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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   46/2009 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   398/2009 
 

 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 14η Δεκεμβρίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 1:00  

μ.μ. συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους 28 στην 46η/2009 

συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 10-12-2009 

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 όλα τα τακτικά μέλη ήτοι οι κ.κ. 1) Γιαννακούλας 

Γρηγόριος, 2) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 3) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 4) Κουδούνης Αργύριος, 

5) Κουρκουτάς Γεώργιος και 6) Μιχαλόπουλος Σωτήριος. 

 

 
 
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 1ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Εμποροπανήγυρη Υπαπαντής (τροποποίηση κανονισμού – καθορισμός τελών). 

 
Στη συνεδρίαση για τη συζήτηση του θέματος αυτού έχουν προσκληθεί, με το υπ΄  αριθμ. 
πρωτ. 30194/2009 έγγραφο του Αντιδημάρχου κ. Πολίτη, να συμμετάσχουν προκειμένου 
να διατυπώσουν της απόψεις τους επί του θέματος, οι παρακάτω φορείς: 

- Επιμελητήριο Μεσσηνίας 
- Εμπορικό Σύλλογο Καλαμάτας  
- Ομοσπονδία Επαγγελματιών & Βιοτεχνών Καλαμάτας 
- Επιμελητήριο Μεσσηνίας  
- Επικεφαλής μείζονος μειοψηφίας κ. Αλευράς 
- Επικεφαλής ελάσσονος μειοψηφίας κ. Κοσμόπουλος 
- Επικεφαλής ελάσσονος μειοψηφίας κ. Τσερώνης 
- Εκπρόσωπος Δημοτικής Αγωνιστικής Κίνησης Καλαμάτας 

 

 

Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 30412/14-12-2009 έγγραφο του Τμήματος Δημοτικών Προσόδων της 
Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Καλαμάτας, το οποίο ήταν στο φάκελο του θέματος για 
την ενημέρωση των μελών του Σώματος έχει αναλυτικά ως εξής:  
 

«ΨΗΦΙΣΗ ΝΕΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ 
 

Υποβάλλεται για ψήφιση πρόταση Νέου Κανονισμού Εμποροπανήγυρης «ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ» 
έτους 2010 και προτείνεται τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων ως εξής:  
 
Α’ ΖΩΝΗ: 122,16 € ανά τρέχον μέτρο.  
Β’ ΖΩΝΗ : 101,80 € ανά τρέχον μέτρο.  
 
 

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ 
Σταθοπούλου Ε. 

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΑΓΚΑΝΗ 

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

11/12 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ» 

 
 
Η εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Πολίτη, καθώς και η διαλογική συζήτηση που διεξήχθη επί 
του θέματος, έχουν ως εξής: 

 
Κε Δήμαρχε, αγαπητοί συνάδελφοι οι αλλαγές που επέρχονται με τον νέο 
κανονισμό είναι οι εξής.  

 
Που προτείνονται να επέλθουν. Είναι κανονιστική απόφαση, γι’ αυτό έρχεται 
εδώ. 

 

ΠΟΛΙΤΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Ναι, ναι.  
 

1) Σύμφωνα με το νόμο 3769/09 που αντικαθιστά την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του 
νόμου 2323/95, η επιλογή των δικαιούχων γίνεται με δημόσια κλήρωση που 
διενεργείται μεταξύ των ενδιαφερομένων από το Δημοτικό Συμβούλιο.  

2) Ως προς τον χαρακτήρα του πανηγυριού καθορίζεται ως παραδοσιακός με είδη όπως 
χειροτεχνήματα, ξυλόγλυπτα, κοσμήματα, παλαιά έπιπλα και σκεύη, παραδοσιακά 
γλυκά και ποτά, είδη θρησκευτικής λατρείας, παιχνίδια, είδη ένδυσης, υπόδησης, 
ηλεκτρονικά, εργαλεία, λευκά είδη, κουρτίνες, σεντόνια, κεντήματα, 
τραπεζομάντιλα, σκεύη μαγειρικής, υαλικά, είδη σπιτιού κλπ. 

3) Ο χώρος του πανηγυριού θα είναι από το πάρκινγκ που υπάρχει βόρεια της γέφυρας 
Λεϊκων και συγκεκριμένα μετά από το χώρο στάθμευσης των φορτηγών Δ.Χ., 
επεκτείνεται μέχρι το πάρκινγκ νότια της κεντρικής αγοράς, συμπεριλαμβάνεται και 
ένα τμήμα της παρόδου που βρίσκεται δυτικά της κεντρικής αγοράς και στη 
συνέχεια αναπτύσσεται βόρεια επί της παρόδου της οδού Αρτέμιδος μέχρι το τέρμα 
των αστικών λεωφορείων. 

4) Καθορίζονται οι καταληκτικές ημερομηνίες για την υποβολή των αιτήσεων τη 
δημόσια κλήρωση και την πληρωμή των αδειών. 

5) Ο ανώτερος αριθμός θέσεων που θα πάρει ο κάθε μικροπωλητής θα είναι 4 και  

6) Επιβολή προστίμου τόσο για τους χρησιμοποιούντες το χώρο κατ’ υπέρβαση της 
αδείας όσο και για τους μη έχοντες άδεια χρήσης του χώρου ή τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά. 

Σχετικά για την πρόταση της υπηρεσίας για την τιμή, η υπηρεσία προτείνει για την Α’ ζώνη 
122,16 ευρώ ανά τρέχον μέτρο και για τη Β’ ζώνη 101,80 ευρώ ανά τρέχον μέτρο. 
 
Εισηγούμαι κε Πρόεδρε για την Α’ ζώνη να παραμείνει ως έχει, 120 ευρώ ανά τρέχον μέτρο 
και για τη Β’ ζώνη 100 ευρώ ανά τρέχον μέτρο. Όσον ήταν και πέρυσι. 

 
Η Διευθύντρια θέλει κάτι; 

 
(Διευθύντρια Οικονομικών Δήμου Καλαμάτας): 
Κε Δήμαρχε το μόνο που θέλω να πω ότι εμείς στην εισήγηση, στον 

κανονισμό, έχουμε γράψει ότι το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την 
υπογραφή των αδειών. Τις άδειες τις υπογράφει ο αντίστοιχος Αντιδήμαρχος Οικονομικών, 
ο κ. Πολίτης. 

 
Ναι, ναι. Να περάσει στον κανονισμό αυτό. Εντάξει, και να εξουσιοδοτείται ο 
Δήμαρχος, ο Δήμαρχος μπορεί να εξουσιοδοτήσει έναν αντιδήμαρχο. Εγώ θα 

εξουσιοδοτήσω τον αντιδήμαρχο, δεν χρειάζεται να αλλάξετε τίποτα. 
Να ρωτήσω πόσες είναι οι θέσεις; 

 
Α’ ζώνη 329 και Β’ ζώνη 109. 

 
Μάλιστα. Αυτή είναι η εισήγηση. 439 θέσεις συνολικά. 
Για πόσες μέρες είναι; 

 
Για δύο μέρες. Παραμονή και ανήμερα. 

 
Με τη Σπάρτης πάντοτε ελεύθερη. 

ΠΟΛΙΤΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΟΛΙΤΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΟΛΙΤΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Ναι. 

 
Η αντιπολίτευση έχει το λόγο. 
 

Οι κοινωνικοί εταίροι. 
 
Τι έχουμε εδώ από κοινωνικούς εταίρους; Το Επιμελητήριο και τον Εμπορικό 
Σύλλογο. Δημόσια διαβούλευση, είναι έγκριση κανονιστικής απόφασης. 
 
(Εκπρόσωπος Εμπορικού Συλλόγου Καλαμάτας): 
Γεια σας, είμαι ο γραμματέας του Εμπορικού Συλλόγου Καλαμάτας. Καλή σας 

μέρα. 
Κε Δήμαρχε, κύριοι σύμβουλοι θα θέλαμε να σας τονίσουμε το γεγονός ότι λάβαμε την 
πρόσκληση αυτή για να πούμε ότι ο εμπορικός κόσμος της Καλαμάτας εκπλήσσεται και 
απορεί με την τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας του πανηγυριού της Υπαπαντής.  

Πρώτον λοιπόν θα θέλαμε να σας παραθέσουμε η τροποποίηση αυτή ποια είναι; Το να 
προσθέσουμε στην περσινή τροποποίηση που υπήρχε που ήτανε καθαρά παραδοσιακού 
χαρακτήρα, να προσθέσετε και λευκά είδη, είδη ένδυσης – υπόδησης και κουρτίνες, σε ένα 
πανηγύρι που το χαρακτηρίζουμε παραδοσιακό ήδη από πέρυσι; Δεν γνωρίζουμε λοιπόν τι 
συνέβη και άλλαξε τη γνώμη σας αυτή έναντι της περσινής πρότασης. Έχετε υπόψη σας τα 
πρόσθετα προβλήματα που θα δημιουργήσει το πανηγύρι αυτό στα τοπικά καταστήματα και 
μάλιστα σε μία περίοδο οικονομικής κρίσης. Και θέλω να ξέρετε ότι θα γίνει αιτία να 
οδηγηθούν και κάποια καταστήματα απ’  αυτά σε πάρα πολλά προβλήματα. Την περίοδο 
αυτή τα καταστήματα της πόλης θέλουν τη βοήθεια της Δημοτικής αρχής και όχι το 
σπρώξιμο προς άλλες κατευθύνσεις. Και μάλιστα την περίοδο αυτή και με την έλευση του 
Οικουμενικού Πατριάρχη θα θέλαμε το πανηγύρι α μη τη άλλο να είναι περισσότερο 
παραδοσιακό ούτως ώστε να δείξουμε στον Οικουμενικό Πατριάρχη το πανηγύρι να είναι 
στα πρότυπα τα παλιά. 

Ο εμπορικός κόσμος λοιπόν ζητά από τη Δημοτική αρχή να μην αλλάξει τον περσινό 
κανονισμό του πανηγυριού. Εάν δεν το κάνετε αυτό είναι σαν να δίνετε ένα ακόμη χτύπημα 
και να διογκώνετε τα προβλήματα που έχουμε να επιλύσουμε ώστε να μην κατεβάσουν μια 
για πάντα τα ρολά με ότι αυτό μπορεί να δημιουργήσει στις οικογένειές τους και στα παιδιά 
τους. Θα παρακαλούσα πάρα πολύ να σκεφτείτε πριν πάρετε αυτή την απόφαση που 
προτείνετε. Το λέω για άλλη μια φορά, η απόφαση αυτή θα είναι καταστροφική για τους 
ντόπιους επαγγελματίες και αυτό φαίνεται και από το θέαμα στις βιτρίνες των προσφορών 
αν κοιτάξετε και θα δείτε, που βάζουν προσφορές για να μπορέσουν οι άνθρωποι να 
ανταπεξέλθουν στα προβλήματα που έχει δημιουργήσει η οικονομική κρίση. 

Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κατανόησή σας. 
 
(Εκπρόσωπος Επιμελητηρίου): 
Κύριε Δήμαρχε μέχρι τώρα είσαστε βοηθός μας, αρωγός μας, συμπαραστάτης 

μας μπορώ να πω. Δεν βλέπω το λόγο γιατί φέτος θα πρέπει να έχουμε διεύρυνση του 
πανηγυριού. Δεν θέλω να συμπληρώσω πολλά πράγματα απ’ ότι είπε ο γραμματέας μας, θα 
θέλαμε λίγο τη συμπαράσταση όλου του Δημοτικού Συμβουλίου να μείνει ως έχει το 
πανηγύρι, όπως ήταν και πέρυσι. Πιστεύαμε ότι θα ήταν καθιερωμένο πλέον, να γίνει 
καθαρά παραδοσιακά το πανηγύρι της Υπαπαντής. Το είχαμε πιστέψει, το είχαμε συζητήσει 
πέρυσι, δεν βλέπω το λόγο γιατί επανερχόμεθα.  

Ευχαριστώ πολύ. 
 

ΠΟΛΙΤΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΦΩΝΗ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΠΟΥΓΑΣ: 

ΨΙΛΑΚΗ 
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Κε Δήμαρχε δεν μπορούμε να καταλάβουμε όση καλή διάθεση και 
αν έχουμε γιατί αυτή η αλλαγή 180 μοίρες στον τρόπο του 

πανηγυριού. Ενώ πέρυσι έγινε μία προσπάθεια, είχαμε αντεγκλήσεις μεταξύ των 
μικροπωλητών κλπ, πρέπει να καταλάβουμε γιατί έγινε αυτό το τουμπάρισμα.  

Εμείς δεν θα συναινέσουμε σ’  αυτό, έχουμε και σοβαρές επιφυλάξεις ως προς τις 
χωροθετήσεις και με την πάροδο εκεί πέρα που μπαίνει μέσα στην αγορά και μπροστά από 
την ΚΑΚ αλλά και βασικότερα ξαναγυρίζουμε μία από τα ίδια, όπως ήταν παλιά το οποίο 
όλοι το είχαμε κατακρίνει και όλοι είχαμε ζητήσει να περιορισθεί. Δεν νομίζω ότι το 
πανηγύρι πλέον μπορεί να εξελιχθεί έτσι και το μόνο το οποίο επιτυγχάνετε είναι πέραν απ’  
αυτό που λένε οι επαγγελματίες και οι οποίοι έχουνε δίκιο, το Δημοτικό Συμβούλιο φαίνεται 
ανακόλουθο. Ενώ βάλαμε θέματα αρχών και χαρακτήρα του πανηγυριού, κάναμε στροφή 
180 μοιρών. Εμείς σ’  αυτό δεν θα συναινέσουμε. 

 
Ο κ. Κοσμόπουλος. 

 
Εμείς προεκλογικά είχαμε θέσει σαφέστατα το πώς φανταζόμαστε το 
πανηγύρι αυτό. Το είχαμε περιγράψει απόλυτα και στο προεκλογικό μας 

πρόγραμμα. Κατά συνέπεια λοιπόν τα 3 προηγούμενα χρόνια στηρίξαμε τη Δημοτική αρχή 
με όλες μας τις δυνάμεις μπορώ να πω, γιατί ακριβώς βλέπαμε ότι η κατεύθυνση στην οποία 
ήθελε να οδηγήσει το πανηγύρι ήταν μια κατεύθυνση στην οποία συμφωνούσαμε. Δεν 
συμφωνούσαμε με όλες τις ενέργειες οι οποίες γίνονταν. Ανεξάρτητα όμως με αυτό επειδή 
βλέπαμε την πρόθεση να προχωρήσουν τα πράγματα προς την κατεύθυνση που εμείς 
φανταζόμαστε ότι πρέπει να έχει το πανηγύρι της Υπαπαντής, στηρίξαμε τη Δημοτική αρχή 
με όλες μας τις δυνάμεις. Να θυμίσω μάλιστα ότι πέρυσι εγώ δεν δίστασα μαζί με τον κ. 
Παπαμικρούλη να είμαι στους χώρους της αγοράς και να βρίσκομαι σε επικοινωνία για να 
μην πω με άλλη λέξη με αυτούς οι οποίοι ζητούσαν να μπουν στο χώρο της αγοράς και 
είχαν τις όποιες διεκδικήσεις. Θυμάστε πέρυσι τη σθεναρή μας αντίσταση όλων των μελών 
του Δημοτικού Συμβουλίου. Κατά συνέπεια δεν μπορώ να καταλάβω μια κατάκτηση την 
οποία είχαμε πέρυσι, πως σήμερα έρχεται με μια νέα πρόταση να ανερεθεί. Ο λαός αυτό 
έχει αντίστοιχη έκφραση την οποία την λέει. Δεν θα την πω, δεν θέλω να οξύνω τα 
πράγματα, αλλά έχει μία λέξη την οποία την χρησιμοποιεί. 

Παρόλα αυτά αυτό που μου κάνει εντύπωση, ότι παραμένει ένας εμπαιγμός. Το πανηγύρι 
καθορίζεται λέει ως παραδοσιακό. Πως καθορίζεται ως παραδοσιακό; Προφανώς όταν έχει 
είδη ένδυσης και υπόδησης, εννοούμε γιορντάνια, φουστανέλες και τσαρούχια; Αυτό είναι 
το παραδοσιακό; Ή όταν έχει ηλεκτρονικά, έχουμε παραδοσιακά ηλεκτρονικά; Ή πιθανά τον 
μηχανισμό των Αντικυθήρων θα φέρουμε σε κάποια μορφή να τον δείξουμε; Τουλάχιστον 
ας φύγει η έννοια «παραδοσιακός» για να είστε συνεπής με τη μορφή που θέλετε να του 
δώσετε. 

Τέλος πάντων για μας αποδεικνύεται για μία άλλη φορά δυστυχώς και είμαστε ιδιαίτερα 
λυπημένοι γι’ αυτό, ότι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί στις κατά καιρούς 
εξαγγελίες της Δημοτικής αρχής. 

 
Εγώ σαν μέλος επί 12 περίπου χρόνια του Δ.Σ. ήμουν κάθετος να μην γίνει 
ποτέ το πανηγύρι. Όμως με τη μορφή που έγινε την περσινή συμφωνώ 

διότι αυτή τη στιγμή ο κόσμος ο εμπορικός έχει περιέλθει σε τέτοια αθλία κατάσταση που 
ομολογουμένως ένα πανηγύρι που θα γίνει τώρα με τον τρόπο που θα γίνει, εάν είχαμε 400 
θέσεις θα έρθουν 800 και 1.000. Θα ρημάξει όλο το εμπόριο της Καλαμάτας τη στιγμή κατά 
την οποία υπάρχουν και οι προσφορές και οι εκπτώσεις.   

Εγώ θέλω και είμαι της γνώμης ότι πρέπει να γίνει όπως έγινε πέρυσι, παραδοσιακό. 
 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΚΟΥΔΟΥΝΗΣ: 
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Θέλει να μιλήσει κανείς; Τότε να λάβω εγώ το λόγο. Να λάβω εγώ τον λόγο 
που υβριζόμουν επί 15 μέρες από κάποιους ανθρώπους κάτω από το 

δημαρχείο με στημένα τα μεγάφωνα και δεν είχα σχεδόν από κανέναν συμπαράσταση, όπου 
ακούστηκε για το πρόσωπό μου ότι μπορείτε να φανταστείτε. Και δεν είχα συμπαράσταση 
ούτε από την αστυνομία, ούτε από τη δικαστική αρχή. Να μιλήσω για δημοσιογράφους και 
για κανάλια όπου μίλαγαν για κατάντια και φιλοξενούσαν συνεντεύξεις συμπολιτών ότι «τι 
πανηγύρι είναι αυτό;» Όλη αυτή η κατάσταση δεν με οδήγησε να συναινέσω σε κάτι άλλο 
γιατί ξέρω να ανθίσταμαι, ξέρω και τον παράδεισο να φέρομε σ’  αυτή την Καλαμάτα, θα 
μας κατηγορούν γιατί τον φέραμε και αν δεν τον φέρομε θα μας κατηγορούν γιατί δεν τον 
φέραμε. Πολλές φορές έχω σκεφτεί ότι εδώ μάλλον πρέπει να είναι ένας δήμαρχος που να 
μην κάνει τίποτα, να περάσει τη θητεία του έτσι. Θα είναι ίσως τα ευκολότερα χρόνια. Από 
κανέναν δεν είχε για 15 μέρες συμπαράσταση ο Δήμαρχος. Από κανέναν. Για να μην πω ότι 
κάποιοι πέρναγαν και ενίσχυαν αυτή την απαράδεκτη συμπεριφορά.  

Το ερώτημα είναι ένα. Θέλομε πανηγύρι ή δεν θέλομε; Αυτό είναι, όλα τα άλλα είναι 
ψευτοδιλήμματα. Το πανηγύρι είναι ενσωματωμένο με την θρησκευτική εορτή, είναι ένας 
κόσμος που το θέλει ακόμα και να κάνει την περαντζάδα του, αυτό έχει διαπιστωθεί, το 
πανηγύρι δεν μπορεί να καταργηθεί.  

Είχαμε όλες τις καλές διαθέσεις να κάνομε ένα παραδοσιακό πανηγύρι. Τι διαπιστώσαμε 
όμως; Όταν λέμε για παραδοσιακό πανηγύρι, υποκρινόμαστε. Τέτοιο δεν έγινε ποτέ. Ποτέ 
δεν έγινε παραδοσιακό πανηγύρι. Εκτός αν θέλομε να λέμε ότι κάνομε παραδοσιακό 
πανηγύρι, να αφήνομε στους πάγκους να πωλούν οτιδήποτε διότι είναι βέβαιο ότι ούτε η 
ΕΛ.ΑΣ. ούτε η δημοτική αστυνομία μπορεί να κάνει κάτι, ούτε τις ημέρες της θρησκευτικής 
εορτής θα κυνηγάει ο ένας τον άλλονε στην πόλη και στο χώρο του πανηγυριού. Δεν έγινε 
πανηγύρι παραδοσιακό ποτέ. Ποτέ. Κάποιοι είχαν κάποια ξυλόγλυπτα, κάποια γουδιά, 
κάποιες σκαφίδες εκεί πέρα, κάποια κοσμήματα αλλά από δίπλα είχαν και λευκά είδη και το 
ένα και το άλλο, τα σκέπαζαν, τα άνοιγαν. Και πέρυσι τι έγινε; Παραδοσιακό πανηγύρι έγινε 
πέρυσι; Εκτός αν θέλομε να κοροϊδευόμαστε.  

Και αλήθεια γιατί μπαίνει το θέμα για την Καλαμάτα και δεν μπαίνει για τη Μεσσήνη - μιλάω 
για συλλόγους που είναι μεσσηνιακού ενδιαφέροντος – δεν μπαίνει για τα Φιλιατρά, για 
τους Γαργαλιάνους, για την Κυπαρισσία. Γιατί μπαίνει αλήθεια μόνο για την πόλη της 
Καλαμάτας; Εγώ με το παραδοσιακό είμαι, δεν μπορώ να το ορίσω όμως. Θα σου πει ο 
άλλος αυτή η ποδιά και αυτό το κέντημα είναι παραδοσιακό. Μου δίνετε την έννοια του 
παραδοσιακού για να συμφωνήσομε, να το αφήσουμε ως έχει, να βάλομε και ένα «κλπ» 
από κάτω και να πάμε να ψάχνομε εάν τα σώβρακα, εάν οι ποδιές έχουν και κάτι 
παραδοσιακό επάνω τους; Πως ορίζεται το παραδοσιακό αλήθεια; Πως ορίζεται το 
παραδοσιακό; 

Λοιπόν το θέμα είναι ένα. Θέλομε πανηγύρι ή δεν θέλομε πανηγύρι; Να πούμε «δεν θέλομε 
πανηγύρι», να τελειώνει αυτή η ιστορία. Όταν όμως έχεις πανηγύρι, δεν μπορεί να 
αστυνομεύσεις το παραδοσιακό ή το μη παραδοσιακό. Πρέπει λοιπόν να δώσεις την έννοια 
του παραδοσιακού και δεν μπορεί να τη δώσεις. Είναι παραδοσιακό η βιομηχανική κουτάλα 
η ξύλινη αυτή που βγαίνει κατά εκατομμύρια από έναν τόρνο; Αυτό είναι παραδοσιακό; 
Είναι παραδοσιακό το εικονοστάσι που έχει μία φωτοτυπία κάποιας αγιογραφίας; Αυτό είναι 
παραδοσιακό; Τι είναι τελικά το παραδοσιακό; Αυτά τα οποία φέρνουν ακόμα μετά από 20 
χρόνια οι υποτιθέμενοι ρώσοι από τις χώρες, από τη Σοβιετική Ένωση; Αυτά είναι 
παραδοσιακά; Τι;  

Επειδή λοιπόν δεν μπορούμε να το ορίσομε και επειδή θα ρίξομε ένα βάρος στις αρχές, 
δηλαδή στη δημοτική αστυνομία, στην ΕΛ.ΑΣ., στον εισαγγελέα, σε όποιον εμπλέκεται σε 
όλη αυτή την ιστορία, πρέπει να πούμε με θάρρος αν θέλομε ή δεν θέλομε πανηγύρι. Αυτό 
είναι. Αφού δεν μπορούμε να ορίσομε τι είναι το παραδοσιακό και ποια θα είναι η επιτροπή 
εκείνη που θα το κρίνει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Δεν ξέρω, θα τα ξαναπούμε μεθαύριο στο Δημοτικό Συμβούλιο αλλά εμένα δεν μου αρέσει 
ούτε ως φαρισαίος να παρουσιάζομαι ούτε ως υποκριτής. Εφόσον δεν μπορώ να ορίσω το 
παραδοσιακό και δεν μπορώ να το αστυνομεύσω, από κει και πέρα πρέπει να δώσω κάποιες 
θέσεις και να κλείσει όλη αυτή η ιστορία των 2 ημερών όπου δεν πλήττει κανέναν, τα 
καταστήματα μπορεί να είναι ανοικτά, απλά ο κόσμος το θέλει αυτό συμπληρωματικό της 
δραστηριότητας που γίνεται στην πόλη. Συρρέουν εδώ κάποιες χιλιάδες άνθρωποι, φέτος θα 
είναι δεκάδες χιλιάδες με τον ερχομό του Πατριάρχη αν βοηθήσει και ο Θεός, θέλουν και τη 
συγκεκριμένη αυτή δραστηριότητα όπως γίνεται σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος. Από κει και 
πέρα μπορείτε να τα αφαιρέσετε όλα αυτά, να τα κουβεντιάσομε όλα αυτά τα οποία 
προσθέσατε, βάλτε και ένα «κλπ» κατά την κρίση της υπηρεσίας, σας παρακαλώ και ελάτε 
εδώ να συστήσομε μία επιτροπή να βλέπομε τα είδη τα οποία πουλάνε, τις ποδιές, το ένα, 
το άλλο μήπως έχουν κανένα κέντημα ρε αδελφέ επάνω και εμπίπτουν στην κατηγορία του 
παραδοσιακού. Και παρακαλώ όποιος μιλάει γι’ αυτά τα θέματα να μην μιλάει για την 
Καλαμάτα μας. Υπάρχει και η Μεσσήνη, υπάρχουν και όλες οι πόλεις της Μεσσηνίας, 
υπάρχει η Τεγέα, υπάρχει η Τρίπολη, υπάρχει όλη η Ελλάς. Εγώ δεν μπορώ αυτά τα 
πράγματα να τα φορτώνομαι, να κατηγορούμαι και να υβρίζομαι είτε έτσι είτε αλλιώς είτε 
αλλιώτικα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. 

Να την δούμε λοιπόν την ουρά την οποία προσθέσατε, να βάλουμε ένα «κλπ», να ορίσομε 
και μία επιτροπή στην οποία να μετέχουν και οι κύριοι, να κρίνουν το παραδοσιακό ή το μη 
παραδοσιακό. Και σας παρακαλώ πάρα πολύ αν βγάλομε άκρη απ’  αυτή την ιστορία, εγώ 
σας λέω ότι δεν θα βγάλομε άκρη, εγώ προσπάθησα να βγάλω άκρη 15 μέρες εδώ, μου 
είχαν στρέψει τα ηχεία, όχι ότι λυγάω από τέτοια πράγματα, τα ηχεία και με κατηγορούσανε 
και έλεγαν ότι μπορείτε να φανταστείτε. Και δυστυχώς δεν βρήκα 5 φωνές παλικαρίσιες να 
βγούνε να πούνε «για καθίστε ρε, ο Δήμαρχος τι σας έκανε ο Δήμαρχος, κάνει ότι λέει ο 
νόμος». Έτσι. Για να μη σας πω και όλα τα ρεπορτάζ των εφημερίδων και των καναλιών 
ήταν «τι πανηγύρι είναι αυτό». Ε, φέτος βέβαια μπορεί να λένε «γιατί να μην είναι 
παραδοσιακό». Έτσι είναι η πορεία των πραγμάτων. 

Λοιπόν εγώ θεωρώ πολύ θετικό το γεγονός ότι έχομε έναν νέο νόμο του 2009 ο οποίος λέει 
να έρθει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για να μοιράσομε τις θέσεις γιατί θυμόσαστε 
πέρυσι δερνόμαστε γιατί κάποια σωματεία θέλανε να πάρουν τις θέσεις πακέτο και να τις 
μεταπωλήσουν. Να γίνει εδώ μία επιτροπή, να κάνει την κλήρωση και να μοιράσει τα μέτρα 
τα οποία προτείνονται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και ασφαλώς αυτό το οποίο λέτε, να μην 
αυξηθεί η τιμή, ότι ίσχυε και πέρυσι να ισχύσει και φέτος. Βάζω ένα ερωτηματικό, θα το 
δούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο για την ουρά την οποία βάζετε, δηλαδή τα είδη όπως τα 
προσδιορίζετε γιατί εγώ μπορώ να σας πω άλλα 50 είδη, γιατί βάζετε μόνο αυτά, μήπως 
πρέπει να τα κόψετε όλα, να βάλομε ένα «κλπ» το οποίο να ακουμπάει στο πνεύμα το 
παραπάνω και να καλέσω τους κυρίους της αντιπολίτευσης μαζί με μας να είναι σε μία 
επιτροπή για να τα ορίζομε όλα αυτά τα πράγματα και να τα βλέπομε. Λοιπόν όσον αφορά 
τα είδη τα οποία θα πωλούνται, εν αναμονή για το Δημοτικό Συμβούλιο, θα τα πούμε εκεί 
πέρα. Για τα άλλα ότι λέει ο νόμος και να μην αυξηθούν τα. . . Συγνώμη. Ο χώρος είναι ο 
περσινός, ο ίδιος δεν είναι; 

 
(Δεν ακούγεται τι λέει). 
 

Είναι απελευθερωμένη η Σπάρτης πάντως, έτσι; Ο χώρος αυτός σε ένα 
σημαντικό μέρος είναι της Αγοράς, σας το λέγω από τώρα, θα υπάρξει και μία 

πρόταση να εκχωρηθεί και ένα ποσό απ’  αυτά στην Αγορά επάνω, εντάξει, του Δήμου είναι 
η Αγορά αλλά στα οικονομικά να έχομε και μία τακτοποίηση, ένα ποσοστό να δοθεί και εκεί. 

 
(Δεν ακούγεται τι λέει). 
 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 
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Εντάξει, εντάξει θα δούμε, ένα ποσό θα πάει στην Αγορά, σας το λέω από 
τώρα. Εντάξει; Λοιπόν αυτά προτείνονται. Λοιπόν υπάρχει μία επιφύλαξη για 

το πώς θα διατυπωθεί το τι είδη πωλούνται. Εγώ σας μίλησα ευθέως για την κατάσταση, θα 
τα δούμε μεθαύριο. 

 
(Δεν ακούγεται τι λέει). 
 

Όχι, το Δημοτικό Συμβούλιο θα αποφασίσει. 
 
(Δεν ακούγεται τι λέει). 
 

Όχι, ο Δήμαρχος κάνει μία πρόταση και το Δημοτικό Συμβούλιο. . .  
 

Ο Δήμαρχος έχει άποψη για όλα, αλλά ο Δήμαρχος δεν είναι ούτε παλάντζα, 
ούτε υποκριτής, ούτε κωλοτούμπας είναι, ούτε παίρνει τηλέφωνο μετά από 

μία απόφαση «λάθος έκανα που ψήφισα αυτό, το ένα ή το άλλο», είναι ευθύς σε όλη τη 
συμπεριφορά του. Εντάξει; Να εξηγούμαστε. Ένα είναι το ερώτημα: Να γίνεται το πανηγύρι 
ή να μην γίνεται. Όλα τα άλλα είναι ιστορίες. Εντάξει; Όποιος μιλάει για παραδοσιακό 
πανηγύρι, να προσδιορίσει τα είδη του παραδοσιακού πανηγυριού, δεν θα τα αφήνει στον 
Δήμαρχο, θα έχει ευθύνες σ’  αυτά. 

 
Πριν κλείσεις κε Δήμαρχε. Καταρχάς εγώ πιστεύω ότι το μεγαλύτερο 
ατού ενός Δημάρχου είναι να έχει απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου και εσείς είχατε ομόφωνη. Ποια άλλη στήριξη θέλατε; Δεν καταλαβαίνω τελικά! 
Ένας δήμαρχος μιας πόλης έχει ομόφωνη απόφαση. Τι ποιο ισχυρό όπλο; 
Δεύτερον. Το μόνο που μπορώ να καταλάβω είναι για λόγους οικονομικούς. Πες το έτσι για 
να δείξουμε μία συμπάθεια. Από κει και πέρα αυτά που λέγατε πέρυσι αν τα διαβάσετε με 
αυτά που λέτε φέτος, είναι εκ διαμέτρου αντίθετα. Δηλαδή τι άλλαξε από πέρυσι μέχρι 
φέτος; Τίποτα δεν άλλαξε εκτός από τη δική σας θέση. 

 
Εγώ και στην πρωτολογία μου είπα ότι στηρίξαμε με όλες μας τις 
δυνάμεις και διαφωνούσαμε με σειρά από πράγματα. Δεν είπαμε ότι 

πετύχαμε το άριστο και εκεί είμαστε στο πανηγύρι και ξέρω το πωλούνταν. Ξέρω όμως ότι 
πάρα πολλοί απ’  αυτούς που είχαν έρθει έφυγαν. Ξέρω ότι άρχισε να εντυπώνεται μία 
εικόνα, μία ιδέα σ’ αυτούς που είχαν έρθει ότι στην Καλαμάτα τα πράγματα είναι ποιο 
δύσκολα, στην Καλαμάτα τα πράγματα αλλάζουν για τον Α ή Β λόγο και είμαστε σε ένα 
συγκεκριμένο δρόμο. Δεν είπα ότι πετύχαμε το άριστο. Και σας είπα και προηγουμένως, εγώ 
ήμουνα και στον δρόμο και δεν υπάρχει καμία δήλωση δικιά μου ή της παράταξης, έτσι, η 
οποία να μην σας στήριξε με κάθετο τρόπο. Δεν μπορώ να καταλάβω τον τρόπο με τον 
οποίο μας αντιμετωπίζετε και την ένταση της φωνής σας. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι δύσκολο 
κανείς άλλα να λέει τη μια χρονιά και άλλα την άλλη για χίλιους δυο λόγους αλλά δεν μπορώ 
να καταλάβω αυτή την ένταση με την οποία μας αντιμετωπίζετε. Δεν μπορώ να την 
καταλάβω. 

 
Εξήγησα ότι δύο χρόνια δεν μπορούμε να προσδιορίσομε με ακρίβεια την 
έννοια του παραδοσιακού. Δεν μπορεί να υπάρξει έλεγχος, δεν μπορούν να 

υπάρξουν ποινές. Αυτό είναι και η άποψη της Ελληνικής Αστυνομίας, είναι και η άποψη της 
δημοτικής αστυνομίας. Δεν μπορούμε να το ελέγξομε το πράγμαι. Αυτό είναι η ευθεία 
στάση. Επομένως το μοναδικό ερώτημα είναι αν θέλομε να γίνει το πανηγύρι ή δεν θέλομε 
να γίνει. Η εμπειρία μου από τα όσα συνέβησαν πέρυσι στις 20 ημέρες όπου δέρνονταν 
αντιδήμαρχοι, υπάλληλοι και δημοτικοί αστυνόμοι και είχαν μαζευτεί κλούβες της ΕΛ.ΑΣ. για 
να επιβάλουν στοιχειωδώς κάποια κατάσταση ευρυθμίας εκεί, η εμπειρία μου σ’  αυτό το 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΚΟΥΔΟΥΝΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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συμπέρασμα οδηγεί. Εάν εσείς νομίζετε ότι υπάρχει ένας πρακτικός τρόπος να διαφυλαχτεί 
ο παραδοσιακός χαρακτήρας του πανηγυριού αφού πρώτα εννοιολογικά ξεκαθαριστεί τι 
είναι παραδοσιακό και τι δεν είναι. Είναι μεγάλο ζήτημα. Λέμε παραδοσιακό, βάζουμε καμιά 
δεκαριά είδη, υπάρχουν άλλα διακόσια είδη. Δηλαδή εάν αρχίσομε την κουβέντα για το τι 
είναι παραδοσιακό και το τι δεν είναι, δεν θα τελειώσομε ποτέ. Να το ξαναδούμε μεθαύριο 
τον Πέμπτη στο Δημοτικό Συμβούλιο, εγώ καταρχήν δεν έχω καμία αντίρρηση και σας το 
είπα, βάλτε ένα «κλπ» και από κει και πέρα θα δούμε τι μπορεί να γίνει και το τι μπορεί να 
συμβεί για να αντιμετωπισθεί μια κατάσταση. Σας λέω όμως δεν αντιμετωπίζεται, δεν θα 
μπορέσομε να συνεννοηθούμε, δεν θα βρούμε άκρη όπως δεν βρήκαμε και τα προηγούμενα 
χρόνια, όπου ποτέ τα δύο προηγούμενα χρόνια δεν ήταν το πανηγύρι παραδοσιακό. Όποιος 
λέει ότι ήταν το πανηγύρι παραδοσιακό, μάλλον δεν πήγε στο πανηγύρι και δεν είδε το τι 
συνέβαινε όπου όταν πέρναγε ο αστυνόμος ήταν επάνω μόνο οι κουτάλες, όταν πήγαινε 
παραπάνω ήταν και τα σεντόνια και τα λευκά είδη και τα πάντα. 

Και να μην θεωρούμε μείζον ένα ζήτημα σε μία πόλη όταν στις διπλανές πόλεις, ας πούμε 
στη Μεσσήνη σε 10 χιλιόμετρα δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα επ’ ουδενί. Εγώ δεν θεωρώ ότι ο 
εμπορικός κόσμος για την παραμονή της Υπαπαντής και για την ημέρα της Υπαπαντής αν 
στηθούν 5 πάγκοι με χαλβάδες, με το ένα με το άλλο κλπ ότι θα υπάρξει κάποιο ιδιαίτερο 
πρόβλημα. Ας είναι. Το θέμα είναι άλλο με τα προβλήματα του εμπορικού κόσμου, 
συνδέονται με τα πολυκαταστήματα και την απουσία χρημάτων από την πλευρά του 
κόσμου. Εν πάση περιπτώσει θα το ξαναδούμε μεθαύριο στο Δημοτικό Συμβούλιο.  

 
(Δεν ακούγεται τι λέει). 

 
Στην κατεύθυνση πάντως θα είναι αυτή, δηλαδή εμένα δεν το σηκώνει η 
συνείδησή μου να ρίξω το μπαλάκι στους ελεγκτικούς μηχανισμούς όταν 

αυτοί δεν μπορούν και δεν ξέρουν τι να ελέγξουν, δεν τους το προσδιορίζομε. Θα ήμουν 
ευτυχής αν μεθαύριο στο Δημοτικό Συμβούλιο μου προσδιορίζατε εννοιολογικά τη λέξη 
«παράδοση» με ακρίβεια ώστε να ξέρομε για τι μιλάμε γιατί μέχρι τώρα αποδεικνύεται ότι 
παραδοσιακό πανηγύρι ούτε υπήρξε ούτε μπορεί να υπάρξει. Θα τα πούμε λοιπόν μεθαύριο. 

 
Κε Δήμαρχε μισό λεπτό. Κακά τα ψέματα, επί 10 χρόνια παίζουμε το 
κρυφτούλι με το πανηγύρι. Όταν είσαστε πλειοψηφία λέγατε «όχι», όταν 

γινόσαστε μειοψηφία λέγατε «ναι». Αυτά τα ξέρει όλος ο κόσμος. 
 
Εμείς είχαμε το θάρρος. . . 
 

Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ο μόνος που ήμουν κάθετος ήμουν εγώ. Και 
σας λέω το εξής, ότι το πανηγύρι με τη μορφή που έγινε πέρυσι θα γίνει 

όπως ήτανε και με την πρόταση του κ. Δημάρχου ότι ορισμένα από τα είδη θα το 
συζητήσουμε να αφαιρεθούνε, νομίζω ότι πρέπει να συναινέσουμε. Και ας μην παίζουμε το 
κρυφτούλι, 10 χρόνια 12 χρόνια σ’ αυτή την αίθουσα οι πλειοψηφίες λέγανε «ναι», οι 
μειοψηφίες «όχι» και κορόιδευαν τον εμπορικό κόσμο. Αυτή τη στιγμή έρχεται μία πρόταση 
να τη συζητήσουμε να αφαιρέσουμε ορισμένα είδη ή να προσθέσομε κάποια άλλα ούτως 
ώστε και το πανηγύρι να γίνει και ο εμπορικός κόσμος να μη ρημάξει αν μπορούμε να το 
κάνουμε. 

 
(Δεν ακούγεται τι λέει). 
 

Λοιπόν αφήστε τα. Θα πάμε μεθαύριο στο Δημοτικό Συμβούλιο, εγώ σας 
κάνω την πρόταση από τώρα, να μπείτε σε μία επιτροπή αφού 

προσδιορίσουμε εννοιολογικά τη λέξη «παράδοση», «παραδοσιακό πανηγύρι», να μπείτε σε 
μία επιτροπή κοινή η οποία θα προσδιορίζει τα είδη. Και αυτή η επιτροπή να έχει και τον 

ΦΩΝΗ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΚΟΥΔΟΥΝΗΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΚΟΥΔΟΥΝΗΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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έλεγχο του πανηγυριού μαζί με τη δημοτική αστυνομία. Να αναλάβετε τις ευθύνες οι οποίες 
σας αναλογούν, να έρχονται οι μικροπωλητές, να μας λένε τα είδη τους, να απλώνουν τους 
πάγκους και αυτή η επιτροπή να συναποφασίσει. Θα τα πούμε λοιπόν μεθαύριο, εγώ 
περιμένω να προσδιορίσετε με ακρίβεια την έννοια τη συγκεκριμένη που δεν την 
προσδιόρισε κανείς, βάλαμε καμιά δεκαριά είδη, είναι δεν είναι παραδοσιακά τώρα κάτσε 
βρες τα. Αναλάβετε λοιπόν τις ευθύνες με μια κοινή επιτροπή να προχωρήσουμε το θέμα.  
Συμφωνούμε να το παραπέμψουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι;  

 
(Δεν ακούγεται τι λέει). 

 
Λοιπόν παραπέμπεται το θέμα να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, 
συμφωνούμε με την πρόβλεψη του νόμου δεν είναι ζήτημα, αυτό περνάει. 

Όσον αφορά την κλήρωση που θα γίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτό μας βοηθάει 
πράγματι πάρα πολύ. Όσον αφορά τις ζώνες, τις 438 θέσεις τι ψηφίζετε εσείς; 

 
Αδιάφορο. 
 

Επομένως κι αυτό περνάει. Κρατάμε το θέμα των ειδών τα οποία θα 
πωλούνται στο πανηγύρι όπου θα το ξεκαθαρίσομε στο Δημοτικό Συμβούλιο 

της Πέμπτης. 
 
Τα είδη μπορούμε να τα χαρακτηρίσουμε αυστηρά και να βάλουμε κάποια 
όρια. Δηλαδή τα είδη ένδυσης και υπόδησης δεν είναι παραδοσιακού 

χαρακτήρα ή τα λευκά είδη. Δηλαδή τρεις κατηγορίες αμέσως – αμέσως οι οποίες μπορούν 
να χαρακτηρισθούν ότι δεν είναι παραδοσιακά εκ των πραγμάτων, δηλαδή ένδυσης και 
υπόδησης και λευκά είδη και ηλεκτρονικά αυτά δεν είναι παραδοσιακά είδη. Αν λοιπόν τα 
περιχαρακώσουμε αυτά και βάλουμε κάποια στεγανά εμείς εδώ, αυτομάτως χαρακτηρίζεται 
το πανηγύρι ως παραδοσιακό. Πλέον από κει και μετά ο χαρακτήρας του πανηγυριού πάει 
παραδοσιακός και λύνεται πιστεύω αυτό το πρόβλημα μια για πάντα και πρέπει αυτό το 
θέμα να τελειώσει εδώ και τώρα που λέμε, δηλαδή να τελειώσει να μην ξαναερχόμαστε 
κάθε χρονιά και να λέμε τα ίδια και τα ίδια γιατί αλλάζουν οι λέξεις ας πούμε. Εμείς γι’  αυτό 
εκπλαγήκαμε με το καινούργιο καταστατικό. Στο περσινό καταστατικό, στον περσινό 
κανονισμό που οριοθετείται και λέτε «αποκλείονται είδη ένδυσης - υπόδησης» και φέτος 
δεν αναφέρεται πουθενά. Αυτό λοιπόν αν καταργηθεί μια για πάντα θα λήξει το πρόβλημα 
αυτό και θα τελειώνει η ιστορία. Και σας έχουμε ευχαριστήσει και προσωπικά και σας 
έχουμε πει και οφείλουμε να το πούμε αυτό το πράγμα και πρέπει να το πούμε γιατί είναι 
κάτι το οποίο. . . (συνεχίζει, δεν ακούγεται τι λέει). 

 
Έχω σκεφτεί την πρόταση να μην γίνει το πανηγύρι. Άκουσέ με γιατί πολλά 
απ’  αυτά τα οποία είπαμε μάλλον δεν ξέρω τι συνέβη, δεν έγιναν κατανοητά. 

Να μην γίνει το πανηγύρι. Ξέρεις τι θα γίνει σ’  αυτή την περίπτωση; Θα γιομίσει η πόλη από 
παράνομους μικροπωλητές που θα πουλάνε ότι μπορείς να φανταστείς, θα στήσουν το 
πανηγύρι μόνοι τους. Πρόσεξέ με. Έχει αναζητηθεί μάλιστα και χώρος, και μπορούν να τον 
βρουν, έχουν στήσει ολόκληρη ιστορία στον Πειραιά, έχουν στήσει ολόκληρη ιστορία στο 
Νέο Φάληρο, βρίσκει ένα οικόπεδο και λέει το εξής γιατί τέτοια πανηγύρια κάνανε εδώ πέρα, 
κάνανε και φορείς κοινωνικοί οι οποίοι τώρα διαμαρτύρονται γι’ αυτό το πανηγύρι, στήνανε 
πανηγύρια στην πόλη παρακαλώ πάρα πολύ, μοιράζανε θέσεις εισέπρατταν, αυτό δεν ήταν 
σε βάρος των εμπόρων σε διάφορους περιόδους, εισέπρατταν χωρίς επίσημη, αυτό δεν 
ήταν σε βάρος του εμπορικού κόσμου; Είναι σε βάρος του εμπορικού κόσμου αν έχουμε ένα 
διήμερο κάποιον προσέξτε μικροπωλητή που έχει άδεια μικροπωλητή. Ξέρεις τι θα κάνει 
αυτός; Θα έρθει να το στήσει εδώ απέναντι και άμα θα έρθουν καμιά εκατοστή μαζί, να 
πάμε να τους διώξουμε. Ή θα νοικιάσουν ένα τεράστιο οικόπεδο όπως κάνανε με το τσίρκο 
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το οποίο απαγορεύσαμε και σωστά το απαγορεύσαμε, ξέρετε τι λένε «το απαγόρευσε ο 
Δήμος στην Καλαμάτα και λοιπόν;» Δεν έρχεται; Νοικιάζουν 5 στρέμματα μία έκταση, 
παίρνουνε την άδεια, βάζουν τα ζώα μέσα και λειτουργούν το τσίρκο. Λοιπόν θα σου πω τι 
θα γίνει με το πανηγύρι και γράφτω αυτό το οποίο σου λέω. Εάν δεν διευθετηθούν τα 
πράγματα με το σωστό τρόπο, θα νοικιάσουν ένα οικόπεδο, θα το περιφράξουν, θα 
πουλήσουν τις θέσεις όλες και θα πούνε «εδώ το καλό πανηγύρι». Και ο κόσμος θα πάει και 
εμείς θα καθόμαστε απέξω και θα κοιτάμε, όπως έγινε στο Φάληρο, όπως έγινε στον 
Πειραιά, όπως έγινε στην περιοχή της Λαμίας, όπως έγινε στην περιοχή της Κοζάνης. Και όχι 
μόνο δεν μπορείς να το απαγορεύσεις, δεν θα σου επιτρέπουν να περάσεις και απέξω. 
Μικροπωλητές είναι τα σωματεία τα οποία έχουνε την άδεια να μικροπωλούν σε όλη την 
Ελλάδα. Μιλάμε για 150.000 άτομα μιλάω σε οικογενειακό επίπεδο εμπλέκονται όπου έχουν 
συνηθίσει κάθε χρόνο, γυρίζουν όλη την Ελλάδα, από τον Έβρο μέχρι την Καλαμάτα, στους 
Γαργαλιάνους, στην Κυπαρισσία, στα Φιλιατρά, στη Μεσσήνη, στην πόλη εδώ. Επειδή 
λοιπόν έχω συζητήσει με όλους αυτούς και ξέρω ότι και να το απαγορεύσει ο Δήμος η πόλη 
θα γίνει ένα απέραντο παζάρι από την μία άκρη μέχρι την άλλη. Αυτό θα γίνει. Μην 
περιμένεις, δεν μπορεί ημέρες θρησκευτικές, εμείς θα το λέμε στην αστυνομία και στον 
εισαγγελέα «σας παρακαλούμε, ότι θέλετε ας γίνει, μη διαταράσσετε το θρησκευτικό 
κλίμα». Σε μία πόλη που θάχεις 100.000 – 150.000 κατοίκους, τι θα κάνουμε, θα 
δερνόμαστε στους δρόμους; 

Επειδή λοιπόν όλα αυτά θα πρέπει να τα προλάβουμε και το ιδιωτικό πανηγύρι το παζάρι το 
οποίο έρχεται να ελέγξουμε σχετικά την κατάσταση, να δούμε τι δικλίδες ασφαλείας 
υπάρχουν ώστε να υπάρξει η καλλίτερη δυνατή συνεννόηση, προφανώς χωρίς να πληγεί ο 
επαγγελματικός κόσμος, είναι ταίρι μας οι επαγγελματίες και οι έμποροι, το παζάρι θα γίνει 2 
μέρες, θα μας τα πάρουν και θα σηκωθούν να φύγουν, το ξέρουμε αυτό το πράγμα.  

Αλλά μη νομίζετε με αστυνομικά μέτρα ότι λύνονται αυτά τα πράγματα. Εγώ πέρυσι πήγα 
στην αστυνομία, πήγα στον εισαγγελέα. Μη νομίζετε ότι αυτά τα οποία λέμε εμείς εδώ, 
γίνονται κατανοητά από τις δημόσιες αρχές και δικαιολογούνται. Έτσι; Για τη δημόσια αρχή 
το μείζον είναι η ηρεμία και η ησυχία στην πόλη. Βλέπετε το τι συμβαίνει, η Καλαμάτα έχει 
καμιά πενηνταριά μικροπωλητές κάθε μέρα οι οποίοι περιφέρονται, γίνονται προσπάθειες και 
από τη Δημοτική αρχή και από τη δημοτική αστυνομία και από την ΕΛ.ΑΣ. Σε εποχές όμως 
φτώχειας όλα αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να ελεγχθούν δυστυχώς στον υπερθετικό 
βαθμό. Δεν μπορούν να ελεγχθούν.  

Γι’  αυτό λοιπόν εγώ επειδή δεν θέλω να τα φορτώσω όλα στην αστυνομία, ούτε στη 
δημοτική αστυνομία, ούτε στους δημοτικούς συμβούλους, λέγω το εξής απλό. Ας 
προσδιορίσουμε ακριβώς τι θέλομε, τι σημαίνει «παραδοσιακό». Εμένα αγαπητέ φίλε 
γνωριζόμαστε χρόνια, ήρθαν στο γραφείο μου πέρυσι και μου πετάξανε μία κούτα με 
κεντήματα. Τα κεντήματα προφανώς ήταν βιομηχανικά, είναι αυτά που κόβουν οι μηχανές 
και το ένα και το άλλο. Που ξέρω εγώ τώρα ποιο κάνει με το χέρι, ποιο κάνει με τη μηχανή, 
κατεβάζει μία φούστα με μία γιρλάντα σου λέει «κοίταξε η φούστα, φούστα αλλά αυτή η 
γιρλάντα από κάτω, αυτή είναι παραδοσιακή», είναι ή δεν είναι; Αυτό το οποίο λέω έχει 
ουσία, δεν μπορείς να το ξεκαθαρίσεις αυτό. Ή όταν σου πουλάει μια κουτάλα ξύλινη ή ένα 
πιρούνι ξύλινο και σου λέει «αυτό είναι παραδοσιακό», είναι παραδοσιακό; Επειδή ο 
παππούς μου είχε ξύλινη κουτάλα που την κατέβαζε από τον έλατο είναι και ξύλινη η 
κουτάλα που βγάνει ο τόρνος;  

Αυτά δεν τα λέγω, δεν θέλω ούτε αντιφατικός να είμαι, είναι κάποιοι προβληματισμοί. Και 
για το συγκεκριμένο γεγονός που το θέλει ο κόσμος, έχουν γίνει σφυγμομετρήσεις, οι 
δημοσιογράφοι είναι παρόντες, ρώτησαν τον κόσμο, όχι για να ψωνίσει, ξέρει ο κόσμος ποιο 
είναι το πανηγυριώτικο, υπάρχουν και παροιμίες περί του πανηγυριώτικου αλλά δημιουργεί 
μία ατμόσφαιρα, μία κατάσταση, ένα πέρασμα. 
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Εγώ τελειώνοντας θέλω να ζητήσω να υπάρξει μία συνεννόηση να αντιμετωπισθεί η 
Καλαμάτα από τους φορείς σας κατά τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζονται και οι άλλες 
πόλεις της Μεσσηνίας. Γιατί για τη Καλαμάτα να γίνεται ιστορία και για τις άλλες πόλεις της 
Μεσσηνίας να μην ακούνε τίποτα. Να θυμόμαστε και λίγο την ιστορία ότι χρησιμοποιήσανε 
πανηγύρια βέβαια λίγο ποιο έτσι εξευγενισμένα αλλά πανηγύρια ήτανε, οι φορείς σας με 
περιφραγμένους χώρους, με σπιτάκια μέσα, με πράγματα τα οποίο πωλούσαν. Αυτό δεν 
ήταν σε βάρος του εμπορικού κόσμου; Ήταν υπέρ του εμπορικού κόσμου; Αυτό αυτοκίνητα  
μέχρι ότι μπορείς να φανταστείς εκεί μέσα; Και να συνεννοηθούμε ώστε αυτές τις δύο 
μέρες να τις περάσουμε με ηρεμία και με ησυχία. Και δεν νομίζω ότι η πόλη αντέχει να 
καταργήσει κάτι και να έχει μία εισβολή καμιά διακοσαριά μικροπωλητών τους οποίους δεν 
θα πειράξει κανείς, δεν θα ασχοληθεί κανείς μαζί τους, έχει με τόσα να ασχοληθεί ο 
ελεγκτικός μηχανισμός σε μία πόλη που θάχει τριπλασιάσει τους κατοίκους της ώστε όλα 
αυτά παρέρχονται. Σε ποιο πανηγύρι σε όλη την Ελλάδα δεν στήνουνε αυθαίρετα ένα σωρό 
πάγκους. Να ελέγξουμε την κατάσταση προσπαθούμε, δεν κάνουμε να ζημιώσουμε 
κανέναν. Εμείς σε εσάς χρωστάμε, δεν χρωστάμε σε αυτόν που θα έρθει από την Αθήνα. 
 
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης αφού λαμβάνει 
υπόψη της τα προαναφερόμενα, μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων κ.κ. 
Ηλιόπουλου Παναγιώτη και Κοσμόπουλου οι οποίοι τάσσονται ΚΑΤΑ, κατά πλειοψηφία,  
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο: 
 
Ι. Την έγκριση του νέου κανονισμού διεξαγωγής εμποροπανήγυρης της 

θρησκευτικής εορτής της «ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ» όπως αυτός 
συντάχθηκε και κατατέθηκε από το Τμήμα Δημοτικών Προσόδων  της 
Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Καλαμάτας, με  επιφύλαξη ως προς τον 
χαρακτήρα του πανηγυριού και τα επιτρεπόμενα είδη.   

 
     Ο παραπάνω κανονισμός διεξαγωγής εμποροπανήγυρης της θρησκευτικής  

εορτής της «ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ» έχει αναλυτικά ως εξής: 
 
 

ΝΕΟΣ 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 Δήμου Καλαμάτας και 
παραδοσιακή εμποροπανήγυρης σε χώρο πλησίον του Ιερού Ναού της Υπαπαντής. 
 
ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 Για τη διεξαγωγή των παραδοσιακών εμποροπανηγύρεων ισχύουν οι παρακάτω 
Νόμοι, διατάξεις και αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου: 

1. Ν. 1080/80 
2. Ν. 3463/06 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) 
3. Η 23/03 Απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής 
4. Ν. 3377/05 ( ΦΕΚ 202/19-8-05) 
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5.   Ν.3557/07 (άρθρο 12, ΦΕΚ 100/14-05-07) 
6.   ΚΥΑ  ΚΙ-1178/2007 
7.  N. 3769/09 (άρθρ. 16, ΦΕΚ. 105/01-07-09 τευχ. Α΄) που αντικαθιστά την 
παράγραφο 1 του άρθρου 2 του Ν. 2323/1995 (ΦΕΚ 145. Α) ως ακολούθως:  

«Για τη συμμετοχή σε υπαίθριες αγορές, δηλαδή σε εμποροπανηγύρεις που 
διενεργούνται με την ευκαιρία θρησκευτικών ή επετειακών εορτών, σε παραδοσιακές 
εμποροπανηγύρεις και ζωοπανηγύρεις που τελούνται μία φορά το χρόνο, σε 
πασχαλινές και σε χριστουγεννιάτικες αγορές, απαιτείται άδεια. Η ισχύς των αδειών 
αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει για τις εμποροπανηγύρεις των  
Θρησκευτικών ή επετειακών εορτών τις πέντε (5) συναπτές ημέρες για τις  
παραδοσιακές εμποροπανηγύρεις και ζωοπανηγύρεις που τελούνται μία φορά το χρόνο 
τις επτά (7) συναπτές ημέρες, για τις πασχαλινές αγορές τις δέκα (10) συναπτές ημέρες 
και για τις χριστουγεννιάτικες αγορές τις δεκαπέντε (15) συναπτές ημέρες.»   

 
Ειδικότερα για τις παραδοσιακές εμποροπανηγύρεις και σύμφωνα με τις παραπάνω 
διατάξεις ισχύουν τα παρακάτω: 

             *   Οι άδειες σε παραδοσιακές εμποροπανηγύρεις δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις 
πέντε (5) συναπτές ημέρες.  
   * Οι άδειες χορηγούνται: α) σε επαγγελματίες εμπόρους που νόμιμα 
δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε υπαίθριες αγορές (υπαίθριοι πωλητές), β)σε κατόχους 
άδειας συμμετοχής σε κυριακάτικες αγορές, γ) σε κατόχους άδειας πωλητή λαϊκών αγορών 
που λειτουργούν εκτός της περιφέρειας των Ν. Α. Αθηνών – Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, δ) 
σε όσους κατέχουν άδεια άσκησης υπαίθριου (στάσιμου ή πλανόδιου) εμπορίου και ε)σε 
λοιπούς εμπόρους. 
              *  Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται με δημόσια κλήρωση που διενεργείται μεταξύ 
των ενδιαφερομένων από το δημοτικό συμβούλιο, κατά την οποία οι διαθέσιμες άδειες 
κληρώνονται κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) στους ενδιαφερόμενους των 
περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ του προηγούμενου εδαφίου και κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις 
εκατό (25%) στους ενδιαφερόμενους των περιπτώσεων δ΄ και ε΄ του προηγούμενου 
εδαφίου. Δημόσια κλήρωση διενεργείται και για τη θέση στην οποία θα τοποθετηθεί κάθε 
αδειοδοτούμενος, κατά τα ανωτέρω. 
            *  Οι άδειες συμμετοχής εκδίδονται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και 
ισχύουν για συγκεκριμένο χώρο, το οποίο θα εξουσιοδοτήσει τον κ. Δήμαρχο για την 
έκδοση των αδειών αυτών. 
            *  Με απόφαση του κατά περίπτωση αρμοδίου Δημοτικού Συμβουλίου  καθορίζονται 
τα είδη που επιτρέπεται να πωλούνται στις εμποροπανηγύρεις. 
            * 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 τον/την σύζυγο και τα τέκνα των κατόχων των αδειών, υπό τον όρο ότι αυτοί δεν 
κατέχουν άλλη άδεια άσκησης υπαίθριου εμπορίου. 
       Η παραχώρηση των χώρων που διενεργείται η εμποροπανήγυρη γίνεται: 
        - Κατά  τις διατάξεις του άρθρου 19 του Β.Δ. 24/9-20/10/1958 απευθείας στους 
ενδιαφερόμενους με την έκδοση από το Δημοτικό Συμβούλιο κανονιστικής απόφασης 
(άρθρο 79 του Β.3463/06) στην οποία καθορίζεται ο τρόπος χρήσης των χωρών και το 
τέλος χρήσης  των χωρών αυτών 
        - Με δημοπρασία  κατά τις διατάξεις  του Π.Δ. 270/81 και του άρθρου 192 του 
Ν.3463/06.        
 
       
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

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

 Η διάρκεια του πανηγυριού καθορίζεται σε δύο (2) ημέρες δηλαδή,1-2  
Φεβρουαρίου. 

 
 
ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

Ο χώρος του πανηγυριού είναι περιοριστικός και αποκλειστικά εντός των ορίων του 
συνημμένου σχεδιαγράμματος, όπως αυτό συντάχθηκε από την Δημ. Αστυνομία και το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του κανονισμού αυτού. Δηλαδή, ο χώρος διεξαγωγής 
της εμποροπανήγυρης ορίζεται όπως παρακάτω: 

Από το Parking που υπάρχει Βόρεια της γέφυρας Λεΐκων, και  συγκεκριμένα μετά 
από το χώρο στάθμευσης των φορτηγών Δ.Χ., επεκτείνεται μέχρι το Parking Νότια της 
Κεντρικής Αγοράς( συμπεριλαμβανομένου και ένα τμήμα της παρόδου που βρίσκεται 
Δυτικά της Κεντρικής Αγοράς) και στη συνέχεια αναπτύσσεται Βόρεια επί της παρόδου της 
οδού Αρτέμιδος μέχρι το τέρμα των Αστικών Λεωφορείων     

Ο χώρος της εμποροπανήγυρης διαχωρίζεται σε δύο (2) κατηγορίες ,όπου και για 
κάθε κατηγορία θα ισχύει διαφορετική χρέωση .Η πρώτη από γέφυρα Λεΐκων μέχρι το 
Parking Νότια της Κεντρικής Αγοράς, Ζώνη Α και ο χώρος της παρόδου της οδού 
Αρτέμιδος ,Ζώνη Β. Η τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο θα καθορίζεται με Απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου και με τη διαδικασία 
που αναφέρεται παρακάτω ,στην παράγραφο 1 στο χρονοδιάγραμμα ενεργειών.  

 
 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 

1.   Κάθε Νοέμβριο το τμήμα Προσόδων εισηγείται στη Δημαρχιακή Επιτροπή το 
τέλος ανά τρέχον μέτρο που θα ισχύσει για την εμποροπανήγυρη του επόμενου 
έτους (Φεβρουάριο).  Η Δημαρχιακή Επιτροπή εισάγει το    θέμα για ψήφιση στο 
Δημοτικό Συμβούλιο (Τηρείται η διαδικασία των κανονιστικών αποφάσεων) μέχρι το 
πρώτο 10ήμερο Δεκεμβρίου. Μετά την ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο η απόφαση 
δημοσιεύεται  στον τοπικό τύπο και σε μία Αθηναϊκή εφημερίδα πανελλαδικής 
κυκλοφορίας για τον τρόπο και χρόνο διεξαγωγής εμποροπανήγυρης ώστε οι 
ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν και να εξασφαλίσουν θέσεις στο χώρο. 
2.  Η παραλαβή αιτήσεων και των δικαιολογητικών για την συμμετοχή των 
ενδιαφερομένων στην ετήσια εμποροπανήγυρη ξεκινά μετά την Δημοσίευση της 
απόφασης σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, και με καταληκτική 
ημερομηνία κατάθεσης δικαιολογητικών στις 15/1/2010, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 
14:00. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση της άδειας είναι:  
  -   Αίτηση με τον αριθμό θέσεων  
  -  Φωτοαντίγραφο επικυρωμένο της άδειας που κατέχουν για τη συμμετοχή τους 
σε υπαίθριες αγορές, σε κυριακάτικες και λαϊκές αγορές, καθώς και άσκησης 
υπαιθρίου εμπορίου(στάσιμο-πλανώδιο), και για τους λοιπούς εμπόρους 
φωτοαντίγραφο επικειρωμένο της άδειας άσκησης επιτηδευματία από την αρμόδια 
ΔΟΥ και, 
  -  Εκκαθαριστικό ΔΟΥ  προηγούμενου έτους.  
3. Ημερομηνία συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την δημόσια κλήρωση 
των θέσεων τοποθέτησης καθώς επίσης και των εγκρίσεων για χορήγηση άδειας 
συμμετοχής ορίζεται η 21/1/2010 ημέρα Πέμπτη. 
4.  Για την συμμετοχή στην κλήρωση εκτός της σχετικής αιτήσεως και της 
προσκόμισης των δικαιολογητικών απαιτείται η παρουσία του αιτούντος ή η 
προσκόμιση στο Δ.Σ. έγγραφης εξουσιοδότησης για τον συγκεκριμένο σκοπό. 
5. Καταληκτική ημερομηνία καταβολής της αξίας της παραχωρηθείσας θέσεως 
ορίζεται η 25/1/2010 αλλιώς η θέση θεωρείται ως μη χορηγηθείσα και θα διατεθεί 
στην επόμενη κλήρωση.  
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6.   Οι έμποροι-μικροπωλητές έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση μέχρι 
τέσσερις θέσεις (4). Σε περίπτωση κενών θέσεων δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής 
σε επαναληπτική κλήρωση για επιπλέον θέση. 
7.  Σε περίπτωση που προκύψουν κενές θέσεις θα γίνει επανάληψη της κλήρωσης 
με νέες αιτήσεις που οι αντίστοιχες ημερομηνίες θα οριστούν στο ΔΣ κατά τη 
συνεδρίαση στις  21/1/2010. 
 
 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΟΡΕΩΝ 
1. Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας 

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 επί της 
οδού Νέδοντος και της Αρτέμιδος και τον γενικότερο έλεγχο της κυκλοφορίας 
στους πέριξ της εμποροπανήγυρης δρόμους. 

γ.  Ενισχύει την Δημοτική Αστυνομία 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 Δήμο.  

 4.  Αστικό  ΚΤΕΛ 
      Να τροποποιεί τα δρομολόγια των Λεωφορείων από τις μεσημβρινές ώρες 
της 31ης Ιανουαρίου μέχρι μεσημβρία της επόμενης της λήξης της 
εμποροπανήγυρης και συγκεκριμένα επί της οδού Νέδοντος και Σπάρτης από 
το Πάνθεον μέχρι το parking Νότια της Κεντρικής Αγοράς. 
 
 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
1. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

α. Μεριμνά, σε συνεργασία με την Δημοτική Αστυνομία 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. 
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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. Διεύθυνση 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. 

3. Διεύθυνση Καθαριότητας και Αμαξοστασίου 
α.  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 
β.  Με τη λήξη της εμποροπανήγυρης να οργανωθούν συνεργεία για τον άμεσο 
καθαρισμό και πλύση του χώρου. 
γ. Καθ’ όλη τη διάρκεια της εμποροπανήγυρης θα τοποθετηθούν σε 
επιλεγμένους χώρους πέντε (5) χημικές τουαλέτες. 

 4. Διεύθυνση Οικονομικών 
 α. Το τμήμα προσόδων εισηγείται μέχρι το τέλος Νοεμβρίου στη Δημαρχιακή 
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, το άρθρο 16 του Ν. 3769/09 και τα καθοριζόμενα στον παρόντα 
κανονισμό. 
Ένα αντίγραφο κοινοποιείται στη Δημοτική Αστυνομία. 
***ΠΡΟΣΟΧΗ:Μη χορήγηση αδειών σε άτομα που δεν έχουν τα προβλεπόμενα 
δικαιολογητικά. 
 γ.  Ενημερώνει εγγράφως τις λοιπές εμπλεκόμενες αρχές της πόλης αλλά και 
τις υπηρεσίες του Δήμου και τους κοινοποιεί τον  παρόντα κανονισμό.  
 δ. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποιος μικροπωλητής έχει καταλάβει 
θέση χωρίς την απαιτούμενη άδεια (θέση που έχει μείνει αδιάθετη από την 
υπηρεσία), θα καταβάλλει πρόστιμο ίσο με το τριπλάσιο του ορισμένου τέλους. 

5.    Δημοτική Αστυνομία 
α. Η  Δημοτική Αστυνομία  πραγματοποιεί ελέγχους για την τήρηση των 
διατάξεων που αφορούν τη λειτουργία της εμποροπανήγυρης και ειδικότερα 
στην κατοχή άδειας, στη τήρηση των ορίων της θέσης , 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 επιβολή των 
νομίμων κυρώσεων. 
δ.  Μεριμνά για την απελευθέρωση του χώρου της εμποροπανήγυρης από 
σταθμευμένα οχήματα ώστε στις 31 Ιανουαρίου να είναι ελεύθερος ο χώρος για 
ανάπτυξη των πάγκων των μικροπωλητών. 

6.  Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων (Γραφείο Δημάρχου). 
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. 
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΩΝ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
1. Υποβάλλουν την αίτηση για χορήγηση άδειας και τα δικαιολογητικά σύμφωνα με το 

χρονοδιάγραμμα των ενεργειών του παρόντος κανονισμού. 

2. Είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αρμοδίων ελεγκτικών 
οργάνων. 

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.  

5. Οι μικροπωλητές υποχρεούνται να εγκαθίστανται και να αποχωρούν από το χώρο 
της εμποροπανήγυρης σύμφωνα με τις υποδείξεις της Δημοτικής Αστυνομίας. 

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 τριπλάσιο του  αναλόγου 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. Για τους όρους συμμετοχής ισχύουν όσα αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό και 
ιδιαίτερα στην παράγραφο Νόμοι και Διατάξεις. 
 
 

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
           Σε περίπτωση που κάποιος καταλάβει χώρο χωρίς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
θα του επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπει η επικείμενη νομοθεσία.  
 
 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

1. 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 Δήμου. Αυτονόητο είναι ότι η 
φύλαξη ή όχι των εμπορευμάτων των μικροπωλητών αποτελεί δική τους ευθύνη. 

2. Χορηγούνται τρεις (3) δωρεάν χώροι (θέσεις) στη Β΄ Ζώνη σε αναξιοπαθούντες 
δημότες Καλαμάτας. 
 

 
ΙΙ. τον καθορισμό του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων της 

εμποροπανήγυρης, στα περσινά επίπεδα και συγκεκριμένα  ως εξής: 

 για την Α΄ ΖΩΝΗ 120,00 € ανά τρέχον μέτρο και 

 για την Β΄ ΖΩΝΗ 100,00 € ανά τρέχον μέτρο. 
 
 

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 
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  2. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  3. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Κουρκουτάς Γεώργιος 

  6. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 23 Δεκεμβρίου 2009 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 
 

                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 


