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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 

∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ   07/2012 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   38/2012 

 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 16η Μαΐου 2012, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στο 

∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της οδού Αριστοµένους 28, συνέρχεται στην 7η/2012 

συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την υπ’ αριθµ. 

πρωτ. 27773/11-5-2012 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύµφωνα µε το 

νόµο.  

 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Χρήστος Ριζάς, Αντιδήµαρχος Καλαµάτας, 

Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και από τα τακτικά µέλη οι κ.κ. 1) 

Αδαµόπουλος Ιωάννης, 2) ∆ηµόπουλος ∆ηµήτριος, 3) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 4)  

Καραγιάννης Ανδρέας, 5) Μανδηλάρης Ιωάννης και 6) Νιάρχος Αναστάσιος. 

 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα τα τακτικά µέλη κ.κ.: 1) Αθανασόπουλος 

Κων/νος και 2) Μωρακέας Σπυρίδων.  

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης οι επικεφαλής των δηµοτικών παρατάξεων 

«ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» κ. Μπρεδήµας Θεόδωρος και «∆ΙΚΤΥΟ 

ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» κ. Μπεχράκης Σταµάτης.  

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της 

συνεδρίασης.  

 

 



Συνεδρίαση :  07/2012 Τετάρτη  16 /5 / 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ   38/2012 

Πρακτικά Επιτροπής Ποιότητας Ζωής   2 

…. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 3ο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης µε τίτλο : 

Ανάκληση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος. 

Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος δίνει το λόγο στον Γραµµατέα του Σώµατος κ. 
Αλεξανδρόπουλο, ο οποίος επί του θέµατος αναφέρει τα εξής: 

 
Είναι δύο καταστήµατα. Το ένα είναι ¨καφέ – σνακ¨ µπαρ της κας 
Παπαδοπούλου Γεωργίας. Είναι στην οδό Μπενάκη. Είχε 

ξανααπασχολήσει την Επιτροπή και τότε η Επιτροπή ανέβαλε τη λήψη της απόφασης 
περί της ανάκλησης µήπως και τακτοποιήσει στο µεταξύ την κατάσταση στην 
προτεραία µορφή. 
Και είναι και µια καινούργια περίπτωση, ¨καφέ µπαρ¨ στην οδό Ναυαρίνου της 
εταιρείας ¨Παπατσούλης¨.  

Μίλησα χθες µε το αρµόδιο τµήµα του ∆ήµου. Μέχρι τώρα, επειδή έχει περάσει κάποιο 
διάστηµα απ’ τότε που είχε ληφθεί η απόφαση, αλλά και για τη δεύτερη εισήγηση, δεν 
έχει γίνει τακτοποίηση. Μου είχαν πει ότι θα τους ειδοποιούσαν για να παραβρίσκονται 
κιόλας, αλλά δεν έχει έρθει κανείς. 
 
Οι σχετικές εισηγήσεις για τις ανωτέρω περιπτώσεις έχουν ως εξής: 
 

«Υπηρεσιακή Εισήγηση  11 /2011 

Θέµα: Ανάκλησης Αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Καταστηµάτων Υγειονοµικού 
Ενδιαφέροντος 
Σχετ.: Το µε αρθ. πρωτ. οικ. 3939/03-09-2010 & 2087/25-07-2011 έγγραφα της 
∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας Π.Ε. Μεσσηνίας.  

 

Με τα αναφερόµενα στο σχετικό έγγραφα της, η ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας, µας ενηµερώνει ότι 
ύστερα από έλεγχο που διενέργησαν σι υπάλληλοι της υπηρεσίας στο κατάστηµα «ΚΑΦΕ – 
ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ χωρίς παρασκευαστήριο» ιδιοκτησίας κας Παπαδοπούλου Γεωργία του 
Γεωργίου, που βρίσκεται επί της οδού Μπενάκη 6 στην Καλαµάτα, διαπίστωσε τα κάτωθι:  

• ∆ιέθετε προς πώληση συσκευασµένα προϊόντα παντοπωλείου όπως µέλι, ελιές, 
τυρί φέτα, ζυµαρικά, σύκα κ.α., τα οποία δεν επιτρέπεται να πωλούνται στο 
ανωτέρω κατάστηµα. 

• Είχε µετατρέψει την αποθήκη, που βρίσκεται στο υπόγειο του καταστήµατος, 
αλλά και χώρο παράπλευρο της αποθήκης, σε παρασκευαστήριο και πλύση 
σκευών, όπου παρασκεύαζε και διέθετε στο κατάστηµα τα έτοιµα φαγητά.  

Τα παραπάνω αναφερόµενα σύµφωνα µε τα σχετικά έγγραφα της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & 
Κοινωνικής Μέριµνας Π.Ε. Μεσσηνίας (που συνοδεύουν την παρούσα εισήγηση) και τις 
διατάξεις των άρθρων 6 της Α1β/8577/83 Υγειονοµικής ∆ιάταξης (ΦΕΚ 526 Β’), αποτελούν 
επέκταση – αλλαγή – 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 σχετικά έγγραφά µας, 
(τα οποία συνοδεύουν την παραπάνω εισήγηση), προκειµένου να εκφράσει τις απόψεις – 
αντιρρήσεις της, καθώς και να φροντίσει αν είναι δυνατόν, να καταθέσει δικαιολογητικά για 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  
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έκδοση νέας άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, ή να ανακληθεί το αντίστοιχο έγγραφο της ∆/νσης 
Υγείας Νοµ. Μεσσηνίας, µε το οποίο έχει βεβαιωθεί η τροποποίηση.  
Στα σχετικά έγγραφά µας, η αναφερόµενη εταιρεία, µέχρι σήµερα ανταποκρίθηκε µε 
τα υπ’ αριθµ. 23140/21-10-2010 &. 58200/03-10-2011 έγγραφα (τα οποία 
συνοδεύουν την παρούσα εισήγηση).  

Η υπηρεσία µας απέστειλε το από 10-03-2011 ερώτηµα στο Γραφείο Νοµικών Συµβούλων του 
∆ήµου Καλαµάτας και µας απάντησαν µε το από 06-05-2Ο11 έγγραφό τους (το οποίο 
συνοδεύει την παρούσα εισήγηση).  

Μετά τα παραπάνω σύµφωνα και µε τα σχετικά έγγραφα της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & 
Κοινωνικής Μέριµνας Π.Ε. Μεσσηνίας, επειδή η εν λόγω ιδιοκτήτρια  εταιρεία  παραβίασε εκ 
προθέσεως τους όρους λειτουργίας του καταστήµατός της προτείνουµε όπως ανακληθεί:  

• Η µε αριθ 2854/675/1885/04-05-2006 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος, «ΚΑΦΕ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ χωρίς 
παρασκευαστήριο», της κας Παπαδοπούλου Γεωργία του Γεωργίου και 
παρακαλούµε όπως τεθεί θέµα στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου 
Καλαµάτας, η ανάκληση (µέχρι άρσης της τροποποίησης ή έκδοσης νέας 
άδειας), της παραπάνω άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος, και η 
σφράγιση του εν λόγω καταστήµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 της 
Α1β/8577/1983 Υγειονοµικής ∆ιάταξης (ΦΕΚ 526 Β΄), σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του 
άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄).  
 

Συνηµµένα:  
Σχετικός φάκελος καταστήµατος  
(Υπόψη κ. Προέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)  
    

Ο Εισηγητής Ο Προϊστάµενος Τµήµατος 

α/α 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

ΦΕΙ∆ΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΤΕ 11 ΕΠΟΠΤΗΣ 

∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

ΦΕΙ∆ΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΤΕ 11 ΕΠΟΠΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ 

ΥΓΕΙΑΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 

 
 
 

Υπηρεσιακή Εισήγηση    02 /2012 
 

Θέµα: Ανάκλησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήµατος Υγειονοµικού 
Ενδιαφέροντος 
Σχετ.: Το µε αριθ. πρωτ. οικ. 4595/17-11-2011 έγγραφο της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & 
Κοινωνικής Μέριµνας Π.Ε. Μεσσηνίας. 

 

Με το αναφερόµενο στο σχετικό έγγραφο της, η ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας, µας 
ενηµερώνει ότι ύστερα από έλεγχο που διενέργησαν οι υπάλληλοι της υπηρεσίας στο 
κατάστηµα «ΚΑΦΕ–ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας της εταιρείας Παπατσούλης ∆ηµ. & ΣΙΑ Ε.Ε., που 
βρίσκεται επί της οδού Ναυαρίνου 35 στην Καλαµάτα, διαπίστωσε τα κάτωθι: 

• Είχε αναπτύξει στο πατάρι του καταστήµατος είκοσι τέσσερα (24) περίπου 
καθίσµατα χωρίς να προβλέπεται στην άδεια λειτουργίας του. 

Τα παραπάνω αναφερόµενα, σύµφωνα µε τα σχετικά έγγραφά της ∆/νσης ∆ηµόσιας 
Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας Π.Ε. Μεσσηνίας (που συνοδεύουν την παρούσα εισήγηση) και τις 
διατάξεις των άρθρων 6 της Α1β/8577/83 Υγειονοµικής ∆ιάταξης (ΦΕΚ 526 Β’), αποτελούν 
επέκταση - 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 σχετικά έγγραφά µας, 
(τα οποία συνοδεύουν 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 αντίστοιχο έγγραφο της ∆/νσης 
Υγείας Νοµ. Μεσσηνίας, µε το οποίο έχει βεβαιωθεί η τροποποίηση. 

Στα σχετικά έγγραφά µας, η αναφερόµενη εταιρεία, µέχρι σήµερα 
ανταποκρίθηκε µε το υπ’ αριθ. 3881/23-01-2012 έγγραφο (το οποίο συνοδεύει την 
παρούσα εισήγηση). 

Μετά τα παραπάνω σύµφωνα και µε τα σχετικά έγγραφα της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & 
Κοινωνικής Μέριµνας Π.Ε. Μεσσηνίας, επειδή η εν λόγω ιδιοκτήτρια εταιρεία παραβίασε εκ 
προθέσεως τους όρους λειτουργίας του καταστήµατός της προτείνουµε όπως ανακληθεί: 

• Η µε αριθ. 22171/2787/2661/12-10-2011 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος, «ΚΑΦΕ – ΜΠΑΡ», της ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΠΑΠΑΤΣΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.  και παρακαλούµε όπως τεθεί θέµα στην Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καλαµάτας, η ανάκληση (µέχρι άρσης της 
τροποποίησης ή έκδοσης νέας άδειας), της παραπάνω άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας καταστήµατος, και η σφράγιση του εν λόγω καταστήµατος, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του άρθρου 6 της Α1β/8577/1983 Υγειονοµικής ∆ιάταξης (ΦΕΚ 526 Β'), σε 
συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α'). 

 
    Συνηµµένα: 

Σχετικός φάκελος καταστήµατος 

(Υπόψη κ. Προέδρου ∆ηµαρχιακής Επιτροπής) 

    
Ο Εισηγητής Ο Προϊστάµενος Τµήµατος 

 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

ΦΕΙ∆ΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΤΕ 11 ΕΠΟΠΤΗΣ 

∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 
Για το παρόν θέµα διεξάγεται η εξής διαλογική συζήτηση: 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Στην πρώτη περίπτωση είχαµε δώσει µια προθεσµία.  
 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ναι, είχε περάσει από την Επιτροπή στις 30 Γενάρη.  
 
ΦΩΝΗ: Πάει καιρός.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τι έχει γίνει γι’ αυτό; 
 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μέχρι τώρα δεν κάνει κάτι. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆ηλαδή λειτουργεί ακόµη έτσι όπως λειτουργούσε; 

 
∆εν ξέρω. Αφού δεν έχει προσκοµίσει το αρµόδιο γραφείο κάποια 
νέα δεδοµένα. 

 
ΦΩΝΗ: Τι πρέπει να προσκοµίσει; Τι ακριβώς, ξέρουµε; 

 
Ότι επανήρθε  στην κατάσταση την πρώτη ή κατέθεσε 
δικαιολογητικά για νέα άδεια. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  
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Προτείνω κύριοι συνάδελφοι για το δεύτερο θέµα που είναι και το απλό 
θέµα να δοθεί µία προθεσµία, να τακτοποιηθεί. Να ενηµερωθεί να έχει 

τακτοποιήσει τα θέµατα. 
 
ΝΙΑΡΧΟΣ: Έχει και µια αίτηση εδώ πέρα ότι το έχει κάνει. 
 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Όχι, ζητάει παράταση. 
 
ΝΙΑΡΧΟΣ: ¨Ήδη έχω προβεί - λέει - στη διαδικασία για την τακτοποίηση¨. 
 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ότι έχει προβεί στη διαδικασία, δεν το έχει τακτοποιήσει. 

 
Θα του δώσουµε µια προθεσµία, είναι πρώτη φορά που έρχεται αυτό. 
Είπαµε θα του δώσουµε προθεσµία, οµόφωνα σ’ αυτό. 

Σε ότι αφορά το άλλο όµως θα πρέπει να πάρουµε απόφαση… 
 
∆ΙΚΑΙΟΥΛΑΚΟΣ: Η υπηρεσία τι λέει; 

 
Η υπηρεσία λέει ότι δεν έχει προβεί, δεν έχει έρθει, του είχαµε ζητήσει 
κάποιες τροποποιήσεις όσον αφορά την άδεια ίδρυσης και δεν έχει κάνει 

τίποτα µέχρι στιγµής. 
 
∆ΙΚΑΙΟΥΛΑΚΟΣ: Ότι λέει η υπηρεσία. 

 
Αν χρειάζεται να βγει άδεια αλλαγής χρήσης, είναι χρονοβόρα η 
διαδικασία. Το θέµα είναι αν έχει ξεκινήσει µια διαδικασία. Αυτό θα 

θέλαµε να ξέρουµε. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν έπρεπε να είναι εδώ; Ενηµερώθηκε η Παπαδοπούλου; 
 
∆ΙΚΑΙΟΥΛΑΚΟΣ: Τότε να το αναβάλουµε. 

 
Για να κάνεις αλλαγή χρήσης του υπογείου τώρα που το έχει κάνει 
εργαστήριο η ¨Μηλόπετρα¨, που παράγει δηλαδή τα προϊόντα που 

σερβίρει στο ισόγειο, για να το νοµιµοποιήσεις µε τα αυθαίρετα µε αλλαγή χρήσης και 
όλα αυτά, έχει ένα χρονοβόρο διάστηµα.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να του δώσουµε παράταση, να το συζητήσουµε στο επόµενο; 
 
∆ΙΚΑΙΟΥΛΑΚΟΣ: Να είναι παρών στο επόµενο συµβούλιο. 

 
Προτείνω στο επόµενο συµβούλιο. 
Εάν µας φέρει δικαιολογητικά και έχει προχωρήσει έχει καλώς, αλλιώς 

πρέπει να πάρουµε απόφαση. 
 
 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης αφού 
λαµβάνει υπόψη της τα προαναφερόµενα,    
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΜΑΝ∆ΗΛΑΡΗΣ:  

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 
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Αναβάλει τη λήψη απόφασης περί της ανάκλησης της  άδειας  ίδρυσης και 
λειτουργίας  καταστήµατος  υγειονοµικού  ενδιαφέροντος των: 

1. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Μπενάκη 6 – Καλαµάτα. 

2. εταιρείας «ΠΑΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ∆ΗΜ. & ΣΙΑ Ε.Ε.», Ναυαρίνου 35 – 
Καλαµάτα. 

 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως 
ακολουθεί : 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Χρήστος Ριζάς   1. Αδαµόπουλος Ιωάννης 

  2. ∆ηµόπουλος ∆ηµήτριος  

  3. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος   

  4. Καραγιάννης Ανδρέας  

  5. Μανδηλάρης Ιωάννης  

  6. Νιάρχος Αναστάσιος   

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 6 Ιουνίου 2012 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΙΖΑΣ 
(ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 


