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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   11/2019 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   40/2019 

 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 26η  Νοεμβρίου  2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 2:00 μ.μ., στο 
Δημοτικό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99, συνέρχεται στην 11η/2019 συνεδρίαση η Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 53400/22-11-2019 
πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση ο κ. Μπασακίδης Νικόλαος, Αντιδήμαρχος Καλαμάτας, 
Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και από τα τακτικά μέλη οι κ.κ. 1) Καραγιάννης 
Ανδρέας (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 40 απόφαση), 2) Λιάππας Λεωνίδας, 3) 
Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος, 4) Μπάκας Ιωάννης και 5) Φαββατάς Δημήτριος.  
 
Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Μαρινάκης Σαράντος, 2) 
Μπαρούνη Μαρία και 3) Φάβας Γεώργιος.  
 
Επίσης στη συνεδρίαση παραβρίσκεται  το αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής κ. Δρούγας Παντελής, ο οποίος  συμμετέχει στη συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας τον 
κ. Μαρινάκη Σαράντο.  
 

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης οι παρακάτω Πρόεδροι Συμβουλίων Κοινοτήτων, επειδή στην 
ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα που αφορούν στις εν λόγω Κοινότητες και απ’ αυτούς: 
 
 Παραβρίσκεται ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Αντικαλάμου κ. Βεργόπουλος 

Δημήτριος. 
 
 Επίσης παραβρίσκεται η αναπληρώτρια του Προέδρου του Συμβουλίου της Κοινότητας 

Καλαμάτας κα Μπάμπαλη Αικατερίνη, λόγω απουσίας του Προέδρου κ. Λύρα Παναγιώτη.  
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

με τίτλο : 

Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης υγειονομικού 
ενδιαφέροντος.  

 
Κατά τη συζήτηση του θέματος παραβρίσκεται ο δημοτικός υπάλληλος κ. Φειδάς Αθανάσιος,  
προκειμένου αν του ζητηθεί, να ενημερώσει το Σώμα σχετικά. 
 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμάτας με την υπ’ αριθμ. 36/2019 απόφασή της 
είχε αναβάλλει τη λήψη σχετικής απόφασης περί ανάκλησης της άδειας εγκατάστασης και 
λειτουργίας της επιχείρησης ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΜΕ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ, 
ιδιοκτησίας Τσούκαλη Ανδρέα, που βρίσκεται στην οδό Κουντουριώτη 3 στην Καλαμάτα, 
ύστερα από πρόταση του κ. Προέδρου, η οποία καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης 
αυτής. 
 

Η από 8-10-2019 σχετική εισήγηση του Τμήματος Ελέγχων και Αδειοδοτήσεων της Διεύθυνσης 
Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Καλαμάτας, περί ανάκλησης της άδειας εγκατάστασης και 
λειτουργίας της παραπάνω επιχείρησης για την οποία η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου 
Καλαμάτας ανέβαλλε τη λήψη σχετικής απόφασης έχει αναλυτικά ως εξής: 

 
ΘΕΜΑ: Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος.

  

Σχετ.1: Το Π.Δ. 180/1979 άρθρο 1 παρ. 5 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Σχετ.2: Το αριθ. 1020/12496/2/30-07-2019 έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος Καλαμάτας. 

 

Σύμφωνα με το  ανωτέρω (1) σχετικό: «απαγορεύεται η χορήγηση άδειας λειτουργίας κέντρου 

διασκέδασης στους νομούς Αττικής, πλην των νησιωτικών περιοχών και Θεσσαλονίκης, καθώς και σε 

πρωτεύουσα νομού ή σε πόλη με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων, εφόσον ο ενδιαφερόμενος 

δεν διαθέτει ιδιόκτητο ή μισθωμένο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων σε απόσταση όχι μεγαλύτερη 

των εκατό (100) μέτρων σε ευθεία γραμμή από το ως άνω κατάστημα, για την εξυπηρέτηση των 

πελατών αυτού. Η αναλογία των θέσεων στάθμευσης, σε σχέση με τον αριθμό των καθισμάτων που 

προβλέπεται για τη λειτουργία του καταστήματος απαιτείται να είναι ένα προς έξι (1:6), ήτοι μία 

θέση στάθμευσης για κάθε έξι καθίσματα. Για την ύπαρξη της ως άνω προϋπόθεσης ο 

ενδιαφερόμενος προσκομίζει, πέραν των λοιπών δικαιολογητικών, έγγραφο (τίτλο κυριότητας ή 

μισθωτήριο συμβόλαιο) από το οποίο προκύπτει η ύπαρξη του παραπάνω χώρου, καθώς και 

σχεδιάγραμμα μηχανικού, στο οποίο εμφαίνεται ο αριθμός των θέσεων στάθμευσης στον εν λόγω 

χώρο, καθώς και η απόστασή του από το κατάστημα. Αν διαπιστωθεί οποτεδήποτε η έλλειψη της 

προϋπόθεσης αυτής, η χορηγηθείσα άδεια ανακαλείται και επαναχορηγείται με την εξεύρεση του 

εν λόγω χώρου, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις που ίσχυαν κατά το χρόνο 

χορήγησής της». 

Με το ανωτέρω (2) σχετικό, το Α.Τ. Καλαμάτας ζήτησε από την υπηρεσία μας να ελέγξει εάν 

τηρείται η προϋπόθεση της ύπαρξης επαρκούς χώρου στάθμευσης για τις ανάγκες του καταστήματός 

στην οδό Κουντουριώτη 3 του Δήμου Καλαμάτας, όπως αυτός περιγράφεται ανωτέρω.   

Με το υπ’ αριθ. 33501/31-07-2019 έγγραφό μας, το οποίο επιδόθηκε στις 05/09/2019, ζητήθηκε 

από τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης κο Τσούκαλη Ανδρέα, όπως προσκομίσει στην υπηρεσία μας εντός 

δεκαπέντε ημερών (15) από την επίδοση, έγγραφα (τίτλο κυριότητας ή μισθωτήριο συμβόλαιο) από 
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τα οποία να προκύπτει  η ύπαρξη του χώρου στάθμευσης καθώς και σχεδιάγραμμα μηχανικού στο 

οποίο να εμφαίνεται ο αριθμός των θέσεων στάθμευσης στον εν λόγω χώρο και η απόσταση από το 

κατάστημα. Με την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, δεν προσκομίστηκαν στην υπηρεσία μας τα 

ζητούμενα έγγραφα από τα οποία να προκύπτει η ύπαρξη χώρου στάθμευσης για το κατάστημα και 

αντ’ αυτού κατατέθηκε με αριθ. πρωτ. Δήμου 40982/12-09-2019  εξώδικη-δήλωση διαμαρτυρία από 

το περιεχόμενο τη οποίας ουδόλως προκύπτει ότι η επιχείρηση διαθέτει ιδιόκτητο ή μισθωμένο χώρο 

στάθμευσης. 

Με το αριθ. 43800/25-09-2019 έγγραφό μας, το οποίο επιδόθηκε στις 25/09/2019, κλήθηκε ο 

ιδιοκτήτης της επιχείρησης όπως καταθέσει εγγράφως στην υπηρεσία μας τις απόψεις-αντιρρήσεις 

του επί των ανωτέρω. Με το ίδιο έγγραφο η υπηρεσία μας τον ενημέρωνε για τις κυρώσεις που 

προβλέπονται από το σχετ. 1, ήτοι ανάκληση της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης και 

επαναχορήγησή της με την εξεύρεση του εν λόγω χώρου. Στο έγγραφό μας αυτό ο Τσούκαλης 

Ανδρέας, κάτοχος της άδειας λειτουργίας του κέντρου διασκέδασης δεν ανταποκρίθηκε. 

Λαμβάνοντας υπόψη το Ν.3463/2006 «Κύρωση του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» άρθρο 80, το 

Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» άρθρο 73 και το Π.Δ. 180/79 άρθρο 1 παρ. 5 όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, εισηγούμαστε: 

 

 Την ανάκληση της υπ’ αριθ. 32063/2869/3743/30-07-2019 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 

επιχείρησης ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΜΕ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ στην οδό Κουντουριώτη 3 στην 

Καλαμάτα, ιδιοκτησίας ΤΣΟΥΚΑΛΗ ΑΝΔΡΕΑ. 

Η άδεια να επαναχορηγηθεί, όταν ο ιδιοκτήτης της προσκομίσει στην υπηρεσία, έγγραφα που να 

αποδεικνύουν ότι διαθέτει ιδιόκτητο ή μισθωμένο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων σε απόσταση όχι 

μεγαλύτερη των εκατό (100) μέτρων σε ευθεία γραμμή από το κατάστημα. 

 

Συνημμένα:  

Τα ανωτέρω αναφερόμενα έγγραφα. 

 

Ο Εισηγητής 

 

ΦΕΙΔΑΣ Α. 

 

Ο Τμηματάρχης 

 

(υπογραφή) 

Ο Δ/ντής 

 

(υπογραφή) 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

(Με εντολή) 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΑΛΙΦΕΡΗ ΕΛΕΝΗ 

 

 

Στη συνέχεια το Τμήμα Ελέγχων και Αδειοδοτήσεων της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας 
του Δήμου Καλαμάτας με το από 21-11-2019 έγγραφό του διαβιβάζει στην Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής  το με αριθμ. πρωτ. 1020/12496/2-ε (αριθμ. πρωτ. Δήμου 51127/6-11-2019),  
έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος Καλαμάτας, τα οποία ήταν στο φάκελο του θέματος για 
την ενημέρωση των μελών του Σώματος και έχουν αναλυτικά ως εξής:  
 
 

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικά στοιχεία επί προηγούμενων εισηγήσεων της υπηρεσίας μας». 

 

Σχετ: α) Το αριθ. 1020/12496/2-ε/04-11-2019 έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος Καλαμάτας.  

 

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα το ανωτέρων σχετικό έγγραφο του Α.Τ. Καλαμάτας που σχετίζεται με 

την από 08-10-2019 εισήγηση της υπηρεσίας μας περί Ανάκλησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 

επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος (κέντρο διασκέδασης) στην οδού Κουντουριώτη 3 του 

Δήμου Καλαμάτας, η συζήτηση της οποίας είχε αναβληθεί στην προηγούμενη συνεδρίαση της 

Επιτροπής.  
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Επίσης παρακαλούμε όπως αποσυρθεί η από 06-11-2019 εισήγηση της υπηρεσίας μας για οριστική 

διακοπή λειτουργίας επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος στην οδό Υπαπαντής 21 του Δήμου 

Καλαμάτας, διότι ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης προέβη σε ακύρωση της άδειας λειτουργίας του.  

 

Ο Εισηγητής 

 

ΦΕΙΔΑΣ Α. 

 

Ο Τμηματάρχης 

 

(υπογραφή) 

Ο Δ/ντής 

 

(υπογραφή) 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

(Με εντολή) 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΑΛΙΦΕΡΗ ΕΛΕΝΗ 
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Επί του θέματος αυτού διεξάγεται διαλογική συζήτηση η οποία έχει ως εξής: 
 
Είχαμε από την προηγούμενη συνεδρίαση αφήσει σε εκκρεμότητα, αν θυμάμαι 
καλά, δύο άδειες, ήταν και η άδεια του καταστήματος στην Υπαπαντής ή μόνο 

αυτή είχατε; Είχε έρθει με νεώτερη. Ωραία, οπότε θα την αναφέρουμε την απόσυρση της 
Υπαπαντής;  
 
ΦΩΝΗ: Όχι.  

 
Δεν χρειάζεται, οκ.  
Είναι η επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην περιοχή της παραλίας, είναι εδώ ο 

εκπρόσωπος της επιχείρησης, ο κ. Τσούκαλης Ανδρέας;  
 

Εγώ δεν είμαι ο Τσούκαλης, είμαι ο μισθωτής.  
 
Ο εκπρόσωπος της επιχείρησής σας.  
 
Κύριε Πρόεδρε, να μας ενημερώσει η Υπηρεσία πρώτα; 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Φειδάς έχει το λόγο.  
 
Θέλουμε μια μικρή αναβολή αν είναι δυνατόν, γιατί ο δικηγόρος μας ο κ. Μαργέλης … 
 

ΦΩΝΕΣ: …. (δεν ακούγονται – εκτός μικροφώνου) 
 
Ευχαριστώ.  

Θα ξεκινήσω λέγοντας λίγο το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει για τα κέντρα 
διασκέδασης και όσον αφορά τους χώρους στάθμευσης.  

Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα το 180 του ’79, ορίζεται ότι σε πόλεις με πληθυσμό άνω 
των 10.000 κατοίκων, υπάρχει η προϋπόθεση τα κέντρα διασκέδασης να έχουν αναλογία 
θέσεων μία θέση ανά 6 εξυπηρετούμενα άτομα.  

Με την εφαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος που ήταν με τροποποίηση το 2001, όριζε ότι 
αν διαπιστωθεί οποτεδήποτε η έλλειψη της προϋπόθεσης αυτής, η χορηγηθείσα άδεια 
ανακαλείται και επαναχορηγείται με την εξεύρεση του εν λόγω χώρου και με την προϋπόθεση 
ότι συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις με τις οποίες είχαν χορηγηθεί οι άδειες.  

Το Αστυνομικό Τμήμα Καλαμάτας μας έστειλε ένα έγγραφο με το οποίο μας ζητούσε να 
ελέγξουμε την προϋπόθεση αυτή του Προεδρικού Διατάγματος, για τη συγκεκριμένη 
επιχείρηση, ελέγχοντας το φάκελο είτε καλώντας την επιχείρηση να μας προσκομίσει τον εν 
λόγω χώρο.  

Εμείς προχωρήσαμε και κάναμε έγγραφο προς τον κ. Τσούκαλη ως ιδιοκτήτη της επιχείρησης, 
ως εκμεταλλευτή της επιχείρησης καλύτερα, όπου του ζητούσαμε να μας προσκομίσει εντός 15 
ημερών μισθωτήριο συμβόλαιο ή έγγραφο συμβόλαιο ιδιοκτησίας, με σχετική κάτοψη που να 
φαίνεται ότι υπάρχει ο χώρος αυτός για την εξυπηρέτηση του κέντρου διασκέδασης.  

Δεν προσκομίσθη κανένα έγγραφο το οποίο να αποδεικνύει την ύπαρξη στο χώρο αυτό, παρά 
μόνο μας έστειλαν μία εξώδικη δήλωση από το περιεχόμενο της οποίας ουδέποτε προέκυπτε 
ότι καλύπτει την προϋπόθεση αυτή. 

Έτσι εν συνεχεία η Υπηρεσία μας βάσει του Νόμου κάλεσε σε απόψεις - αντιρρήσεις τον κ. 
Τσούκαλη, όπου του ζητούσαμε εντός 5 ημερών να εκφέρει άποψη επί του συγκεκριμένου 
ζητήματος, γιατί δεν υπάρχει ο χώρος στάθμευσης και έχει ενημερωθεί και με το αρχικό 
έγγραφο και με το νεώτερο έγγραφο που στείλαμε ότι θα κινηθούν οι διαδικασίες ανάκλησης 
της άδειας μέχρι την εξεύρεση του χώρου, στο οποίο ο κ. Τσούκαλης δεν ανταποκρίθηκε.  

Αυτό είναι το έγγραφο με το οποίο …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΩΝΗ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΦΩΝΗ:  

ΦΕΙΔΑΣ:  
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Άρα το θέμα είναι αν η επιχείρηση έχει μισθωτήριο συμβόλαιο για θέση 
στάθμευσης.  

 
Και να έχει και την επάρκεια, γιατί μπορεί να μου φέρεις έναν χώρο που να είναι 
παραπάνω π.χ. από τα 100 μέτρα, ένα αυτό, το οποίο δεν γίνεται δεκτό γιατί είναι 

μέχρι 100 μέτρα και μπορεί να μην βγαίνει η αναλογία μία θέση στάθμευσης για 6 
εξυπηρετούμενα άτομα. Σημαίνει ότι πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις σωστά. Οπότε μ’ 
αυτό το έγγραφο η Υπηρεσία που κάλεσε τον κ. Τσούκαλη, δεν ανταποκρίθηκε και 
προχωρήσαμε και κάναμε την εισήγηση στην Ποιότητα Ζωής για την εφαρμογή των 
οριζομένων στο Προεδρικό Διάταγμα το 180 του ’79.  

 
Να μιλήσω. Να πάρουμε μία μικρή αναβολή … 

 
Ακούστε,  ακούστε.  
Εμείς τη δώσαμε την αναβολή και το ερώτημα είναι απλό και συγκεκριμένο. 

Μισθωτήριο συμβόλαιο έχετε όπως αναφέρεται στο Νόμο; Εάν το έχετε αυτό ή αν… Τελειώνει 
τώρα. Εάν δεν το έχετε και μπορείτε να το προσκομίσετε αύριο ή μεθαύριο αυτό να το 
συζητήσουμε, αλλά όμως…  

 
Μία μικρή παράταση, εν τοιαύτη περιπτώσει … 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πείτε μας τώρα, καθίστε στο μικρόφωνο.  
 
Λοιπόν, ευχαριστώ. Φράγκος λέγομαι.  
Κοιτάξτε, είμαι ο ιδιοκτήτης και του ακινήτου και της επιχείρησης η οποία είχε βγει 

παλιά στο όνομά μου. Λοιπόν, την επιχείρηση, το ακίνητο και την επιχείρηση, δηλαδή, 
οργανωμένη επιχείρηση κτλ. την έχω μισθώσει στον κ. Αναζίκο, ο οποίος έχει τη δυνατότητα 
να το υποενοικιάσει, υπομισθώσει και το έχει υπομισθώσει στον Τσούκαλη. Αυτός ήταν ο 
οποίος μάλιστα αποχώρησε τώρα, δεν…  
 
ΦΩΝΗ: …. (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 

 
Ναι, ναι, ακριβώς, βλέπετε αυτό το όνομα.  
Λοιπόν, η αρχική άδεια όταν είχε παρθεί το 2004 τηρούσε όλες τις προϋποθέσεις, 

μάλιστα έχουμε αυτό με το πάρκινγκ το οποίο είχε εγκριθεί από το Υγειονομικό, απ’ την 
Υπηρεσία την ….. και αντίγραφο διαθέτει η Υπηρεσία βέβαια. Πρέπει να έχει στο αρχείο της, 
καθώς επίσης και το μισθωτήριο το συμβόλαιο που είχε γίνει τότε.   
Λοιπόν, αυτή η θέση εξακολουθεί …  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σε ποια επιχείρηση δόθηκε τότε;  
 
ΦΡΑΓΚΟΣ: Στην επιχείρηση Διονυσόπουλος.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλη επιχείρηση. 

 
Ναι, το είχα νοικιάσει στον Διονυσόπουλο. Λοιπόν, όταν έφυγε ο Διονυσόπουλος, 
επειδή η άδεια μπορεί να αντικατασταθεί αντικατεστάθη στο όνομα του 

καινούργιου και είναι σήμερα στο όνομα του Τσούκαλη, ο οποίος αποχωρεί βέβαια τώρα και θα 
το ξαναπάρει πάλι την άδεια ο Αναζίκος, ο μισθωτής, ο κανονικός.  
Λοιπόν, θα θέλαμε μία ή αν όχι αναβολή, για να σας τα πει ο δικηγόρος μου επειδή εγώ 
ντρέπομαι, δεν έχω την εμπειρία να μιλάω δημόσια, λοιπόν, ή κάποιο διάστημα…, η θέση 
υπάρχει. Καταρχάς εδώ …  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΕΙΔΑΣ:  

ΦΩΝΗ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΩΝΗ:  

ΦΡΑΓΚΟΣ:  

ΦΡΑΓΚΟΣ:  

ΦΡΑΓΚΟΣ:  
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Τι χρειαζόμαστε τώρα; Τι δεν έχετε και θα το φέρετε;  
 

Κοιτάξτε, υπάρχει το συμβόλαιο, το αρχικό συμβόλαιο το οποίο ισχύει μέχρι 
σήμερα. Είναι μέχρι… Νάτο, το έχετε, έχετε αντίγραφο. Είναι του 2004. 2003, 

Οκτώβριο του 2003. Κανονικά λήγει αυτό το συμβόλαιο γιατί είναι 12 συν 4 χρόνια. Τώρα θα 
κάνουμε ένα καινούργιο. Μάλιστα ήρθα σε επαφή σήμερα με τον κ. Καρυπίδη, ο οποίος είναι ο 
ιδιοκτήτης όλου του ακινήτου, του Μύλου. Γιατί το πάρκινγκ είναι ακριβώς απέναντι απ’ την 
πόρτα που έχουμε, δεν είναι ότι δεν έχουμε, τυπικό, δηλαδή, είναι το θέμα. Το πάρκινγκ 
υπάρχει και οι θέσεις υπάρχουν και οι αναλογίες υπάρχουν ένα προς έξι που λέει κτλ., όλα 
αυτά είχαν και εγκριθεί από το Υγειονομικό, από την Υπηρεσία.   
Τώρα, εντάξει, θα δώσουμε άλλο ένα χαρτί, γιατί στη Θεσσαλονίκη η εταιρεία τους, …  

 
Προφανώς γνωρίζατε αυτό το πράγμα, άρα εγώ θα συμφωνήσω σε ότι πείτε και 
θα πω στα μέλη της Επιτροπής ότι να σας περιμένουμε λίγες ημέρες να 

υπογράψετε μέχρι να καθαρογραφούν τα πρακτικά να φέρετε ένα επικαιροποιημένο ιδιωτικό 
συμφωνητικό, διότι ακούστε, κ. Φράγκο, αυτό εδώ είναι του 2003. Εντάξει;   

 
Το οποίο, κ. Πρόεδρε, έχει λήξει 15 Οκτωβρίου το 2004.  

 
Όχι, αλλά η επαγγελματική μίσθωση εξακολουθεί και ισχύει σύμφωνα με το Νόμο.  

 
Οι επαγγελματικές μισθώσεις είναι σύμφωνα με το Νόμο, συμφωνώ, αλλά αυτό 
όμως θα πρέπει να το φέρετε σε εύλογο χρονικό διάστημα διότι, ακούστε να 

δείτε, εάν αυτό δεν το φέρετε, δεν μπορείτε να το φέρετε σε …  
 
Σε 10 μέρες θα ήθελα, γιατί είναι στη Θεσσαλονίκη αυτοί.  

 
Αν δεν μπορείτε να το φέρετε σε 5, σε 6, σε 7, σε 8, σε 10 μέρες, δεν θα 
μπορέσετε να το φέρετε ποτέ. Άρα δεν έχει νόημα η οποιαδήποτε αναβολή.  

 
ΦΡΑΓΚΟΣ: …. (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου)  

 
Αυτό είναι θέμα δικό σας και το ξέρετε ότι …  
 

Μα δίνει ο Νόμος το δικαίωμα αυτό να το κάνουμε, έτσι;  
 
Ο Νόμος σας δίνει το δικαίωμα να κάνετε αυτό που πρέπει, αλλά όμως θα πρέπει 
εσείς να τρέξετε με τους δικούς μας τους ρυθμούς και όχι εμείς με τους δικούς 

σας.  
 
Ναι, ναι, κοιτάξτε, εγώ μένω στην Αθήνα επάνω, τώρα θα μείνω εδώ να …  

 
Η πρόθεσή μας είναι θετική, βλέπετε πώς αντιμετωπίσαμε και την προηγούμενη 
φορά, ενισχύουμε, θέλουμε να ενισχύσουμε την επιχειρηματικότητα η οποία 

ασκείται σε νόμιμα πλαίσια.  
Αυτό εδώ, λοιπόν, το ιδιωτικό συμφωνητικό εάν δεν μπορέσετε να το φέρετε σε 10 μέρες δεν 
θα μπορέσετε να το φέρετε ποτέ. Οπότε λέω σε 10 μέρες είναι ένα ταβάνι. Οπότε δεν υπάρχει 
λόγος και δεν μπορούμε να το κάνουμε πάλι αναβολή, πάλι με την ίδια δικαιολογία. Για μας. Να 
προστατευθούμε και εμείς, να προστατευθούμε και εμείς.  

 
Ειλικρινά εδώ και 45 λεπτά το μάθαμε, τυχαίως ήμουνα εγώ πέρα κάτω στην 
Καλαμάτα, δεν είχα έρθει γιατί κανονικά θα ήθελα μια μέρα για να έρθω από την 

Αθήνα.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΡΑΓΚΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΕΙΔΑΣ:  

ΦΡΑΓΚΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΡΑΓΚΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΡΑΓΚΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΦΡΑΓΚΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΡΑΓΚΟΣ:  
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Σε 10 ημέρες μπορείτε να το βρείτε; 
 
Ναι. Θα κοιτάξουμε να το κάνουμε.  

 
Να σας πω κάτι; Η προηγούμενη συνεδρίαση ήταν 21/10ου. Χωρίς να πει τίποτα ο 
υπηρεσιακός. Προφανώς υπήρχε το θέμα στην ημερήσια διάταξη, ήσασταν και 

εσείς εδώ, σας θυμάμαι, εντάξει;  Δόθηκε η αναβολή, δόθηκε η αναβολή για ένα συγκεκριμένο 
λόγο, το ξέρατε γιατί είναι εδώ, οπότε από τις 21 Οκτωβρίου μέχρι τις 26 Νοεμβρίου δεν 
δικαιολογείται να μην είστε έτοιμοι.  
Άρα λοιπόν σας λέγω χίλια δίκια να έχετε τρέξτε εσείς στο ρυθμό το δικό μας. Αυτό. 

 
Πάντως αυτό είναι θέμα δικηγόρου. Ήθελε αυτός να … 

 
Δεν ξέρω, δεν ξέρω, αλλά εντάξει, όχι, αυτό δεν είναι υποχρέωση δική μας.  
Η κα Αναζίκου.  

 
Αυτό ισχύει για όλα τα καταστήματα, κ. Φειδά; Δηλαδή θα πρέπει να έχουν το 
πάρκινγκ και αυτά; Όσα έχουν άδεια κέντρου διασκεδάσεως θα πρέπει να έχουν 

αυτό το χαρτί. Δηλαδή έχει σταλεί χαρτί σε όλα τα καταστήματα που έχουν άδεια κέντρου 
διασκεδάσεως ή μόνο στο δικό μας;   

 
Ο Νόμος είναι ο ίδιος παντού. Και παράνομες πράξεις δεν συμψηφίζονται. 
Είμαστε όλοι ίσοι απέναντι στο Νόμο μόνο, όχι στην παρανομία.  
 
Χαίρομαι γι’ αυτό που ακούω. Το θέμα είναι να εφαρμοστεί όμως παντού, όχι σε 
συγκεκριμένα …  

 
Έχει ξανασυμβεί αυτό πριν 3-4 χρόνια, δεν είχα το χρόνο να σας προσκομίσω τα 
σχετικά, ο κ. Φειδάς …  

 
Ξαναλέω και πάλι. Αν έχετε κάτι συγκεκριμένο, αν έχετε χωρίς υπονοούμενα… 
Όχι, όχι, αφήστε με τώρα γιατί πάτε κάποιον να κατηγορήσετε χωρίς τεκμήρια.  

 
Δεν είχα το χρόνο να σας τα προσκομίσω.  

 
Δεν είναι θέμα χρόνου, δεν ξέρω, βρείτε κάποιον χρόνο, τέλος πάντων.  
 

ΦΡΑΓΚΟΣ: …. (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 
 
Όχι, όχι, μην το ξαναπείτε αυτό, δεν το δέχομαι. Κύριε Φράγκο, δέχομαι τα 
πάντα αλλά όχι όμως αυτά. Δεν είναι αυτό δικαιολογίες, προς Θεού τώρα, 

εντάξει; Αυτό να τελειώσει και από κει και πέρα, κα Αναζίκου, είπα στην παρανομία δεν 
υπάρχει ισότητα, ισότιμοι είμαστε απέναντι στο Νόμο.   
 
ΑΝΑΖΙΚΟΥ: Καταλάβατε τι εννοώ, απλά…  

 
Να κάνω μερικές ερωτήσεις, Πρόεδρε.  
Από πότε ισχύει αυτός ο Νόμος;  

 
ΦΕΙΔΑΣ: Από το 2001.  

 
Με κάποιο Προεδρικό Διάταγμα το 179…  
 

Με το 179 τροποποιήθηκε αργότερα …  

ΦΩΝΗ:  

ΦΡΑΓΚΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΡΑΓΚΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΑΖΙΚΟΥ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΑΖΙΚΟΥ:  

ΦΡΑΓΚΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΡΑΓΚΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ Ι.:  

ΜΠΑΚΑΣ Ι.:  

ΦΕΙΔΑΣ:  
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Τροποποιήθηκε και από το 2001. Έχουμε ξανακάνει κατά το παρελθόν τέτοιες 
ενέργειες, παρεμβάσεις κτλ.;  

 
Σε όλα τα νεοαδειοδοτούμενα καταστήματα είναι υποχρέωση πλέον και κατ’ 
εφαρμογή του Νόμου.  

 
Είναι υποχρέωση, για να μαθαίνουμε κιόλας.  
 

Και κατ’ εφαρμογή του Νόμου. Στις αντικαταστάσεις όλες έχουν ενημερωθεί απ’ την 
Υπηρεσία για την υποχρέωση της ύπαρξης του χώρου, άσχετα αν περιγελούσαν 

πολλές φορές την Υπηρεσία που το ανέφερε.  
Όπως ανέφερα έγινε κατόπιν εγγράφου το Α.Τ. Κρατήστε αυτό που λέω. Ο έλεγχος, λοιπόν, 
που ξεκίνησε η Υπηρεσία, ξεκίνησε στη συγκεκριμένη περίπτωση κατόπιν αιτήματος …    

 
Πόσα κέντρα διασκέδασης έχουμε εδώ στην Καλαμάτα;  
 

Αυτή τη στιγμή είναι γύρω στα 10 συνολικά οι άδειες που έχουμε δώσει τα οποία 
όσα λειτουργούν δεν είναι ακριβές ….  

 
ΜΠΑΚΑΣ Ι: Πόσα λειτουργούν; 
 
ΦΕΙΔΑΣ: Είναι 3-4-5. 
 
ΜΠΑΚΑΣ Ι: Πόσα έχουν πάρκινγκ; 

 
Αρκετά από αυτά έχουν ιδιόκτητο χώρο πάρκινγκ. 

 
Τον έλεγχο ποιος τον κάνει, εμείς ή η Αστυνομία; 
 

Και εμείς και η Αστυνομία. Π.χ. στη Ναυαρίνου το κέντρο διασκέδασης το 
στεγασμένο έχει ιδιόκτητο χώρο.  

Στον Μπουρνιά τα δύο κέντρα διασκέδασης έχουν ιδιόκτητο χώρο. 
 
ΜΠΑΚΑΣ: Όταν λέμε στον Μπουρνιά, στην πίστα κάρτ έτσι; 
 
ΦΕΙΔΑΣ: Ναι, μετά την πίστα κάρτ.  

 
Συνάδελφοι, δώ όμως έχουμε αναφορά σε ένα συγκεκριμένο και δεν υπάρχει 
κάτι άλλο. 

 
ΦΩΝΗ: Ενημερωτικά. 

 
Ναι αλλά να ξέρουμε για το Νόμο. Όχι για τι κάνει ο Μπασακίδης ως 
επιχειρηματίας στη Δύση ή στην Ανατολή. 
 
Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι έχουμε ξεφύγει λίγο με την έννοια ποια; Ότι κάνουμε 
ανάκριση στην Υπηρεσία. Η Υπηρεσία εδώ πέρα …  

 
ΜΠΑΚΑΣ Ι.: ….. (δεν ακούγεται εκτός μικροφώνου)  

 
Συγνώμη, κ. Μπάκα. Να πω αυτό που θέλω. Κύριε Πρόεδρε, έχω το λόγο; 
 

ΜΠΑΚΑΣ Ι.: Μα δεν τελείωσα εγώ πρώτα από όλα. 

ΜΠΑΚΑΣ Ι.:  

ΦΕΙΔΑΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ Ι:  

ΦΕΙΔΑΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ Ι:  

ΦΕΙΔΑΣ:  

ΦΕΙΔΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΕΙΔΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  
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Μου έδωσε το λόγο ο Πρόεδρος, κ. Μπάκα. Δεν πήρα το λόγο μόνος μου κ. 
Μπάκα, εσείς τον παίρνετε μόνος σας. Σας παρακαλώ δηλαδή.  

 
ΦΩΝΗ: …. (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 

 
Εε συγνώμη, αφήστε με, αφήστε με, κύριε, να μιλήσω. 
Λοιπόν, ακούστηκαν και υπονοούμενα από τον συμπολίτη μας και δεν είναι 

σωστό και για την Υπηρεσία, ακούστηκε ότι αν είχε χρόνο θα ’φερνε χαρτιά που θα αποδείκνυε 
ότι υπάρχει πρόβλημα, αυτά δεν είναι σωστά. Ότι προφανώς υπάρχει πρόβλημα, αυτό άφησε 
να εννοηθεί. Ενώ …   
 
ΦΩΝΗ: …. (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 

 
Αφήστε με κύριε να μιλήσω, αφήστε με να πω και μετά πέστε ότι θέλετε. Λοιπόν, 
ενώ είναι ενήμερος ο συμπολίτης μας από τις 21 Οκτωβρίου όπως είπατε. 

Δηλαδή, τώρα δύο μήνες κοντά. Άρα γνωρίζει το θέμα, γνωρίζουμε τα πάντα. 
Από κει και μετά, η Υπηρεσία -αν κατάλαβα καλά από αυτά που είπε ο κ. Φειδάς- πήγε με 
εντολή της Αστυνομίας. Δεν πήγε από μόνος του, για να αιωρούνται τέτοια πράγματα εδώ 
πέρα στη συζήτηση αυτή. Εντάξει, από κει και μετά αρχίζουν: Πόσες θέσεις είναι, πώς θα 
δουλεύουν, γιατί δεν δουλεύουμε εκείνο, γιατί δεν δουλεύει το άλλο, λες και υπάρχει 
προσωπική αντιπαράθεση εδώ πέρα. 
Νομίζω δεν υπάρχει αυτό το πράγμα και νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι. Πήγε με εντολή, πήγε 
με εντολή της Αστυνομίας, με έγγραφο της Αστυνομίας, έστειλε … 
 
ΦΩΝΗ: …. (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 

 
Έτσι, ναι, ναι, με εντολή της Αστυνομίας, δεν πήγε από μόνη της η Υπηρεσία. 
Εντάξει; Αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσουμε, να το ξεκαθαρίσουμε και να πω το 

εξής, και να πω το εξής, για να κλείνω, για να μην ξαναπάρω το λόγο, κ. Πρόεδρε, για να μην 
ξαναπάρω το λόγο.  
Λέει η Υπηρεσία εδώ στην τελευταία παράγραφο: Η άδεια θα ξαναεπαναχορηγηθεί στον 
ιδιοκτήτη όταν φέρει τα χαρτιά. Δηλαδή, ποιο είναι το πρόβλημα; Θα του πούμε: Κύριε … 
 
ΦΩΝΗ. : Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. 

 
Όχι, όχι, λέω το εξής: Τι να δώσουμε παράταση τώρα 10 μέρες που ζητάει ο 
συμπολίτης μας εδώ, τι να πούμε: Κύριε, όταν φέρεις τα χαρτιά θα πάρεις πάλι 

την άδειά σου πίσω. Ποιο είναι το πρόβλημα δηλαδή; Υπάρχει κάνα θέμα; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλο είπαμε, άλλο είπαμε.  
 
ΦΩΝΗ: …. (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 

 
Όχι, όχι, δεν έχετε το λόγο.  
Κάποιος άλλος συνάδελφος;  

 
Και εγώ πρέπει να δοθεί ο χρόνος, μια ανοχή, ούτως ώστε να συγκεντρώσει ο 
άνθρωπος τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να τα προσκομίσει για να …  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Λιάππας;  
 
ΛΙΑΠΠΑΣ: …… (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 
 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΔΡΟΥΓΑΣ: 
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Το δεκαήμερο που ζήτησε.  
Ο κ. Καραγιάννης; 

 
Νομίζω ότι έχω αναφερθεί πάλι για το ίδιο θέμα, αλλά, τέλος πάντων, για μια 
βδομάδα δεν χάλασε ο κόσμος.  

 
Μέχρι την επόμενη συνεδρίαση.  
 
Ο κ. Αναζίκος θέλει κάτι να πει; Στο μικρόφωνο.  
Το θέμα μας είναι η λειτουργία του δικού σας καταστήματος και μόνο σ’ αυτό 

σας παρακαλώ να αναφερθείτε.  
 
Και εγώ σ’ αυτό θα αναφερθώ. Απλά όταν έκανε τη μεταβίβαση ο κ. Τσουκάλης 
που, αν θυμάμαι καλά, ήταν τον Ιούλιο και ο κ. Φειδάς, αυτά τα γράφουμε και 

στο εξώδικο που είχαμε στείλει, ενώ υπήρχε αυτός ο Νόμος που λέει άφησε να γίνει η 
μεταβίβαση, ενώ θα μπορούσε να μας είχε φρενάρει από τότε, να μην επενδύσουμε καθόλου 
στο μαγαζί, τίποτα, να μην χαλάσουμε χρήματα και να μας πει: Κύριοι, δεν μπορείτε να κάνετε 
μεταβίβαση γιατί δεν έχετε το πάρκινγκ το οποίο ο κ. Φειδάς και γι’ αυτό δεν αφήνει 
υπονοούμενα ο κ. Φράγκος, απλά τώρα έχουμε μόνο το λόγο μας μαζί, δεν έχουμε τα χαρτιά 
μας μαζί, μας έχει ξαναστείλει ότι δεν έχουμε πάρκινγκ μόνο εμείς. Έχει ξαναγίνει στο 
παρελθόν, έχουμε ξαναέρθει στην Ποιότητα Ζωής, μιλάω μόνο για το δικό μας μαγαζί, έχουμε 
ξαναέρθει στην Ποιότητα και πάλι κερδίσαμε.  

 
Έχετε μια αντίφαση τώρα, έχετε μία αντίφαση.  
Ισχυρίστηκε ο κ. Φράγκος αυτό εδώ το χαρτί, το ιδιωτικό συμφωνητικό του 

2003 και από το 2003 μέχρι σήμερα έχουν περάσει 16 χρόνια. Και πριν από λίγο είπατε ότι δεν 
μπορούσε να γίνει μεταβίβαση… Κακώς σας επέτρεψε τη μεταβίβαση. Μα εσείς το κάνατε…  
 
ΑΝΑΖΙΚΟΣ: Μου επιτρέπετε;  

 
Όχι, όχι, όχι, μισό λεπτό, μισό λεπτό να ολοκληρώσω τη σκέψη μου.  
Εσείς το κάνατε συνέχεια από τον Οκτώβριο του 2004, κάνατε συνέχεια αυτό το 

πράγμα και χρησιμοποιούσατε συνέχεια αυτό το Νόμο. Όχι τώρα, μην το λέτε ότι δεν σας 
έδωσε την άδεια και ήταν δικό του λάθος. Δεν θέλω αυτό, δεν θέλω αυτό.  

 
Όταν ξεκινάει μια καινούργια άδεια σου ζητάει το πάρκινγκ, σου ζητάει κάποια 
πράγματα. Όταν μεταβιβάζεται η άδεια στα δικαιολογητικά της μεταβίβασης δεν 

χρειαζόταν το πάρκινγκ, γιατί έχει συμβεί 100 φορές.  
 
Μα το ανέφερα. Προφορικά στη διαδικασία της αντικατάστασης προφορικά τους 
ενημερώναμε για την υποχρέωσή τους για την ύπαρξη του χώρου στάθμευσης.  

 
ΦΩΝΗ: …. (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 

 
Όχι, όχι, δεν χρειάζεται ο κ. Μαργέλης,  δεν χρειάζεται. Σε 10 ημέρες θέλουμε το 
ιδιωτικό συμφωνητικό. Στην επόμενη συνεδρίαση.  
 
Εγώ δεν στρέφομαι εναντίον κανενός, απλά θέλω ενημέρωση … 
 

Κύριε Μπασακίδη, να πω κάτι άλλο για την ιστορία. Σημειωτέον …  
 
Όχι, όχι, μέχρι την επόμενη συνεδρίαση.  
Ο κ. Καραγιάννης;  

Εσείς, κ. Φαββατά;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ Ι:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΑΖΙΚΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΑΖΙΚΟΣ:  

ΦΕΙΔΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ Ι.:  

ΦΡΑΓΚΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Με την εισήγηση της Υπηρεσίας, κ. Πρόεδρε.  
 
Με την εισήγηση της Υπηρεσίας.  
Εμείς είπαμε ότι δίνουμε μία ανοχή μέχρι την επόμενη συνεδρίαση.  

 

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της τα προαναφερόμενα, μειοψηφούντος του κ. Φαββατά ο οποίος τάσσεται ΚΑΤΑ, 
κατά πλειοψηφία,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      
 
Αναβάλλει τη λήψη σχετικής απόφασης περί ανάκλησης της άδειας εγκατάστασης 
και λειτουργίας της επιχείρησης ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΜΕ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ 
ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ, ιδιοκτησίας Τσούκαλη Ανδρέα, που βρίσκεται στην 
οδό Κουντουριώτη 3 στην Καλαμάτα, μέχρι την επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής.  
 
 

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

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Μπασακίδης Νικόλαος  1. Δρούγας Παντελής 

  2. Λιάππας Λεωνίδας 

  3. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος 

  4. Μπάκας Ιωάννης 

  5. Φαββατάς Δημήτριος 

 

Ακριβές Απόσπασμα 
Καλαμάτα 6 Δεκεμβρίου 2019 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
ΝΙΚΟΣ Β. ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ 

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 

 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  


