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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  02/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  032/2010  

 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 26η Ιανουαρίου 2010, ηµέρα Τρίτη και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 02η/2010 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 22-01-2010 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) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 8) 
Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 9) Κλείδωνας Θεοφάνης, 10) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 11) Κουδούνης 
Αργύριος, 12)  Κουρκουτάς Γεώργιος, 13) Λαγανάκος Γεώργιος, 14) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 
15) Μπάκας ∆ηµήτριος, 16) Μπασακίδης Νικόλαος, 17) Οικονοµάκου Μαρία, 18) 
Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 19) Πολίτης ∆ηµήτριος και 20) Σπίνος Γεώργιος.   
 
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1)  ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος, 2) Καµβυσίδης Ιωάννης, 3) Μπάκας Ιωάννης, 4) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 5) Ράλλης 
Γεώργιος, 6) Τσακαλάκου Σταυρούλα και 7) Τσερώνης Κων/νος. 
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκε η Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου Αρτεµισίας κα Βασιλάκη 
Γεωργία 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 κ. Πολίτης λέει τα εξής: 
 

 
195 ήταν οι αιτήσεις που πληρούσαν τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόµος 
3769/2009 και το άρθρο 16. Η όλη διαδικασία έγινε σύµφωνα µε τα όσα προβλέπει 

το άρθρο αυτό, ποιοι δηλαδή έχουν δικαίωµα να συµµετάσχουν στην κλήρωση. 
Ικανοποιήθηκαν όλες οι αιτήσεις σε θέσεις της Α΄ και της Β΄ ζώνης και όπως προείπα έγιναν 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 του νόµου 3769 και αύριο θα αναρτηθούν τα 
ονόµατα και θα γνωρίζουν οι έµποροι µικροπωλητές ποια θέση παίρνει ο καθένας και τους 
παρακαλούµε αύριο να έρθουν να παραλάβουν τις άδειές τους καταβάλλοντας το ανάλογο 
ποσό.    
 
Φωνή: …. (δεν ακούγεται) 

 
Μην κάνετε διάλογο, παρακαλώ. Παρακαλώ, παρακαλώ. Ησυχία.  
Ερωτήσεις υπάρχουν;  

 
Φωνές: …..  (δεν ακούγονται)  

 
Αν ξαναπείτε έτσι θα βγείτε εκτός αιθούσης. Καταλάβατε τις σας είπα; 
Ερωτήσεις; Όχι. 

∆ιαβάστε την καταγγελία αυτή που σας έδωσαν.   
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝ.(Γραµµατέας ∆ηµοτικού Συµβουλίου):  

¨Κ α τ α γ γ ε λ ί α 
 

Βάση των νόµων 3377/05 και 3769/09 οι κληρώσεις που αφορούν τις εµποροπανήγυρεις είναι 
δηµόσιες.  
Σήµερα στην πόλη της Καλαµάτας µε αφορµή την κλήρωση για το πανηγύρι της Υπαπαντής 
προσήλθαν κατόπιν πρόσκλησης πλήθος µικροπωλητών για να παραστούν στη δηµόσια 
κλήρωση, καθότι είχαν έννοµο συµφέρον.  
Κατά παράβαση των άνω νόµων και µε εντολή του ∆ηµάρχου κου Νίκα και µε δόλιο τρόπο η 
κλήρωση έγινε µυστική, µε παρουσία ενός αγνώστου ατόµου και εµποδίζοντας τους νόµιµα 
εκλεγµένους εκπροσώπους του κλάδου, ∆ιοικητικού Συµβουλίου Οµοσπονδίας κ.λ.π. Σωµατεία, 
να παραστούν και να εξασφαλίσουν τις διαφανείς διαδικασίες για την κλήρωση.  
Η παρεµπόδιση αυτή έγινε µε προκλητικό τρόπο και κατά παράβαση καθήκοντος από την 
Αστυνοµία, χωρίς την παρουσία του Εισαγγελέα υπηρεσίας.  
Ο σκοπός του ∆ηµάρχου είναι να ευνοήσει συγκεκριµένο άτοµο το οποίο παρευρισκόταν στην 
κλήρωση ως µεµονωµένη µικροπωλητής, η οποία µάλιστα έχει καταθέσει δεκάδες ελλιπείς 
αιτήσεις.          
 

Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο …¨ 
 
Υπάρχουν κάποιες υπογραφές εδώ.    
 

ΠΟΛΙΤΗΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε ∆ήµαρχε.  
 

 
 Καλησπέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητοί συµπολίτες. Κάθε χρόνο 
έχουµε κάποια προβλήµατα, εγώ θέλω να παρακαλέσω και νοµίζω ότι εκφράζω 

και ολόκληρο το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, το πανηγύρι το οποίο το θέλοµε και το υποστηρίζοµε 
µαζί µε τις άλλες εκδηλώσεις να γίνουν µε τον καλλίτερο δυνατό τρόπο για να τιµήσουµε και 
τη θρησκευτική µέρα και τον κόσµο ο οποίο θα έρθει  εδώ. Παρά το γεγονός ότι έχουµε µία 
πολύ µεγάλη πίεση από τον εµπορικό κόσµο  της πόλης µε οµόφωνες αποφάσεις του 
Εµπορικού Συλλόγου και του Επιµελητηρίου εµείς αγαπητοί συνάδελφοι επιµένουµε να γίνεται 
το πανηγύρι γιατί είναι ταυτισµένο µε τις συνήθειες, µε τη νοοτροπία του κόσµου, ο κόσµος το 
θέλει, όχι για να ψωνίσει µόνο, διότι µπορεί να ψωνίσει στην εποχή µας από παντού, αλλά η 
ατµόσφαιρα η οποία δηµιουργείται ένας κόσµος την θέλει, να το επισκεφτεί να ψωνίσει, εν 
πάση περιπτώσει να προσθέσει το πανηγύρι κάτι στη σηµαντική αυτή µέρα.  
Ως ∆ήµαρχος και ως ∆ηµοτικό Συµβούλιο γνωρίζοµε ότι στη δύσκολη εποχή που ζούµε πολλοί 
συµπολίτες µας, αρκετές χιλιάδες, δραστηριοποιούνται ως µικροπωλητές, ξέροµε τις δυσκολίες 
που υπάρχουν, κυνηγούν το µεροκάµατο πολλές φορές δεν βγαίνει λόγω καιρικών συνθηκών. 
Και πέρυσι είχαµε κάποια προβλήµατα, τα λύσαµε δυστυχώς όχι µε τον τρόπο που έπρεπε 
εγκαίρως παρά το γεγονός ότι οι προσφυγές που κατατέθηκαν από την πλευρά των 
µικροπωλητών δεν ικανοποιήθηκαν σχεδόν καµία προσφυγή, σχεδόν όχι, καµία προσφυγή. 
Φέτος η νοµοθεσία έχει αλλάξει, ως ∆ηµοτικό Συµβούλιο πήραµε συγκεκριµένες αποφάσεις και 
ορίσαµε µία διακοµµατική επιτροπή για να κάνει τη σχετική διαδικασία. Ευχαριστώ από τη 
θέση αυτή τα µέλη αυτής της επιτροπής και τον υπηρεσιακό παράγοντα τη ∆ιευθύντρια 
Οικονοµικού την κα Ηλιοπούλου που σε υπηρεσιακό επίπεδο έχει την ευθύνη της διαδικασίας. 
Οι συνάδελφοι ως εκπρόσωποι του ∆ηµοτικού Συµβουλίου απ΄ ότι µε διαβεβαίωσαν η 
διαδικασία εξελίχθηκε απολύτως οµαλά, έδωσε ένα συγκεκριµένο αποτέλεσµα για όλες τις 
θέσεις του πανηγυριού που είναι οριοθετηµένο φέτος αφήνοντας όπως και πέρυσι ελεύθερο 
τον κεντρικό δρόµο.  
Επειδή κα Ηλιοπούλου υπάρχει ένα ζήτηµα, άκουσα έθεσαν ένα ζήτηµα τιµής και κουβέντιασα 
εδώ και µε τους συναδέλφους µέλη της επιτροπής, βεβαίως χρειάζονται κάποιες τυπικές 
διαδικασίες, δηλαδή είναι κανονιστική απόφαση και είναι οµόφωνη η κανονιστική απόφαση την 
οποία λάβαµε, να δούµε πως µπορούµε να τροποποιήσουµε  τη σχετική διαδικασία, υπάρχει 
πολιτική βούληση γι΄ αυτό, να είναι όλα σύννοµα και να επιστρέψουµε ένα ποσό, ιδιαίτερα 
όταν είναι κακές οι καιρικές συνθήκες, ενδεχοµένως να έχουµε κάτι τέτοιο, προς τους 
µικροπωλητές, να κρατήσετε µία επαφή να ξέρετε τα στοιχεία τους ώστε ένα ποσοστό, να 
δούµε ποιο θα είναι αυτό, να τους το επιστρέψουµε ώστε εντάξει να ευχαριστηθούν και αυτοί 
λίγο, αίτηµά τους είναι αυτό βασικό, και να γίνουν όλα τα πράγµατα θεωρώ καλλίτερα.  
 
Φωνή: Θα πληρώσουµε τώρα και µετά θα µας τα δώσετε; … (δεν ακούγεται) 
 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ησυχία µην µιλάτε.. 

 
Θα σας πω γιατί. Όλα τα θέµατα ρυθµίζονται εδώ µε τυπικές διαδικασίες. Πρέπει 
να είµαστε σύµφωνοι µε το νόµο. Υπάρχει το δηµόσιο λογιστικό το οποίο µας 

ελέγχει. Βεβαίως θα τηρηθούν οι διαδικασίες θα πάρετε τις αιτήσεις, θα πληρώσετε κανονικά, 
τα θεσµικά όργανα την επόµενη βδοµάδα θα συνέλθουν, η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή θα εκδώσει 
κανονιστική απόφαση και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο θα εγκρίνει, ανάλογα θα έχετε µία µείωση η 
οποία θα σας επιστραφεί πίσω. ∆ηµόσια αρχή είµαστε … 
 
Φωνή: … (δεν ακούγεται) 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:   
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι τώρα, όχι τώρα. 
 

 
Ακούστε, αυτό θα γίνει σε µία βδοµάδα από τώρα. Σε µία βδοµάδα.  
Θέλω να σας παρακαλέσω, οι καιροί είναι δύσκολοι και για την πατρίδα µας, 

κρατήστε χαµηλούς τόνους, σας παρακαλώ πολύ, βλέπετε τι γίνεται, µία Ελλάδα κατειληµµένη, 
ο ένα καταλαµβάνει τον άλλον, αυτά τα πράγµατα κάποτε θα τελειώσουν, όλων µας είναι ο 
τόπος, κάνουµε έναν αγώνα, να βγάλετε και εσείς µεροκάµατο, σας παρακαλώ, και να τιµήσετε 
µία πόλη η οποία σας καλοδέχεται και θέλει να συµµετάσχετε στη συγκεκριµένη διαδικασία. Η 
διαδικασία έχει όρους που µπαίνουν από το νόµο δεν µπαίνουν από εµάς. Μου ζήτησαν τα 
µέλη της επιτροπής λοιπόν να το δούµε το συγκεκριµένο θέµα, θα το δει και η ∆ηµαρχιακή 
Επιτροπή και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο κατά τον τρόπο που πρέπει το διαδικαστικό. Σε µία 
βδοµάδα θα έχετε µία επιστροφή όπως θα αποφασίσουν δύο Συλλογικά Όργανα, δεν µπορώ 
εγώ να προτρέχω των Συλλογικών Οργάνων, ώστε να σας ικανοποιήσουµε και αυτό το αίτηµα. 
Εµείς δεν θέλοµε να φύγετε από εδώ χωρίς να έχετε βγάλει το µεροκάµατό σας. Θέλοµε να 
έχετε βγάλει µεροκάµατο, θέλοµε να ξανάρθετε. Ε, έχοµε και καµιά φωνή και λίγο φασαρία 
δεν χάλασε και ο κόσµος. Να τηρήσοµε τους βασικούς κανόνες. Ποιος τους βάζει; Ο νόµος. Το 
νόµο να τηρήσουµε.  
 
Φωνή: ∆εν τηρείτε … (δεν ακούγεται) 

 
Ακούστε, θα σα πω κάτι. Αν δεν τηρούµε το νόµο, εµείς εδώ είµαστε ένα 
βουλευόµενο Όργανο το οποίο ελέγχεται, δεν µπορούµε να κάνουµε ότι 

θέλουµε. Και πέρυσι κάποιοι µας έλεγαν ¨∆εν τηρείτε το νόµο¨ και έγιναν προσφυγές στην …  
 
Φωνή: … (δεν ακούγεται) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μην πετιόσαστε. Θα πάρετε το λόγο.Θα σας δώσω το λόγο µετά το ∆ήµαρχο.  

 
Κάνατε προσφυγές και απορρίφθηκαν όλες. Εντάξει; 
Κύριε Πρόεδρε να δώσετε και στην εκπροσώπησή τους το λόγο. 

 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Βεβαίως. 
 

 
Εδώ συµπολίτες είµαστε, τις καλλίτερες των διαθέσεων έχοµε, σας παρακαλώ 
τιµήστε µία πόλη η οποία εδώ θεωρεί ότι κάνετε και εσείς µία έντιµη δουλειά και 

πρέπει να βγάλετε ένα µεροκάµατο. Με χαµηλούς τόνους νοµίζω ότι θα βοηθήσει το πανηγύρι 
το ίδιο. Όταν µας βλέπουνε οι Μεσσήνιοι ότι υπάρχει µια κατάσταση αλαλούµ και γίνεται το 
έλα να δεις, µην νοµίζετε ότι αυτό είναι το καλλίτερο ώστε να έρθουν στο πανηγύρι  να 
ψωνίσουν. Ή µη θεωρείτε ότι είναι το καλλίτερο για το πανηγύρι όταν στην πόλη, όπως σε 
κάθε  πόλη, έχουµε φωνές από τα Συλλογικά Όργανα, τα Επιµελητήρια, τους Εµπορικούς 
Συλλόγους, τις παραγωγικές τάξεις.  
Λοιπόν εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε παρόντες, σας βεβαιώνω ότι διακοµµατικά 
κάναµε ότι ήταν δυνατόν βάσει του νόµου. Εδώ δηµοτικοί σύµβουλοι έκαναν τη διαδικασία δεν 
την έκανε ο ∆ήµαρχος, η ∆ιευθύντρια Οικονοµικών έχει 30 χρόνια υπηρεσία, είναι έντιµη 
υπάλληλος. Να συνεννοηθούµε ως συµπολίτες.  
Ακούστε, µας φάγανε οι φωνές, µας φάγανε οι καταλήψεις, µας έφαγε ο ένας εναντίον του 
άλλου. Ας τελειώσουν αυτά. Εµείς και ως ∆ηµοτικό Συµβούλιο θα σας βοηθήσουµε, θα είµαστε 
παρόντες εκεί, θα καλέσοµε τον κόσµο να έρθει να ψωνίσει και να σας βοηθήσει αλλά  ας 
τηρήσουµε κάποια διαδικασία.  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 



Συνεδρίαση :02/2010                                 Τρίτη 26/01/2010 ΑΠΟΦΑΣΗ  032/2010 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  5 

 
Ησυχία, ησυχία, ησυχία παρακαλώ. 
Κύριε ∆ήµαρχε ευχαριστώ πάρα πολύ.  

Όνοµα, Επώνυµο, τι εκπροσωπείτε. 
 
Ονοµάζοµαι Μέλλος Σταµάτης, εκπροσωπώ το Συνδικάτο Μικροπωλητών Ελλάδος 
και την Οµοσπονδία Μικροπωλητών Ελλάδος.  

Καταρχήν κ. ∆ήµαρχε είπατε στην πόλη που µας φιλοξενείτε. Σας ευχαριστώ που µας φιλοξενεί 
ο καλαµατιανός λαός, τη δείχνει κάθε χρόνο ψωνίζοντας από το πανηγύρι µας την αγάπη του, 
εσείς δεν µας φιλοξενείτε όµως.     
Εδώ έγινε  µία κλήρωση όπως είπε ο Αντιδήµαρχος που ήτανε καραµπινάτα παράνοµη και θα 
σας εξηγήσω το λόγο. Η κλήρωση γίνεται παρουσία αυτών που είναι να κληρωθούνε, των 
ενδιαφεροµένων. Λοιπόν τι έγινε σ΄ αυτή την περίπτωση: Όπως ήτανε και δηµοτικοί 
σύµβουλοι εκεί πέρα και είδανε, αντιδηµοκρατικά, αντισυνταγµατικά λαµβάνει εντολές η 
Ελληνική Αστυνοµία και µας φράζει το δρόµο. Μέσα στη κλήρωση συµµετέχει µόνο µία, που 
να σας πούµε και την αλήθεια αυτή η µία πριν τρεις ώρες κάπου έπινε καφέ µε ένα δηµοτικό 
σύµβουλο.  
Κύριε ∆ήµαρχε είπατε ότι δεν δικαιωθήκανε οι προσφυγές µας πέρυσι. ∆εν δικαιωθήκανε γιατί 
ήτανε ληξιπρόθεσµες και ήτανε Περιφερειάρχης Νέα ∆ηµοκρατία κ. ∆ήµαρχε, γι΄ αυτό δεν 
δικαιωθήκαµε.  
 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Γιατί η Νέα ∆ηµοκρατία … (δεν ακούγεται)  

 
Και εγώ Νέα ∆ηµοκρατία είµαι και καταλαβαινόµαστε τι λέµε. Πολιτικά 
καταλαβαινόµαστε τι λέµε.    

Λοιπόν εδώ σήµερα κατά την άποψή µας σας συνδικαλιστές νοµίζω ότι προσβληθήκαµε όσο 
τίποτε άλλο, θυµηθήκαµε, επειδή εγώ είµαι µικρότερος δεν το θυµάµαι είµαι µικρός, οι άλλοι 
συνάδελφοί µου θυµηθήκανε άλλες εποχές  µε αστυνοµικό κράτος που το καταδικάζουµε.  
 
Φωνή: …. (δεν ακούγεται)   
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μην διακόπτετε.  

 
Εµείς κ. ∆ήµαρχε από τη στιγµή που υπάρχει εδώ πέρα σύσσωµο το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο, οι τρεις – τέσσερις επικεφαλής, πόσο είναι το ∆ηµοτικό σας Συµβούλιο 

δεν ξέρω, των παρατάξεων, θέλουµε να πάρετε µία απόφαση τώρα, µπορείτε να την πάρετε, 
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο είναι το ανώτερο Όργανο του ∆ήµου, και της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής 
είναι ανώτερο το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, και να πάρετε µία νέα απόφαση που είναι εκτελεστέα 
από τώρα τα χρήµατα να µειωθούν στο 40% γιατί κ. ∆ήµαρχε δεν γίνεται 4 µέτρα 500 €, 
ναρκωτικά να πουλάµε δεν µπορούµε να αντεπεξέλθουµε σε µία παγκόσµια οικονοµική κρίση. 
Ναρκωτικά να µας αφήσετε να πουλάµε δεν θα µπορούµε να σας πληρώσουµε.  Αν θέλετε να 
δείξετε πόσο φιλόξενοι είστε, τώρα µπορείτε να πάρετε µία απόφαση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
και να µας κάνετε µείωση 40%. Εµείς ως µικροπωλητές θα αγωνιστούµε, παρόλο που βάζετε 
φραγµούς µε την αστυνοµία … Και να σας πω κάτι κ. ∆ήµαρχε; Θα πρέπει σ΄ αυτήν την πόλη 
να ερχόµαστε να διεκδικούµε τα αυτονόητα δηλαδή για τον κλάδο µας µε δικηγόρο. Αυτό κάθε 
χρόνο µας κάνετε, να φέρνουµε και δικηγόρο για να λέµε έλα να µας υπερασπιστείς σαν 
συνδικαλιστές γιατί εκεί πέρα από τα σκαλιά και µέσα είναι άλλο καθεστώς. ∆εν το έχω 
ξαναντιµετωπίσει στη ζωή µου αυτό το πράγµα. Με 52 ∆ηµαρχίες συνεργαζόµαστε σε όλη την 
Ελλάδα, αυτό που έχω συναντήσει σ΄ αυτήν την πόλη, το αποφασίζω και διατάζω δεν το έχω 
συναντήσει. Εµείς είµαστε ενωµένοι φέτος, γιατί πέρυσι δεν ήµασταν ενωµένοι, µε την 
Οµοσπονδία, φέτος είµαστε ενωµένοι, είµαστε µια γροθιά, το πανηγύρι θα γίνει και θα µεταβεί 
αύριο 3µελής επιτροπή στην Κωνσταντινούπολη να βρούµε τον Πατριάρχη. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΜΕΛΛΟΣ:  

ΜΕΛΛΟΣ:  

ΜΕΛΛΟΣ:  
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Ευχαριστώ.Ποιος άλλος θέλει να µιλήσει; Ποιος άλλος κύριος  θέλει να µιλήσει;  
Θέλετε να µιλήσετε;  

 
Φωνή: Μάλιστα. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όνοµα, επώνυµο, τι εκπροσωπείτε.   

 
Λέγοµαι Πετροβελίδης Μιχάλης και είµαι Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας 
Οµοσπονδίας Υπαίθριων Επαγγελµατιών.  

Στα χέρια µου έχω την Κ163 στις 16-1-2008 του Υπουργείου Ανάπτυξης και λέει, κοινοποιείται:  
 
Υπουργείο Εσωτερικών 
∆ιεύθυνση Οργανισµών και Λειτουργία ΟΤΑ 
µε την παράκληση να κοινοποιηθεί στους ∆ήµους – Κοινότητες της Χώρας. 
 
Πιστεύουµε ότι αυτό το χαρτί έχει κοινοποιηθεί.  
Τα δικαιολογητικά που ζήταγε η επιτροπή σας ήτανε η έναρξη η οποία ρητώς βάσει αυτής της 
Κ1 αναφέρει ότι: ¨Σηµειώνουµε ότι σε καµία από τις παραπάνω κατηγορίες ενδιαφεροµένων, η 
προσκόµιση µόνο της βεβαίωσης της έναρξης εργασιών φυσικού προσώπου επιτηδευµατία από 
οποιαδήποτε ∆ΟΥ της χώρας δεν είναι επαρκές δικαιολογητικό για να χορηγηθεί η σχετική 
άδεια συµµετοχής.¨ Όπως επίσης αναφέρει ότι όποιος θέλει να πάρει µέρος στη θρησκευτική 
εµποροπανήγυρη πρέπει να έχει άδεια υπαίθριου πωλητή. Σας δηλώνουµε ότι από τις 200 
τόσες αιτήσεις που υπήρχανε, υπήρχανε µόνο 5 άδειες τέτοιες, όλες οι υπόλοιπες 195  το 
δικαιολογητικό που ζητάγατε και που η επιτροπή έκρινε έτσι θέλω παρανόµως, ήτανε η έναρξη 
της ∆ΟΥ. Αν εσείς τη βλέπετε αυτή πλήρη και νοµική διαδικασία, εµείς δεν έχουµε να πούµε 
τίποτε άλλο.  

 
Σας ευχαριστώ.  
Παρακαλώ ησυχία, ησυχία.  

Ο κ. Αλευράς.  
 

 
Κύριε Πρόεδρε, το πανηγύρι της Υπαπαντής είναι µία θρησκευτική και ευρύτερη 
αναφορά για τους πολίτες της Καλαµάτας, για τους επισκέπτες, ακόµα ακόµα και 

για τους δραστηριοποιούµενους εξαιτίας και µε αφορµή τις ηµέρες διεκδικώντας το θεµιτό και 
αναγνωρίσιµο οικονοµικό τους συµφέρον. Εκείνο που έχει σηµασία ως ∆ηµοτικό Συµβούλιο και 
θέλω αυτό στους αγαπητούς φίλους που θα λειτουργήσουν στο χώρο της πανηγύρεως, 
µάλιστα µε πολλούς απ΄ αυτούς γνωριζόµαστε, ο κ. Πρόεδρος ο πρώτος που έλαβε το λόγο, ο 
κ. Μέλλος, είναι και άνθρωπος της αυτοδιοίκησης, εποµένως του υπενθυµίζω του Σταµάτη και 
το γνωρίζει καλά ότι εµείς ως πολιτικό όργανο οφείλουµε προεχόντος να στηρίξουµε τη 
διαφάνεια και τη νοµιµότητα ασφαλέστατα, ταυτόχρονα να υπηρετήσουµε το συµφέρον της 
πόλης που εκφράζεται δια του συµφέροντος του ∆ήµου Καλαµάτας, δηλαδή να διατηρήσει την 
ευνοµία την διαφάνεια και την εντιµότητα σε όλο το χώρο, ταυτόχρονα µέσα από αυτά τα 
εχέγγυα να υπηρετηθεί το συµφέρον και των επισκεπτών και των αγοραστών αλλά και το 
συµφέρων των δραστηριοποιουµένων επαγγελµατικά. Έχω την αίσθηση, επειδή υπήρξε η 
επιτροπή αυτής της σύνθεσης, διαπαραταξιακή, µε τη συνδροµή υπηρεσιακών παραγόντων, 
θέλω να κάνω έκκληση και στην λογική και στο θυµικό των φίλων µικροπωλητών ότι έτσι 
πορευόµαστε, θα γίνει  µε αυτούς τους όρους, η διαφάνεια και η καθαρότητα των όρων έχει 
συµβεί είναι δεδοµένη, κράτησα από την παρέµβαση του κ. ∆ηµάρχου αλλά και από την 
έκκληση τη δική σας εξαιτίας της κρίσεως µια διαφορετική καλλίτερη αντιµετώπιση του 
οικονοµικού συµφέροντός σας που προκύπτει µέσα και από την µείωση, την συµβατή, την 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΠΕΤΡΟΒΕΛΙ∆ΗΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΑΛΕΥΡΑΣ: 
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οµόφωνη µείωση του ποσού της µίσθωσης  και θέλω µε αυτές τις κουβέντες και µε αυτήν τη 
λογική να σας καλέσω να συµπράξουµε στην διοργάνωση του πανηγυριού, βεβαιωθείτε ότι το 
συµφέρον σας υπηρετείται, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή του ∆ήµου 
Καλαµάτας θα συνεκτιµήσει το δυσµενές οικονοµικό περιβάλλον που γίνεται το πανηγύρι και 
νοµίζω, και εγώ δεν µπορώ να προκαταλάβω όµως σας εκφράζω την προσωπική µου θέση ότι 
εγώ θα συνταχθώ µε τη µείωση του κοστολόγιου της µίσθωσης  και νοµίζω ότι µπορούµε να 
πάµε οµόφωνα, οµόθυµα χωρίς εξάρσεις κ.λ.π. 

 
Ευχαριστώ. 
Ο κ. Κοσµόπουλος. 

 
 
Εγώ δεν έχω να πω πολλά, θέλω να διαβεβαιώσω το Σώµα και τους 
αγαπητούς µικροπωλητές ότι η διαδικασία ήτανε από πλευράς κλήρωσης 

άψογη.  
Έχουµε απόλυτη εµπιστοσύνη σαν δηµοτικοί σύµβουλοι και οφείλουµε να έχουµε στην 
υπηρεσία όπως αυτή εκφράζεται ότι ο έλεγχος των δικαιολογητικών έχει γίνει µε τον καλλίτερο 
δυνατό τρόπο.  
Από εκεί και ύστερα, σας το είπα και προηγουµένως κ. ∆ήµαρχε, κάνω και εγώ µια έκκληση να 
βρούµε µία λύση να µειωθεί η τιµή κατάληψης της ζώνης. Νοµίζω ότι αύριο το πρωί  µε µία 
διαβούλευση η µπορεί να γίνει µεταξύ εσάς, την επίτροπο ή την Περιφέρεια και παίρνοντας µία 
απόφαση σήµερα, αν την δούµε, να µην ξεκινήσουν οι άνθρωποι, αν υπάρχει η δυνατότητα 
αυτή να υπερκεράσουµε λόγω της ειδικής κατάστασης. Άλλωστε η διαβούλευση που πιθανόν 
να απαιτείται γίνεται τώρα. Και οι διαβουλευόµενοι ποιοι είναι; Είµαστε εµείς σαν ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο και οι µικροπωλητές, δεν είναι κάποιοι άλλοι µε τους οποίους χρειάζεται να γίνει 
αυτή η διαβούλευση. Άρα λοιπόν εάν µπορούµε να ξεπεράσουµε το σκόπελο της ∆ηµαρχιακής 
Επιτροπής, από αύριο το πρωί να υπάρχει αυτή µείωση, αν θα είναι 40 ή 30 να προχωρήσουµε. 
 
(χειροκροτήµατα) 

 
Ευχαριστώ. 
Κύριε ∆ήµαρχε µπορούµε να ξεπεράσουµε το σκόπελο;  

 
 
Κοιτάξτε, καταρχήν είµαστε έτοιµοι οι άνθρωποι όλοι και όταν λέµε κάτι αυτό το 
εννοούµε, ιδιαίτερα ως ∆ηµόσια Αρχή. Αύριο το πρωί θα γίνει µία σύσκεψη πριν 

αρχίσουν να πληρώσουνε. Κυρία Ηλιοπούλου θα έχουµε µία επικοινωνία µε την Περιφέρεια και 
µε τον επίτροπο. Οι κανονιστικές αποφάσεις και οι αποφάσεις που έχουνε οικονοµικό 
αντικείµενο δεν είναι ζητήµατα τα οποία τα αποφασίζουµε µόνοι µας, ελεγχόµαστε µέχρι ευρώ, 
και δεν είναι δυνατόν να παρασύρουµε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να πάρει µία απόφαση η οποία 
ενδεχοµένως να µην είναι σύννοµη. Εκείνο το οποίο έχω να σας ζητήσω είναι το εξής: Να µε 
εξουσιοδοτήσετε να χειριστώ το θέµα σε επίπεδο και Περιφέρειας  και Επιτρόπου και στην 
περίπτωση που είναι δυνατόν να ξεπεράσουµε το σκόπελο της κανονιστικής απόφασης, αύριο 
κιόλας να πάρουµε µία απόφαση µείωσης. Αύριο κιόλας. Θα επικοινωνήσω εγώ αύριο το πρωί 
µε τους επικεφαλής των παρατάξεων και ως προς το ύψος της µείωσης και ως προς τις 
διαθέσεις του Επιτρόπου και της Περιφέρειας … 
 
ΜΕΛΛΟΣ: Να το ακούσουµε και εµείς το ύψος κ. ∆ήµαρχε.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θα το µάθετε αύριο. 
 
ΜΕΛΛΟΣ: Τώρα… 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν µπορεί τώρα, αφού έχει διαβούλευση.  

 
Λοιπόν βλέπετε … Ακούστε, το πόσο …. 
Άκουσε  κ. Μέλλο, βλέπετε το πόσο καλή διάθεση υπάρχει από τη δική µας την 

πλευρά.  
Ακούστε, ούτε υποχωρητικότητα είναι στις πιέσεις ούτε στο επιθετικό πνεύµα το υπάρχει 
υπάρχει υποχώρηση από το θεσµικό όργανο ή από τη ∆ηµοτική Αρχή. Σε αυτά τα πλαίσια 
λοιπόν αύριο το πρωί θα καλέσω τους επικεφαλής των παρατάξεων, εξουσιοδοτηµένος από το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο θα κάνουµε µία διαβούλευση, µία ανοικτή συνεργασία µε τον Επίτροπο 
και µε την Περιφέρεια και θα φτάσουµε σε ένα αποτέλεσµα το οποίο θα σας ικανοποιεί, αυτό 
σας το λέγω µε βεβαιότητα, και να κλείσει το θέµα εδώ σας παρακαλώ.  
Εύχοµαι να µπορέσοµε να συνεννοηθούµε µε τις υπερκείµενες αρχές, εάν δεν γίνει αυτό, όχι 
δεν υπάρξει µείωση θα υπάρξει σε υστερότερο χρόνο, θα κανονίσουµε τη διαδικασία που 
προβλέπει ο νόµος, ∆ηµαρχιακή Επιτροπή, κανονιστική απόφαση, και ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
Ελπίζω να τα ξεπεράσουµε.  
 
ΜΕΛΛΟΣ: Την απόφαση θα την πάρετε σήµερα κ. ∆ήµαρχε, για τη µείωση;  
 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Αύριο το πρωί.  

 
Αύριο το πρωί. 
Λοιπόν, δεν έχουµε τίποτε άλλο; Με τη δέσµευση που είπε ο κ. ∆ήµαρχος, 

εξουσιοδοτούµε τον κ. ∆ήµαρχο… 
 
 Εξουσιοδοτούµε τον κ. ∆ήµαρχο να κάνει τις διαβουλεύσεις µε την 
Περιφέρεια, τον Επίτροπο και να δούµε τον τρόπο και θα συζητήσουµε 

αύριο πρωί  την µείωση η οποία θα είναι κοντά σε αυτά που είπατε δεν θα είναι πολύ µακριά.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Η εισήγηση οµόφωνα µε την παρατήρηση αυτή.  
 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Θα δούµε, για το δεύτερο µέρος θα το δούµε.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Με την παρατήρηση αυτή.  
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόµενα καθώς επίσης και τις διατάξεις του Ν. 3769/2009,  
 

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

Ι. Επικυρώνει τα αποτελέσµατα της κλήρωσης των θέσεων τοποθέτησης στην 
εµποροπανήγυρη της θρησκευτικής εορτής της ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ, 
που διενεργήθηκε από τη διαπαραταξιακή επιτροπή, η οποία είχε συσταθεί γι’ 
αυτό το σκοπό µε την υπ΄ αριθµ. 544/2009 προηγούµενη απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας. 

 

ΙΙ. Χορηγεί άδεια συµµετοχής στην εµποροπανήγυρη της θρησκευτικής εορτής της 
ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ, αναλυτικά στους παρακάτω δικαιούχους σύµφωνα 
µε το αποτέλεσµα της εν λόγω κλήρωσης:  

 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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ΘΕΣΕΙΣ   ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΕΙΣ   ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΕΙΣ   ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1 38 74 35 
ΣΙΤΕΛΗ-

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 
ΒΑΣ/ΚΗ 

2 39 

18 ΛΑΣΚΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

75 

3 40 76 

4 

1 
ΤΣΙΡΚΑΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

41 
19 

ΚΟΛΩΝΗΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 77 

36 ΓΚΙΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

5 42       

6 43 78 

7 

2 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆ΗΣ 

ΠΑΥΛΟΣ 
44 

20 ΣΑΜΟΥ ΜΑΡΙΑ 

79 
37 

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

      45 80 

8 46 
21 

ΚΑΛΥΒΑΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 81 

38 
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ 

ΚΩΝ/ΝΟΣ 

9 
3 

∆ΑΜΙΓΚΟΣ 
ΦΩΤΙΟΣ       82 

10 47 83 
39 

ΟΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ 
ΙΩΑΝΝΑ 

11 
4 ΚΟΝΤΖΟΣ ΟΥΛΙΝΑ 

48 
22 

ΜΠΟΥΡΜΠΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 84 

12 49 85 
40 ΠΑΓΩΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 

13 
5 ΛΑΚΟ ΕΛΤΟΝ 

50 
23 

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 86 

14 51 87 
41 

ΚΟΥΣΤΟΥΛΙ∆ΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

15 
6 ΚΙΟΥΡΑ ΟΥΡΑΝΙΑ 

52 
24 

ΑΡΧΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΙΣΑΑΚ 88 

16 53 89 
42 ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

17 
7 

ΣΙΛΚΑΟΥΣΚΑ 
ΕΛΕΝΗ 54 

25 ΚΡΙΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
90 43 

ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

18 55       

19 
8 ΕΛ-ΣΑΓΙΕΝΤ ΑΛΗ 

56 
26 ΚΟΛΛΙΑ ΟΥΡΑΝΙΑ 

91 

20 57 92 
44 

ΜΠΙΛΑΛΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

21 
9 

ΜΗΤΣΑΚΙ∆ΗΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 58 

27 ΓΚΡΕΜΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 
93 

22 59 94 
45 SHAHOUD MAHER 

23 
10 

ΛΙΟΥΤΑΣ 
ΣΤΕΡΓΙΟΣ 60 

28 ΜΠΑΡΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
95 

24 61 96 
46 

ΠΕΡΧΑΝΙ∆ΗΣ 
ΤΖΩΝΗΣ 

25 
11 

PASKAL 
VYACHESLAV 62 

29 
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ 

ΘΕΟΦΑΝΗΣ 97 

26       98 
47 

∆ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

27 
12 ΛΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 

63 99 

28 64 
30 

ΚΑΡΤΣΟΥΝΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 100 

48 
ΓΙΑΝΑΚΑΚΗ 
∆ΑΜΑΣΚΗΝΗ 

29 
13 

ΠΟΛΙΟΥ∆ΑΚΗΣ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 65       

30 66 
31 

ΚΑΜΠΛΥΑΥΚΑΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 101 

31 
14 

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 67 102 

49 
ΛΙΟΥΤΑΣ 

∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ 

32 68 
32 SIMO MERI 

103 

33 
15 ΤΣΙΠΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 

69 104 
50 

∆ΡΑΓΟΥΤΣΟΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

34 70 
33 

ΚΛΗΜΕΝΙ∆ΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΑ 105 

35 
16 

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 71 106 

51 ΓΙΑΝΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 

36 72 
34 

ΤΖΑΒΑΡΑΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 107 

37 
17 

ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 73 35 

ΣΙΤΕΛΗ-
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 

ΒΑΣ/ΚΗ 
108 

52 
ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙ∆ΗΣ 

ΑΓΓΕΛΟΣ 
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109 143 179 

110 
53 

ΤΣΩΝΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 144 

69 
ΓΙΑΝΑΚΑΚΗΣ 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 180 

84 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

      145 181 

111 146 
70 ΒΛΑΧΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 

182 
85 

ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

112 
54 SULKO ILIR 

147 183 

113 148 184 
86 ΟΥΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

114 
55 

ΤΣΑΚΙΡΗΣ 
ΚΥΡΙΑΚΟΣ 149 

71 
ΒΕΛΕΣΙΩΤΗΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

      

115       185 

116 
56 ΤΟΤΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 

150 186 
87 

ΚΟΝΤΖΟΥ 
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ 

      151 187 

117 152 188 
88 

ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ 
ΜΑΡΙΟΣ 

118 
57 ΑΒΒΑΚΙΑΝ ΠΕΤΡΟΣ 

153 

72 ΧΟΤΖΑΙ ΓΚΕΝΣΙ 

189 

119 154 190 
89 

ΜΠΡΙΝΤΖΗΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

120 
58 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 
ΕΛΕΝΗ 155 

73 
ΓΙΑΝΑΚΑΚΗ 
ΜΑΡΙΑΝΘΗ 191 

121 156 192 
90 

ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆ΗΣ 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 

122 
59 

ΑΣΤΕΡΗΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 157 

74 ΑΝΤΩΝΙΑ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ 
193 

      158 194 
91 

ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ 
ΣΤΑΥΡΟΣ 

123 159 
75 ΠΙΠΕΡΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 

195 

124 
60 

ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΗΣ 
ΗΛΙΑΣ 160 196 

92 ΤΡΟΦΙΝ ΕΛΕΝΑ 

125 161 
76 

∆ΡΟΣΙΝΟΣ 
ΤΡΥΦΩΝΑΣ 197 

126 
61 

ΓΟΥΣΙΑΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ       198 

93 ΧΟΤΖΑΣ ΗΛΙΑΣ 

127 162 199 

128 
62 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 
ΙΩΑΝΝΑ 163 200 

94 
ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΕΑΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

129 164 

77 ΠΑΝΑΣΕΝΚΟ ΟΛΓΑ 

201 

130 
63 

ΖΑΧΑΡΙΟΥ∆ΑΚΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 165 202 

131 166 203 

132 
64 ΧΑΛΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 

167 204 

95 
ΚΙΟΥΡΑΣ 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

133 168 

78 
ΜΑΝΩΛΗΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

      

134 
65 ΛΑΝΠΡΟΥ ΗΛΙΑΣ 

169 205 

135 170 
79 ΧΙΟΥΤΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 

206 
96 ΧΟΤΖΑΙ ΑΣΤΡΙΤ 

136 171 207 

137 172 
80 

ΓΕΡΑΣΚΛΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 208 

97 
ΜΠΑΡΚΑΣ 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 

138 

66 
ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

173 209 

139 174 
81 

ΧΑΛΙΩΤΗΣ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ 210 

140 
67 ΡΟΥΜΑΝΟ ΙΛΙΡ 

175 211 

98 ΧΙΟΥΤΕΑ ΜΑΡΙΑ 

141 176 
82 

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 212 

142 
68 

ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 177 213 

99 ΖΙΑΚΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 

      178 
83 ΜΑΝΕΛΗ ΑΝΤΩΝΕΤΑ 
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214 250 286 132 
ΑΛΤΙΚΑΤΙ∆ΟΥ  
ΣΕΡΑΦΕΙΜΑ 

215 

100 
ΚΩΤΣΙ∆ΟΥ 
ΧΡΥΣΟΥΛΑ 

251 

117 ΑΛΕΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

287 

216 252 288 

217 
101 

ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 253 

118 
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ 

ΦΡΟΣΩ 289 

133 ΓΙΩΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

218 254       

219 
102 

ΣΑΡΟΥΡΟΓΛΟΥ 
ΓΑΛΗΝΑ 255 290 

220 256 291 
134 

ΖΑΧΑΡΙΑ∆ΗΣ 
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 

221 
103 

ΚΕ∆ΙΚΟΓΛΟΥ 
ΑΝΤΩΝΙΑ 257 

119 ΜΑΣΙΖΑ ΜΩΧΑΜΕΤ 

292 

222       293 
135 

ΚΟΥΣΤΟΥΛΙ∆ΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

223 
104 

ΤΣΑΚΟΥΤΗ 
ΚΑΛΛΙΟΠΗ 258 294 

      259 
120 

ΑΝ∆ΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 295 

136 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΟΥ 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

224 260 296 

225 
105 

ΚΑΡΑΚΑΣΙΛΙΩΤΗΣ 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 261 

121 
∆ΕΛΑΒΙΝΙΑΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 297 

137 ΚΑΡΑΛΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ 

226 262 298 

227 
106 ΤΡΕΒΛΟΥ ΖΩΗ 

263 
122 

ΜΑΥΡΙ∆ΗΣ 
ΧΑΡΑΛΑΛΑΜΠΟΣ 299 

138 ΠΟΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

228 264 300 

229 
107 

ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 265 301 

139 
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

230 266 

123 ΤΣΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

302 

231 
108 

ΚΑΡΤΣΑΓΚΟΥΛΗΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 267 303 

232 268 
124 

ΜΟΥΖΑΚΗΣ 
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 304 

140 
ΚΟΥΣΚΟΥΝΗ-ΚΑΡΑΛΗ 

ΣΩΤΗΡΙΑ 

233 
109 

ΝΤΟΛΟΣ 
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 269       

234 270 
125 ΣΥΜΕΩΝΙ∆ΟΥ ΦΕΝΙΑ 

305 

235 271 306 
141 

ΤΣΙΚΙΡΙ∆ΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

236 

110 ΛΙΑΓΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

272 
126 ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΟΥ ΣΟΦΙΑ 

307 

237       308 
142 ΕΜΝΤΑΝΤΟΥΛ ΙΣΛΑΜ 

238 
111 

ΚΑΛΑΝΤΩΝΗ 
ΜΑΡΙΑ 273 309 

239 274 310 
143 

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

240 
112 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 275 311 

      276 

127 ΜΠΡΑΧΙΜΙ ∆ΟΥΡΙΜ 

312 
144 

ΒΑΛΙΑΝΟΣ 
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 

241 277 313 

242 278 
128 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 314 

145 ΛΙΝΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

243 

113 
ΛΑΜΠΟΥΡΑ 

ΑΡΓΥΡΟ 

279       

244 280 
129 ΜΑΛΑΧΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 

      

245 
114 

ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ 281       

246 282 
130 

ΘΩΜΑΣ 
ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ       

247 
115 ΛΑΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

283       

248 284 
131 ΟΥΝΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

      

249 
116 

ΜΠΙΛΗΣ 
ΘΕΟΦΑΝΗΣ 285 132 

ΑΛΤΙΚΑΤΙ∆ΟΥ  
ΣΕΡΑΦΕΙΜΑ 
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315 352 388 

316 353 
162 ΜΑΣΙΟΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ 

389 
180 

ΚΟΛΩΝΗΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

317 354 390 

318 

146 
ΚΑΡΑΚΑΣΙΛΙΩΤΗ 
ΘΕΟ∆ΩΡΟΥΛΑ 

355 
163 ΝΤΑΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 

391 
181 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆Η 
ΕΛΕΝΗ 

319 356 392 

320 357 
164 

ΜΑΡΚΙ∆ΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 393 

182 
ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 

321 

ΑΜΕΑ   

358 394 

322 359 
165 ΜΑΝΩΛΗ ΕΥΠΡΑΞΙΑ 

395 
183 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

323 
147 QENDRO LEONORA 

360 396 

324 361 
166 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΜΑΡΙΑ  397 

184 ΚΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

325 
148 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΧΡΙΣΤΙΝΑ 362 398 

326 363 
167 

ΤΣΤΑΣΟΥΛΑΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 399 

185 ΨΥΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

327 
149 

ΚΑΡΑΚΑΣΙΛΙΩΤΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 364 400 

328 365 
168 

ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΝ∆ΡΕΑΣ 401 

186 ΓΙΩΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

329 
150 

ΤΣΙΟΤΡΑΣ Γ. &ΣΙΑ 
Ε.Ε, 366 402 

330 367 
169 ΓΚΙΝΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

403 
187 BRAHIMI EDUART 

331 
151 

ΠΛΑΚΙΑΣ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ 368 404 

332 369 
170 

ΤΣΙΤΙΡΙ∆ΟΥ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 405 

188 
ΤΣΑΠΟΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

333 
152 

ΚΑΡΑΚΑΣΙΛΙΩΤΗΣ 
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ       406 

334 370 407 
189 

ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 
ΠΑΡΘΕΝΑ 

335 
153 

ΜΑΡΤΙ∆ΗΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 371 

171 
ΜΑΝ∆ΡΑΚΗΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 408 

336 372 409 
190 ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

337 
154 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆Η 
ΝΑΤΑΛΙΑ 373 

172 
ΜΑΜΑΛΗΣ 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ 410 

338 374 411 
191 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 

339 
155 

ΤΖΑΒΑΡΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 375 

173 
ΤΣΑΚΟΥΤΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 412 

340 376 413 
192 ΛΟΥΛΑΣ ΚΛΙΤΩΝ 

341 
156 ΜΑΡΙΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

377 
174 

ΚΟΙΝΤΟΣΗ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 414 

342 378 415 
193 

∆ΕΡΒΗΣΗ 
ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ 

343 
157 

ΙΒΑΜΟΒΑ 
ΛΙΟΥΝΤΜΙΛΑ  379 

175 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΙΛΙΑΝΑ 
416 

344 380 417 
194   

345 
158 

ΚΟΥΤΑΛΗ 
ΣΜΑΡΑΓ∆Α 381 

176 
ΚΟΤΡΟΖΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 418 

346 382 419 
195   

347 
159 ΜΑΚΡΗ ΙΩΑΝΝΑ 

383 
177 

ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙΩΤΗΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 420 196 ∆ΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

348 384 421 

349 
160 

ΑΛΙΜΠΡΑΝΤΗΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 385 

178 
ΜΑΜΑΚΗΣ 

Α∆ΑΜΑΝΤΙΟΣ 422 

350 386 423 

197 
ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

351 
161 

MAKTABI 
MOHAMAD 387 

179 
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ       
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ΙΙΙ. Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο Καλαµάτας για τη διερεύνηση του τρόπου και της 
διαδικασίας που απαιτείται για µείωση του τέλους χρήσης του χώρου της 
εµποροπανήγυρης.  

 
           
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. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 6. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

 7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 8. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 9. Κοσµόπουλος Βασίλειος  

 10. Κουδούνης Αργύριος 

 11. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 12. Λαγανάκος Γεώργιος 

 13. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 14. Μπάκας ∆ηµήτριος  

 15. Μπασακίδης Νικόλαος  

 16. Οικονοµάκου Μαρία  

 17. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 18. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 19. Σπίνος Γεώργιος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 17 Φεβρουαρίου 2010 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 
 
 
 
 
 
                                                                       

 


