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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  32/2007 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  658/2007  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 12η Νοεµβρίου 2007, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά 
την υπ΄ αριθ. 32/07-11-2007 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’ αρ. 653 
απόφαση), 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Παναγιώτης (προσέλευση στην υπ’ αρ. 
652 απόφαση), 9) Καµβυσίδης Ιωάννης, 10) Κλείδωνας Θεοφάνης, 11) Κοσµόπουλος 
Βασίλειος, 12) Κουδούνης Αργύριος, 13) Κουρκουτάς Γεώργιος, 14) Λαγανάκος Γεώργιος, 15) 
Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ αρ. 659 απόφαση), 17) 
Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 19) Οικονοµάκου Μαρία, 20) 
Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης ∆ηµήτριος, 22) Ράλλης Γεώργιος, 23) Σπίνος 
Γεώργιος, 24)  Τσακαλάκου Σταυρούλα και  25) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αρ. 
659 απόφαση).  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Ηλιόπουλος 
Ιωάννης και 2) Μπάκας ∆ηµήτριος.  
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων επειδή στην 
ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα Τοπικά ∆ιαµερίσµατα. Από 
αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Αρτεµισίας κα Βασιλικάκη 
Γεωργία, 2) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 3) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 4) Μ. Μαντίνειας 
κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος, 5) Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης, 6) Ασπροχώµατος κ. Σπανός 
Αντώνιος, 7) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος και 8) Καρβελίου κ. Χρυσοµάλης Ιωάννης, ενώ δεν 
παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Πηγών κ. Αλάµαρας Πέτρος, 2) 
Αντικαλάµου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 3) Λεϊκων κ. Βρυώνης Φώτιος, 4) Ελαιοχωρίου κ. 
Κούτρος Χρήστος και  5) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης.  
 
Στη συνεδρίαση 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.  
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου Καλαµάτας κ. Παναγιώτης 
Κουτσογιαννόπουλος. 
 
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 7ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Έγκριση Κανονισµού διεξαγωγής εµποροπανήγυρης κατά τον εορτασµό της 
¨Υπαπαντής του Σωτήρος¨. 

 
Στο φάκελο του θέµατος για την ενηµέρωση του Σώµατος βρίσκεται η υπ΄ αριθµ. 25898/8-11-
2007 εισήγηση του Αντιδηµάρχου κ. Κλείδωνα, η οποία έχει ως εξής: 
 
ΘΕΜΑ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΗΣ «ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ 
ΣΩΤΗΡΟΣ» 
 
Μετά τη δηµοσιοποίηση των προϋποθέσεων για τη λειτουργία της εµποροπανήγυρης της 
«Υπαπαντής», µερίδα επαγγελµατιών που δραστηριοποιούνται στην οδό Σπάρτης διατύπωσαν 
ενστάσεις ως προς τη διάρκεια και το χώρο διεξαγωγής. 
 
Κατόπιν τούτου προτείνεται όπως γίνουν οι παρακάτω τροποποιήσεις στον προς ψήφιση 
κανονισµό. 
 
«ΧΩΡΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ» 
Ο χώρος του πανηγυριού είναι περιοριστικός και αποκλειστικά εντός των ορίων του 
συνηµµένου σχεδιαγράµµατος δηλ. ο χώρος διεξαγωγής της εµποροπανήγυρης ορίζεται όπως 
παρακάτω:  
Α. Στην οδό Νέδοντος από τη γέφυρα στο «Πάνθεον» µέχρι τη συµβολή της µε την οδό Τζάνε 
(Πλ. Αγ. Ιωάννου). Στη γέφυρα Λεϊκων θα λαµβάνεται ειδική µέριµνα ώστε να µην αποκλείεται 
η νότια είσοδος του parking. 
β. Μέρος της πλατείας Όθωνος. 
 
Μετά τα παραπάνω καταργείται ο διαχωρισµός του χώρου εµποροπανήγυρης σε δύο (2) ζώνες 
και ενοποιείται σε µία (1) µε τιµή χρέωσης ανά τρέχον µέτρο 100,00 €. 
 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΚΛΕΙ∆ΩΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 

 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Κλείδωνας, αναφέρει τα εξής: 
 
Φέρνουµε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την έγκριση του κανονισµού διεξαγωγής της 
εµποροπανήγυρης της Υπαπαντής. Θέλω να κάνω µία εισαγωγή και να πω ότι ο κανονισµός 
αυτός ο οποίος έρχεται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, πρώτον δεν αιφνιδιάζει τους άµεσα 
ενδιαφεροµένους διότι εδώ και αρκετό καιρό έχουµε ζητήσει τις προτάσεις τους και µάλιστα 
είχαµε προτάσεις τόσο από πλευράς της µειοψηφίας όσο και από άλλους φορείς της πόλεως τις 
οποίες µάλιστα και λάβαµε σοβαρά υπόψη και το δεύτερο χαρακτηριστικό που έχει αυτός ο 
κανονισµός, δεν διέπεται από εισπρακτικό χαρακτήρα. Και αυτό το λέω διότι οι θέσεις τις 
οποίες προτείνουµε θα το πούµε και παρακάτω, µειώνεται ο χώρος στον οποίο θα γίνει το 
πανηγύρι και από 850 θέσεις που µέχρι τώρα µισθώναµε, περιοριζόµαστε στον αριθµό των 250 
θέσεων περίπου. 
 
Να πω δύο λόγια για τα χαρακτηριστικά του πανηγυριού όπως αυτά προσδιορίζονται 
επακριβώς µέσα στον κανονισµό τον οποίο εισηγούµεθα για ψήφιση.  
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Πρώτα απ΄ όλα ο χαρακτήρας του πανηγυριού είναι καθαρά παραδοσιακός. ∆ηλαδή σ΄ αυτό 
το πανηγύρι θα πωλούνται χειροτεχνήµατα, ξυλόγλυπτα, κοσµήµατα τα οποία είναι 
χειροποίητα, παραδοσιακά γλυκά και ποτά, είδη θρησκευτικής λατρείας και παιχνίδια. ∆ηλαδή 
αποκλείουµε από την εµποροπανήγυρη τα είδη ένδυσης και υπόδησης, τα διάφορα 
ηλεκτρονικά, τα εργαλεία, τα λευκά είδη όπως είναι κουρτίνες, σεντόνια κλπ, τα σκεύη 
µαγειρικής, υαλικά και διάφορα σκεύη σπιτιού.  
Άλλο χαρακτηριστικό του πανηγυριού είναι ότι θα γίνεται τρεις ηµέρες. Εδώ υπάρχουν 
ορισµένες ενστάσεις αλλά προκαταβολικά λέω ότι ήδη το πανηγύρι κρατούσε δύο ηµέρες και 
µάλιστα εάν έπεφτε και Σαββατοκύριακο παρατεινόταν και έφτανε µέχρι την τρίτη ηµέρα το 
µεσηµέρι. Οπότε έτσι οι ενστάσεις που υπάρχουν µπορώ να πω ότι τις θεωρώ λιγάκι 
υπερβολικές. 
Στο χώρο επαναλαµβάνω διεξαγωγής του πανηγυριού, είχαµε µία µεγάλη ένσταση, το φτάναµε 
µέχρι το νότιο τµήµα της κεντρικής αγοράς. Μετά από πρόταση των καταστηµαταρχών που 
δραστηριοποιούνται επί της Σπάρτης, κατεβάσαµε το χώρο του πανηγυριού µέχρι το ύψος της 
Τζάνε, δηλαδή µέχρι το σηµείο του Αϊ Γιάννη, µε αποτέλεσµα από τη γέφυρα να µπορεί να 
περνάει και να ανεβαίνει επάνω επί της Σπάρτης. Κατεβάσαµε ακόµη ποιο κάτω το πανηγύρι 
και περιορίσαµε ακόµη τις θέσεις. 
Επίσης θα ήθελα να πω ότι προβλέπουµε µέσα στον κανονισµό ότι το Επιµελητήριο 
Μεσσηνίας, ο Εµπορικός Σύλλογος, η Οµοσπονδία Επαγγελµατοβιοτεχνών κτλ να ενηµερώνουν 
τα µέλη τους ότι θα γίνει η εµποροπανήγυρη και όσοι επιθυµούν να συµµετάσχουν εκεί µε είδη 
αυτά τα οποία προβλέπεται, να εξασφαλίζουν έγκαιρα τις σχετικές άδειες από το ∆ήµο. Να 
τους δίνουµε µάλιστα και σε θέσεις πολύ καλές. 
Ένα επιπλέον το οποίο προβλέπουµε είναι ότι θα υπάρχει και µία διαφηµιστική καµπάνια για το 
πανηγύρι και περισσότερο για την εκδήλωση της Υπαπαντής, όχι τόσο για το πανηγύρι. Το 
χρόνο στον οποίο θα διαρκεί το πανηγύρι η ∆ΕΠΑΚ θα προγραµµατίζει και δύο σοβαρές 
πολιτιστικές εκδηλώσεις. 
 
Να διευκρινίσω ότι οι επαγγελµατίες οι οποίοι. . . Που θα πιάνει το πανηγύρι. Το πανηγύρι θα 
είναι γύρω στα 30 µε 40 µέτρα ποιο πάνω από το ΠΑΝΘΕΟΝ για να εξασφαλίσουµε την είσοδο 
του πάρκινγκ. Θα είναι στον ίδιο ακριβώς χώρο που ήταν και πέρυσι µέχρι την οδό Τζάνε, 
δηλαδή την πλατεία του Αγίου Ιωάννου και θα περιλαµβάνει και ένα µικρό τµήµα της πλατείας 
Όθωνος τώρα. Αυτός είναι ο χώρος. 
 
Επίσης θα ήθελα να πω ότι, επειδή µέσα στην εισήγηση υπάρχουν δύο ζώνες, θα είναι µόνο 
µία ζώνη, η οποία ζώνη αυτή θα τιµάται 100 ευρώ το τετραγωνικό µέτρο για τις τρεις ηµέρες. 
Με προτεραιότητα πάντα στην εντοπιότητα, το έχουµε πει αυτό, γι΄  αυτό είπαµε τα µέλη του 
Εµπορικού Συλλόγου κτλ να ενηµερώνουν έτσι ώστε να διαλέγουν όποιες θέσεις θέλουν αυτοί. 
 
 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
Κε Κλείδωνα, το Επιµελητήριο, ο Εµπορικός Σύλλογος έχουν συµφωνήσει για να 
γίνει κατανοητό προς πάσα κατεύθυνση; 
 
Πριν πάει στη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή ο κανονισµός, είχαµε µία σύσκεψη στην 
οποία παραβρέθηκαν οι µειοψηφίες και παραβρέθηκαν και όλοι οι πρόεδροι ή οι 

αντιπρόσωποι των προέδρων των συλλόγων που προανέφερα. 
 
Καλύπτοµαι από τον κ. Κλείδωνα. 
Πιστεύω ότι θα φτάσουµε ως την οδό 

Βιλεαρδουίνου. Πιστεύουµε µετά θα φτάσουµε µέχρι τη Λεϊκων 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΛΕΙ∆ΩΝΑΣ: 

ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ (Επαγγελµατίας οδού Σπάρτης): 
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Θιγόµαστε εµείς κάθε χρόνο απ΄ αυτό γιατί κλείνει η οδός Σπάρτης, γι΄ αυτό και ήρθαµε εδώ. 
Αλλά φέτος καλυπτόµαστε. Για του χρόνου όµως θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε για ιδέες 
που έχουµε να βοηθήσουµε στο πανηγύρι που θέλουµε. 
Στο τώρα θα ήθελα να κανονίσετε να υπάρχουν τουαλέτες, ειδικοί χώροι για να παρκάρουν οι 
µικροπωλητές να µην κλείσουν τα πάρκινγκ της αγοράς πάλι, επειδή είναι τριήµερο. Τίποτε 
άλλο. 
 

 
(Εκπρόσωπος Επιµελητηρίου Μεσσηνίας): Εµείς στο Επιµελητήριο έχουµε 
συζητήσει επισταµένα το θέµα. Πραγµατικά έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι 

απόψεις µας και πιστεύω σήµερα µας καλύπτετε 100%. Ευχαριστούµε. 
 

 
Πρώτα απ΄ όλα θέλουµε να εκφράσουµε την ευαρέσκεια µας προς τη 
∆ηµοτική αρχή για το γεγονός ότι πρώτη φορά ύστερα από την πενταετή 

παρουσία µας στα δηµοτικά έδρανα συζητείται έγκαιρα, πραγµατικά έγκαιρα το πανηγύρι της 
Υπαπαντής, και µάλιστα µε αλλαγές όσον αφορά τη µορφή και την έκτασή του τέτοιες που 
ανέκαθεν υποστηρίζαµε ή προς την κατεύθυνση τέλος πάντων την οποία υποστηρίζαµε ήδη 
από το 2002. Η δικιά µας άποψη η οποία έχει διατυπωθεί και εγγράφως στη ∆ηµαρχιακή 
Επιτροπή και στη σύσκεψη που είχε γίνει ήταν προς αυτή την κατεύθυνση και µάλιστα είχαµε 
πει ότι στόχος µας ήταν το πανηγύρι να χωροθετηθεί και να λάβει µικρότερη ακόµα αν είναι 
δυνατόν έκταση και µάλιστα το 2004 είχαµε προτείνει συγκεκριµένο χώρο σε συνεργασία µε 
το Επιµελητήριο τότε, αυτό το πάρκινγκ του Νέδοντα, το βόρειο πάρκινγκ στην αγορά. Ένα 
πάρκινγκ το οποίο θα είναι κλεισµένο µε µία τέντα ώστε ο χώρος θα ήταν διαρκώς 
στεγασµένος, θα ήταν όµορφος και απόλυτα λειτουργικός. ∆εν θα µας ενδιέφερε τότε σ΄ αυτή 
τη περίπτωση εάν η διαδικασία θα κρατούσε δύο, τρεις ή τέσσερις ηµέρες. Γιατί ο χώρος ήταν 
σηµαντικά µικρότερος και η οπτική εµφάνισή του θα ήταν νοµίζω ιδιαίτερα καλαίσθητη. Βέβαια 
κάτι τέτοιο αυτή τη στιγµή δεν είναι εφικτό να γίνει, το αντιλαµβανόµαστε πλήρως και 
οπωσδήποτε συναινέσαµε στη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µε την πρόταση που είχε καταθέσει η 
∆ηµοτική αρχή δίνοντας λιγότερο βάρος στη χωροθέτηση.  
 
Σήµερα έστω και καθυστερηµένα µπορώ να πω και άσχετα από το γεγονός ότι και παλαιότερα 
δεν είχαν διατυπωθεί αντίστοιχες απόψεις, είδαµε στο φάκελο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µία 
προτεινόµενη χωροθέτηση από τους δηµότες οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην περιοχή της 
οδού Σπάρτης και µπορώ να πω ότι είναι µία χωροθέτηση την οποία την βρίσκουµε ιδιαίτερα 
ενδιαφέρουσα. Θα ήθελα να ακούσω γιατί η ∆ηµοτική αρχή δεν µπήκε στη διαδικασία ή γιατί 
δεν µπήκαµε όλοι µας, εντάξει να µπούµε κι εµείς όλοι µας στη διαδικασία να τη συζητήσει 
καν. Την απορρίπτει, αυτό είναι και παραχρήµα. Αντιλαµβανόµαστε ότι πρέπει να γίνουν 
κάποια βήµατα, χαιρόµαστε που γίνονται αυτά τα βήµατα, αλλά πιστεύω επειδή βρίσκουµε τη 
χωροθέτηση ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, πιθανότατα και περιοριζόµενη όσον αφορά το ύψος της 
του βορείου πάρκινγκ και αυξάνοντας το επίπεδο στο νότιο τµήµα όπως έχει κατατεθεί µέχρι 
τη γέφυρα των Λεϊκων πιθανά η πρόταση, θα είχαµε ένα καλλίτερο αποτέλεσµα γιατί έχει ένα 
µεγάλο πλεονέκτηµα αυτή η λύση, ότι παραµένουν οι οδοί, πράγµα που επισηµαίναµε πάντα, 
ανοικτοί. Παραµένει η οδός Σπάρτης ανοικτή, έχουµε και την οδό Αρτέµιδος. Άρα λοιπόν σε 
περίπτωση ω µη γένοιτο κάποιου κακού γεγονότος, θα έχουµε ευκολία πρόσβασης άµεση στην 
περιοχή. ∆ιαφορετικά γνωρίζετε και γνωρίζουµε ότι η πρόσβαση στην περιοχή είναι 
προβληµατική. 
 

 
Καταρχήν κι εγώ θέλω να εκφράσω όπως και την προηγούµενη φορά έκανα, την 
ευαρέσκεια µου για το έγκαιρο του θέµατος. Πιστεύω ότι πρέπει να ακολουθηθεί 
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η ίδια τακτική και για άλλα ζητήµατα που έχουν εποχιακό χαρακτήρα όπως οι ρυθµίσεις στην 
παραλιακή ζώνη, οι διευθετήσεις των καταστηµάτων που εξυπηρετούν τους λουόµενους, όπως 
επίσης και το ζήτηµα του πάρκινγκ που φέτος καλώς χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά στο 
χώρο της λιµενικής ζώνης. Πρέπει να αρχίσει αυτό να γίνεται από την αρχή της σεζόν, από 
Μάιο µήνα θα έλεγα, Ιούνιο.  
 
Και όσον αφορά τώρα την αλλαγή της φυσιογνωµίας της εκδήλωσης, θα πρέπει να τηρηθούν 
µε αυστηρότητα οι όροι που έχουν τεθεί στον κανονισµό, κυρίως στο σκέλος που αναφέρονται 
τα είδη που θα πωλούνται και ποια απαγορεύονται να πωλούνται και κυρίως σ΄ αυτά που 
απαγορεύονται να αντιµετωπίσουµε την καταστρατήγηση την οποία εγώ την βλέπω σαν 
σίγουρη κατά κάποιον τρόπο, την προσπάθεια καταστρατήγησης µε τη µορφή κάποιων 
κλειστών αυτοκινήτων που γύρω τριγύρω εκεί στις διάφορες γωνίες θα πουλάνε τα είδη που 
εµείς λέµε ότι απαγορεύονται. Εκεί πρέπει να υπάρξει µία συνεργασία του ∆ήµου µε την 
αστυνοµία ούτως ώστε να µην καταστρατηγούνται οι όροι που ψηφίζουµε απόψε. 
 

 
Είναι η πρώτη φορά µετά από πολλά χρόνια που τα λόγια δεν µένουν µόνο 
υπόσχεση αλλά γίνονται πράξη, γίνονται πραγµατικότητα. Οµολογώ καθαρά 

ότι δεν πίστευα και δεν περίµενα όταν πέρσι συζητήσαµε αυτό το θέµα ότι όντως το 
φθινόπωρο θα είχε προετοιµασθεί η υπόθεση και θα έχει έρθει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για να 
ληφθούν αποφάσεις και το ποιο σηµαντικότερο να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι αντιρρήσεις, οι 
επισηµάνσεις, οι παρατηρήσεις και των εµπλεκοµένων φορέων όπως είναι ο Εµπορικός 
Σύλλογος και το Επιµελητήριο. Εµείς κε Πρόεδρε διαµορφώσαµε προεκλογικά µία άποψη 
ακούγοντας την Ένωση και το Επιµελητήριο Μεσσηνίας που εκπροσωπείται από τον κ. 
Καραµπάτο και έτσι είχαµε πει ότι δεν συµφωνούµε µε τον τρόπο που γίνεται η 
εµποροπανήγυρη, ήµασταν ξεκάθαροι. Και έτσι λοιπόν µας ευχαριστεί και ικανοποιεί η 
εισήγηση που µας έρχεται από τον αγαπητό συνάδελφοι κ. Κλείδωνα µε την µόνη διαφορά ότι 
δεν πρέπει να καταστρατηγηθούν οι όροι µέσα του κανονισµού, παράγραφοι του κανονισµού, 
να υπάρχει έλεγχος, έλεγχος µε όσους εµπλέκονται µ΄ αυτή την αρµοδιότητα. 
 

 
Κε Πρόεδρε το πανηγύρι της Υπαπαντής έχει απασχολήσει πάρα πολλές 
φορές το ∆ήµο. Βέβαια άλλες φορές µε άλλη σκοπιά. Άλλες φορές 

χρησιµοποιείτο για οικονοµικά έσοδα, το οικονοµικό σκέλος και άλλες φορές χρησιµοποιείτο 
σαν χώρος που εξελίσσετο ένα πανηγύρι ανεξέλεγκτο. Όλες οι δηµοτικές αρχές µέχρι σήµερα 
είχαν «αποφασίσει» να ελέγξουν αυτό το πανηγύρι. ∆εν κατέστη δυνατόν για πάρα πολλούς 
λόγους αλλά κυρίως οικονοµικούς. Πιστεύουµε ότι το πανηγύρι της Υπαπαντής όπως γινόταν 
µέχρι σήµερα δεν είχε καµία σχέση µε την εορτή της Υπαπαντής. Είναι γεγονός ότι η πρόταση 
της ∆ηµοτικής αρχής βάζει τα πράγµατα στη θέση τους.  
 
Εγώ βέβαια, προσωπική θέση, θα ήθελα να είναι όλο το πανηγύρι ανατολικά της Αρτέµιδος. Να 
µην κλείνει ούτε την αγορά και να είναι στην ανατολική πλευρά της Αρτέµιδος όπου υπάρχει 
χώρος. Βέβαια στη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή έχουµε συναινέσει σ΄ αυτή τη θέση γιατί πιστεύουµε 
ότι τέτοιες εκδηλώσεις πρέπει να έχουν ένα θεσµικό πλαίσιο το οποίο να µην αλλάζει από 
∆ηµοτική αρχή σε ∆ηµοτική αρχή για να γίνει πλέον και συνείδηση στον κόσµο. Στο µόνο στο 
οποίο έχουµε µία αντίρρηση είναι όσον αφορά στο κλείσιµο του Νέδοντα. ∆εν νοµίζω ότι 
υπάρχει κανένας λόγος να κλειστεί η οδός Σπάρτης από το ΠΑΝΘΕΟΝ µέχρι την αγορά. ∆εν 
υπάρχει κανένας λόγος, διότι αφού περιορίζουµε τα είδη τα οποία θα πωλούνται, εάν αυτό 
επιτευχθεί, πιστεύω ότι θα περιορισθεί πάρα πολύ ο αριθµός των θέσεων. Γι΄ αυτό εµείς 
προτείνουµε στην πρόταση που κάνουν οι επαγγελµατίες και την βρίσκουµε πάρα πολύ 
σοβαρή και τεκµηριωµένη διότι δεν εµποδίζει ούτε τους επαγγελµατίες επί της Σπάρτης και 
εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε όλους τους χώρους γιατί πέρα από τους επαγγελµατίες εκεί 
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µένουν και άνθρωποι, µένουν και Καλαµατιανοί και πολίτες που θέλουν να πάνε στα σπίτια 
τους. Και το κλίµα που δηµιουργείται τη νύχτα, ο κ. Αθανασόπουλος ξέρει επ΄ αυτού, στο 
χώρο αυτό, είναι απαράδεκτο. ∆εν µπορούµε δηλαδή να µην υπάρχει ένας ελεύθερος χώρος 
µεταξύ των ιδιοκτησιών, των επαγγελµάτων και του χώρου του πανηγυριού. Γι΄ αυτό εµείς θα 
εµείνουµε στο χώρο µπροστά από την αγορά µέχρι τη γέφυρα της οδού Λεϊκων και ανατολικά 
της Αρτέµιδος. Ας αρχίσει από τη γέφυρα και ας πηγαίνει επί της Αρτέµιδος µέχρι είτε τη 
γέφυρα που είναι νότια της αγοράς είτε να επεκταθεί επάνω ανατολικά της Αρτέµιδος. Αυτή 
πιστεύω ότι είναι µία πρόταση η οποία δεν θίγει τους επαγγελµατίες και όχι µόνο, αλλά και 
τους πολίτες που µένουν σ΄ αυτή την περιοχή. Εµείς πιστεύουµε ότι η πρόταση αυτή είναι και 
εφαρµόσιµη και αντικειµενική γιατί οι τρεις µέρες αγαπητέ κε Αντιδήµαρχε θα γίνουν πέντε. 
Ότι και να κάνουµε, θα γίνουν πέντε. Θα στήσουν από την προηγούµενη το µεσηµέρι και θα 
ξεστήσουν την επόµενη το µεσηµέρι. Λοιπόν είναι πάρα πολλές οι ηµέρες για να µένει µία 
περιοχή αποκλεισµένη. Εµείς θα προτείνουµε αυτό το οποίο είπα προηγουµένως. 
 

 
Θα ξεκινήσω πρώτα απ΄ όλα από την καταστρατήγηση του κανονισµού. Φυσικά 
και εµείς δεν είµαστε αισιόδοξοι, το τονίζω, θα κάνουµε όµως ότι είναι δυνατόν 

να περιορίσουµε αυτούς τους µικροπωλητές οι οποίοι θα θέλουν να εισχωρήσουν µέσα στο 
χώρο του πανηγυριού για να πουλήσουν αυτά τα είδη που δεν προβλέπονται. 
Σε ότι φορά τη χωροθέτηση. Το χαρτί - εισήγηση που πήραµε από τους επαγγελµατίες, τους 
19 επαγγελµατίες ήρθε µόλις εχθές στο γραφείο µου. Θα ήθελα να πω µια δική µου, 
προσωπική µου άποψη σε ότι αφορά τη χωροθέτηση όπως την προτείνετε. Πράγµατι την 
ανατολική πλευρά της Αρτέµιδος την είχαµε µελετήσει αλλά επειδή δεν υπάρχει δυνατότητα 
κατά τη γνώµη µου ελέγχου αφενός µεν των επισκεπτών που θα παρκάρουν παράνοµα και 
αφετέρου των µικροπωλητών οι οποίοι δεν θα είναι ενταγµένοι µέσα στο χώρο του 
πανηγυριού, φοβόµαστε ότι η Αρτέµιδος η οποία είναι ο κύριος δρόµος προς την Σπάρτη, πως 
θα κλείσει. Και είναι και το ΚΤΕΛ δίπλα. Υπάρχει δηλαδή ένας φόβος. ∆εν λέω ότι µπορεί να 
γίνει αλλά υπάρχει αυτός ο φόβος. Και το δεύτερο, το σκεπτικό µας ήταν ότι βάλαµε το χώρο 
του πανηγυριού σε αυτό το σηµείο το οποίο προτείνουµε διότι έτσι µπορούµε το χώρο να τον 
περιορίσουµε. ∆ηλαδή κλείνοντας τη γέφυρα των Λεϊκων µε κάγκελα και οι επαγγελµατίες οι 
οποίοι βρίσκονται επί της Σπάρτης που θα έχουν παρκάρει τα αυτοκίνητά τους κλπ, έχουµε τη 
δυνατότητα να περιορίσουµε το χώρο ώστε να αποτρέψουµε τους µικροπωλητές οι οποίοι θα 
θέλουν να παρέµβουν. Αυτό ήταν το σκεπτικό µας. Πάντως θέλω να πω κάτι ότι εδώ είµαστε, 
ότι προβλήµατα αντιµετωπίσουµε φέτος ή ότι διαπιστώσουµε, του χρόνου είµαστε 
διατεθειµένοι να κάνουµε τροποποίηση. ∆εν σηµαίνει ότι φέραµε φέτος τον κανονισµό και 
αυτός τελείωσε.  
 
Και κάτι επιπλέον το οποίο θέλω να πω είναι ότι έχουµε δηµοσιεύσει στις εφηµερίδες και σε 
αθηναϊκές εφηµερίδες ποιος θα είναι ο χαρακτήρας του πανηγυριού και κάθε µήνα θα κάνουµε 
συνέχεια δηµοσίευση ώστε να αποτρέψει κάποιους οι οποίοι δεν είναι από την περιοχή, 
µικροπωλητές που έρχονται από τα άλλα µέρη, να γνωρίζουν ότι το πανηγύρι δεν έχει αυτό το 
χαρακτήρα που µέχρι τώρα είχε. Προσπαθούµε δηλαδή µε κάθε µέτρο που λαµβάνουµε να 
αποτρέψουµε τους µικροπωλητές να έρθουν ώστε να υπάρξει όσο το δυνατόν µικρότερη 
καταστρατήγηση. Όχι ότι δεν θα υπάρχει.  
 
Και κάτι άλλο το οποίο δεν είπε ο κ. Ηλιόπουλος και θέλω εδώ. . . Πράγµατι δεν αισιοδοξούµε 
αν εφαρµοσθεί ακριβώς ο χαρακτήρας που λέµε, ότι θα καλύψουµε όλες τις θέσεις. Οπότε του 
χρόνου έχουµε το περιθώριο να µειώσουµε ακόµη το χώρο. Ευχαριστώ. 
 

 
Εγώ κε Πρόεδρε όπως γνωρίζετε θα µιλήσω πλέον υπό διπλή ιδιότητα. Κε 
Πρόεδρε, κε ∆ήµαρχε, αγαπητοί κύριοι - κύριοι συνάδελφοι, 12 Νοεµβρίου 
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2007, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:05.Το λέω αυτό γιατί θα το αναφέρω και πάλι ποιο κάτω. 
Θέµα ηµερησίας διατάξεως του ∆ηµοτικού Συµβουλίου «Έγκριση κανονισµού διεξαγωγής 
εµποροπανήρυρης κατά τον εορτασµό της ¨Υπαπαντής του Σωτήρος¨». Μια ηµέρα σηµαδιακή 
για τον Εµπορικό Σύλλογο Καλαµάτας και γενικά για τον εµπορικό κόσµο της πόλης. 
Χρειάστηκε να περάσουν δεκαετίες, να αποσταλούν πολλά έγγραφα και να γίνουν πολλές 
διαµαρτυρίες έως ότου φτάσει αυτή η µέρα ώστε το αίτηµα του εµπορικού κόσµου να γίνει 
αποδεκτό και να παρθεί η απόφαση µετεξέλιξης αυτής της εµποροπανήγυρης. Εάν κανείς 
ανατρέξει και ξεφυλλίσει τα έγγραφα που είχαν σταλεί προς τη ∆ηµοτική αρχή, ήταν περίπου 
πάντα ίδια. Το ίδιο θέµα, το ίδιο κείµενο, οι ίδιες λέξεις. Το µόνο που άλλαζε ήταν µόνο το 
όνοµα του ∆ηµάρχου ή του υπεύθυνου Αντιδηµάρχου. Στο έγγραφό µας, στις προτάσεις µας 
προτείναµε πάντα τα ακόλουθα: Ριζική αλλαγή της µορφής τέλεσης της εµποροπανήγυρης εις 
τρόπον ώστε να αναβαθµίζει τις θρησκευτικές εκδηλώσεις ώστε η πόλης µας να καταστεί 
τόπος έλξης των προσκυνητών και των εν γένει επισκεπτών κατά τη διάρκεια των 
θρησκευτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Είναι σε όλους γνωστή η κοσµοσυρροή των 
προσκυνητών όταν το πανηγύρι αυτό δεν λειτουργούσε µε αυτή τη µορφή. Από εµπορικής 
πλευράς προτείναµε η εµποροπανήγυρης αυτή να λάβει την προ των σεισµών µορφή στην 
οποία θα πωλούνται είδη θρησκευτικού χαρακτήρα και λαϊκής τέχνης, παραδοσιακά προϊόντα 
και τοπικά προϊόντα, έχοντας σχέση µε την ατµόσφαιρα της ηµέρας, στην οδό Υπαπαντής ή 
και σε άλλους δρόµους που θα συνδέονται τα θρησκευτικά, τα ιστορικά ή και τα εµπορικά 
σηµεία της πόλης. Αυτά ακριβώς προτείνει να εγκριθούν από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο η 
σηµερινή ∆ηµοτική αρχή.  
 
Θα πρέπει να συγχαρώ πρώτα απ΄ όλους τον ∆ήµαρχο που τηρώντας την υπόσχεσή του κατά 
την περσινή συζήτηση του θέµατος, είχε υποσχεθεί ότι από του χρόνου η µορφή του 
πανηγυριού της Υπαπαντής θα αλλάξει. Μία υπόσχεση την οποία πιστέψαµε και ψηφίσαµε 
καταφατικά δίνοντας περίοδο χάριτος για ένα χρόνο. Ψήφο για την οποία δυστυχώς είχαµε 
κατηγορηθεί µέχρι βαθµού κακουργήµατος, απάτης, ότι δηλαδή υφαρπάξαµε τους ψήφους 
των συναδέλφων µε υποσχέσεις µη στηρίζοντας εν συνεχεία το αίτηµά τους. ∆εν απαντήσαµε 
διότι πιστέψαµε ότι δεν ήταν απαραίτητο. Απλώς περιµέναµε τη δικαίωσή µας στην επόµενη 
απόφαση. Η σηµερινή απόφαση µας δικαιώνει πανηγυρικά.  
 
Εν συνεχεία θα πρέπει να ευχαριστήσω και να συγχαρώ όλο το ∆ηµοτικό Συµβούλιο διότι όλοι 
στηρίζουν τη µετεξέλιξη αυτού του πανηγυριού, ακόµη κι αυτοί που στο παρελθόν 
ετοποθετούντο αρνητικά. Αγαπητοί συνάδελφοι να είστε βέβαιοι ότι η απόφασή σας αυτή έχει 
να προσφέρει στην πόλη και όχι να αφαιρέσει.  
 
Η ανάδειξη της τοπικής εορτής τοπικά αλλά και πανελλήνια θα προσφέρει αύξηση του 
θρησκευτικού τουρισµό και µέσω αυτού τόνωση της τοπικής οικονοµίας, στήριξη και ανάπτυξη 
του τοπικού εµπορίου µε συνέπεια τη µείωση ακόµη και της ανεργίας. Με τη σηµερινή 
απόφαση ο αγώνας και η επιµονή του Εµπορικού Συλλόγου Καλαµάτας για αλλαγή της µορφής 
της εµποροπανήγυρης επ΄ ευκαιρία της εορτής της Υπαπαντής του Σωτήρος δικαιώνεται. 
∆ικαιώνεται εν έτη 2007 και επί δηµαρχοντίας Παναγιώτη Νίκα και µε τη σύµπραξη των µελών 
της µειοψηφίας. Σας ευχαριστούµε όλους. 
 

 
Να πω δύο λέξεις γιατί είµαι ο παλαιότερος έµπορος σύµβουλος σε τρεις 
δηµοτικές αρχές και ήµουν ο µόνος κάθετα αντίθετος µε τη λειτουργία του 

πανηγυριού. Όλοι οι άλλοι συνάδελφοι οι παλιοί πρέπει να αισθάνονται ότι ο κ. Νίκας τους 
έβγαλε από το αδιέξοδο, διότι όταν ήταν πλειοψηφία ψήφιζαν κατά, όταν ήταν µειοψηφία 
ψήφιζαν το αντίθετο. Και εγώ που ήµουν ο µόνος κάθετος, ορισµένοι χαµογελούσαν. Θέλω να 
ευχαριστήσω το ∆ήµαρχο διότι πράγµατι όπως είπε «θα το φέρω και η µορφή του πανηγυριού 
της Υπαπαντής θα αλλάξει», αφού συνεννοήθηκε µε τον Εµπορικό Σύλλογο και µε όλους 
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όσους εµπλέκονται µε το πανηγύρι της Υπαπαντής, έφερε το θέµα του πανηγυριού εγκαίρως 
και αυτή τη στιγµή βλέπω ότι είµαστε όλοι σύµφωνοι και επιτέλους αυτός ο βραχνάς των 
εµπόρων των συναδέλφων της Καλαµάτας έφυγε. Κε ∆ήµαρχε σε ευχαριστώ πάρα πολύ σαν 
έµπορος, και µάλλον ο κ. Λαγανάκος µίλησε και εκ µέρους όλων των συναδέλφων, είστε 
συνεπής, πράγµατι ο εµπορικός κόσµος αισθάνεται για εσάς υπερήφανος. 
 

 
Η δικαιοσύνη επιβάλει να µιλήσω για τον Αντιδήµαρχο κ. Κλείδωνα ο οποίος 
σήκωσε το µεγάλο βάρος. 

 
 
Κε Πρόεδρε εµείς εάν και πιστεύουµε ότι βρίσκεται σε πάρα πολύ σωστή 
κατεύθυνση, έχουµε σοβαρό ενδοιασµό για την οδό Σπάρτης. Αυτό 

προκύπτει και από τους επαγγελµατίες και από προσωπικές επαφές που είχαµε µε τους 
επαγγελµατίες και τους κατοίκους της περιοχής. Αποµονώνεται η περιοχή και οι επαγγελµατίες 
ακόµα και για περίπτωση ανεφοδιασµού. Γι΄ αυτό εµείς θα ψηφίζουµε µε την επιφύλαξη αυτή. 
 

 
∆εν πείστηκα από τις φοβίες του κ. Κλείδωνα όσον αφορά την τοποθέτηση 
του πανηγυριού. Βέβαια αισθάνοµαι όµως υποχρέωση από την άλλη µεριά 

να δείξω και έµπρακτα την ευαρέσκεια προς τη ∆ηµοτική αρχή για το βήµα προόδου που 
έκανε. Ως εκ τούτου θα ψηφίσουµε θετικά µε τη χωροθέτηση τονίζοντας ότι του χρόνου πιά 
το κύριο µέληµά µας αφού φύγαµε από τη µορφή του πανηγυριού και περιορίσαµε την έκτασή 
του θα είναι το άνοιγµα των οδών και µε δεδοµένου ότι του χρόνου θα υπάρχει και η ∆ηµοτική 
αστυνοµία θεωρούµε σε πλήρη εξέλιξη, θα πρέπει να ξαναδούµε τη χωροθέτηση και προτείνω 
επειδή βλέπω ότι οι επαγγελµατίες της περιοχής την έχουν προσεγγίσει µε ένα σοβαρό και 
υπεύθυνο τρόπο. 
 

 
Αγαπητοί συνάδελφοι φέτος γίνεται µία απόπειρα. Θα δούµε και τα θετικά και τα 
αρνητικά. Τίποτα απ΄ ότι ακούστηκε δεν το πετάµε, το κρατάµε και του χρόνου 

έγκαιρα θα αρχίσει ο προβληµατισµός και η συζήτηση να δούµε τι δεν πήγε καλά, γιατί δεν 
πήγε καλά ώστε το βήµα του χρόνου να είναι, θεωρητικά πάντοτε, ποιο συγκροτηµένο και 
ποιο ασφαλές. Γίνεται µία απόπειρα φέτος. Του χρόνου είναι βέβαιο ότι θα διορθώσουµε 
ενδεχόµενα λάθη και σφάλµατα, και την άποψη των επαγγελµατιών που ήρθε, σήµερα την 
είδα εγώ στο γραφείο µου, κάποιων επαγγελµατιών, προφανώς και ότι άλλο ακούστηκε. 
 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόµενα, την υπ΄ αριθµ. 381/2007 απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής, τις 
διατάξεις του άρθρου 79 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 

 
 
Εγκρίνει τον κανονισµό διεξαγωγής εµποροπανήγυρης κατά τον εορτασµό της 
«Υπαπαντής του Σωτήρος» όπως τον εισηγήθηκε η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µε την 
υπ΄ αριθµ. 381/2007 απόφασή της και όπως τελικά διαµορφώθηκε µετά τις 
τροποποιήσεις που προτάθηκαν από τον Αντιδήµαρχο κ. Κλείδωνα. 
 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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Το πλήρες κείµενο του κανονισµού έχει ως εξής: 
 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ “ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ” 

 
 
ΓΕΝΙΚΑ 
 Κάθε χρόνο, στην Καλαµάτα, µε την ευκαιρία της Παµµεσσηνιακής θρησκευτικής 
εορτής της “Υπαπαντής του Σωτήρος” έχει καθιερωθεί παράλληλα µε τις θρησκευτικές 
εκδηλώσεις, την περίοδο της εορτής, να διεξάγεται µε ευθύνη του ∆ήµου Καλαµάτας και 
παραδοσιακή εµποροπανήγυρης σε χώρο πλησίον του Ιερού Ναού της Υπαπαντής. 
 
 
ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 Για τη διεξαγωγή των παραδοσιακών εµποροπανηγύρεων ισχύουν οι παρακάτω Νόµοι, 
διατάξεις και αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου: 

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

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

    * Για τη χορήγηση αδειών για χρήση χώρων κατά τη διάρκεια της 
εµποροπανήγυρης, θα λαµβάνεται υπόψη το κύριο βιοποριστικό επάγγελµα των 
ενδιαφεροµένων. Από το σύνολο των αδειών θα χορηγούνται το µεγαλύτερο ποσοστό (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) 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Ο χαρακτήρας του πανηγυριού καθορίζεται ως καθαρά παραδοσιακός µε είδη όπως 

χειροτεχνήµατα, ξυλόγλυπτα, κοσµήµατα, παλαιά έπιπλα και σκεύη, παραδοσιακά γλυκά και 
ποτά, είδη θρησκευτικής λατρείας, παιχνίδια. Από την εµποροπανήγυρη αποκλείονται είδη 
ένδυσης και υπόδησης, ηλεκτρονικά, εργαλεία, λευκά είδη (κουρτίνες, σεντόνια, βιοµηχανικά 
κεντήµατα, τραπεζοµάντιλα), σκεύη µαγειρικής, υαλικά, είδη σπιτιού. 

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

 
 
ΧΩΡΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

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

α. Στην οδό Νέδοντος από τη γέφυρα στο “Πάνθεον” µέχρι τη συµβολή της µε την 
οδό Τζάνε (θα λαµβάνεται ειδική µέριµνα ώστε να µην αποκλείεται η νότια είσοδος 
του parking). 
β. Μέρος της πλατείας Όθωνος. 
 

Στο  χώρο της εµποροπανήγυρης ισχύει µία ΖΩΝΗ µε τιµή χρέωσης ανά τρέχον µέτρο 
100,00 €. 

  
 
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 

1.  Κάθε Νοέµβριο το τµήµα Προσόδων εισηγείται στη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή το τέλος 
ανά τρέχον µέτρο που θα ισχύσει για την εµποροπανήγυρη του επόµενου έτους 
(Φεβρουάριο). ∆ηµοσιεύει στον τοπικό τύπο τη σχετική απόφαση της ∆ηµαρχιακής 
Επιτροπής. και στο πρώτο 10 ήµερο του ∆εκεµβρίου εισάγει η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή το    
θέµα για ψήφιση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο (Τηρείται η διαδικασία των κανονιστικών 
αποφάσεων). 
2.   Εντός του ∆εκεµβρίου κάνει πρόσκληση στους ενδιαφεροµένους µέσω του τοπικού 
Τύπου και σε µια (1) αθηναϊκή εφηµερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας για τον τρόπο και 
χρόνο διεξαγωγής της εµποροπανήγυρης ώστε οι ενδιαφερόµενοι να εξασφαλίζουν 
θέσεις στο χώρο. 
3. Από 10 Ιανουαρίου αρχίζει η χορήγηση αδειών αφού πρώτα γίνει η πληρωµή του 
τέλους. Η εξασφάλιση της άδειας µπορεί να γίνει µε αποστολή σχετικής αίτησης µε fax 
και πληρωµή του τέλους µε ταχυδροµική επιταγή. 
4, Το τµήµα Προσόδων του ∆ήµου την παραµονή έναρξης της εµποροπανήγυρης θα 
παραµένει ανοικτό µέχρι 21:00 για εξυπηρέτηση των µικροπωλητών. 

 
 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΟΡΕΩΝ 

1. Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Μεσσηνίας 
α. Μεριµνά για την εξασφάλιση της ευταξίας τόσο στο χώρο της        

εµποροπανήγυρης, όσο και στους πέριξ αυτής χώρους καθ’  όλη τη διάρκεια 
της. Κρίνεται απαραίτητη η εµφανής παρουσία των οργάνων της ιδιαίτερα µε 
την ύπαρξη οχήµατος (περιπολικού) αλλά και πεζοπόρων περιπόλων. 

β.   Μεριµνά για την οµαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχηµάτων στη 
διασταύρωση Νέδοντος και 23ης Μαρτίου και τον γενικότερο έλεγχο της 
κυκλοφορίας στους πέριξ της εµποροπανήγυρης δρόµους. 
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γ.  Ενισχύει µε ένστολο προσωπικό την οµάδα ελέγχου του Τµήµατος Προσόδων 
για την αποµάκρυνση παράνοµων µικροπωλητών τόσο στο χώρο της 
εµποροπανήγυρης όσο και στους πέριξ  αυτής δρόµους. 

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

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

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

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

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

 
 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

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

 2. ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος 
α. Μεριµνά ώστε  τα πάρκα  και οι λοιποί χώροι της πόλης να έχουν ευτρεπισθεί  
και ειδικότερα στο χώρο της εµποροπανήγυρης να έχουν κλαδευτεί τα δένδρα. 
β.  Καθ’ όλη τη διάρκεια της εµποροπανήγυρης  κατά τη διάρκεια της ηµέρας 
συνεργεία καθαριότητας  να ελέγχουν την καθαριότητα του χώρου της 
εµποροπανήγυρης και ιδιαίτερα  τους δρόµους πέριξ αυτού 
γ.  Με τη λήξη της εµποροπανήγυρης να οργανωθούν συνεργεία για τον άµεσο 
καθαρισµό και πλύση του χώρου. 
δ. Καθ’ όλη τη διάρκεια της εµποροπανήγυρης θα τοποθετηθούν σε επιλεγµένους 
χώρους πέντε (5) χηµικές τουαλέτες. 
 

 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. 
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β. Εκδίδει άδειες προς τους µικροπωλητές σύµφωνα µε το άρθρο 2 του 
Ν.3377/2005 και τα καθοριζόµενα στον παρόντα κανονισµό. 
 γ.  Ενηµερώνει εγγράφως τις λοιπές εµπλεκόµενες αρχές της πόλης αλλά και τις 
υπηρεσίες του ∆ήµου και τους υπενθυµίζει τις υποχρεώσεις τους, που απορρέουν 
από τον παρόντα κανονισµό  
δ. Μεριµνά για την αρίθµηση των θέσεων στον χώρο της εµποροπανήγυρης σε 
συνεργασία µε την Τεχνική Υπηρεσία.  
  ε. Οργανώνει το µηχανισµό είσπραξης των Τελών από τους µικροπωλητές που 
συµµετέχουν στην εµποροπανήγυρη και κάνει την παραχώρηση των θέσεων 
σύµφωνα µε την προτεραιότητα πληρωµής των Τελών.. 
  στ. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποιος µικροπωλητής έχει καταλάβει θέση 
χωρίς την απαιτούµενη άδεια (θέση που έχει µείνει αδιάθετη από την υπηρεσία), ή 
πωλεί είδη που δεν προβλέπονται, θα καταβάλλει αντίτιµο ίσο µε το διπλάσιο του 
ορισµένου τέλους. Σε αντίθετη περίπτωση µε την συνδροµή της ∆ηµοτικής 
Αστυνοµίας και της ΕΛΑΣ θα αποµακρύνεται  άµεσα. 

 
4. ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης και Συντονισµού. 

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

 
5. Γραφείο ∆ηµοσίων Σχέσεων (Γραφείο ∆ηµάρχου). 

Να προετοιµάζει και να υλοποιεί τη διαφηµιστική καµπάνια της όλης εορτής της 
«Υπαπαντής» τόσο στα τοπικά Μ.Μ.Ε , όσο και στα µέσα πανελληνίου 
εµβέλειας. 

 
6. Υποχρεώσεις ∆ηµοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Καλαµάτας 

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

 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΩΝ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ 

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

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

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

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

5. Επί της πλατείας Όθωνος θα προτιµηθούν παλαιοπώλες επίπλων και σκευών. 
6. Χορηγούνται πέντε (5) δωρεάν χώροι (θέσεις) σε αναξιοπαθούντες δηµότες 

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  
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5. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 

6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

8. Καµβυσίδης Ιωάννης 

9. Κλείδωνας Θεοφάνης 

10. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

11. Κουδούνης Αργύριος 

12. Κουρκουτάς Γεώργιος 

13. Λαγανάκος Γεώργιος 

14. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

15. Μπάκας Ιωάννης 

16. Μπασακίδης Νικόλαος 

17. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

18. Οικονοµάκου Μαρία 

19. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 

20. Πολίτης ∆ηµήτριος 

21. Ράλλης Γεώργιος 

22. Σπίνος Γεώργιος 

23. Τσακαλάκου Σταυρούλα  

24. Τσερώνης Κων/νος 
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 28 Νοεµβρίου 2007 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 

 


