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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  27/2008 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  501/2008  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 09η Οκτωβρίου 2008, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:30 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 27η/2008 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 03-10-2008 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε 
σύµφωνα µε το νόµο. 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης,  
Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς ∆ιονύσιος (αποχώρηση στην 
υπ’ αριθµ. 491 απόφαση), 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Ηλιόπουλος 
Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 8) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 9) Καµβυσίδης Ιωάννης, 10) 
Κλείδωνας Θεοφάνης, 11) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 12) Κουδούνης Αργύριος, 13) Κουρκουτάς 
Γεώργιος, 14) Λαγανάκος Γεώργιος, 15) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας ∆ηµήτριος 
(αποχώρηση στην υπ΄ αριθµ. 489 απόφαση), 17) Μπάκας Ιωάννης, 18) Μπασακίδης Νικόλαος, 
19) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ΄ αριθµ. 491 απόφαση), 20) Οικονοµάκου 
Μαρία, 21) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 22) Πολίτης ∆ηµήτριος,  23) Σπίνος Γεώργιος και 24) 
Τσακαλάκου Σταυρούλα.    
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος, 2) Ράλλης Γεώργιος και 3) Τσερώνης Κων/νος.    
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Μ. 
Μαντίνειας κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος, 2) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος και 3)  Βέργας κ. 
Χειλάς Ευάγγελος, καθώς επίσης και η αναπληρώτρια του Προέδρου του Τοπικού Συµβουλίου 
Λεϊκων κα Κάτσαρη – Τσαούση Παναγιώτα, επειδή στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται 
θέµατα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά ∆ιαµερίσµατα.  
 
 
Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση 
Καλαµάτας» κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.  
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης παρουσία του ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 16ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Καθορισµός θέσεων και προσδιορισµός ισάριθµου συγκεκριµένου αριθµού αδειών για την 
άσκηση Υπαίθριων Στάσιµων Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων στα ∆ιοικητικά Όρια του ∆ήµου 

Καλαµάτας. 
 
Η µε αριθµ. πρωτ. 22564/29-9-08 υπηρεσιακή εισήγηση του Γραφείου Καταστηµάτων του 
Τµήµατος ∆ιοίκησης του ∆ήµου που ήταν στο φάκελο του θέµατος, έχει αναλυτικά ως εξής:  
 

«ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ Ε ΙΣΗΓ ΗΣΗ  

Θέµα: «Καθορισµός θέσεων  και Προσδιορισµός Ισάριθµου Συγκεκριµένου Αριθµού 
Αδειών για την άσκηση Υπαίθριων Στάσιµων Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων στα 
∆ιοικητικά Όρια του ∆ήµου Καλαµάτας» 

 

 

Σας γνωρίζουµε ότι, ο Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α/19-8-2005), το Π.∆. 12/2005 
(ΦΕΚ 10/Α/18-1-2005) και το Π.∆. 254/2005 (ΦΕΚ 307/Α/16-12-2005) καθορίζουν 
τους όρους, τις προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά χορήγησης αδειών άσκησης υπαίθριου 
στάσιµου εµπορίου, τα πρόστιµα, τις εξαιρέσεις, την αναπλήρωση των δικαιούχων, τον χρόνο 
ισχύς των αδειών κ.λ.π. 

Σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις µε απόφαση, η οποία πρέπει να ληφθεί µέχρι την 31η 
∆εκεµβρίου 2008, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, λαµβάνοντας υπόψη τη γνώµη της 
Επιτροπής Υπαίθριου Στάσιµου Εµπορίου, που συγκροτείται µε απόφαση ∆ηµάρχου, 
καθορίζει τον ανώτατο αριθµό των αδειών,  κατά κατηγορία επαγγελµάτων, που 
πρόκειται να χορηγηθούν το επόµενο έτος και προσδιορίζει ισάριθµες, 
συγκεκριµένες θέσεις για την άσκηση των υπαίθριων στάσιµων εµπορικών 
δραστηριοτήτων. 

Η Γνωµοδοτική Επιτροπή Υπαίθριου Στάσιµου Εµπορίου ∆ήµου Καλαµάτας, που 
συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθ. 18715/7-8-2008 απόφαση ∆ηµάρχου, µε το από  
22-9-2008 Πρακτικό της, προτείνει τη χορήγηση αδειών υπαίθριου στάσιµου εµπορίου και 
τις θέσεις άσκησης των δραστηριοτήτων τους, ως εξής: 

1. Μία (1) άδεια µε δραστηριότητα «ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι 
PAINTBALL»,  στην περιοχή Φραγκοπήγαδο Καλαµάτας σε ιδιόκτητο αγροτεµάχιο.  

2. Πέντε (5) άδειες για πώληση ψηµένων κάστανων ή καλαµποκιών, στο τµήµα 
της οδού Αριστοµένους από Πλατεία 23ης Μαρτίου µέχρι την  οδό Μακεδονίας.  

3. Τρεις (3) άδειες για πώληση ψηµένων κάστανων ή καλαµποκιών, στο τµήµα 
της οδού Ναυαρίνου που ανήκει στο ∆ήµο Καλαµάτας,  οικοδοµικό τετράγωνο 
«Πανελληνίου». 

4. ∆ύο (2) άδειες για τα υπαίθρια Λούνα Παρκ ή Τσίρκο,  σε ∆ηµοτικούς, ∆ηµόσιους 
ή Ιδιωτικούς Χώρους στα όρια του ∆ήµου Καλαµάτας.  

Η ανωτέρω Επιτροπή γνωµοδότησε αρνητικά για λειτουργία Καντίνας, για πώληση 
εποχιακών οπωροκηπευτικών, και γενικότερα για τη χορήγηση οποιασδήποτε 
άδειας υπαίθριου στάσιµου εµπορίου για οποιαδήποτε είδη ή δραστηριότητα, εκτός 
των παραπάνω αναφεροµένων,  στα διοικητικά όρια του ∆ήµου Καλαµάτας. 

Μετά τα παραπάνω, σας διαβιβάζουµε συνηµµένα το υπ αριθ. 1/2008 Πρακτικό, της   
προβλεπόµενης από την παρ. 8 του αρ. 1 του Ν. 3377/2005 Γνωµοδοτικής Επιτροπής 
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Υπαίθριου Στάσιµου Εµπορίου ∆ήµου Καλαµάτας  και σύµφωνα µε τις διατάξεις των 
παρ. 5 & 6 του άρθρου 1 του Ν. 3377/2005, οι οποίες προβλέπουν ότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
πρέπει µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2008 να έχει λάβει  σχετική απόφαση, 
παρακαλούµε όπως τεθεί θέµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καλαµάτας «ο καθορισµός 
θέσεων  και ο προσδιορισµός ισάριθµου συγκεκριµένου αριθµού αδειών για την 
άσκηση Υπαίθριων Στάσιµων Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων στα ∆ιοικητικά Όρια του 
∆ήµου Καλαµάτας». 

Συνηµµένα: 
-Το υπ’ αριθ. 1/2008 Πρακτικό Γνωµοδοτικής  
Επιτροπής Υπαίθριου Στάσιµου Εµπορίου 
(Υπόψη κ. Προέδρου ∆ηµοτικού Συµβουλίου)»    

 
Στο φάκελο του θέµατος προς ενηµέρωσης ήταν επίσης και το συνηµµένο στην παραπάνω 
υπηρεσιακή εισήγηση Πρακτικό της προβλεπόµενης από την παρ. 8 του άρθρου 1 του Ν. 
3377/2005 Γνωµοδοτικής Επιτροπής Υπαίθριου Στάσιµου Εµπορίου ∆ήµου Καλαµάτας.    
 
 
Παίρνοντας το λόγο ο δηµοτικός σύµβουλος και εισηγητής του θέµατος, κ. Λαγανάκος 
Γεώργιος, λέει τα εξής: 

 
Ως προς τα υπαίθρια λούνα πάρκο ή τσίρκο δεν θα δίνεται άδεια για ζώα.  
Αυτό που λειτουργεί τώρα, λειτουργεί χωρίς άδεια.  

 
Η διαδικασία συνεχίζεται µε διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο έχει πάρει απόφαση όσον αφορά στα τσίρκα µε 
εισήγηση του κ. Κλείδωνα. Από εκεί και πέρα, στην απόφαση αυτή δεν υπήρξε 

καµία οπισθοδρόµηση από εµάς. ∆ηλαδή ζώα κλπ. βασανισµοί και τέτοια πράγµατα είναι έξω 
από την λογική µας, συµπορευόµαστε µε άλλους ∆ήµους της Ελλάδος, µε πρώτο το ∆ήµο 
Θεσσαλονίκης, ∆ήµους της Αττικής κλπ. ∆εν χρειάζονται στην εποχή µας µε την τηλεόραση και 
τους οργανωµένους ζωολογικούς κήπους. Τους έχουν διώξει από όλη την Ευρώπη δεν είναι 
δυνατόν να τους συγκεντρώνουµε εδώ. Λούνα παρκ ναι σε δηµοτικούς χώρους, όχι όµως ζώα. 
Να το επιβεβαιώσοµε σήµερα, δεν έχοµε δώσει άδεια ούτε  ως υπηρεσία ούτε ως ∆ηµαρχιακή 
Επιτροπή, µόνος του είναι εκεί, έχοµε ειδοποιήσει σχετικά και τις αρµόδιες αρχές. Είναι σε 
ιδιωτικό οικόπεδο όχι σε δηµόσιο και λέει ο κ. Αθανασόπουλος ότι έχει επιβληθεί και πρόστιµο 
για την αφισοκόλληση που δεν έχει πληρωθεί. 
 

 
Να ρωτήσω τον συνάδελφο τον κ. Λαγανάκο εάν την εισήγηση αυτή που 
έκανε, την έκανε λόγω του ότι έχει διατελέσει για πολλά χρόνια Πρόεδρος 

του Εµπορικού Συλλόγου ή αυτή την εισήγηση και πολλές άλλες κατά το παρελθόν τις κάνει ως 
ασκήσεις, θα έλεγα, προετοιµασίας για τη δεύτερη διετία; 
 

 
Κάθε άλλο. Η απόφαση αυτή της επιτροπής είναι βάση νόµου και µάλιστα 
οµόφωνη. 

Καλαµάτα 24-9-2008 

Ο Προϊστάµενος  Η ∆ιευθύντρια 

Τµήµατος ∆ιοίκησης  
Κουτίβας Παναγιώτης 

∆ιοίκησης-Οικονοµίας 

κ.α.α. 
Αλεβίζου Α. 

  

ΛΑΓΑΝΑΚΟΣ:   

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.:  

ΛΑΓΑΝΑΚΟΣ: 
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Να γίνει ρητή αναφορά στην απόφαση ¨όχι τσίρκα µε ζώα¨. 
    

  

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόµενα,  

 

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

Καθορίζει τον ανώτατο αριθµό των αδειών, κατά κατηγορία επαγγελµάτων, που θα 
χορηγηθούν το επόµενο έτος, και προσδιορίζει ισάριθµες συγκεκριµένες θέσεις, για 
την άσκηση των υπαίθριων στάσιµων εµπορικών δραστηριοτήτων  στα διοικητικά 
όρια του ∆ήµου Καλαµάτας, αναλυτικά ως εξής: 

 
1. Μία (1) άδεια µε δραστηριότητα «ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι 

PAINTBALL»,  στην περιοχή Φραγκοπήγαδο Καλαµάτας σε ιδιόκτητο 
αγροτεµάχιο.  

2. Πέντε (5) άδειες για πώληση ψηµένων κάστανων ή καλαµποκιών, στο 
τµήµα της οδού Αριστοµένους από Πλατεία 23ης Μαρτίου µέχρι την  οδό 
Μακεδονίας.  

3. Τρεις (3) άδειες για πώληση ψηµένων κάστανων ή καλαµποκιών, στο 
τµήµα της οδού Ναυαρίνου που ανήκει στο ∆ήµο Καλαµάτας,  οικοδοµικό 
τετράγωνο «Πανελληνίου». 

4. ∆ύο (2) άδειες για τα υπαίθρια Λούνα Παρκ ή Τσίρκο, χωρίς ζώα, σε 
∆ηµοτικούς, ∆ηµόσιους ή Ιδιωτικούς Χώρους στα όρια του ∆ήµου 
Καλαµάτας.  

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

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

 2. Γιαννακούλας Γρηγόριος 

 3. Γουρδέας Ανδρέας  

 4. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 5. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

 6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 7. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 8. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 9. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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 10. Κουδούνης Αργύριος 

 11. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 12. Λαγανάκος Γεώργιος 

 13. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 14. Μπάκας Ιωάννης 

 15. Μπασακίδης Νικόλαος  

 16. Οικονοµάκου Μαρία 

 17. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 18. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 19. Σπίνος Γεώργιος 

 20. Τσακαλάκου Σταυρούλα  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 22 Οκτωβρίου 2008 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 

                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


