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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 

∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ   12/2012 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   72/2012 

 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 5η Σεπτεµβρίου 2012, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 

13:00 στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της οδού Αριστοµένους 28, συνέρχεται στην 

12η/2012 συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την 

υπ’ αριθµ. πρωτ. 52599/30-8-2012 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) 

Αθανασόπουλος Κων/νος, 2) Καραγιάννης Ανδρέας, 3) Μανδηλάρης Ιωάννης  και 4) 

Νιάρχος Αναστάσιος. 

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

Ιωάννης, 2) ∆ηµόπουλος ∆ηµήτριος, 3) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος και 4) Μωρακέας 

Σπυρίδων. 

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο κ.  Αναζίκος Ιωάννης, αναπληρωµατικό µέλος της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ο οποίος αναπληρώνει τα παραπάνω απουσιάζοντα τακτικά 

µέλη της πλειοψηφίας.   

 

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

συνεδρίασης.  
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Στη αρχή της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος ζητάει και το Σώµα προχωράει στη συζήτηση 

του εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµατος µε τίτλο : 

Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος. 

 

Συγκεκριµένα  εξελίχθηκε η εξής διαλογική συζήτηση:  
 
Κύριοι συνάδελφοι θέλω να σας θέσω υπόψη να περάσουµε εκτός 
ηµερήσιας διατάξεως ένα θέµα που συσχετίζεται µε την ανάκληση ενός 

καταστήµατος, η οποία είναι εδώ και 1 ½ µήνα. Είχανε έρθει στο Γραφείο µε είχανε 
παρακαλέσει να µην το φέρω την προηγούµενη φορά διότι ήτανε έτοιµοι να πάρουνε 
κάποια δικαιολογητικά από την Πολεοδοµία, τους είπα εντάξει, αλλά µέχρι στιγµής δεν 
έχουν έρθει, έχουµε οχλήσεις και από τον ιδιοκτήτη του οικήµατος, άρα νοµίζω να το 
περάσουµε να µην έχουµε και εµείς … 
Συµφωνείτε;  
Αφορά κάποιες πολεοδοµικές παραβάσεις, στο πατάρι ουσιαστικά είχε βάλει κάποια 
καθίσµατα που δεν προβλεπόντουσαν και µου είπε ότι θα το νοµιµοποιήσει και του 
είπα να κάνει όλες τις διαδικασίες.  

 
(Γραµµατέας Επιτροπής Ποιότητας Ζωής): Έχει ξανάρθει το 
θέµα εδώ, είχε αναβάλει τη λήψη απόφασης τότε η Επιτροπή 

Ποιότητας Ζωής …  
 
Νοµίζω να τελειώσουµε αυτό το θέµα διότι έχει παρέλθει τουλάχιστον 1 
½ µήνας και δεν έχει  καµία εργασία και έχουµε και τον ιδιοκτήτη που 

θέλει να πάρουµε την απόφαση και νοµίζω ότι πρέπει να το κάνουµε, γι΄ αυτό το 
φέρνουµε προ ηµερήσιας διάταξης. 
 
ΝΙΑΡΧΟΣ: Έχει ενηµερωθεί ο ενδιαφερόµενος; 

 
Τον ενδιαφερόµενο τον ενηµέρωσα ότι µέσα σε 15 ηµέρες πρέπει να µας 
φέρει τα δικαιολογητικά.  

Ότι σήµερα συζητείται;  
 
ΝΙΑΡΧΟΣ: Ναι. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Απαιτείται; Προβλέπεται; 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι δεν προβλέπεται. Από την υπηρεσία ενηµερώνεται.   

 
Λοιπόν, πρόκειται για ¨Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος¨, το ¨Καφέ – Μπαρ¨ 

εταιρείας Παπατσούλης ∆ηµήτριος & Σία στην οδό Ναυαρίνου 35 στην Καλαµάτα. Έχει 
αναπτύξει, µας λέει εδώ η υπηρεσιακή εισήγηση στο πατάρι του καταστήµατος 24 
περίπου καθίσµατα χωρίς να προβλέπονται στην άδεια λειτουργίας του, και σύµφωνα 
µε την εισήγηση, ως η εισήγηση λοιπόν, προτείνεται να ανακληθεί η άδειά του, αφού 
όλο αυτό το διάστηµα που του δώσαµε εµείς λόγω του καλοκαιριού, µε είχε 
παρακαλέσει ¨Έχουµε προβλήµατα, το έχω δώσει σε µηχανικό¨,  δεν έχει 
ανταποκριθεί.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΣ  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  
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Άρα λοιπόν νοµίζω πρέπει να ανακληθεί η άδεια και µετά να ξαναπροχωρήσει  να 
ξαναβγάλει άδεια εφόσον το τακτοποιήσει.  
 

 

Η υπηρεσιακή εισήγηση στην οποία παραπάνω αναφέρεται ο κ. Πρόεδρος, είναι η µε 

αριθµ. 02/2012 (αριθµ. πρωτ. 9960/23-2-2012) υπηρεσιακή εισήγηση του Τµήµατος 

Ελέγχων Τήρησης Λειτουργίας Καταστηµάτων & Επιχειρήσεων της ∆ιεύθυνσης 

∆ηµοτικής Αστυνοµίας του ∆ήµου Καλαµάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 

 

 

«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. 

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'). 
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    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» 

 

 

ΝΙΑΡΧΟΣ: Ο ιδιοκτήτης γιατί θέλει να … 
 
Ο ιδιοκτήτης του καταστήµατος, προφανώς µπορεί να θέλει να τον 
βγάλει έξω, δεν ξέρω. ∆εν το γνωρίζω γιατί. Και προφανώς ο ίδιος έχει 

κάνει και τις καταγγελίες.  
 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Ο ιδιοκτήτης δηλαδή; 

 
Προφανώς, προφανώς.  
Λοιπόν νοµίζω κύριοι συνάδελφοι ότι το θέµα είναι καθαρά υπηρεσιακό 

αφού δεν συµµορφώθηκε µολονότι η Επιτροπή µας του έδωσε έτσι µια προθεσµία να 
µπορέσει να ανταποκριθεί λόγω του καλοκαιριού, της δουλειάς  κ.λ.π., δεν 
ανταποκρίθηκε, νοµίζω ότι πρέπει να προχωρήσουµε. 
Ερωτήσεις και τοποθετήσεις, ας ξεκινήσουµε.  
Ο κ. Νιάρχος.  

 
 Ερώτηση δεν έχω, αλλά επειδή δεν έχουµε ενηµερωθεί τώρα για το 
συγκεκριµένο, δεν το γνωρίζουµε καλά, αν ήταν εδώ ο ενδιαφερόµενος 

µπορούσαµε να δούµε τι µπορεί να γίνει, λευκό.    
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ¨Λευκό¨. 
 
ΝΑΖΙΚΟΣ: Το πατάρι ποιος το έφτιαξε ο ιδιοκτήτης ή ο …  

 
 Ο ιδιοκτήτης, υπήρχε το πατάρι,  για χρήση όµως διαφορετική από αυτή 
που του κάνει τώρα. Προφανώς για αποθήκη.  

 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Είσαι σίγουρος; Μήπως το έφτιαξε ο ενοικιαστής; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τη σηµασία έχει, επάνω στο πατάρι που δεν προβλέπεται, δεν έχει  … 

 
Μήπως είναι η διαδικασία ποιος θα το νοµιµοποιήσει τώρα ο ιδιοκτήτης ή ο 
ενοικιαστής, γι΄  αυτό … 

 
Όχι δεν είναι αυτή η διαδικασία, η διαδικασία είναι ότι βρήκανε 24 
καθίσµατα σε χώρο που δεν προβλέπεται σαν λειτουργία καταστήµατος, 

για άλλη χρήση.  
Έτσι δεν είναι Κώστα;   
 
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, ναι.  
 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΝΙΑΡΧΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΑΝΑΖΙΚΟΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  
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Λοιπόν να τελειώσουµε. Εντάξει;  
Υπέρ οι υπόλοιποι εκτός από το λευκό του κ. Νιάρχου.  

  

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού 
λαµβάνει υπόψη τα προαναφερόµενα, µειοψηφούντος του κ. Νιάρχου ο οποίος 
δηλώνει ΛΕΥΚΗ ψήφο, κατά πλειοψηφία,  
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 

Εγκρίνει την ανάκληση της µε αριθ. 22171/2787/2661/12-10-2011 άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος, «ΚΑΦΕ 
– ΜΠΑΡ», της εταιρείας «∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΤΣΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., επί της 
οδού Ναυαρίνου 35 στην Καλαµάτα, σύµφωνα και για τους λόγους που 
αναφέρονται στην αριθµ. 02/2012 (αριθµ. πρωτ. 9960/23-2-2012) 
υπηρεσιακή εισήγηση του Τµήµατος Ελέγχων Τήρησης Λειτουργίας 
Καταστηµάτων & Επιχειρήσεων της ∆ιεύθυνσης ∆ηµοτικής Αστυνοµίας του 
∆ήµου Καλαµάτας, η οποία αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της 
απόφασης αυτής. 
 

 

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. Αθανασόπουλος Κων/νος 

  2. Αναζίκος Ιωάννης  

  3. Καραγιάννης Ανδρέας  

  4. Μανδηλάρης Ιωάννης  

  5. Νιάρχος Αναστάσιος   

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα 18 Σεπτεµβρίου 2012 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΙΖΑΣ 

(ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  


