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Στην Καλαµάτα σήµερα, την 22α Οκτωβρίου 2007, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00  
συνέρχεται στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της  οδού Αριστοµένους  28 σε συνεδρίαση η 
∆ηµαρχιακή Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την µε αριθµό 40/18-10-2007 
πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύµφωνα µε το νόµο.  
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Παναγιώτης Ε. Νίκας, ∆ήµαρχος Καλαµάτας, 
Πρόεδρος της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής και από τα τακτικά µέλη οι κ.κ. 1) Καµβυσίδης 
Ιωάννης, 2) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 3) Κουδούνης Αργύριος, 4) Λαγανάκος Γεώργιος και  
5) Πολίτης ∆ηµήτριος.   
 
∆εν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόµιµα το τακτικό µέλος  κ. Αλευράς ∆ιονύσιος. 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωµατικό µέλος της ∆ηµαρχιακής 
Επιτροπής από την πλευρά της µειοψηφίας κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης.  
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται, κατόπιν της πρόσκλησης που του κοινοποιήθηκε για τη 
συνεδρίαση του Σώµατος, και ο κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, επικεφαλής του συνδυασµού 
«∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαµάτας» που µετείχε στις δηµοτικές εκλογές του 
Οκτωβρίου 2006 αλλά δεν κατέλαβε καµία έδρα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καλαµάτας διότι 
δεν συµπλήρωσε το εκλογικό µέτρο.   
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου Καλαµάτας κ. Παναγιώτης 
Κουτσογιαννόπουλος καθώς και ο Νοµικός Σύµβουλος του ∆ήµου Καλαµάτας κ. 
Χαράλαµπος ∆ηµητρόπουλος. 
 
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 3ο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης µε τίτλο : 

Κανονισµός διεξαγωγής εµποροπανήγυρης κατά τον εορτασµό της «Υπαπαντής 
του Σωτήρος». 

Κατά τη συζήτηση του θέµατος παρίσταται ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος κ. Κλείδωνας 
Θεοφάνης και η προϊσταµένη του τµήµατος δηµοτικών προσόδων κα Τσαγκάνη Αναστασία. 
 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος κ. Κλείδωνας, αφού αρχικά αναφέρεται στην υπ΄ 
αριθµ. πρωτ. 23225/11-10-2007 εισήγηση του τµήµατος δηµοτικών προσόδων του ∆ήµου 
Καλαµάτας µε την οποία διαβιβάζεται στη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή σχέδιο κανονισµού 
διεξαγωγής εµποροπανήγυρης για τον εορτασµό της «Υπαπαντής του Σωτήρος» και 
προτείνεται ως τιµή χρεώσεως χρήσης του χώρου για την Α΄ ΖΩΝΗ 100,00 €/τρέχον µέτρο 
και για την Β΄ ΖΩΝΗ 80,00 €/τρέχον µέτρο, συνεχίζει ως εξής:  
 
Τρία πράγµατα διαφοροποιήσαµε: ∆ώσαµε αρµοδιότητες στο γραφείο του ∆ηµάρχου για τη 
διαφήµιση, στη ∆ΕΠΑΚ για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις και επιπλέον βάλαµε και πέντε 
χηµικές τουαλέτες. Κατά τα άλλα ο κανονισµός είναι όπως ήταν. 
 
Φτιάξαµε έναν κανονισµό για το πανηγύρι της Υπαπαντής στον οποίο συµπεριλάβαµε όλες 
τις υποχρεώσεις και αρµοδιότητες τόσο των διαφόρων φορέων όσο και των υπηρεσιών του 
∆ήµου. Ο κανονισµός αυτός έχει ορισµένα χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι ότι παύει να έχει 
το χαρακτήρα της εµποροπανήγυρις διότι καταργούνται οι πάγκοι των µικροπωλητών που 
πουλάνε είδη ενδύσεως, υποδήσεως και λευκά είδη. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι 
περιορίζεται ο χώρος του πανηγυριού, φτάνει µέχρι το νότιο τµήµα της κεντρικής αγοράς, 
απλώς επεκτείνεται λιγάκι και προς τη πλατεία Όθωνος. Ο χαρακτήρας του πανηγυριού είναι 
ότι θα είναι καθαρά παραδοσιακός µε χειροτεχνήµατα, ξυλόγλυπτα, κοσµήµατα, παλαιά 
έπιπλα και σκεύη, παραδοσιακά γλυκά, ποτά και είδη θρησκευτικής λατρείας.  
Επίσης θα είναι τρεις ηµέρες, 31 Ιανουαρίου, 1 και 2 Φεβρουαρίου. 
 
Το άλλο σηµείο το οποίο αξίζει της προσοχής είναι ότι θα περιβάλλεται και από διάφορες 
πολιτιστικές εκδηλώσεις, τις οποίος όπως είπαµε προηγουµένως θα τις αναλαµβάνει η 
∆ΕΠΑΚ.  
 
Όσοι έµποροι παράγουν τοπικά προϊόντα θα τους διατεθεί δωρεάν χώρος για να µπορούν 
να τα εκθέσουν και να τα πουλάνε και γι΄ αυτό το λόγο έχει αναλάβει το Επιµελητήριο να 
µας πει πόσα µέτρα χώρο θέλει να του δώσουµε κι αυτό να τους το διαθέσει. 
 
Επίσης µειώνεται η τιµή του πανηγυριού από πέρυσι λόγω του ότι αυτοί οι οποίοι θα έρθουν 
θεωρούµε ότι δεν είναι και τόσο εµπορικά τα είδη τα οποία φέρνουν, οπότε η τιµή των 120 
ευρώ που είχαµε πέρυσι είναι µεγάλη, το περιορίσαµε κατά 20 ευρώ και θα δούµε πως θα 
πάει.  
 
Τελικά σαν συµπέρασµα βγάζουµε ότι τα έσοδα που είχαµε πέρυσι από το πανηγύρι δεν θα 
τα πλησιάσουµε καθόλου φέτος.  
Κάνουµε και µία προσπάθεια µήπως φτιάξουµε και οµοιόµορφους χώρους. Κάνουµε µία 
προσπάθεια να δούµε πόσο θα στοιχίσει για να φτιαχτούν οµοιόµορφοι χώροι µε στέγαστρα 
κλπ. 
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Αυτό το οποίο έχετε εδώ πέρα είναι σύνθεση, είναι οι απόψεις του εµπορικού 
κόσµου, είναι οι απόψεις του Επιµελητηρίου, είναι οι απόψεις πάνω απ΄ όλα 

των επικεφαλείς των δηµοτικών παρατάξεων. Έγινε µία προσπάθεια όλα αυτά να 
παντρευτούν και να έχουµε ένα αποτέλεσµα που θεωρούµε ότι θα είναι θετικό για τη πόλη, 
για την εµφάνιση, για τη λειτουργία της και για την ανάδειξη της µεγάλης θρησκευτικής 
εκδήλωσης η οποία θα συνοδεύεται αυτή η εκδήλωση από αυτήν την οικονοµική 
δραστηριότητα, την παραδοσιακή δραστηριότητα και από άλλες πνευµατικές και 
πολιτιστικές εκδηλώσεις. 
 
Καταρχήν θα πάρουµε απόφαση τώρα, θα πάµε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο οπότε κι εκεί 
µπορούµε να προσθέσουµε κάτι, να αφαιρέσουµε, ώστε να πάµε 100 ηµέρες πριν το 
πανηγύρι να πάρουµε µία απόφαση, να ειδοποιήσουµε τους συλλόγους παλαιοπωλών κλπ 
µε ένα γράµµα ώστε να κάνουν τα κουµάντα τους και να είναι εδώ στο πανηγύρι της 
Υπαπαντής. Θα κάνουµε προσπάθεια για να έρθουν και να το προβάλουµε και πανελληνίως 
γιατί µπορούµε να το προβάλουµε δωρεάν. Θα έρθει σε λίγο η προγραµµατική σύµβαση µε 
την ΕΡΤ όπου θα το διαπιστώσετε. 
 

 
Θέλω να πληροφορήσω το Σώµα ότι θα κάνουµε και δηµοσιεύσεις κάθε 
µήνα στις εφηµερίδες για να πούµε ποιος είναι ο χαρακτήρας του 

πανηγυριού ώστε οι έµποροι να ενηµερωθούν έγκαιρα.  
 

 
Εµείς δεν έχουµε άλλωστε λόγο να µην το ψηφίσουµε, είναι αλλαγές 
προς τη σωστή κατεύθυνση, τη κατεύθυνση την οποία υποστηρίζαµε 

από το 2002. Κρίνουµε θετικές τις κινήσεις οι οποίες γίνονται µέχρι σήµερα, ευελπιστούµε 
σε περαιτέρω εξέλιξή του και θέλουµε και ακόµα καλλίτερες εκδηλώσεις τις οποίες θα τις 
κρίνουµε βέβαια λίγο αργότερα και πιθανά σε µικρότερο χώρο. Θα ψηφίσουµε θετικά. 
 

 
Καταρχήν θετικά και η τοποθέτησή µας στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.  
 

 
Ψηφίζουµε λοιπόν αυτό το κανονισµό της εµποροπανήγυρης της 
Υπαπαντής διότι είναι κάτι που επιζητούσε ο καλαµατιανός εµπορικός 

κόσµος πιστεύοντας ότι οδηγεί στη σωστή κατεύθυνση ιδιαιτέρως για την οικονοµική 
ανάπτυξη του τόπου. ∆εν µπορώ να πω περισσότερα, µόνο να πω ότι αν και είχα ψηφίσει 
και στην προηγούµενη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή «ΝΑΙ» για τον τρόπο τον οποίο θα τελεστεί η 
εµποροπανήγυρης την περασµένη φορά, το περασµένο έτος, κατηγορήθηκα γι΄ αυτό γιατί 
έχω διπλή ιδιότητα. ∆υστυχώς συµβαίνουν αυτά, όταν έχεις διπλή ιδιότητα βάλλεσαι ή από 
τη µια πλευρά ή από την άλλη. ∆ικαιώθηκα διότι η ∆ηµοτική αρχή η σηµερινή, εννοώ όλες 
τις παρατάξεις, αποφάσισαν κάτι που ζητούσαµε επί δεκαετίες. Είναι ένα αποτέλεσµα το 
οποίο είχε υποσχεθεί ο ∆ήµαρχος Καλαµάτας ότι κατά τη φετινή περίοδο, τη φετινή χρονιά 
θα λάβει τη µορφή την οποία προτείνει σήµερα. Υπερψηφίζω και κατά το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο θα µιλήσω πολύ περισσότερο, ίσως µε τη διπλή ιδιότητα. 
 
 
 
Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει 
υπόψη του τα προαναφερόµενα, και τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006, 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΛΕΙ∆ΩΝΑΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΛΑΓΑΝΑΚΟΣ: 
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την έγκριση : 
 
Ι. του κανονισµού διεξαγωγής εµποροπανήγυρης τον εορτασµό της ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ 

ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ σύµφωνα µε το σχετικό σχέδιο κανονισµού, το οποίο είναι 
αποτέλεσµα διαβούλευσης µεταξύ ∆ηµοτικής αρχής, µειοψηφιών του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, υπηρεσιακών παραγόντων και διαφόρων φορέων της 
πόλης και το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:   

 
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ “ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ” 

 
 
ΓΕΝΙΚΑ 
 Κάθε χρόνο, στην Καλαµάτα, µε την ευκαιρία της Παµµεσσηνιακής θρησκευτικής 
εορτής της “Υπαπαντής του Σωτήρος” έχει καθιερωθεί παράλληλα µε τις θρησκευτικές 
εκδηλώσεις, την περίοδο της εορτής, να διεξάγεται µε ευθύνη του ∆ήµου Καλαµάτας και 
παραδοσιακή εµποροπανήγυρης σε χώρο πλησίον του Ιερού Ναού της Υπαπαντής. 
 

 

ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 Για τη διεξαγωγή των παραδοσιακών εµποροπανηγύρεων ισχύουν οι παρακάτω 
Νόµοι, διατάξεις και αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου: 

1. Ν. 1080/80 
2. Ν. 3377/05 ( ΦΕΚ 202/19-8-05) 
3. Ν. 3463/06 (Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων) 
4. Η 23/03 Απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής 
5. Ειδικότερα για τις εµποροπανηγύρεις ισχύουν τα παρακάτω 

* Με το άρθρο 2 του Νόµου 3377/05 η ισχύς των αδειών σε παραδοσιακές 
εµποροπανηγύρεις δεν µπορεί να υπερβαίνει τις πέντε (5) συναπτές ηµέρες. Οι άδειες 
χορηγούνται σε εµπόρους και σε όσους κατέχουν άδεια άσκησης υπαίθριου εµπορίου και 
εκδίδονται µε απόφαση του αρµοδίου κατά τόπο, ∆ηµοτικού ή Κοινοτικού Συµβουλίου. Για 
την συµµετοχή στην εµποροπανήγυρη εκδίδεται σχετική άδεια από το ∆ήµαρχο. 
      * Οι άδειες είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται η µεταβίβαση, η εισφορά, η 
εκµίσθωση και η παραχώρηση, κατά χρήση, των αδειών της παραγράφου αυτής, καθώς και 
η άσκηση των δικαιωµάτων που απορρέουν από αυτές, από οποιονδήποτε τρίτο, εκτός 
από τη σύζυγο και τα τέκνα των κατόχων των αδειών. 
      * Με απόφαση του κατά περίπτωση αρµοδίου ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
καθορίζονται τα είδη που επιτρέπεται να πωλούνται στις εµποροπανηγύρεις. 
      * Η παραχώρηση των χώρων που διενεργείται η εµποροπανήγυρη γίνεται: 
          - Κατά τις διατάξεις του άρθρου 19 του Β.∆. 24/9-20/10/1958 απευθείας στους 
ενδιαφεροµένους µε την έκδοση από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο κανονιστικής απόφασης 
(άρθρο 79 του Β.3463/06) στην οποία καθορίζεται ο τρόπος χρήσης των χώρων και το 
τέλος χρήσης των χώρων αυτών 
                   - Με δηµοπρασία κατά τις διατάξεις του Π.∆. 270/81 και του άρθρου 192 του 
Ν.3463/06. 

    * Για τη χορήγηση αδειών για χρήση χώρων κατά τη διάρκεια της 
εµποροπανήγυρης, θα λαµβάνεται υπόψη το κύριο βιοποριστικό επάγγελµα των 
ενδιαφεροµένων. Από το σύνολο των αδειών θα χορηγούνται το µεγαλύτερο ποσοστό 
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(70%) σε αυτούς που ακούν το κύριο βιοποριστικό τους επάγγελµα στις εµποροπανηγύρεις 
και λοιπές υπαίθριες αγορές και σε εκείνους που µέχρι το 2005 δραστηριοποιούνταν νόµιµα 
στις εµποροπανηγύρεις. Μικρότερο ποσοστό (30%) σε όσους έχουν άλλο κύριο 
βιοποριστικό επάγγελµα όπως είναι έµποροι, βιοτέχνες, επαγγελµατίες, πωλητές λαϊκών 
αγορών. (Αρ. Πρωτ. Κ1- 1225/25-6-07/Υπουργείο Ανάπτυξης) 

 
 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Ο χαρακτήρας του πανηγυριού καθορίζεται ως καθαρά παραδοσιακός µε είδη όπως 
χειροτεχνήµατα, ξυλόγλυπτα, κοσµήµατα, παλαιά έπιπλα και σκεύη, παραδοσιακά γλυκά 
και ποτά, είδη θρησκευτικής λατρείας, παιχνίδια. Από την εµποροπανήγυρη αποκλείονται 
είδη ένδυσης και υπόδησης, ηλεκτρονικά, εργαλεία, λευκά είδη (κουρτίνες, σεντόνια, 
βιοµηχανικά κεντήµατα, τραπεζοµάντιλα), σκεύη µαγειρικής, υαλικά, είδη σπιτιού. 

 Η διάρκεια του πανηγυριού καθορίζεται σε τρεις (3) ηµέρες δηλαδή 31 Ιανουαρίου, 
1-2  Φεβρουαρίου. 

 
 
ΧΩΡΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

Ο χώρος του πανηγυριού είναι περιοριστικός και αποκλειστικά εντός των ορίων του 
συνηµµένου σχεδιαγράµµατος δηλ. ο χώρος διεξαγωγής της εµποροπανήγυρης 
ορίζεται όπως παρακάτω: 

α.. Στην οδό Νέδοντος από τη γέφυρα στο “Πάνθεον” µέχρι τη γέφυρα Λεϊκων 
(θα λαµβάνεται ειδική µέριµνα. ώστε να µην αποκλείεται η νότια είσοδος του 
parking). 
β. Το βόρειο και νότιο parking που βρίσκονται νότια της κεντρικής αγοράς, 
γ. Μέρος της πλατείας Όθωνος. 

Ο χώρος της εµποροπανήγυρης διαιρείται σε δύο (2) εµπορικές ζώνες όπως 
επακριβώς φαίνεται στο συνηµµένο σχεδιάγραµµα. 

 α. Ζώνη Α   Από Πάνθεον µέχρι την Πλατεία του Αγ. Ιωάννη 
 β. Ζώνη Β   Από την Πλατεία του Αγ. Ιωάννη µέχρι οδό Βιλεαρδουίνου  
 

 
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 

1.  Κάθε Νοέµβριο το τµήµα Προσόδων εισηγείται στη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή το 
τέλος ανά τρέχον µέτρο που θα ισχύσει για την εµποροπανήγυρη του επόµενου 
έτους (Φεβρουάριο). ∆ηµοσιεύει στον τοπικό τύπο τη σχετική απόφαση της 
∆ηµαρχιακής Επιτροπής. και στο πρώτο 10 ήµερο του ∆εκεµβρίου εισάγει η 
∆ηµαρχιακή Επιτροπή το    θέµα για ψήφιση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο (Τηρείται η 
διαδικασία των κανονιστικών αποφάσεων). 

2. Εντός του ∆εκεµβρίου κάνει πρόσκληση στους ενδιαφεροµένους µέσω του 
τοπικού Τύπου και σε µια (1) αθηναϊκή εφηµερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας για 
τον τρόπο και χρόνο διεξαγωγής της εµποροπανήγυρης ώστε οι ενδιαφερόµενοι να 
εξασφαλίζουν θέσεις στο χώρο. 

3. Από 10 Ιανουαρίου αρχίζει η χορήγηση αδειών αφού πρώτα γίνει η πληρωµή του 
τέλους. Η εξασφάλιση της άδειας µπορεί να γίνει µε αποστολή σχετικής αίτησης µε 
fax και πληρωµή του τέλους µε ταχυδροµική επιταγή. 

4. Το τµήµα Προσόδων του ∆ήµου την παραµονή έναρξης της εµποροπανήγυρης 
θα παραµένει ανοικτό µέχρι 21:00 για εξυπηρέτηση των µικροπωλητών. 

 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΟΡΕΩΝ 

1. Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Μεσσηνίας 
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α. Μεριµνά για την εξασφάλιση της ευταξίας τόσο στο χώρο της        
εµποροπανήγυρης, όσο και στους πέριξ αυτής χώρους καθ’  όλη τη διάρκεια 
της. Κρίνεται απαραίτητη η εµφανής παρουσία των οργάνων της ιδιαίτερα µε 
την ύπαρξη οχήµατος (περιπολικού) αλλά και πεζοπόρων περιπόλων. 

β.   Μεριµνά για την οµαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχηµάτων στη 
διασταύρωση Νέδοντος και 23ης Μαρτίου και τον γενικότερο έλεγχο της 
κυκλοφορίας στους πέριξ της εµποροπανήγυρης δρόµους. 

γ.  Ενισχύει µε ένστολο προσωπικό την οµάδα ελέγχου του Τµήµατος 
Προσόδων για την αποµάκρυνση παράνοµων µικροπωλητών τόσο στο 
χώρο της εµποροπανήγυρης όσο και στους πέριξ  αυτής δρόµους. 

2.  Πυροσβεστική Υπηρεσία 
 α.  Καθ’ όλη τη διάρκεια της εµποροπανήγυρης και επί 24ώρου βάσεως      

διαθέτει πυροσβεστικό όχηµα πλησίον του χώρου της εµποροπανήγυρης για 
τυχόν άµεση παρέµβαση. 

 β. Μετά το πέρας της εµποροπανήγυρης να διαθέτει εάν ζητηθεί πυροσβεστικό 
όχηµα για την πλύση του χώρου. 

 3. Επιµελητήριο Μεσσηνίας – Εµπορικός Σύλλογος Καλαµάτας –  
Οµοσπονδία Επαγγελµατιών και Βιοτεχνικών Σωµατείων – Οργανισµός 
Ιστορικού Κέντρου Καλαµάτας 

         Να ενηµερώνουν  τα µέλη τους για τη διεξαγωγή της εµποροπανήγυρης 
ώστε όσοι επιθυµούν να συµµετάσχουν σε αυτό είτε ατοµικά είτε οµαδικά 
ώστε έγκαιρα να εξασφαλίσουν τις σχετικές άδειες από το ∆ήµο.  

 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

1. ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
α. Μεριµνά για την ανανέωση της αρίθµησης και διαγράµµισης των θέσεων  
πριν την έναρξη της εµποροπανήγυρης. Η εργασία αυτή θα πρέπει να έχει 
περατωθεί µέχρι 15 Ιανουαρίου 
β.  Οριοθετεί το χώρο της εµποροπανήγυρης µε ειδικά πλαίσια ώστε να 
υπάρχουν συγκεκριµένες είσοδοι και έξοδοι ώστε να µπορεί να ελεγχθεί το 
παραεµπόριο από µικροπωλητές. Ειδικότερα εξασφαλίζει µε πλαίσια την άνετη 
είσοδο και έξοδο οχηµάτων από τη νότια είσοδο του parking του Νέδοντα. 
γ.  Μεριµνά για την καλή λειτουργία του δηµοτικού φωτισµού και την 
αποκατάσταση τυχόν βλαβών στο οδόστρωµα σε όλο το χώρο της 
εµποροπανήγυρης και στο ιστορικό κέντρο. 
δ.   Κατά τις ηµέρες της εµποροπανήγυρης έχει σε επιφυλακή συνεργεία 
αποκατάστασης βλαβών τόσο στο φωτισµό όσο και στις λοιπές υποδοµές. 
ε.   Είναι σε ετοιµότητα για να συνδράµει το έργο άλλων υπηρεσιών    (πχ 
πυροσβεστικής) µε µέσα και προσωπικό αν υπάρξει σοβαρός κίνδυνος. 
στ.  Με τη λήξη της εµποροπανήγυρης και τον καθαρισµό του χώρου να γίνεται 
άµεσα η αποκατάσταση τυχόν βλαβών ή φθορών. 

 2. ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος 
α. Μεριµνά ώστε  τα πάρκα  και οι λοιποί χώροι της πόλης να έχουν ευτρεπισθεί  
και ειδικότερα στο χώρο της εµποροπανήγυρης να έχουν κλαδευτεί τα δένδρα. 
β.  Καθ’ όλη τη διάρκεια της εµποροπανήγυρης  κατά τη διάρκεια της ηµέρας 
συνεργεία καθαριότητας  να ελέγχουν την καθαριότητα του χώρου της 
εµποροπανήγυρης και ιδιαίτερα  τους δρόµους πέριξ αυτού 
γ.  Με τη λήξη της εµποροπανήγυρης να οργανωθούν συνεργεία για τον άµεσο 
καθαρισµό και πλύση του χώρου. 
δ. Καθ’ όλη τη διάρκεια της εµποροπανήγυρης θα τοποθετηθούν σε 
επιλεγµένους χώρους πέντε (5) χηµικές τουαλέτες. 
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 3. ∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης και Οικονοµίας 
 α. Το τµήµα προσόδων σύµφωνα µε το Ν.3377/2005 (ΦΕΚ 202/ 19-8-05) 
εισηγείται µέχρι το τέλος Νοεµβρίου στη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή την 
πραγµατοποίηση της θρησκευτικής εµποροπανήγυρης της Υπαπαντής 
σύµφωνα µε τον κανονισµό λειτουργίας ως επίσης και το ύψος των τελών που 
θα ισχύσουν. Προς τούτο προβαίνει στις αναγκαίες ανακοινώσεις προς τον 
Τύπο. 
β. Εκδίδει άδειες προς τους µικροπωλητές σύµφωνα µε το άρθρο 2 του 
Ν.3377/2005 και τα καθοριζόµενα στον παρόντα κανονισµό. 
 γ.  Ενηµερώνει εγγράφως τις λοιπές εµπλεκόµενες αρχές της πόλης αλλά και 
τις υπηρεσίες του ∆ήµου και τους υπενθυµίζει τις υποχρεώσεις τους, που 
απορρέουν από τον παρόντα κανονισµό  
δ. Μεριµνά για την αρίθµηση των θέσεων στον χώρο της εµποροπανήγυρης σε 
συνεργασία µε την Τεχνική Υπηρεσία.  
  ε. Οργανώνει το µηχανισµό είσπραξης των Τελών από τους µικροπωλητές που 
συµµετέχουν στην εµποροπανήγυρη και κάνει την παραχώρηση των θέσεων 
σύµφωνα µε την προτεραιότητα πληρωµής των Τελών.. 
  στ. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποιος µικροπωλητής έχει καταλάβει 
θέση χωρίς την απαιτούµενη άδεια (θέση που έχει µείνει αδιάθετη από την 
υπηρεσία), ή πωλεί είδη που δεν προβλέπονται, θα καταβάλλει αντίτιµο ίσο µε 
το διπλάσιο του ορισµένου τέλους. Σε αντίθετη περίπτωση µε την συνδροµή της 
∆ηµοτικής Αστυνοµίας και της ΕΛΑΣ θα αποµακρύνεται  άµεσα. 

4. ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης και Συντονισµού. 
α. Η  ∆ηµοτική Αστυνοµία µε το Τµήµα Προσόδων πραγµατοποιεί ελέγχους 
για την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τη λειτουργία της 
εµποροπανήγυρης και ειδικότερα στην κατοχή άδειας, στη τήρηση των ορίων 
της θέσης , το είδος των προϊόντων που πωλούνται και του χρόνου 
εγκατάστασης και αποχώρησης. 
β. Ζητά τη συνδροµή της Ελληνικής Αστυνοµίας όταν απαιτείται για την τήρηση 
της τάξης 
γ. Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων να προβαίνει σε έκθεση ελέγχου για 
επιβολή των νοµίµων κυρώσεων. 

5. Γραφείο ∆ηµοσίων Σχέσεων (Γραφείο ∆ηµάρχου). 
Να προετοιµάζει και να υλοποιεί τη διαφηµιστική καµπάνια της όλης εορτής 
της «Υπαπαντής» τόσο στα τοπικά Μ.Μ.Ε , όσο και στα µέσα πανελληνίου 
εµβέλειας. 

6. Υποχρεώσεις ∆ηµοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Καλαµάτας 
(∆ΕΠΑΚ). 
    Μέχρι τέλος ∆εκεµβρίου να προτείνει δύο (2) πολιτιστικές εκδηλώσεις κατά το 
τριήµερο της εµποροπανήγυρης και σε χώρο εγγύς αυτής. 
    Η θεµατολογία να είναι τέτοια που να συνάδει µε την θρησκευτικότητα της 
περιόδου 
 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΩΝ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

1. Υποβάλλουν την αίτηση για χορήγηση άδειας από τις αρχές Ιανουαρίου στην 
οποία αναγράφουν και  το είδος του εµπορεύµατος ( αναλυτική περιγραφή των προς 
πώληση προϊόντων). Οι αιτήσεις θα συνοδεύονται από τα δικαιολογητικά: 

              - Άδεια µικροπωλητή ή Βεβαίωση Εµπορικού Συλλόγου 
              - Εκκαθαριστικό ∆ΟΥ προηγούµενου έτους 

2. Είναι υποχρεωµένοι να συµµορφώνονται µε τις υποδείξεις των αρµοδίων 
ελεγκτικών οργάνων. 
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3.  Οι άδειες είναι προσωπικές, θα παραλαµβάνονται µε επίδειξη της Αστυνοµικής 
Ταυτότητας  και δεν µεταβιβάζονται. 

4. Η παραλαβή των αδειών γίνεται µε την αποπληρωµή του τέλους, το οποίο 
µπορεί να καταβληθεί και µέσω ταχυδροµικής επιταγής. Η παραλαβή των 
αδειών µπορεί να γίνεται µέχρι την παραµονή έναρξης της εµποροπανήγυρης 
και µέχρι 2100 ώρα 

5. Οι µικροπωλητές υποχρεούνται να εγκαθίστανται και να αποχωρούν από το 
χώρο της εµποροπανήγυρης στους χρόνους που αναγράφονται στις άδειες. 

6.  Η ασφάλεια των εµπορευµάτων ανήκει αποκλειστικά στους µικροπωλητές οι 
οποίοι οφείλουν να διατηρούν και το χώρο τους καθαρό. 

7. Οι παραβάτες των όρων διεξαγωγής της εµποροπανήγυρης τιµωρούνται µε 
πρόστιµο διπλάσιο του  καταβληθέντος τέλους. Σε όσους έχει επιβληθεί 
πρόστιµο από προηγούµενη συµµετοχή στην εµποροπανήγυρη και δεν έχει 
εξοφληθεί δεν χορηγείται νέα άδεια αν δεν εξοφληθεί το πρόστιµο µε όλες τις 
τυχόν προσαυξήσεις. 

8. Οι θέσεις παραχωρούνται κατά σειρά αποπληρωµής τους τέλους και όχι κατά 
χρονολογική σειρά κατάθεσης της αίτησης.  

9. Για τους όρους συµµετοχής ισχύουν όσα αναφέρονται στον παρόντα κανονισµό 
και ιδιαίτερα στην παράγραφο Νόµοι και ∆ιατάξεις  

 
 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ 

1. ∆ωρεάν παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου σε επαγγελµατίες που τα 
καταστήµατα τους προβάλλονται στο χώρο διεξαγωγής της εµποροπανήγυρης 
και παρεµποδίζεται λόγω της εγγύτητας η προσέλευση πελατών. Ο χώρος 
παραχωρείται µε την προϋπόθεση ο χώρος αυτός ή θα παραµείνει ελεύθερος ή 
θα χρησιµοποιηθεί από τους ίδιους για πώληση αποκλειστικά προϊόντων της 
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. Για την παραχώρηση του χώρου 
απαιτείται έγγραφη αίτηση από τους ενδιαφερόµενους. Σε περίπτωση που 
έµπροσθεν των καταστηµάτων θα πωλούνται είδη που δεν πωλεί το κατάστηµα 
τους θα επιβάλλεται το προβλεπόµενο πρόστιµο. 

2. Έµποροι παραδοσιακών τοπικών προϊόντων (παστέλι, ούζο, σύκα , µαντίλια 
γλυκά, αρτοσκευάσµατα κτλ) όπου δραστηριοποιούνται στην πόλη της 
Καλαµάτας δύνανται να εξασφαλίζουν συγκεκριµένους συνεχόµενους  χώρους 
για έκθεση και πώληση των προϊόντων τους. 

3. Επιτρέπεται σε οποιαδήποτε ιδιωτική security να εργασθεί στο χώρο της 
εµποροπανήγυρης για την ασφάλεια των µικροπωλητών εφόσον οι ίδιοι το 
επιθυµούν, χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση του ∆ήµου. Αυτονόητο είναι ότι 
η φύλαξη ή όχι των εµπορευµάτων των µικροπωλητών αποτελεί δική τους 
ευθύνη. 

4. Κατά τις ηµέρες της εµποροπανήγυρης η πιάτσα ΡΑ∆ΙΟΤΑΞΙ θα µεταφέρεται 
στην οδό Νέδοντος ανατολικό πεζοδρόµιο και νότια της πλατείας 23ης Μαρτίου. 

5. Επί της πλατείας Όθωνος θα προτιµηθούν παλαιοπώλες επίπλων και σκευών. 

6. Χορηγούνται πέντε (5) δωρεάν χώροι (θέσεις) στη Β΄ Ζώνη σε αναξιοπαθούντες 
δηµότες Καλαµάτας. 

 
 
ΙΙ. της τιµής χρέωσης για τη χρήση του καθοριζόµενου χώρου της 

εµποροπανήγυρης: 
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• για την Α΄ ΖΩΝΗ 100,00 € ανά τρέχον µέτρο και 

• για την Β΄ ΖΩΝΗ 80,00 € ανά τρέχον µέτρο. 

 

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

 

Η ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας  1. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  2. Καµβυσίδης Ιωάννης 

  3. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Λαγανάκος Γεώργιος 

  6. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 6 Νοεµβρίου 2007 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 


