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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  01/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  002/2010  

 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 21η Ιανουαρίου 2010, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 01η/2010 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 15-01-2010 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 (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 001 
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) Μπάκας Ιωάννης, 17) 
Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 19) Οικονοµάκου Μαρία, 20) 
Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης ∆ηµήτριος, 22) Σπίνος Γεώργιος και 23) Τσερώνης 
Κων/νος.  
 
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1)  Μιχαλόπουλος 
Σωτήριος, 2) Μπάκας ∆ηµήτριος, 3) Ράλλης Γεώργιος και 4) Τσακαλάκου Σταυρούλα.   
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκε ο Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου Νέδουσας κ. Βεργινάδης 
Νικήτας επειδή στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνεται θέµα που αφορά στο εν λόγω Τοπικό 
∆ιαµέρισµα.  
 
  
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 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Έκδοση αδειών συµµετοχής στην εµποροπανήγυρη της Υπαπαντής. 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος κ. Πολίτης λέει τα εξής: 

 
Αγαπητοί συνάδελφοι η δηµόσια κλήρωση για την επιλογή των δικαιούχων να 
συµµετάσχουν στην εµποροπανήγυρη της Υπαπαντής αναβλήθηκε για δύο λόγους, 

πρώτον γιατί δεν είχαµε στα χέρια µας την έγκριση απόφασης της Περιφέρειας και δεύτερον, 
που είναι και ο κυριότερος λόγος, σε τηλεφωνική επαφή που είχαµε µε το Υπουργείο µας είπε 
ο αρµόδιος υπάλληλος ότι δεν µπορεί ένας να ζητεί 4 θέσεις. 
 
Φωνή: Έτσι µπράβο. 

 
∆εν µπορεί να ζητεί 4 θέσεις, γιατί η παράγραφος 1 του άρθρου 16 του Ν. 
3769/2009 αναφέρει ότι ¨Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται µε δηµόσια κλήρωση 

που διενεργείται µεταξύ των ενδιαφεροµένων  …¨, δεν τα λέω όλα ¨…από το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο κατά την οποία οι διαθέσιµες άδειες …¨ δεν λέει διαθέσιµες θέσεις, που σηµαίνει 
κάθε άδεια και θέση. Γι΄  αυτό θα κάνουµε τροποποίηση του Κανονισµού και θα έχουµε µία 
θέση των 8 µέτρων   άλλη θέση των 6 µέτρων άλλη θέση των 4 µέτρων, δηλαδή θα µπορεί να 
πάρει µία θέση είτε των 4 µέτρων είτε των 6  είτε των 8.    
 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Με διαφορετικές κληρώσεις.  

 
Με διαφορετικές κληρώσεις. ∆εν θα δεχτούµε άλλες αιτήσεις, δεν ξέρω το Σώµα 
αν θέλει να αποδεχτεί τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν µέχρι χθες, γιατί έχουµε και 

κάποιες αιτήσεις εκπρόθεσµες. ¨Όχι¨. Μόνο µπορούµε να δεχτούµε µία αίτηση 
αναξιοπαθούντος γιατί έτσι και αλλιώς δεν έχουν καλυφθεί οι 3 θέσεις. Πιστεύω δεν υπάρχει 
κανένας λόγος, να τη δεχτούµε να µην µείνει κενή η θέση.   
 
ΑΛΕΥΡΑΣ: Ποιο ήτανε το χρονικό όριο υποβολής; 

 
Στις 15. Ήτανε µε βάση τον Κανονισµό µέχρι της 15, την Παρασκευή που µας 
πέρασε. Και να δεχτούµε µόνο την αίτηση του αναξιοπαθούντος γιατί έτσι και  

αλλιώς µένει κενή η θέση.  
 
ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: Να ρωτήσω κάτι;  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Νταγιόπουλος, να ρωτήσει. 

 
Κύριε Πολίτη, υπάρχει περίπτωση να έρθει κάποιος να είναι 
εξουσιοδοτηµένος  από 4-5 να βγάλει άδεια για λογαριασµό τους;  

 
Άµα έχει εξουσιοδότηση και έχει µαζί του την αίτηση και όλα τα δικαιολογητικά, 
είναι και εδώ και η ∆ιευθύντρια µπορεί να σας πει. 

 
Υπάρχει το πρόβληµα να έρθει κάποιος µε εξουσιοδοτήσεις … 
 

ΠΟΛΙΤΗΣ: Την άδεια όµως θα ρθει ο ίδιος µε την ταυτότητά του να την πάρει.   
 

ΠΟΛΙΤΗΣ: 

ΠΟΛΙΤΗΣ:   

ΠΟΛΙΤΗΣ:  

ΠΟΛΙΤΗΣ:  

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΟΛΙΤΗΣ: 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 
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ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: Να την πάρει και να πληρώσει.  
 
ΠΟΛΙΤΗΣ: Ναι. 
 
ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: Εντάξει. 
 
ΠΟΛΙΤΗΣ: Και θα έχει και προθεσµία … 
 
ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: Θα την πάρει ο ίδιος την άδεια από εδώ.   
 
ΠΟΛΙΤΗΣ: Κυρία Ηλιοπούλου, συγγνώµη, έτσι δεν είναι;  
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι, ναι. 
 
ΠΟΛΙΤΗΣ: Εντάξει. 

 
Να πω µία κουβέντα. 
∆εν ήµουνα εγώ εδώ, το χειρίστηκαν οι συνάδελφοι το θέµα. Έχουµε ορίσει µία 

διακοµµατική επιτροπή, νοµίζω κατέληξαν σε µία συνεννόηση, υπάρχει και η Οµοσπονδία των 
Μικροπωλητών εδώ, πάντα έχουµε µικροπροβλήµατα µε όλη αυτή την ιστορία.  
 
Φωνή:  Ποια Οµοσπονδία κ. ∆ήµαρχε;  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ησυχία παρακαλώ. Μη µιλάτε, σας έδωσε κανείς το λόγο; 

 
Παρακαλώ.  
Έγινε µία σύσκεψη στο γραφείο µου η οποία  κατέληξε στα εξής: 

Ότι πρώτον θα τηρηθεί η νοµιµότητα, ο νόµος προβλέπει τις κληρώσεις. 
∆εύτερον θα υπάρξει πολύ σοβαρός έλεγχος από την Υπηρεσία και από την Επιτροπή ιδιαίτερα 
αυτών που θα πάνε µε εξουσιοδοτήσεις . 
Και επίσης αποφασίστηκε οι θέσεις στην Α΄ κατηγορία να γίνουνε τέσσερις (4) υποκληρώσεις: 
8 – 6- 4 -2 και να έχει την ευελιξία η επιτροπή, η δική µας επιτροπή η διακοµµατική  να δίνει 
λύση σε προβλήµατα που παρουσιάζονται. Νοµίζω µε τους κατάλληλους χειρισµούς θα 
φτάσουµε στο καλό αποτέλεσµα σε ένα δύσκολο θέµα. Παρακαλώ όµως την επιτροπή τη 
διακοµµατική σε πλήρη σύνθεση να προετοιµάσει τη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
την προσεχή Τρίτη. Και υποµονή κ. Πολίτη, υποµονή. 
 
ΠΟΛΙΤΗΣ: Μια λέξη. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ορίστε, συµπληρώστε.  

 
Από αυτούς που έχουν κάνει αίτηση όσοι δεν κληρωθούν για αυτές της Α΄ Ζώνης 
δύναται να συµµετάσχουν στην κλήρωση για τις θέσεις της Β΄ Ζώνης. Απλώς µε 

µία υπεύθυνη δήλωση θα το πούνε, αυτοί οι ίδιοι που έχουν υποβάλλει αίτηση.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μαντάµ  ορίστε, για ένα λεπτό. Τι εκπροσωπείτε; 

 
Λέγοµαι Αναστοπούλου Παναγιώτα, εκπροσωπώ µια οµάδα µικροπωλητών 
οι οποίοι είναι ανένταχτοι. ∆ηλαδή, τι εννοώ. Όλοι αυτοί οι κύριοι που 

ήρθαν σήµερα και παρενέβησαν για να χαλάσει η διαδικασία της κλήρωσης το ¨παίζουν¨ 
συνδικαλιστές ενώ δεν είναι. Αυτοί είναι οι νταβατζήδες του χώρου µας. 
 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:   

ΠΟΛΙΤΗΣ:  

ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ:  
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παρακαλώ, παρακαλώ. Τέτοιες εκφράσεις όχι. 
 
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Παρακαλώ, ακούστε µε λίγο. Υποφέρει ο χώρος µας. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τέτοιες εκφράσεις όχι εδώ. 
 
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ακούστε µε λίγο κ. Πρόεδρε. Συγνώµη για την έκφραση. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Έτσι. 

 
Αυτοί οι άνθρωποι τι κάνουν. Ήρθαν εδώ σήµερα οργανωµένα για να 
χαλάσουν την κανονιστική σας απόφαση και την κλήρωση που θα κάνατε 

σήµερα. Αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να πάρουν θέσεις από το ∆ηµαρχείο όπως κάνουν σε όλα 
τα ∆ηµαρχεία και να µας µεταπουλήσουν τις θέσεις. Παρακαλούµε πολύ να είσθε αυστηροί σε 
όλες τις διαδικασίες για να ξεκαθαρίσει επιτέλους αυτό το πρόβληµα. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ωραία, ευχαριστώ. 
 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Σας υπόσχεται η διακοµµατική επιτροπή γι’ αυτό. 
 
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστούµε πάρα πολύ. 
 
ΦΩΝΗ: Ένα λεπτό και σε µένα. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τι εκπροσωπείτε; 
 
ΦΩΝΗ: Είµαι εκπρόσωπος βιβλιοπωλών που ερχόµαστε στο πανηγύρι. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ορίστε. 

 
Ζιάγκας Ευάγγελος, βιβλιοπώλης εδώ και 35 χρόνια, έρχοµαι γύρω στα 30 χρόνια 
στην Καλαµάτα.  

Το πρόβληµά µας είναι, ήδη µερικοί ∆ήµοι µας προσφέρουν θέσεις δωρεάν έως σε συµβολική 
τιµή, ότι µε τα βιβλία δεν βγαίνουµε και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Με την ευκαιρία που είστε 
όλοι εδώ στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο κάντε κάτι για τα βιβλία, µια έκπτωση, γιατί φεύγουµε χωρίς 
µεροκάµατο. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας ευχαριστώ. 
 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Θα βοηθήσοµε κι εµείς να βγάλετε µεροκάµατο.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Την Τρίτη λοιπόν συνεδριάζει η διακοµµατική επιτροπή. 

 
Να έχουν υπόψη τους ότι θα ακολουθήσουν την απόφαση της διακοµµατικής 
επιτροπής. Τσαµπουκάδες, νταηλίκια και τα σχετικά να τα ξεχάσουν. 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόµενα, την υπ΄ αριθµ. 544/2009 προηγούµενη απόφασή του, τις διατάξεις 
των άρθρων 79 και 93 του Ν. 3463/2006, καθώς επίσης και τις διατάξεις της παραγρ. 1 του 
άρθρου 16 του Ν. 3769/2009, µε απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών του 
Σώµατος,  
 

ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ:  

ΖΙΑΓΚΑΣ:  

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

 
 
Ι.  Εγκρίνει την αναβολή της δηµόσιας κλήρωσης των θέσεων τοποθέτησης καθώς 

επίσης και των εγκρίσεων για χορήγηση άδειας συµµετοχής στην 
εµποροπανήγυρη της θρησκευτικής εορτής της ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ και 
ορίζει νέα ηµεροµηνία συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για το σκοπό 
αυτό την 26η/1/2010 ηµέρα Τρίτη. 

 
 
ΙΙ. Τροποποιεί – συµπληρώνει τo νέο κανονισµό διεξαγωγής εµποροπανήγυρης της 

θρησκευτικής εορτής της ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ, ο οποίος εγκρίθηκε µε την 
υπ΄ αριθµ. 544/2009 προηγούµενη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
Καλαµάτας, ως προς την ενότητα ¨ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ¨ αυτού και 
συγκεκριµένα τις παραγράφους 3, 5, 6 και 7 αυτής, οι οποίες µετά την 
τροποποίηση – συµπλήρωση διατυπώνονται ως εξής:  

  

¨ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ¨ 

3.  Ηµεροµηνία συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την δηµόσια κλήρωση των 
θέσεων τοποθέτησης καθώς επίσης και των εγκρίσεων για χορήγηση άδειας 
συµµετοχής ορίζεται η 26/1/2010 ηµέρα Τρίτη. 

5.  Καταληκτική ηµεροµηνία καταβολής της αξίας της παραχωρηθείσας θέσεως ορίζεται 
η 27/1/2010 αλλιώς η θέση θεωρείται ως µη χορηγηθείσα και θα διατεθεί στην 
επόµενη κλήρωση.  

6. Οι έµποροι-µικροπωλητές έχουν δικαίωµα να υποβάλουν αίτηση για µία (1) θέση (οι 
θέσεις είναι των 2, 4, 6 και 8 µέτρων).  Από αυτούς που έχουν υποβάλει αίτηση για 
θέσεις της Α΄ Ζώνης και δεν κληρωθούν δύναται να συµµετάσχουν στην κλήρωση 
για τις θέσεις της Β΄ Ζώνης. Σε περίπτωση κενών θέσεων δεν έχουν δικαίωµα 
συµµετοχής σε επαναληπτική κλήρωση για επιπλέον θέση. 

7.  Σε περίπτωση που προκύψουν κενές θέσεις το ∆Σ θα αποφασίσει για την 
επανάληψη ή µη της κλήρωσης, µε νέες αιτήσεις που οι αντίστοιχες ηµεροµηνίες 
θα οριστούν στο ∆Σ κατά τη συνεδρίαση στις  26/1/2010. 

 

ΙΙΙ. Κατά τα λοιπά ισχύει η 544/2009 προηγούµενη απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου Καλαµάτας. 

 

ΙV. Κάνει δεκτή την εκπρόθεσµα υποβληθείσα αίτηση αναξιοπαθούντα δηµότη 
Καλαµάτας για δωρεάν χορήγηση χώρου (θέσης) στη Β΄ Ζώνη του πανηγυριού, 
αφού υπάρχει κενή θέση της κατηγορίας αυτής που προβλέπεται στον νέο 
Κανονισµό της Εµποροπανήγυρης ¨Υπαπαντής¨. 

 

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 
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 2. Αλευράς ∆ιονύσιος  

 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

 4. Γουρδέας Ανδρέας  

 5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 6. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

 7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 8. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 9. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 10. Κοσµόπουλος Βασίλειος  

 11. Κουδούνης Αργύριος 

 12. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 13. Λαγανάκος Γεώργιος 

 14. Μπάκας Ιωάννης 

 15. Μπασακίδης Νικόλαος  

 16. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

 17. Οικονοµάκου Μαρία  

 18. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 19. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 20. Σπίνος Γεώργιος  

 21. Τσερώνης Κων/νος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 25 Ιανουαρίου 2010 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


