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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  34/2008 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  578/2008  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 04η ∆εκεµβρίου 2008, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 34η/2008 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 28-11-2008 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, 4) Γιαννακούλας 
Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος (προσέλευση στην υπ’ αριθ. 576 
απόφαση), 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 10) 
Καµβυσίδης Ιωάννης, 11) Κλείδωνας Θεοφάνης, 12) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 13) Κουδούνης 
Αργύριος, 14) Κουρκουτάς Γεώργιος, 15) Λαγανάκος Γεώργιος, 16) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 
17) Μπάκας Ιωάννης, 18) Μπασακίδης Νικόλαος, 19) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 20) 
Οικονοµάκου Μαρία, 21) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 22) Πολίτης ∆ηµήτριος,  23) Σπίνος 
Γεώργιος,  24) Τσακαλάκου Σταυρούλα ( αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 578 απόφαση) και 25) 
Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 578 απόφαση).  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.:1) Μπάκας 
∆ηµήτριος και  2) Ράλλης Γεώργιος.  
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων επειδή στην 
ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά ∆ιαµερίσµατα. 
Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Αντικαλάµου κα 
Αργυροπούλου Βασιλική, 2) Αρτεµισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 3) Νέδουσας κ. Βεργινάδης 
Νικήτας, 4) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 5) Μ. Μαντίνειας κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος, 6) 
Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος, 7)  Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης, 8)  Σπερχογείας  κ. 
Περρωτής Παναγιώτης, 9) Ασπροχώµατος κ. Σπανός Αντώνιος  10) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος 
και 11) Καρβελίου κ. Χρυσοµάλης Ιωάννης, καθώς επίσης και η αναπληρώτρια του Προέδρου 
του Τοπικού Συµβουλίου Λεϊκων κα Κάτσαρη – Τσαούση Παναγιώτα, ενώ δεν παραβρίσκεται ο 
Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου Πηγών κ. Αλάµαρας Πέτρος.   
 
 
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 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

 Εµποροπανήγυρη Υπαπαντής. 
 
Η παρούσα απόφαση είναι  κανονιστική  και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 79 του 
∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006), την έκδοση δηµοτικών κανονιστικών αποφάσεων εισηγείται στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή.  

Στην προκειµένη περίπτωση η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µε την υπ΄ αριθµ. 452/2008 απόφασή 
της εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο  τον κανονισµό  διεξαγωγής εµποροπανήγυρης κατά 
τον εορτασµό της Υπαπαντής του Σωτήρος και τον καθορισµό των τελών χρήσης 
κοινοχρήστων χώρων. 
 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού λαµβάνει υπόψη του τα προαναφερόµενα, την υπ΄ αριθµ. 
452/2008 απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής, τις διατάξεις των άρθρων 79 και 93 του Ν. 
3463/2006, µε απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών του Σώµατος,  
  

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

 
       
  
  I. Εγκρίνει τo νέο κανονισµό διεξαγωγής εµποροπανήγυρης της θρησκευτικής 

εορτής της ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ όπως τον εισηγήθηκε η ∆ηµαρχιακή 
Επιτροπή µε την υπ΄ αριθµ. 452/2008 απόφασή και ο οποίος αναλυτικά έχει 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 ∆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. 3463/06 (Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων) 
3. Η 23/03 Απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής 
4. Ν. 3377/05 ( ΦΕΚ 202/19-8-05) 
5.   Ν.3557/07 (άρθρο 12, ΦΕΚ 100/14-05-07) 
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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 προσωπικές 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 (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) 

* Στις εµποροπανηγύρεις που διενεργούνται επ’ ευκαιρία θρησκευτικών ή επετειακών 
εορτών ,στις χριστουγεννιάτικες αγορές, στις παραδοσιακές εµποροπανηγύρεις και 
ζωοπανηγύρεις που τελούνται µία φορά το χρόνο έχουν δικαίωµα να συµµετέχουν οι έµποροι 
,οι κάτοχοι άδειας πωλητή λαϊκών αγορών που λειτουργούν εκτός της περιφέρειας των Ν.Α. 
Αθηνών –Πειραιώς και Θεσσαλονίκης , οι κάτοχοι άδειας συµµετοχής σε κυριακάτικες αγορές 
που λειτουργούν εκτός της περιφέρειας των Ν.Α. Αθηνών – Πειραιώς και Θεσσαλονίκης και 
όσοι κατέχουν άδεια άσκησης υπαίθριου εµπορίου, πλανόδιου ή στάσιµου. 
   
                                                                                                                                                                                                                                   
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 κτλ.  

 Η διάρκεια του πανηγυριού καθορίζεται σε δύο (2) ηµέρες δηλαδή,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: 
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Από το Parking που υπάρχει Βόρεια της γέφυρας Λεΐκων, επεκτείνεται µέχρι το Parking 
Νότια 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 ∆ηµοτικού Συµβουλίου στο πρώτο 
δεκαήµερο του ∆εκεµβρίου και µε τη διαδικασία που αναφέρεται παρακάτω ,στην παράγραφο 
1 στο χρονοδιάγραµµα ενεργειών.  
 

 

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 και το Ταµείο του ∆ήµου την παραµονή έναρξης της 
εµποροπανήγυρης θα παραµένουν ανοικτά µέχρι 21:00 για εξυπηρέτηση των 
µικροπωλητών. 

5.   Από τις µεσηµβρινές ώρες της 31ης Ιανουαρίου θα αποκλείεται ο χώρος διεξαγωγής 
της εµποροπανήγυρης ώστε να αρχίσουν οι µικροπωλητές την προετοιµασία 
τοποθέτησης των πάγκων και εµπορευµάτων τους.Αυτό δηµιουργεί αυτόµατα 
υποχρεώσεις όλων των φορέων (Ελληνικής Αστυνοµίας – Τροχαίας – Πυροσβεστικής –
∆ηµοτικής Αστυνοµίας)για έναρξη των αναγκαίων µέτρων. 
 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΟΡΕΩΝ 
 

1. Αστυνοµική ∆ιεύθυνση 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 ∆ηµοτική Αστυνοµία για την αποµάκρυνση παράνοµων 
µικροπωλητών τόσο στο χώρο της εµποροπανήγυρης όσο και στους πέριξ  
αυτής δρόµους. 
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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.  

 

 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 ∆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. 
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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. 
 

 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. 

Ένα αντίγραφο κοινοποιείται στη ∆ηµοτική 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 ∆ήµου και τους υπενθυµίζει τις υποχρεώσεις τους, που απορρέουν 
από τον παρόντα κανονισµό  

δ. Υπενθυµίζει στην Τεχνική Υπηρεσία την έγκαιρη αρίθµηση των θέσεων στο χώρο 
της εµποροπανήγυτης. 

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. 

 
4. ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης και Συντονισµού. 

Συντονίζει όπου απαιτείται τις ενέργειες των τµηµάτων της όπου λόγω 
αρµοδιότητας τυχόν θα εµπλέκονται στη διεξαγωγή της εµποροπανήγυρις. 

 

5.    ∆ηµοτική Αστυνοµία 

α. Η  ∆ηµοτική 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 , 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. 
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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 ∆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. 
 

7. 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. 

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 
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1. 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. 

2. 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. 

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

 

 

 

ΙΙ. Καθορίζει τα τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων της εµποροπανήγυρης, ως εξής: 

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

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

 

ΙΙΙ. Εγκρίνει την χορήγηση τριών (3) θέσεων στη Β’  Ζώνη σε αναξιοπαθούντες 
δηµότες της 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. Αλευράς ∆ιονύσιος  

 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

 4. Γουρδέας Ανδρέας  

 5. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος  

 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 
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 16. Μπάκας Ιωάννης 

 17. Μπασακίδης Νικόλαος  

 18. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

 19. Οικονοµάκου Μαρία 

 20. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 21. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 22. Σπίνος Γεώργιος 
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 8 ∆εκεµβρίου 2008 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 

 

 

                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


