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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   32/2010 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   266/2010 
 

 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 11 Οκτωβρίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00  

στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28, συνέρχεται στην 32η/2010 

συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 07-10-2010 

πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  

 

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Παναγιώτης Ε. Νίκας, Δήμαρχος Καλαμάτας, 

Πρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής και από τα τακτικά μέλη οι κ.κ. 1) Γιαννακούλας 

Γρηγόριος, 2) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 3)  Κουδούνης Αργύριος και 4) Κουρκουτάς Γεώργιος.    

 

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

Παναγιώτης και 2) Κοσμόπουλος Βασίλειος.   

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Δημαρχιακής 

Επιτροπής κ. Μπάκας 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 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού 
ενδιαφέροντος. 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθ. 41/2010 με αριθ. πρωτ. 
του Δήμου 20267/14-9-2010 σχετική εισήγηση του Τομέα Έκδοσης Αδειών Καταστημάτων 
Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Καλαμάτας, 
η οποία ήταν στο φάκελο του θέματος προς ενημέρωση και αναλυτικά έχει ως εξής:  
 

«Υπηρεσιακή Εισήγηση 41/2010 
 

Θέμα: Ανάκλησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 
Σχετ.: Έγγραφο με αριθ. πρωτ. οικ. 2066/10-05-2010 Δ/νσης Δημόσιας Υγείας. 

 

Με το σχετικό αναφερόμενο έγγραφο της, η Δ/νσης Δημόσιας Υγείας, μας ενημερώνει ότι 
ύστερα από έλεγχο που διενέργησαν οι υπάλληλοι της υπηρεσίας στο κατάστημα «ΟΥΖΕΡΙ 
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ χωρίς παρασκευαστήριο» ιδιοκτησίας Κάργα Αναστασίας του Γεωργίου, 
που βρίσκεται επί της Πλατείας 23ης Μαρτίου στην Καλαμάτα, διαπίστωσε τα κάτωθι: 

 Ο χώρος του παρασκευαστηρίου του Ουζερί, (εμβαδού 20τ.μ. περίπου) είχε μεταφερθεί από 
τον ισόγειο, σε χώρο του παταριού. 

 Στο χώρο του παρασκευαστηρίου έχει μεταφερθεί η μπάρα του καταστήματος, με 
αποτέλεσμα να αυξηθεί ο χώρος της αίθουσας πελατών και ταυτόχρονα να αυξηθεί ο αριθμός 
των τραπεζοκαθισμάτων. 

 Είχαν αναπτυχθεί περίπου (30) τριάντα τραπεζοκαθίσματα, επιπλέον από αυτά που 
αναγράφονται στην άδεια λειτουργίας που κατέχει, σε χώρο που έχει χορηγηθεί από το Δήμο 
Καλαμάτας, επί της Πλατείας  23ης Μαρτίου. 

Τα παραπάνω αναφερόμενα, σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Υγείας Νομ. 
Μεσσηνίας (που συνοδεύει την παρούσα εισήγηση) και τις διατάξεις των άρθρων 6 της Α1β/8577/83 
Υγειονομικής Διάταξης (ΦΕΚ 526 Β’), αποτελούν 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 Διοικητικές κυρώσεις 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  δικαιολογητικά για έκδοση 
νέας άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, ή να ανακληθεί το αντίστοιχο έγγραφο της Δ/νσης Υγείας Νομ. 
Μεσσηνίας, με το οποίο έχει βεβαιωθεί η τροποποίηση. 

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

Μετά τα παραπάνω σύμφωνα και με το σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Υγείας Νομ. 
Μεσσηνίας, επειδή η εν λόγω ιδιοκτήτρια εταιρεία παραβίασε εκ προθέσεως τους όρους λειτουργίας 
του καταστήματός της προτείνουμε όπως ανακληθεί: 

 Η με αριθ. 13374/6386/1119/25-09-2001 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος 
υγειονομικού ενδιαφέροντος, «ΟΥΖΕΡΙ – ΑΝΑΨΥΚΤΉΡΙΟ χωρίς παρασκευαστήριο», 
της Κάργα Αναστασίας συζ. Βασίλειου Γιαννάκοβα  και παρακαλούμε όπως τεθεί θέμα στη 
Δημαρχιακή Επιτροπή Δήμου Καλαμάτας, η ανάκληση (μέχρι άρσης της τροποποίησης ή 
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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 Διάταξης (ΦΕΚ 526 Β'), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του 
άρθρου 80 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α'). 

                                                                                                    
Συνημμένα  

      Σχετικός Φάκελος Καταστήματος                                                                                     
     (Υπόψη κ. Προέδρου Δημαρχιακής Επιτροπής»)                                                       

 
    

Ο Εισηγητής ΦΕΙΔΑΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΤΕ11 ΕΠΟΠΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ  

Ο Προϊστάμενος Τμήματος 
(υπογραφή) 

Ο Δ/ντής 
(υπογραφή) 

Ο 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ» 

 
 
Συνεχίζοντας την εισήγησή του κ. Πρόεδρος λέει τα εξής:  

 
Έχουνε γίνει εδώ πέρα παρανομίες και είχαμε ζητήσει όταν το συζητήσαμε 
τότε στα μέσα Σεπτεμβρίου να δοθεί μία παράταση, 15 ημερών είχαμε πει  

σήμερα είναι 25, για την τακτοποίηση της υπόθεσης αυτής.  
Υπηρεσιακή εισήγηση από τις 14 Σεπτεμβρίου να κλείσει, από τη Διεύθυνση Υγείας οι 
διαπιστώσεις αυτές. Λοιπόν, τι γίνεται κ. Φειδά με αυτό το πράγμα εδώ;  
Μάλλον από το Μάιο τρωγόμαστε με αυτό το πράγμα. 

 
 Ναι έτσι είναι.  

 
Από το Μάιο.  
Ορίστε.  

 
 Σε συνεννόηση που είχαμε και με την ιδιοκτήτρια του καταστήματος, μας 
ενημέρωσε ότι έχει προχωρήσει σε κάποια τροποποίηση  διαδικασιών που έχει με 

το Δήμο προκειμένου να μπορέσει να προχωρήσει, να εκδώσει νέα άδεια για το χώρο αυτό. 
Ως εκ τούτου όταν κατατίθεται αίτηση για καινούρια αδειοδότηση η προηγούμενη που είναι 
στον ίδιο χώρο είναι υπό ακύρωση.  Στην ουσία λοιπόν δεν είναι σε ισχύ μέχρι να εκδοθεί η 
νέα. Παρόλα αυτά πρέπει να πάρουμε μια απόφαση αν θα ανακαλέσουμε ή όχι, γιατί αν 
ανακληθεί μια άδεια δεν χορηγείται στο ίδιο άτομο άδεια για ένα χρονικό διάστημα.  

 
Τι εισηγείστε;  
 

 Εάν όντως κατατεθεί, γιατί τώρα προχώρησε στις ρυθμίσεις η ιδιοκτήτρια με τον 
Δήμο, εάν κατατεθεί άμεσα τις επόμενες μέρες η αίτηση προέγκρισης και εν 

συνεχεία αδειοδότηση, από τη στιγμή που είναι υπό ακύρωση η άδεια δεν ανακαλούμε την 
άδεια λειτουργίας γιατί ακυρώνεται αυτόματα από μόνη της με τη διαδικασία.  

 
Αυτό εισηγείστε, έτσι;  
 

 Ναι. 
 
Αποδεκτή η εισήγηση εισηγούμαι.  
 

 Αρκεί βέβαια να ολοκληρωθεί η διαδικασία με τη χορήγηση της άδειας.  
 
Εσείς είσαστε γι΄ αυτό το θέμα εδώ;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΕΙΔΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΕΙΔΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

ΦΕΙΔΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

ΦΕΙΔΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

ΦΕΙΔΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   
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ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ: Ναι κ. Δήμαρχε.  
 
ΚΟΥΔΟΥΝΗΣ: Έχεις καταθέσει χαρτιά;  
 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ: Σήμερα πήγα στο … 

 
Ναι αλλά ταλαιπωρούμαστε από το Μάιο, έτσι; Βοηθάμε βοηθάμε και θα μας 
στείλετε στον εισαγγελέα και δεν θα έχουμε … 

 
 Όχι εκτελούν κάποιες εργασίες, είχα περάσει έξω από το μαγαζί του 
κυρίου και είδα μέσα παλιά ξύλα, καινούρια μέσα, χαμός γίνεται.  

 
Λοιπόν, γίνεται αποδεκτή από τη Δημαρχιακή η εισήγησή σας κ. Φειδά.  
 

 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ: Κύριε Δήμαρχε εγώ σήμερα πήγα ….  
 
Όχι, μην …. Προχωράτε γρήγορα τις διαδικασίες, από το Μάιο παιδευόμαστε 
γι΄ αυτό το θέμα,  σας βοηθήσαμε όσο μπορούσαμε … 

Κύριε Φειδά, για όλα τα καταστήματα όπου υπάρχουν εκκρεμότητες και προβλήματα φέρτε 
τα εδώ πριν από τις εκλογές να τα τακτοποιήσουμε. Εντάξει; Ιδιαίτερα αυτοί που τους έχετε 
ζητήσει να φέρουν τα χαρτιά ένα σορό φορές και δεν τα φέρνουνε. Φέρτα να 
ανακαλέσουμε τις άδειες, όλες.   
 
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της τα 
προαναφερόμενα,  

 
 

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

Δεν εγκρίνει την ανάκληση της υπ΄ αριθμ. 13374/6386/1119/25-09-2001 
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος « ΟΥΖΕΡΙ – ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ χωρίς 
παρασκευαστήριο) ιδιοκτησίας Κάργα Αναστασίας του Γεωργίου, συζ. Βασιλείου 
Γιαννάκοβα, που βρίσκεται επί της  Πλατείας 23ης Μαρτίου στην Καλαμάτα.  
 
 

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

 

Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας  1. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

  2. Ηλιόπουλος Αθανάσιος  

  3. Κουδούνης Αργύριος 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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  4. Κουρκουτάς Γεώργιος 

  5. Μπάκας Ιωάννης 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 13  Οκτωβρίου 2010 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


