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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  34/2007 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  685/2007  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 22α Νοεµβρίου 2007, ηµέρα Πέµπτη 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. 34/16-11-2007 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) Γουρδέας Ανδρέας, 4) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος (προσέλευση στην υπ’ αριθ. 686 απόφαση), 5) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 6) 
Ηλιόπουλος Ιωάννης, 7) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 8) Καµβυσίδης Ιωάννης, 9) Κλείδωνας 
Θεοφάνης, 10) Κοσµόπουλος Βασίλειος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 695 απόφαση), 11) 
Κουδούνης Αργύριος, 12) Κουρκουτάς Γεώργιος, 13) Λαγανάκος Γεώργιος, 14) Μιχαλόπουλος 
Σωτήριος, 15) Μπάκας ∆ηµήτριος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 695 απόφαση), 16) Μπάκας 
Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 697 απόφαση), 17) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση 
στην υπ’ αριθ. 695 απόφαση), 18) Οικονοµάκου Μαρία, 19) Παπαµικρούλης Παναγιώτης 
(αποχώρηση στην υπ’ αριθ.695 απόφαση), 20) Πολίτης ∆ηµήτριος, 21) Σπίνος Γεώργιος, 22)  
Τσακαλάκου Σταυρούλα και  23) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 689 
απόφαση).  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Αλευράς 
∆ιονύσιος, 2) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 3) Μπασακίδης Νικόλαος και 4) Ράλλης Γεώργιος.  
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παραβρίσκεται επίσης η Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου 
Αρτεµισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, επειδή στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνεται θέµα που 
αφορά στο συγκεκριµένο Τοπικό ∆ιαµέρισµα.  
 
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 5ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Πρόταση του ∆ήµου Καλαµάτας προς το Νοµαρχιακό Συµβούλιο Μεσσηνίας για τον ακριβή 
καθορισµό του χώρου  λειτουργίας της αγοράς και τον ανώτερο αριθµό αδειών που θα 

χορηγηθούν. 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο δηµοτικός σύµβουλος και πρόεδρος της Α∆ΕΚ κ. Λαγανάκος, αναφέρει 
τα εξής: 
 
Κύριε Πρόεδρε, κ.κ. συνάδελφοι, 

Η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας (∆ιεύθυνση Εµπορίου – Τουρισµού και Απασχόλησης) 
µε έγγραφό της προς το ∆ήµο Καλαµάτας τον καλεί να υποβάλλει πρόταση προς το 
Νοµαρχιακό Συµβούλιο για τον καθορισµό χώρων λειτουργίας Λαϊκών Αγορών καθώς και για 
τον ανώτατο καθορισµό θέσεων σύµφωνα µε το άρθρο 12 παραγ. 8 του Ν. 3957/2007 (ΦΕΚ 
100/14-05-07). 

Αναφορικά µε την υπάρχουσα Λαϊκή Αγορά ειδών ελαφράς βιοτεχνίας η οποία διενεργείται στο 
∆υτικό Εµπορικό Κέντρο (Αγία Τριάδα) της οποίας φορέας διαχείρισης είναι η Α∆ΕΚ προτείνεται 
η παραµονή της στο συγκεκριµένο χώρο και µε ανώτατο αριθµό θέσεων τις 35 όπως ισχύει 
µέχρι σήµερα. Ηµέρες λειτουργίας µία την εβδοµάδα, εκάστη Πέµπτη. 

Να σηµειωθεί ότι η εν λόγω Λαϊκή λειτουργεί στο συγκεκριµένο χώρο από το 1994 κατόπιν 
αποφάσεως του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας (124/94) και σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Ν. 2323 για το υπαίθριο εµπόριο. 

Πέραν όµως της προαναφερθείσης προτάσεως προς το Νοµαρχιακό Συµβούλιο κρίνεται 
σκόπιµο να αναφερθούµε στα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η συγκεκριµένη Λαϊκή από την 
συστηµατική παραβίαση του Κανονισµού λειτουργίας της από µερίδα µικροπωλητών, ακόµη 
και σε άρνηση πληρωµών που ανέρχεται σε αρκετές χιλιάδες ευρώ. 

Συνοψίζοντας θα επιθυµούσαµε η χορήγηση αδειών να συσχετίζεται µε την γενικότερη 
συµπεριφορά των µικροπωλητών προκειµένου να δηµιουργούνται συνθήκες που να 
διασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς και εάν είναι δυνατόν οι 
συµµετέχοντες µικροπωλητές να κατάγονται από το Νοµό Μεσσηνίας. 

Ως προς την Κ.Α.Κ., προτείνεται ως χώρος λαϊκής το βόρειο πάρκινγκ αυτής στο οποίο 
υπάρχουν 154 θέσεις και οι οποίες είναι όλες µισθωµένες. 
 
 
Ακολούθως το λόγο παίρνει ο κ. Μπάκας Ιωάν., ο οποίος αναφέρει τα εξής: 

 
Να γίνονται συστηµατικοί έλεγχοι σε τακτά χρονικά διαστήµατα γιατί εκεί 
γίνεται ένα χάος και στις δύο λαϊκές και κυρίως στη λαϊκή των µικροπωλητών 

στο δυτικό εµπορικό κέντρο. 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του τα 
προαναφερόµενα, και τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 8 του Ν. 3957/2007, 

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

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 
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Προτείνει στο Νοµαρχιακό Συµβούλιο Μεσσηνίας προκειµένου να καθορίσει τους 
χώρους λειτουργίας λαϊκών αγορών και τον ανώτερο αριθµό αδειών που θα 
χορηγηθούν, τους χώρους και τις θέσεις όπως ίσχυαν µέχρι σήµερα στο ∆ήµο 
Καλαµάτας, και συγκεκριµένα: 

Α. Για την λαϊκή αγορά ειδών ελαφράς βιοτεχνίας, ως χώρο λειτουργίας το δυτικό 
εµπορικό κέντρο Καλαµάτας (Αγία Τριάδα) και µε ανώτερο αριθµό θέσεων τις 
τριάντα πέντε (35). 

Β. Για τη λαϊκή αγορά στην περιοχή της Κ.Α.Κ. , ως χώρο λειτουργίας το βόρειο 
πάρκινγκ αυτής και µε ανώτερο αριθµό θέσεων τις εκατόν πενήντα τέσσερις (154). 

 

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. Γουρδέας Ανδρέας  

3. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

4. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

5. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

6. Καµβυσίδης Ιωάννης 

7. Κλείδωνας Θεοφάνης 

8. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

9. Κουδούνης Αργύριος 

10. Κουρκουτάς Γεώργιος 

11. Λαγανάκος Γεώργιος 

12. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

13. Μπάκας ∆ηµήτριος  

14. Μπάκας Ιωάννης 

15. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

16. Οικονοµάκου Μαρία 

17. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 

18. Πολίτης ∆ηµήτριος 
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19. Σπίνος Γεώργιος 

20. Τσακαλάκου Σταυρούλα  

21. Τσερώνης Κων/νος 

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 6 ∆εκεµβρίου 2007 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 


