηµοτικού συµβούλου, µε τον αναπληρωτή του, σαν µέλος της επιτροπής της 
παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 2734/99 (ΦΕΚ 161 Α’), «περί ελέγχου αδειών εγκατάστασης και χρήσης 
οικήµατος, από εκδιδόµενα µε αµοιβή πρόσωπα». 
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Α5. Ορισµός Αντιδηµάρχου ή δηµοτικού συµβούλου, ο οποίος θα εκτελεί καθήκοντα προέδρου, µε 
τον αναπληρωτή του, στην επιτροπή χορήγησης παραγωγικών βεβαιώσεων ∆ήµου Καλαµάτας, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202 Α΄), του Π.∆. 51/2006 (ΦΕΚ 53 Α΄) και της 
3123/25-7-2005 απόφασης Νοµάρχη Μεσσηνίας. Γραµµατέα της παραπάνω επιτροπής προτείνουµε 
τον δηµοτικό υπάλληλο Καννά Ευστάθιο, µε αναπληρωτή του, τον επίσης δηµοτικό υπάλληλο Λαδά 
Γεώργιο. 

Α6. Ορισµός Αντιδηµάρχου ή δηµοτικού συµβούλου, ο οποίος θα εκτελεί καθήκοντα προέδρου, µε 
τον αναπληρωτή του και δύο (2) υπαλλήλων µε τους αναπληρωτές τους, σαν αρµόδιο όργανο για 
τον προέλεγχο των αιτηµάτων για χορήγηση αδειών διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων 
(παιγνιόχαρτα) και επιχειρήσεων Προσφοράς Υπηρεσιών ∆ιαδικτύου (Ίντερνετ), σύµφωνα µε το 
άρθρο 2 της 1125278/1435/Τ&ΕΦ/3-12-1997 απόφασης ΥΠ.ΕΣ.∆.∆ &Α και Οικονοµικών, το 
51264/12-12-97 έγγραφο ΥΠ.ΕΣ.∆.∆&Α και την µε αριθ. 1107414/1491/Τ. & Ε.Φ./26-11-2003 
(ΦΕΚ 1827 Β’) Κ.Υ.Α.. 

• Ο έλεγχος θα αφορά τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 1, παρ. 2, της  1125278/1435/Τ&ΕΦ/3-12-1997 
απόφασης ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.&Α. και Οικονοµικών καθώς και στο άρθρο 3 παρ. 5 της ίδιας απόφασης 
(άδεια παιγνιόχαρτων) και επίσης τα διαλαµβανόµενα στην περ. Β της παρ. 2 του άρθρου 1 της 
παραπάνω 1107414/1491/Τ. & Ε.Φ./26-11-2003 ΚΥΑ (άδειες Ίντερνετ).  

• Από πλευράς υπαλλήλων προτείνουµε τους, Φράγκο ∆ηµήτριο (τεχνολόγο µηχανικό της Τ.Υ.) και 
Μακρή Παναγιώτη (υπάλληλο του γραφείου καταστηµάτων), µε αναπληρωτές τους, τους Αλεβίζο 
Ιωάννη (εργοδηγό της Τ.Υ.) και Αναστόπουλο Αντώνιο (υπάλληλο του γραφείου καταστηµάτων). 

 
Β1. Τον ορισµό του αρµοδίου οργάνου, για τη σφράγιση και τη εκτέλεση των διοικητικών 

πράξεων, όλων των καταστηµάτων και επιχειρήσεων δικαιοδοσίας ∆ήµου Καλαµάτας,  
σύµφωνα µε την παρ. 7 του άρθρου 80 του Ν. 3463/2006.  

• Προτείνουµε όπως οριστεί µια επιτροπή µε πρόεδρο Αντιδήµαρχο ή δηµοτικό σύµβουλο και τον 
αναπληρωτή του, (ο οποίος θα δίνει την εντολή σφράγισης) και 5 ή 6 υπαλλήλους του ∆ήµου, 
από τους εκτελούντες άτυπα καθήκοντα δηµοτικού αστυνόµου, (για αντικατάστασή τους σε 
περίπτωση απουσίας, λόγω άδειας, ασθένειας κλπ - δηλαδή τους 1) Πετρόπουλο Γεώργιο, 2) 
Γεωργίου Ευαγγελία, 3) Καλογερόπουλο ∆ηµήτριο, 4) Καρµοίρη Ελευθέριο, 5) Μανουσιώτη Πέτρο 
και 6) Σαρδέλη Γεώργιο), εκ των οποίων τρεις (3) θα παρευρίσκονται υποχρεωτικά και θα 
υπογράφουν τη σχετική έκθεση σφράγισης, στις περιπτώσεις σφράγισης, προσωρινής 
αφαίρεσης άδειας κ.λ.π. διοικητικές ποινές, των καταστηµάτων και επιχειρήσεων στα οποία 
χορηγείτε άδεια λειτουργίας από το ∆ήµο Καλαµάτας.  

• Γραµµατέα της επιτροπής προτείνουµε, στην περίπτωση στην οποία πρόεδρος οριστεί 
Αντιδήµαρχος, τον-την γραµµατέα του και στην περίπτωση στην οποία οριστεί δηµοτικός 
σύµβουλος ή ο κ. Αντιδήµαρχος δεν έχει γραµµατέα, τον υπάλληλο του γραφείου καταστηµάτων 
Μακρή Παναγιώτη, µε αναπληρωτή του τον επίσης υπάλληλο του γραφείου καταστηµάτων 
Αναστόπουλο Αντώνιο. 

 
Καλαµάτα 11 Ιανουαρίου 2007 

Ο Εισηγητής  
Παναγιώτης Κουτίβας 

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

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Ορίζει τα µέλη των παρακάτω επιτροπών καταστηµάτων υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος ως εξής: 
 
Α1. Επιτροπή του άρθρου 8 του Ν. 1590/86 (ΦΕΚ 49 Α΄), «κατάσχεση και πώληση 

ζώων, ύστερα από απόφαση Νοµάρχη». 
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     Μιχαλόπουλος Σωτήριος, δηµοτικός σύµβουλος µε αναπληρωτή του τον κ. 
Λαγανάκο  Γεώργιο, επίσης δηµοτικό σύµβουλο.  

 
Α2. Επιτροπές του άρθρου 15 του Ν. 1579/85 (ΦΕΚ 217 Α΄), «ελέγχου σταυλισµών 

και επιχειρήσεων επεξεργασίας ζωϊκών προϊόντων» και της παρ. 1 της 
ΦΓ4ε/5258/17-6-1970 (ΦΕΚ 426 Β΄), Υγειονοµικής ∆ιάταξης «καθορισµός 
προϋποθέσεων λειτουργίας εργαστηρίων αισθητικής κ.λ.π.».  

        
      Λαγανάκος Γεώργιος, δηµοτικός σύµβουλος µε αναπληρωτή του τον κ. 

Μιχαλόπουλο Σωτήριο, επίσης δηµοτικό σύµβουλο.  
 
Α3. Εκπρόσωποι του ∆ήµου στο πρωτοβάθµιο και δευτεροβάθµιο συµβούλιο 

(επιθεωρήσεως θεάτρων, κινηµατογράφων, επιχειρήσεων ψυχαγωγικών 
παιχνιδιών κάθε φύσεως και παρεµφερών επιχειρήσεων), που προβλέπονται 
από τους Α.Ν. 445/37 και 446/37, οι οποίοι εκτελούν καθήκοντα Προέδρου των 
παραπάνω συµβουλίων και είναι αρµόδιοι για την σύγκλησή τους για τη 
διενέργεια τακτικών ή εκτάκτων επιθεωρήσεων, καθώς και για τον έλεγχο των 
επιχειρήσεων που αναφέρονται, στο Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202 Α’) και το Π.∆. 
12/2005 (ΦΕΚ 10 Β΄), «Υπαίθριο Εµπόριο»,  

• για µεν το Πρωτοβάθµιο συµβούλιο, τον κ. Κουρκουτά Γεώργιο, δηµοτικό 
σύµβουλο µε αναπληρωτή του τον κ. Γιαννακούλα Γρηγόριο, επίσης δηµοτικό 
σύµβουλο. 

• για δε το ∆ευτεροβάθµιο συµβούλιο, τον κ. Γιαννακούλα Γρηγόριο, δηµοτικό 
σύµβουλο, µε αναπληρωτή του τον κ. Κουρκουτά Γεώργιο, επίσης δηµοτικό 
σύµβουλο.  

Γραµµατέας των παραπάνω συµβουλίων ορίζεται ο δηµοτικός υπάλληλος Μακρής 
Παναγιώτης µε αναπληρωτή του τον Αναστόπουλο Αντώνιο, επίσης δηµοτικό 
υπάλληλο. 

 
Α4. Επιτροπή της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 2734/99 (ΦΕΚ 161 Α’), «περί ελέγχου 

αδειών εγκατάστασης και χρήσης οικήµατος, από εκδιδόµενα µε αµοιβή 
πρόσωπα». 

        
       Γουρδέας Ανδρέας, δηµοτικός σύµβουλος µε αναπληρωτή του τον κ. 

Γιαννακούλα Γρηγόριο, επίσης δηµοτικό σύµβουλο.  
 
Α5. Επιτροπή χορήγησης παραγωγικών βεβαιώσεων ∆ήµου Καλαµάτας, σύµφωνα 

µε τις διατάξεις του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202 Α΄), του Π.∆. 51/2006 (ΦΕΚ 53 
Α΄) και της 3123/25-7-2005 απόφασης Νοµάρχη Μεσσηνίας.  

 
       Μπασακίδης Νικόλαος, Αντιδήµαρχος Καλαµάτας, ο οποίος θα εκτελεί 

καθήκοντα Προέδρου µε αναπληρωτή του τον κ. Γιαννακούλα Γρηγόριο, 
δηµοτικό σύµβουλο.  

 
Γραµµατέας της παραπάνω επιτροπής ορίζεται ο δηµοτικός υπάλληλος Καννάς 
Ευστάθιος, µε αναπληρωτή του, τον επίσης δηµοτικό υπάλληλο Λαδά Γεώργιο. 
 

Α6. Αρµόδιο όργανο για τον προέλεγχο των αιτηµάτων για χορήγηση αδειών 
διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων (παιγνιόχαρτα) και επιχειρήσεων 
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Προσφοράς Υπηρεσιών ∆ιαδικτύου (Ίντερνετ), σύµφωνα µε το άρθρο 2 της 
1125278/1435/Τ&ΕΦ/3-12-1997 απόφασης ΥΠ.ΕΣ.∆.∆ &Α και Οικονοµικών, το 
51264/12-12-97 έγγραφο ΥΠ.ΕΣ.∆.∆&Α και την µε αριθ. 1107414/1491/Τ. & 
Ε.Φ./26-11-2003 (ΦΕΚ 1827 Β’) Κ.Υ.Α. 

 
• Ο έλεγχος θα αφορά τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 1, παρ. 2, της  

1125278/1435/Τ&ΕΦ/3-12-1997 απόφασης ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.&Α. και Οικονοµικών 
καθώς και στο άρθρο 3 παρ. 5 της ίδιας απόφασης (άδεια παιγνιόχαρτων) και 
επίσης τα διαλαµβανόµενα στην περ. Β της παρ. 2 του άρθρου 1 της 
παραπάνω 1107414/1491/Τ. & Ε.Φ./26-11-2003 ΚΥΑ (άδειες Ίντερνετ).  

 
      Μπασακίδης Νικόλαος, Αντιδήµαρχος Καλαµάτας, ο οποίος θα εκτελεί    

καθήκοντα Προέδρου µε αναπληρωτή του τον κ. Γιαννακούλα Γρηγόριο, 
δηµοτικό σύµβουλο. 

          
Από πλευράς υπαλλήλων ορίζονται οι παρακάτω: 

1) Φράγκος ∆ηµήτριος, δηµοτικός υπάλληλος µε αναπληρωτή του τον 
Αλεβίζο   Ιωάννη, επίσης δηµοτικό υπάλληλο.  

2) Μακρής Παναγιώτης, δηµοτικός υπάλληλος µε αναπληρωτή του τον 
Αναστόπουλο Αντώνιο, επίσης δηµοτικό υπάλληλο.  

 
Β1. Αρµόδιο όργανο, για τη σφράγιση και την εκτέλεση των διοικητικών πράξεων, 

όλων των καταστηµάτων και επιχειρήσεων δικαιοδοσίας ∆ήµου Καλαµάτας,  
σύµφωνα µε την παρ. 7 του άρθρου 80 του Ν. 3463/2006.  

 
• Μπασακίδης Νικόλαος, Αντιδήµαρχος Καλαµάτας, ο οποίος θα εκτελεί    

καθήκοντα Προέδρου, δίνοντας τις σχετικές εντολές σφράγισης, µε 
αναπληρωτή του τον κ. Γιαννακούλα Γρηγόριο, δηµοτικό σύµβουλο.  

 
• Νταγιόπουλος Γεώργιος, δηµοτικός σύµβουλος, µε αναπληρωτή του τον 

∆ικαιουλάκο Βασίλειο επίσης δηµοτικό σύµβουλο.   
 
      Από πλευράς υπαλλήλων ορίζονται οι παρακάτω:  
 

1) Πετρόπουλος Γεώργιος, 2) Γεωργίου Ευαγγελία, 3) Καλογερόπουλος 
∆ηµήτριος, 4) Καρµοίρης Ελευθέριος, 5) Μανουσιώτης Πέτρος και 6) 
Σαρδέλης Γεώργιος,  
εκ των οποίων τρεις (3) θα παρευρίσκονται υποχρεωτικά και θα 
υπογράφουν τη σχετική έκθεση σφράγισης, στις περιπτώσεις σφράγισης, 
προσωρινής αφαίρεσης άδειας κ.λ.π. διοικητικές ποινές, των καταστηµάτων 
και επιχειρήσεων στα οποία χορηγείται άδεια λειτουργίας από το ∆ήµο 
Καλαµάτας.  

 
         Χρέη γραµµατέα της παραπάνω επιτροπής θα εκτελεί ο Μακρής Παναγιώτης, 

δηµοτικός υπάλληλος, µε αναπληρωτή του τον επίσης δηµοτικό υπάλληλο 
Αναστόπουλο Αντώνιο.  

 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο πρακτικό στο σύνολό του 
υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
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ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

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

  9. Κλείδωνας Θεοφάνης 
  10. Κοσµόπουλος Βασίλειος 
  11. Κουδούνης Αργύριος 
  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 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Καλαµάτα, 31 Ιανουαρίου 2007 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  Ε. ΝΙΚΑΣ 
 

Για τη Γραµµατεία του ∆.Σ. 
Ευαγγελία Παπαδοπούλου  

 


