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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  16/2006 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  379/2006 

 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 3η Αυγούστου 2006, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9:00 µ.µ., στο 
αµφιθέατρο «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΣ» της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας, 
επί της πλατείας Νοµαρχίας, συνέρχεται σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την υπ΄ αριθ. 16/28-07-2006 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία 
επιδόθηκε σύµφωνα µε το νόµο. 
 
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Αδαµόπουλος 
Παναγιώτης, ως Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος,  3) Αλοίµονος Ιωάννης, 
4) Βασιλάκη Γεωργία, 5) Γιαννακόπουλος ∆ιονύσιος, 6)  ∆ιασάκος Νικόλαος, 7) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος (αποχώρηση στην προ ηµερήσια διάταξης συζήτηση προκειµένου να εκπροσωπήσει 
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο στην αντιπολεµική εκδήλωση και επάνοδος στην υπ΄ αριθµ. 348 
απόφαση),  8) Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος, 9) Ηλιόπουλος Αθανάσιος (προσέλευση στην υπ΄ 
αριθµ. 331 απόφαση), 10) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 11) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 12) 
Κουδούνης Αργύριος, 13) Κουµουνδούρος Νικόλαος, 14) Λαφαζάνος Γεώργιος (αποχώρηση 
στην υπ΄ αριθµ. 372 απόφαση), 15) Μαλαπάνης Χρήστος, 16) Μασούρας Γρηγόριος,  17) 
Μέλιος Ιωάννης, 18) Μπάκας ∆ηµήτριος (προσέλευση στην υπ΄ αριθµ. 408 απόφαση, λόγω 
συµµετοχής του στην αντιπολεµική εκδήλωση), 19) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ΄ 
αριθµ. 372 απόφαση), 20) Μπαστακός Παναγιώτης, 21) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 22) 
Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 23) Πασχάλης Γεώργιος, 24) Πουλόπουλος ∆ηµήτριος, 25) Σπίνος 
Γεώργιος, 26) Τσακαλάκου Σταυρούλα και 27) Χειλάς Ευάγγελος. 
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Αργυροπούλου 
Βασιλική, 2) Κυριακόπουλος Γεώργιος, 3) Μάλαµας Παναγιώτης, 4) Μαστοράκης ∆ηµήτριος, 5) 
Μαυρέα Αικατερίνη, 6) Οικονοµόπουλος Βασίλειος, 7) Σούµπλης Μιχαήλ, και 8) Τσώλης 
Πέτρος.    
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται οι Πάρεδροι όλων των δηµοτικών διαµερισµάτων ήτοι Πηγών, 
Λαδά, Καρβελίου και Νέδουσας, κ.κ. Βαρελάς Γεώργιος, Βουτσής Γεώργιος, Μαρινάκης 
Σαράντος  (προσέλευση στην υπ΄ αριθµ. 376 απόφαση) και  Μπατσικούρας ∆ηµήτριος 
αντίστοιχα. 
 
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος  κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης, παρουσία του  ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Γεωργίου Ν. Κουτσούλη.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 25ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Καθορισµός δύο (2) θέσεων για την άσκηση υπαίθριου στάσιµου εµπορίου πώλησης 
αλιευτικών προϊόντων, ιδίας παραγωγής.   

 
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος λέει ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 37 του 
Π.∆. 410/95 όπως αυτές συµπληρώθηκαν µε τις  διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 15 του Ν. 
2539/97, την έκδοση δηµοτικών κανονιστικών αποφάσεων, όπως είναι και η απόφαση του 
καθορισµού θέσεων για άσκηση υπαίθριου στάσιµου εµπορίου, εισηγείται στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή. Η εισήγησή της δηµοσιοποιείται µε κάθε πρόσφορο µέσο 
προ της υποβολής της στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και τάσσεται προθεσµία εντός της οποίας κάθε 
ενδιαφερόµενος φορέας ή κάτοικος του ∆ήµου µπορεί να διατυπώσει εγγράφως τις 
παρατηρήσεις και προτάσεις του.  
 
Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος ενηµερώνει το Σώµα ότι µε την υπ΄ αριθµ. 158/2006 απόφασή 
της η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή εισηγείται οµόφωνα, τον καθορισµό δύο θέσεων για την άσκηση 
υπαίθριου στάσιµου εµπορίου πώλησης αλιευτικών προϊόντων ιδίας παραγωγής στην 
Καλαµάτα, σύµφωνα µε σχετική εισήγηση του Αντιδηµάρχου κ. Μασούρα η οποία και 
καταχωρείται αναλυτικά στην ανωτέρω απόφαση. 
Ακολούθως δηµοσιεύθηκε σχετική ανακοίνωση στον τοπικό Τύπο προκειµένου να 
ενηµερωθούν οι πολίτες και οι συλλογικοί φορείς της πόλης και να υποβάλλουν στο ∆ήµο  
τυχόν ενστάσεις, προτάσεις και παρατηρήσεις επί το καθορισµό των θέσεων αυτών. 
Επί της προαναφερόµενης ανακοίνωσης µε αρ. πρωτ. 7867/19-4-2006, υπεβλήθησαν α) η υπ΄ 
αριθµ. 8173/26-4-2006 αίτηση των κ.κ. Τσορµπατζόγλου ∆ηµητρίου και Κουτσούκου Μιχαήλ 
και β) η υπ΄ αριθµ. 8116/25-4-2006 ένσταση επαγγελµατιών ιχθυοπωλών Κεντρικής αγοράς 
Καλαµάτας, οι οποίες έχουν ως εξής: 
 
 
 
Α ί τ η σ η 
 
Τσορµπατζόγλου ∆ηµήτριος 
Κουτσούκος Μιχαήλ 
 
Τηλ. Επικοιν. 27210 83039 
6932249661 

Π ρ ο ς 
∆ηµοτ. Συµβούλιο Καλαµάτας 

 
Παρακαλούµε όµως µας επιτρέψετε να 
εκθέσουµε τις απόψεις µας στη συνεδρίαση 
του ∆ηµοτ. Συµβουλίου σήµερα στις 26/4/06, 
ως άµεσα ενδιαφερόµενοι για το θέµα 
«Καθορισµός (2) δύο θέσεων για την άσκηση 
υπαίθριου στάσιµου εµπορίου πώλησης 
αλιευτικών προϊόντων, ιδίας παραγωγής». 
 
Έχει κατατεθεί ένσταση µε αρ. πρωτ. 
8116/25-4-06 στο ∆ήµο Καλαµάτας. 
 

Ευχαριστούµε 
Οι αιτούντες 
(υπογραφές) 
26/4/2006 
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Τρίτη 25 / 4 / 06 
 
Ένστασης: Κατά  του ∆ήµου Καλαµάτας 
 
Με θέµα: Καθορισµός δύο (2) θέσεων για την άσκηση υπαίθριου στάσιµου εµπορίου πώλησης 

αλιευτικών προϊόντων, ιδίας παραγωγής, µε αρ. πρ. 7867 
 
Με την αιτιολογία: 1) Θίγονται τα στεγασµένα επαγγελµατικά µας και οικονοµικά µας 

συµφέροντα. 
2) Σε πολύ µικρή απόσταση επί της οδού Λυκούργου αρ. 9 λειτουργεί 

ήδη οµοειδή κατάστηµα σύµφωνα µε το άρθ. 1 παρ. 7 του ιδίου* 
3) Ο αιτών χρήσης θέσης δεν κατέχει τη νοµική άδεια του Ν. 2323/ 

άρθρο 1 παρ. 4*. 
 
Τσορµπατζόγλου ∆ηµήτριος 
Ιχθυοπωλείο ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 
Αφοί Ηλία Κουτσούκου Ο.Ε. 
Ιχθυοπωλείο Κ.Α.Κ. 
 
Τζορµπατζόγλου Χρήστος 
Ιχθυοπωλείο Κ.Α.Κ. 
 
Τρικουράκη Παρασκευή 
Ιχθυοπωλείο Κ.Α.Κ. 
 
Πετρίδης Μάρκος (Ιχθυοπαραγωγός) 
Ιχθυοπωλείο Κ.Α.Κ. 
 
Φοισας Ιωάννης 
Ιχθυοπωλείο Κ.Α.Κ. 
 
Αναστασία Φοίφα 
Ιχθυοπωλείο Κ.Α.Κ. 
 
Κουράκος Γεώργιος 
Ιχθυοπωλείο Κ.Α.Κ. 
 
Ολοκληρώνοντας την εισήγησή του ο κ. Πρόεδρος καλεί το Σώµα µε την παρούσα απόφασή 
του να αποφανθεί σχετικά.  
 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
Εµείς δεν παραχωρούµε θέσεις. Εµείς ορίζουµε 2 θέσεις. Εκεί θα πωλούν άτοµα  
που έχουν δικά τους αλιευτικά και πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόµος. 

 
 
Από τη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή ενδεχοµένως να πέρασε «εξ απαλών 
ονύχων». 

ΜΑΣΟΥΡΑΣ: 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Πέραν της κρίσης που υπάρχει στην αγορά και του ρυπογόνου της δραστηριότητας και της 
αντιδράσεις πληθώρας επαγγελµατιών θα ανοίξουµε τους ασκούς του Αιόλου. ∆εν νοµίζω ότι 
πρέπει να δοθούν οι άδειες. Να απορριφθούν οι αιτήσεις. 
 

 
Πολύ παλαιότερα υπήρχε το ψαράδικο του Κάτσου εκατό µέτρα από την 
αγορά και του αφαιρέθηκε η άδεια.  

Και τα υπάρχοντα ψαράδικα λειτουργούν µε προβλήµατα. Χρειάζεται συµφωνία µε ειδική 
εταιρεία για τα απορρίµµατά τους. 
 

 
Σε µια πόλη 60.000 κατοίκων δεν θα αλλοιώσουν το εµπόριο 2 θέσεις 
ψαράδικων! Μιλάµε για στάσιµο εµπόριο όχι για πλανόδιο. 

 
 
Οι επαγγελµατίες πεθαίνουν από τις επιπτώσεις της πολιτικής της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και των κυβερνήσεων της Ν.∆. και του ΠΑΣΟΚ. Είµαστε υπέρ να δοθούν 

οι θέσεις. 
 

 
Θα ανοίξουµε τους ασκούς του Αιόλου. Είχα πει στη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή 
ειδικές προϋποθέσεις. Με όσα νέα στοιχεία όµως άκουσα λέω κι εγώ όχι. 

 
 
(Αλιεύς): 
Έχω ζητήσει µια θέση από το ∆ήµο για να πουλάω την παραγωγή µου. ∆εν 

υπάρχει ιχθυόσκαλα και δεν έχω άλλο τρόπο διάθεσης των αλιευµάτων µου. Τα φρέσκα ψάρια 
δεν βρωµάνε. 
 
 
Με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος θέτει στο Σώµα για έγκριση την 
πρόταση για καθορισµό δύο (2) θέσεων για την άσκηση υπαίθριου στάσιµου εµπορίου 
πώλησης αλιευτικών προϊόντων, ιδίας παραγωγής, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην υπ΄ 
αριθµ. 158/2006 απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής. Οι παρόντες κατά τη διάρκεια της 
ψηφοφορίας δηµοτικοί σύµβουλοι τοποθετούνται ως εξής: ΥΠΕΡ της πρότασης τάσσονται οι 
κ.κ. ∆ιασάκος, Ηλιόπουλος Παν., Μαλαπάνης, Μασούρας, Πουλόπουλος και Αδαµόπουλος 
Πρόεδρος του Σώµατος. ΚΑΤΑ τάσσονται οι κ.κ. Αθανασόπουλος, Γιαννακόπουλος, 
∆ικαιουλάκος, Ηλιόπουλος Αθ., Κοσµόπουλος, Κουδούνης, Μέλιος, Νταγιόπουλος, 
Παπαµικρούλης, Πασχάλης, Σπίνος, Τσακαλάκου και Χειλάς.  
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού λαµβάνει υπόψη του τα προαναφερόµενα, καθώς και το 
αποτέλεσµα της παραπάνω ψηφοφορίας (ΥΠΕΡ 6, ΚΑΤΑ 13), κατά πλειοψηφία, 
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 
 
∆εν εγκρίνει τον καθορισµό δύο (2) θέσεων για την άσκηση υπαίθριου στάσιµου 
εµπορίου πώλησης αλιευτικών προϊόντων, ιδίας παραγωγής, στην πόλη της 
Καλαµάτας. 
 
 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΜΑΣΟΥΡΑΣ: 

∆ΙΑΣΑΚΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ  
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Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο πρακτικό στο σύνολό του 
υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αδαµόπουλος Παναγιώτης  1. Αθανασόπουλος Κων/νος 
  2. Αλοίµονος Ιωάννης 
  3. Βασιλάκη Γεωργία 
  4. Γιαννακόπουλος ∆ιονύσιος  
  5. ∆ιασάκος Νικόλαος  
  6. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 
  7. Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος 

  8. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 
  9. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 
  10. Κοσµόπουλος Βασίλειος 
  11. Κουδούνης Αργύριος 
  12. Κουµουνδούρος Νικόλαος 
  13. Λαφαζάνος Γεώργιος 
  14. Μαλαπάνης Χρήστος  
  15. Μασούρας Γρηγόριος 
  16. Μέλιος Ιωάννης 
  17. Μπάκας ∆ηµήτριος 
  18. Μπάκας Ιωάννης  
  19. Μπαστακός Παναγιώτης 
  20. Νταγιόπουλος Γεώργιος 
  21. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 
  22. Πασχάλης Γεώργιος 
  23. Πουλόπουλος ∆ηµήτριος 
  24. Σπίνος Γεώργιος 
  25. Τσακαλάκου Σταυρούλα 
  26. Χειλάς Ευάγγελος 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Καλαµάτα, 2 Οκτωβρίου 2006 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ 

 

Για τη Γραµµατεία του ∆.Σ. 
Όλγα Παναγιωτοπούλου 

 

 


