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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  36/2007 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  730/2007  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 4η ∆εκεµβρίου 2007, ηµέρα Τρίτη και ώρα 7:00 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. 36/28-11-2007 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, 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) 
Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 9) Καµβυσίδης Ιωάννης, 10) Κλείδωνας Θεοφάνης, 11) Κοσµόπουλος 
Βασίλειος, 12) Κουδούνης Αργύριος, 13) Κουρκουτάς Γεώργιος, 14) Λαγανάκος Γεώργιος 
(προσέλευση στην υπ’ αριθ. 728 απόφαση), 15) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας 
Ιωάννης, 17) Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 19) Οικονοµάκου Μαρία, 20) 
Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης ∆ηµήτριος, 22) Ράλλης Γεώργιος (αποχώρηση στην 
υπ’ αριθ. 728 απόφαση), 23) Σπίνος Γεώργιος, 24) Τσακαλάκου Σταυρούλα και 25) Τσερώνης 
Κων/νος (προσέλευση στην υπ΄ αριθµ. 728 απόφαση και αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 731 
απόφαση).  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Ηλιόπουλος 
Ιωάννης και 2) Μπάκας ∆ηµήτριος.  
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Αντικαλάµου κα 
Αργυροπούλου Βασιλική, 2) Λεϊκων κ. Βρυώνης Φώτιος, 3) Σπερχογείας κ. Περρωτής 
Παναγιώτης και 4) Ασπροχώµατος κ. Σπανός Αντώνιος, επειδή στην ηµερήσια διάταξη 
περιλαµβάνεται θέµα που αφορά στα Τοπικά ∆ιαµερίσµατα, εκ των οποίων παραβρίσκεται 
µόνο ο Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου Ασπροχώµατος κ. Σπανός Αντώνιος.  
 
 
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 και 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 απόντος του ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα, ο οποίος προσήλθε 
στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.   
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµα 
που το Σώµα δέχτηκε να συζητηθεί µαζί µε τα τακτικά λόγω του επείγοντος χαρακτήρα του, 
µε τίτλο : 

Επί της παραχώρησης του άλσους του Λιµενικού Ταµείου, από τη Λιµενική Επιτροπή Ν. 
Μεσσηνίας σε επαγγελµατικό σωµατείο, για τη διοργάνωση Χριστουγεννιάτικης αγοράς. 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. ∆ήµαρχος αναφέρει τα εξής: 

 
Εγώ ενηµερώθηκα την Κυριακή το βράδυ από τον κ. Λαγανάκο ότι η Λιµενική 
Επιτροπή έχει πάρει µία απόφαση. Ξέρετε µιλάµε για Λιµενική Επιτροπή, Λιµενικό 

Ταµείο Νοµού Μεσσηνίας όπου υπάρχει εκπροσώπηση της ΤΕ∆Κ εκεί, ο εκπρόσωπος είναι ο 
∆ήµαρχος Κυπαρισσίας ο κ. Σαµπαζιώτης Γεώργιος ο οποίος δεν ήταν στην τελευταία 
συνεδρίαση αλλά κατά ένα περίεργο τρόπο πέρασαν 10 µέρες και δεν είχαµε τίποτα. ∆εν είχε 
µάθει ούτε ο ∆ήµος κάτι, και δεν είχε µάθει και ο Πρόεδρος του Εµπορικού Συλλόγου και ο 
εµπορικός κόσµος. Και πέρασαν αποφάσεις ακόµα και µέσα από τα θεσµικά όργανα της 
Περιφέρειας. ∆ηλαδή ποιο είναι το θέµα. Ότι το πάρκο του Λιµενικού Ταµείου, διατέθηκε για 
κάποιες µέρες από τη Λιµενική Επιτροπή µε απόφαση κατά πλειοψηφία, µειοψηφούσε ο 
εκπρόσωπος του Εργατικού Κέντρου και του Επιµελητηρίου, και παρά το γεγονός ότι τους έχω 
ειδοποιήσει ότι όταν είναι θέµατα του ∆ήµου Καλαµάτας έστω και αν είναι ο εκπρόσωπος της 
ΤΕ∆Κ εκεί, να παραβρισκόµαστε, δυστυχώς αυτό δεν έγινε. Ο λόγος που καθυστέρησα ήταν 
ότι πήγα στη συνεδρίαση σήµερα µαζί µε τον πρόεδρο του Εµπορικού Συλλόγου και του 
Επιµελητηρίου σε µια προσπάθεια ανάκλησης της απόφασης αυτής η οποία δηµιουργεί 
ουσιαστικά προβλήµατα για την πόλη. ∆εν είναι δυνατόν η πόλη από την µια µεριά να απαιτεί 
στήριξη των επιχειρηµατιών, των εµπόρων, των επαγγελµατιών λόγω των προβληµάτων που 
σηµειώθηκαν µε τις φωτιές και από την άλλη µεριά να γίνονται αυτά τα πράγµατα. Ογδόντα 
µικροπωλητές µε ωφέλεια της Λιµενικής Επιτροπής 4.500 ευρώ και µε παραβίαση του νόµο, 
αυτό είναι βέβαιο, παρά το γεγονός ότι υπήρχε οµάδα δικηγόρων εκεί, δουλεύουν από χθες και 
οι δικές µας νοµικές υπηρεσίες. Εν πάση περιπτώσει είναι ένα ζήτηµα το οποίο µπορεί και 
πρέπει να αντιµετωπισθεί. Το µερικό αυτό ζήτηµα απορρέει από το γενικό ζήτηµα ποιος έχει 
την καρδιά της πόλης και είναι εκτός ∆ηµοτικής αρχής η καρδιά της πόλης µε ότι αυτό 
συνεπάγεται. Εγώ έκανα προσπάθειες και ενηµέρωσα και την πολιτική ηγεσία και το γραφείο 
του κ. Βλάγγου και το γραφείο του κ. Βουλγαράκη για το τι ακριβώς συµβαίνει. Ότι και αν 
ειπωθεί δεν είναι εκτός πραγµατικότητας. Αυτή είναι η αλήθεια και εγώ στενοχωρούµαι διότι 
εκπρόσωποι δηµοσίων φορέων τοποθετήθηκαν και εκφράστηκαν για µια συγκεκριµένη 
δραστηριότητα η οποία ακουµπά στο ∆ήµο Καλαµάτας. Είναι τεράστια ζητήµατα, ποιος θα 
ηλεκτροδοτήσει, ποιος θα µαζέψει τα σκουπίδια, πως θα κινηθεί ο δρόµος, καταστήµατα 
απέναντι τα οποία πωλούν τα ίδια πράγµατα, κάτι το οποίο απαγορεύεται κλπ, κλπ.  
 
Η απόφαση η οποία µπορεί να υπάρξει πέραν από ένα ψήφισµα που στις γενικές γραµµές 
µπορούµε να συµφωνήσουµε, δεν υπάρχει από την πλευρά της πλειοψηφίας καµία αντίρρηση 
ειλικρινά, πρέπει να υπάρξει και απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για να κινηθούν, ήδη 
δουλεύει η νοµική υπηρεσία από σήµερα, άµεσα και από τη δική µας πλευρά διαδικασίες οι 
οποίες προβλέπονται από τον νόµο, ασφαλιστικά µέτρα ή οτιδήποτε άλλο ώστε να µην 
εξελιχθεί η συγκεκριµένη δραστηριότητα.  
 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
Καταρχάς µία πολύ σύντοµη τοποθέτηση που θα εµπεριέχει ένα αρχικό ερώτηµα: 
∆ηλαδή ο κύριος Πρόεδρος του Λιµενικού Ταµείου συνήψε σύµβαση µε τους 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΑΛΕΥΡΑΣ: 
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πολλούς να έρθουν να πωλήσουν; Με µία εταιρεία δηλαδή ήδη δεσµεύτηκε; Το ερωτώ αυτό 
µήπως είναι ανατρέψιµη αυτή η κατάσταση όταν πειστεί ότι εν πάση περιπτώσει πέραν από τη 
θεσµική και διοικητική αυτοτέλεια που έχει ως Λιµενικό Ταµείο και οι παρενέργειες είναι 
ορατές. Πρέπει να τελειώσουµε µ΄ αυτό το πανηγύρι επιτέλους. Έρχονται οι γιορτές και ο 
εµπορικός κόσµος της χώρας, της πόλης τι θα κάνει; Θα κοιτάει τους περίοικους από τα 
Βραχνέικα της Αχαΐας; Τα λέω αγαπητοί συνάδελφοι και οργίζοµαι γιατί είναι ακατάληπτο αυτό 
το πράγµα και στον παρόντα χρόνο που γίνεται. Είναι προφανές ότι η παράταξή µας στηρίζει 
εµφανέστατα και θα οµόθυµη φαντάζοµαι η στάση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, αποτροπής 
αυτού του συµβάντος και βεβαίως κε ∆ήµαρχε πέραν από την πολιτική απόφαση και τη 
διαχείρισή της ασφαλώς χωρούν και θα ευδοκιµήσουν και δικαστικές αναγωγές για το θέµα 
αυτό.  

 
Θέλω να πω ότι η κυβέρνηση πρέπει να καταλάβει ότι ο νόµος 3463 που τα 
Λιµενικά Ταµεία τα εκχωρεί στους ∆ήµους, πρέπει να τύχει εφαρµογής και στην 

Καλαµάτα. Και έχει γίνει µία συντονισµένη προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση δυστυχώς 
χωρίς αποτελέσµατα. Μιλάµε για την Κυλλήνη, το τρίτο λιµάνι της χώρας από άποψη 
επιβατικής κίνησης, και έχει εκχωρηθεί στη ∆ηµοτική αρχή. Ακούστε να δείτε: ∆εν µπορούµε 
να διαχειριστούµε µείζονα ζητήµατα της πόλης, κυρίως τα τουριστικά και τα έχοντα σχέση µε 
την αισθητική της εµφάνιση εάν η καρδιά της πόλης της Καλαµάτας που είναι η περιοχή που 
ελέγχει σήµερα η Λιµενική Επιτροπή, δεν περιέλθει στο ∆ήµο. Πρέπει να έχουµε συνείδηση 
περί αυτού. Έχει γίνει η χειρότερη περιοχή της πόλης. Και πρέπει αυτά τα µηνύµατα να τα 
ακούσει η κυβέρνηση, ο Υπουργός Εµπορικής Ναυτιλίας που έχει και την κύρια ευθύνη. ∆εν 
είναι δυνατόν σ΄ αυτό τον τόπο άλλα να λέει η νοµοθεσία του Υπουργείου Εσωτερικών (Ν. 
3463) και άλλα να λέει η νοµοθεσία του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας. Και σ΄ αυτή την 
κατεύθυνση πρέπει να είµαστε όλοι από την ίδια πλευρά διότι οι ∆ηµοτικές αρχές διαχρονικά 
αν έχουν αυτό το πρόβληµα, δεν µπορούν να προχωρήσουν για την πόλη σηµαντικότατα 
ζητήµατα που αφορούν τη λειτουργία και την αισθητική της. 
Το ψήφισµα το οποίο θα συνταχθεί θα είναι ένα ψήφισµα και σκληρό και να απεικονίζει την 
πραγµατικότητα και να σταλεί εκεί που πρέπει, εννοώ και στην Περιφέρεια και στο Υπουργείο 
Εµπορικής Ναυτιλίας και στο Υπουργείο Εσωτερικών και να υπάρξει εξουσιοδότηση και δική 
µου και της νοµικής υπηρεσίας να κάνουµε αυτά τα οποία πρέπει προς την κατεύθυνση της 
δικαστικής πλέον οδού.  

 
Κε Πρόεδρε, κάποτε από την οδό Αύρας µέχρι το ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ είχαν 
φυτευτεί φοίνικες από το ∆ήµο Καλαµάτας. Ξεράθηκαν επειδή δεν επέτρεπε 

το Λιµενικό Ταµείο να τους ποτίζουµε εµείς. 
 
Είναι και για µας διαχρονική η θέση µας ότι το Λιµενικό Ταµείο Καλαµάτας 
πρέπει να γίνει ∆ηµοτικό Ταµείο Καλαµάτας. Είναι ξεκάθαρο και νοµίζω 

διεκδικήσιµο πέραν και πάσης υποψίας. Κατά συνέπεια στηρίζουµε τις ενέργειες τις οποίες 
οφείλει να κάνει ο ∆ήµος Καλαµάτας να διεκδικήσει αυτό το. . .  Στηρίζουµε το ψήφισµα το 
οποίο οφείλουµε να εκδώσουµε µε σηµερινή µας απόφαση και βέβαια να κάνουµε τις 
παραστάσεις εκείνες οι οποίες επιβάλλονται, ει δυνατόν και αν απαιτούνται και δικαστικές και 
νοµικές µάλλον, ώστε να επιτευχθεί η µη λειτουργία αυτού του πανηγυριού, διότι περί 
πανηγυριού πρόκειται και µάλιστα απ΄ ότι είδα και από τον τρόπο κατασκευής των 
παραπηγµάτων τα οποία φτιάχνονται, πρέπει να είναι και αισθητικά αισχίστης ως απαραδέκτου 
µορφής. 
Εδώ πέρα ήθελα να ρωτήσω, είναι ένα σηµαντικό εξίσου άλλο θεµατάκι που θα παρακαλούσα 
να το ψάξετε ή να µας το πείτε. Γνωρίζεται εάν υπήρξε συνεργασία ή σύναψη σύµβασης 
ενοικίασης του χώρου µε έναν συγκεκριµένο µάνατζερ ή µια συγκεκριµένη εταιρεία ή 
απευθείας µε κάθε έναν από τους µικροπωλητές; 
 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Όχι απευθείας. Το δυστύχηµα είναι ότι οι σχετικές διαδικασίες έχουν ψηφισθεί 
και από δηµόσιες υπηρεσίες και έχουν εγκριθεί από την Περιφέρεια. Πως όλα 

αυτά τα πράγµατα έγιναν χωρίς να πάρει κανείς είδηση. . .  
 
Θεωρώ αχαρακτήριστη την ενέργεια του Λιµενικού Ταµείου να προβεί σε µια 
τέτοια κίνηση και µάλιστα εν κρυπτώ. Και θεωρώ δυστύχηµα δύο φορές το 

γεγονός ότι σε µία τέτοια συγκυρία δυσµενή για την πόλη, την πυρόπληκτη περιοχή, 
επιχειρείται η δηµιουργία αυτού του πανηγυριού. Είµαστε εναντίον δύο φορές, και κατά των 
πανηγυριών γενικώς αλλά και ειδικά σ΄ αυτή την περίπτωση. 
 
(αλλαγή ταινίας) 

 
. . .Τους υποδείξαµε το κενό που υπάρχει στο φάκελο ώστε να αποτραπεί αυτή 
η απόφαση η οποία είναι τόσο δυσµενής για τον εµπορικό και τον 

επαγγελµατικό κόσµο της Καλαµάτας, που τα αναφέρατε απ΄ όλες τις πλευρές, µειοψηφία και 
πλειοψηφία. Αλλά το αξιοπερίεργο είναι κύριοι ότι αυτή η διαδικασία ξέρετε από πότε έχει 
ξεκινήσει; Είπατε ότι δεν το γνωρίζαµε κε ∆ήµαρχε. Εµείς το πήραµε είδηση την τελευταία 
στιγµή. Αλλά θα σας πω όµως από τα έγγραφα που πήρα στα χέρια µου, έβγαλα πόρισµα, 
αναφέρουν τα ίδια ηµεροµηνίες, ξεκίνησε από τον Ιανουάριο κύριοι. Από τον Ιανουάριο του 
τρέχοντος έτους ξεκίνησε αυτή η προεργασία να πάρουν τις εγκρίσεις και να κάνουν αυτή τη 
σύµβαση και όλος αυτός ο κόσµος και ιδιαιτέρως ο ∆ήµος που ποτέ δεν έχει κληθεί σε 
συµβούλια που άπτονται για θέµατα της αρµοδιότητας του ∆ήµου, δεν γνώριζε τίποτε. 
Φανταστείτε λοιπόν πως λειτουργεί αυτή η επιτροπή που λέγεται Λιµενική Επιτροπή. Είναι 
απαράδεκτη η κίνησή τους.  

 
Θα ήθελα να υπενθυµίσω στο Σώµα τη συµπεριφορά της συγκεκριµένης επιτροπής 
το καλοκαίρι απέναντι στο ∆ήµο Καλαµάτας και στη ∆ηµοτική αρχή, τους 

επαγγελµατίες και τους επισκέπτες, όταν παρακαλάγαµε να µας δώσουν το χώρο του λιµανιού 
και ποια συµπεριφορά και τι διάθεση έδειξαν απέναντι στην πόλη. 

 
Η απόφαση της πλειοψηφίας του Λιµενικού Ταµείου γεννά πολλά 
ερωτηµατικά. Θεωρώ ότι πρέπει να χαρακτηρισθεί µέσω του ψηφίσµατος η 

απόφαση αυτή έγκληµα εναντίον της πόλης και εναντίον του εµπορικού κόσµου, να ζητηθεί η 
άµεση ανάκλησή της και επιπλέον να καταγγελθεί η πλειοψηφία των µελών του Λιµενικού 
Ταµείου. Να καταγγελθεί. 

 
Για το συγκεκριµένο ζήτηµα εµείς πιστεύουµε ότι και οι επαγγελµατίες οι 
συγκεκριµένοι της Καλαµάτας, στεγαζόµενοι κάπου ή µη στεγαζόµενοι, έχουν τα 

ίδια προβλήµατα, είναι ίδια η πολιτική που τους πλήττει. Είναι η πολιτική που τους εξαντλεί 
οικονοµικά µε τη φορολογία, µε τα πολυκαταστήµατα, µε το ένα µε το άλλο. Αν θέλει ο 
Εµπορικός Σύλλογος να παλέψει για τα δικαιώµατα των µελών του, τους καλώ να πάρουν 
απόφαση στις 12 του µήνα του ξεσηκώνεται όλη η Ελλάδα, να έρθουν στα συλλαλητήρια. 
Και ένα άλλο. Ανοίγει ένα πολυκατάστηµα στη Βασιλέως Γεωργίου. Γιατί δεν ξεσηκώνονται οι 
επαγγελµατίες για τα πολυκαταστήµατα που παίρνουν το 70% του τζίρου πανελλαδικά; ∆εν 
µας φταίνε οι µικροπωλητές. 
 
 
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 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΤΣΕΡΩΝΗΣ: 

ΛΑΓΑΝΑΚΟΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

∆ΙΑΣΑΚΟΣ: 



Συνεδρίαση :36/2007                                 Τρίτη 04 / 12 / 2007 ΑΠΟΦΑΣΗ  730/2007 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  5 

 
Ι. Εγκρίνει την έκδοση ψηφίσµατος, µε αφορµή την παραχώρηση του άλσους του 

Λιµενικού Ταµείου, από τη Λιµενική Επιτροπή Ν. Μεσσηνίας σε επαγγελµατικό 
σωµατείο, για τη διοργάνωση Χριστουγεννιάτικης αγοράς, το οποίο έχει ως εξής: 

 

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α 

 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καλαµάτας, κατά τη συνεδρίασή του στις 4 ∆εκεµβρίου 2007,  

αφού έλαβε υ̟όψη: 

• Την µε αριθ. 142/2007 α̟όφαση της Λιµενικής Ε̟ιτρο̟ής Ν. Μεσσηνίας, µε την ο̟οία 
̟αραχωρείται ο χώρος του άλσους του Λιµενικού Ταµείου σε ε̟αγγελµατικό σωµατείο για τη 
διοργάνωση Χριστουγεννιάτικης αγοράς, 

• Την κατηγορηµατική αντίθεση του Εµ̟ορικού Συλλόγου και του Ε̟αγγελµατικού 
Ε̟ιµελητηρίου, ως ̟ρος τη διοργάνωση της ανωτέρω αγοράς, 

• Το γεγονός ότι οι ̟αραγωγικές τάξεις αντιµετω̟ίζουν οικονοµικά ̟ροβλήµατα, ̟ου 
ε̟ιδεινώθηκαν µε τις ̟ρόσφατες ̟υρκαγιές, 

• Την ̟λήρη άγνοια του ∆ήµου για θέµα µείζονος σηµασίας, ̟ου αφορά στην ̟όλη και τους 
̟ολίτες της,  

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1. Καταγγέλλει την α̟όφαση της Λιµενικής Ε̟ιτρο̟ής Ν. Μεσσηνίας, γιατί 
στρέφεται κατά των εµ̟όρων και ε̟αγγελµατιών και γιατί ε̟ιδεινώνει τη 
χειµαζόµενη, µετά τις καταστροφικές ̟υρκαγιές του καλοκαιριού, οικονοµική 
ζωή της ̟όλης µας. 

2. Καταφεύγει στη ∆ικαιοσύνη, ζητώντας την αναγκαία συνδροµή, για την µη 
υλο̟οίηση της ̟αράνοµης και αντικειµενικά στρεφόµενης κατά της ̟όλης 
α̟όφασης της Λιµενικής Ε̟ιτρο̟ής. 

3. Καλεί τον καλαµατιανό λαό, στην ̟ερί̟τωση ̟ου δεν ευοδωθούν οι ̟ροσ̟άθειες 
για την α̟οτρο̟ή διοργάνωσης της αγοράς, να µην ε̟ισκέ̟τεται ούτε να 
̟ροβαίνει σε αγορές α̟ό το συγκεκριµένο χώρο. 

 

Το παρόν ψήφισµα να δηµοσιευθεί στον τοπικό τύπο και να σταλεί στον Υπουργό 
Εµπορικής Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, στον Υπουργό Εσωτερικών, στον 
Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων & Κοινοτήτων Ελλάδος,  στους Βουλευτές του 
Νοµού, στο Γενικό Γραµµατέα Περιφέρειας Πελοποννήσου, στο Νοµάρχη Μεσσηνίας 
και στην ΤΕ∆Κ Ν. Μεσσηνίας. 

 
Καλαµάτα 4 ∆εκεµβρίου 2007 

 

               Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ                                               Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ 

   

        ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ                             ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
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ΙΙ. Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο Καλαµάτας και τη Νοµική Υπηρεσία του ∆ήµου για 

την κίνηση των νόµιµων διαδικασιών, µε σκοπό την αποτροπή της διοργάνωσης 
της Χριστουγεννιάτικης αγοράς. 

 
 
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 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. Σπίνος Γεώργιος 

22. Τσακαλάκου Σταυρούλα  
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 23. Τσερώνης Κων/νος  

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 8 Ιανουαρίου 2008 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 


