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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   10/2011 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   035/2011 
 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 6η Ιουλίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στο 

Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28, συνέρχεται στην 10η/2011 

συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 

36172/1-7-2011 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) Αδαμόπουλος Ιωάννης, 3) Δημόπουλος Δημήτριος, 4) 

Καραγιάννης Ανδρέας, 5) Μανδηλάρης Ιωάννης και 6) Μωρακέας Σπυρίδων. 

 
Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ.: 1)  Δικαιουλάκος 

Βασίλειος και 2) Νιάρχος Αναστάσιος.  

 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.: 1) Μπρεδήμας 

Θεόδωρος και 2) Μπούρας Ιωάννης.  

 

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

συνεδρίασης. 
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 7ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης με τίτλο : 

Ανάκληση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού 
ενδιαφέροντος 

Το εν λόγω θέμα αφορά στην ανάκληση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας δύο 
καταστημάτων σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 5/2011 σχετική εισήγηση του Τομέα Έκδοσης 
Αδειών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος της Διεύθυνσης Δημοτικής 
Αστυνομίας του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:    
 

 
Υπηρεσιακή Εισήγηση  5  /2011 

 
Θέμα: Ανάκλησης Αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού 
Ενδιαφέροντος 
Σχετ.:1) Έγγραφο με αριθ. πρωτ. 7876/25-02-2011 της ΑΕΠΙ «Ελληνική εταιρεία προς 
προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας», 2) Έγγραφο με αριθ. πρωτ. 7877/25-02-2011 της 
ΑΕΠΙ «Ελληνική εταιρεία προς προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας». 

 

1) Με το 1. σχετικό αναφερόμενο έγγραφο της, η ΑΕΠΙ, μας ενημερώνει ότι ο 
επιχειρηματίας Αλμπάνης Γεώργιος του Κων/νου, υπεύθυνος του Κέντρου Διασκεδάσεως με το 
διακριτικό τίτλο «KARAMELA» που βρίσκεται επί της οδού Ευαγγελιστρίας, παρ’ ότι έχει 
ειδοποιηθεί από την εταιρεία (ΑΕΠΙ), δεν έχει φροντίσει να εφοδιαστεί, όπως όφειλε με τη γραπτή 
άδεια δημόσιας εκτέλεσης του μουσικού ρεπερτορίου. 

Η γραπτή  άδεια – βεβαίωση δημόσιας εκτέλεσης της ΑΕΠΙ  είναι απαραίτητο 
δικαιολογητικό προκειμένου σύμφωνα την παρ. 4 του άρθρου 80 του Ν. 3463/2006 και με την παρ 
2 του άρθρου 63 του Ν. 2121/93 «περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας», να μπορεί να 
γίνεται νόμιμα η εκτέλεση των μουσικών της έργων  (Ελληνικών  και Ξένων) με οποιοδήποτε 
τρόπο,  στα καταστήματα . Επίσης,  σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 57904/07-12-2007 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών,  η μη προσκόμιση έγγραφης άδειας δημόσιας εκτέλεσης μουσικής  σε  
Κέντρα Διασκέδασης αποτελεί λόγο ανάκλησης της άδειας λειτουργίας του καταστήματος.  

Για τα παραπάνω που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, ο παραπάνω ιδιοκτήτης 
ειδοποιήθηκε εγγράφως με σχετικό έγγραφό μας, (το οποίο συνοδεύει την παρούσα εισήγηση), 
προκειμένου να εκφράσει τις απόψεις-αντιρρήσεις του, καθώς και να φροντίσει αν είναι δυνατόν, 
να καταθέσει  νέα γραπτή άδεια δημόσιας εκτέλεσης της ΑΕΠΙ. 

Στο σχετικό έγγραφό μας, ο αναφερόμενος ιδιοκτήτης, μέχρι σήμερα δεν 
ανταποκρίθηκε. 

Μετά τα παραπάνω σύμφωνα και με το σχετικό έγγραφο της ΑΕΠΙ, επειδή ο εν λόγω 
ιδιοκτήτης παραβίασε εκ προθέσεως τους όρους λειτουργίας του καταστήματός του προτείνουμε 
όπως ανακληθεί: 

 Η με αριθ. 18444/9521/1501/25-11-2003 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, «ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΜΕ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΠΑΡ», του κου Αλμπάνη Γεώργιου του Κων/νου  
και παρακαλούμε όπως τεθεί θέμα στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου 
Καλαμάτας, η ανάκληση (μέχρι κατάθεσης νέας γραπτής άδειας δημόσιας εκτέλεσης 
της ΑΕΠΙ), της παραπάνω άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος, και η 
σφράγιση του εν λόγω καταστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 
3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α') ,της υπ’ αριθ. 57904/07-12-2007 εγκυκλίου του Υπουργείου 
Εσωτερικών & του Ν. 2121/93 . 
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2) Με το 2. σχετικό αναφερόμενο έγγραφο της, η ΑΕΠΙ, μας ενημερώνει ότι η εταιρεία 
«ΡΑΦΑΗΛ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ» με εκπρόσωπο το Ραφαήλ Ηλία του Λουκά, υπεύθυνος του Κέντρου 
Διασκεδάσεως με το διακριτικό τίτλο «FRANCELIKO» που βρίσκεται επί των οδών 
Βαλτετσίου 1 & Αναγνωσταρά 5, παρ’ ότι έχει ειδοποιηθεί από την εταιρεία (ΑΕΠΙ), δεν έχει 
φροντίσει να εφοδιαστεί, όπως όφειλε με τη γραπτή άδεια δημόσιας εκτέλεσης του μουσικού 
ρεπερτορίου. 

Η γραπτή  άδεια – βεβαίωση δημόσιας εκτέλεσης της ΑΕΠΙ  είναι απαραίτητο 
δικαιολογητικό προκειμένου σύμφωνα την παρ. 4 του άρθρου 80 του Ν. 3463/2006 και με την παρ 
2 του άρθρου 63 του Ν. 2121/93 «περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας», να μπορεί να 
γίνεται νόμιμα η εκτέλεση των μουσικών της έργων  (Ελληνικών  και Ξένων) με οποιοδήποτε 
τρόπο,  στα καταστήματα . Επίσης,  σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 57904/07-12-2007 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών,  η μη προσκόμιση έγγραφης άδειας δημόσιας εκτέλεσης μουσικής  σε  
Κέντρα Διασκέδασης αποτελεί λόγο ανάκλησης της άδειας λειτουργίας του καταστήματος.  

Για τα παραπάνω 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  νέα γραπτή άδεια δημόσιας εκτέλεσης της ΑΕΠΙ. 

Στο σχετικό έγγραφό μας, η αναφερόμενη ιδιοκτήτρια εταιρεία, μέχρι σήμερα 
δεν ανταποκρίθηκε. 

Μετά τα παραπάνω σύμφωνα και με το σχετικό έγγραφο της ΑΕΠΙ, επειδή η εν λόγω 
ιδιοκτήτρια εταιρεία παραβίασε εκ προθέσεως τους όρους λειτουργίας του καταστήματός της 
προτείνουμε όπως ανακληθεί: 

 Η με αριθ. 9721/2729/2348/29-10-2008 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, «ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΜΕ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΠΑΡ», της  εταιρείας «ΡΑΦΑΗΛ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ 
ΕΕ» με εκπρόσωπο το Ραφαήλ Ηλία του Λουκά  και παρακαλούμε όπως τεθεί θέμα 
στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμάτας, η ανάκληση (μέχρι 
κατάθεσης νέας γραπτής άδειας δημόσιας εκτέλεσης της ΑΕΠΙ), της παραπάνω 
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος, και η σφράγιση του εν λόγω 
καταστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α'), της 
υπ’ αριθ. 57904/07-12-2007 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών & του Ν. 2121/93. 

 
Συνημμένα: 

Σχετικός φάκελος καταστήματος 
(Υπόψη κ. Προέδρου  Επιτροπής Ποιότητας ζωής) 

 
 

Ο Εισηγητής Ο Προϊστάμενος Τμήματος Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

ΦΕΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΤΕ 11 ΕΠΟΠΤΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 

 
 
Επί του θέματος αυτού διεξάγεται  διαλογική συζήτηση ως εξής:  

 
 Το θέμα αυτό είχε ξανασυζητηθεί στις 23 Μαΐου στην Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής η οποία με την υπ’ αριθμ. 22/2011 απόφασή 

της ανέβαλε τη λήψη σχετικής απόφασης, προκειμένου να τακτοποιήσουν τις 
εκκρεμότητες και να βγάλουν άδεια, μέχρι σήμερα όμως, ύστερα από επικοινωνία με το 
γραφείο καταστημάτων, δεν έχουν κάνει κάτι προς αυτή την κατεύθυνση. 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Τώρα στη δυσκολότερη οικονομική συγκυρία είναι λιγάκι δύσκολο 
να τακτοποιηθούν. Πρέπει προς πάσα κατεύθυνση σε πολύ μεγάλο 

βαθμό να συμμορφωθούν. Στην προκειμένη όμως περίπτωση, ναι μεν ο νόμος λέει, αλλά 
εμείς εδώ θα πάμε να σφραγίσουμε το μαγαζί γιατί δεν έχει πληρώσει ΑΕΠΙ, όταν η ΑΕΠΙ 
αρνείται να ρυθμίσει και τα θέλει όλα τα λεφτά μπροστά. Με βρίσκει αντίθετο, να πάει η 
ΑΕΠΙ να σφραγίσει το μαγαζί. Γι αυτό το λόγο εισηγούμαι 1 μήνα αναβολή.  

  
Αναβολή, αλλά θα πρέπει να στείλουμε και να το παραλάβουν, ότι θα πρέπει να 
τακτοποιήσουν την οφειλή τους και τις εκκρεμότητες που έχουν, ειδάλλως την 

επόμενη φορά, είναι θέμα πνευματικών δικαιωμάτων και θα πρέπει  να είμαστε εντάξει.  
 
 
Η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της 
την παραπάνω εισήγηση, τις αναφερόμενες σ’ αυτήν διατάξεις, 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 
Την αναβολή της λήψης απόφασης περί της ανάκλησης της άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος των ΑΛΜΠΑΝΗ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ και της εταιρείας «ΡΑΦΑΗΛ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ». 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Χρήστος Ριζάς   1. Αδαμόπουλος Ιωάννης 

  2. Αθανασόπουλος Κων/νος 

  3. Δημόπουλος Δημήτριος  

  4. Καραγιάννης Ανδρέας  

  5. Μανδηλάρης Ιωάννης  

  6. Μωρακέας Σπυρίδων  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 12 Ιουλίου 2011 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΙΖΑΣ 

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
                                                                 
                                                                    

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΡΙΖΑΣ: 


