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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  17/2009 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  287/2009  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 09η Ιουλίου 2009, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:30 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 17η/2009 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 03-7-2009 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 (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 286 απόφαση), 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 290 απόφαση), 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) 
Ηλιόπουλος Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 307 απόφαση), 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 
10) Καµβυσίδης Ιωάννης, 11) Κλείδωνας Θεοφάνης, 12) Κοσµόπουλος Βασίλειος 13) 
Κουδούνης Αργύριος, 14) Κουρκουτάς Γεώργιος, 15) Λαγανάκος Γεώργιος, 16) Μιχαλόπουλος 
Σωτήριος, 17) Μπάκας ∆ηµήτριος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 286 απόφαση), 18) Μπάκας 
Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 307 απόφαση), 19) Μπασακίδης Νικόλαος, 20) 
Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 290 απόφαση), 21) Παπαµικρούλης 
Παναγιώτης, 22) Πολίτης ∆ηµήτριος, 23) Ράλλης Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 293 
απόφαση),  24) Σπίνος Γεώργιος, 25) Τσακαλάκου Σταυρούλα (προσέλευση στην υπ’ αριθµ. 
282 απόφαση και αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 293 απόφαση) και 26) Τσερώνης Κων/νος 
(αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 282 απόφαση).   
 
 
∆εν παραβρίσκεται, αν και κλήθηκε νόµιµα, η δηµοτική σύµβουλος κα Οικονοµάκου Μαρία.  
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) 
Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος, 2) Σπερχογείας, κ. Περρωτής Παναγιώτης, 3) Βέργας κ. 
Χειλάς Ευάγγελος και 4) κ. Καρβελίου κ. Χρυσοµάλης Ιωάννης επειδή στην ηµερήσια διάταξη 
περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά ∆ιαµερίσµατα.  
 
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, απουσία του ∆ηµάρχου Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. 
Νίκα, ο οποίος κλήθηκε νόµιµα αλλά δεν παραβρίσκεται στην έναρξη της συνεδρίασης επειδή 
παρίστατο σε προγραµµατισµένη εκδήλωση και προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια 
της κατάθεσης ερωτήσεων από µέλη των δηµοτικών παρατάξεων των µειοψηφιών,   ο κ. 
Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  συνεδρίασης. 
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 6-(ii) θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης µε τίτλο : 

Έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης για την πραγµατοποίηση 
εµποροπανηγύρεων κατά την περίοδο θρησκευτικών εορτών . 

 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 79 και 82 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006), την έκδοση 
δηµοτικών κανονιστικών αποφάσεων, όπως είναι και η πραγµατοποίηση εµποροπανηγύρεων,  
εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή.  

Στην προκειµένη περίπτωση η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µε την υπ΄ αριθµ. 215/2009 απόφασή 
της εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την πραγµατοποίηση εµποροπανηγύρεων κατά την 
περίοδο θρησκευτικών εορτών µετά την υπ’ αριθµ. πρωτ. 15057/24-6-2009 εισήγηση του 
Τµήµατος ∆ηµοτικών Προσόδων της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών του ∆ήµου Καλαµάτας όπως 
τελικά διαµορφώθηκε µε την πρόταση του κ. ∆ηµάρχου, τα εξής: 
 

1. την κατάργηση των εµποροπανηγύρεων Αγ. Παρασκευής και Αγ. Παντελεήµονος, διότι κατά 
τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχουν αιτήσεις συµµετοχής σε αυτές.  

2. την πραγµατοποίηση εµποροπανηγύρεων κατά τις θρησκευτικές εορτές της Αναλήψεως, της 
Αγ. Τριάδος και του Σωτήρος, ως εξής:  

α) Να χορηγούνται µέχρι 12 άδειες σε µικροπωλητές για τις εµποροπανηγύρεις  Αναλήψεως 
και της  Αγ. Τριάδος και µέχρι 5 για την εµποροπανήγυρη του Σωτήρος, µε επιτρεπόµενα 
προς πώληση είδη όπως χειροτεχνήµατα, ξυλόγληπτα, κοσµήµατα, παραδοσιακά ποτά 
και γλυκά, είδη θρησκευτικής λατρείας και παιχνίδια.   

   β) Οι χώροι τοποθέτησης των µικροπωλητών θα καθορίζονται µε συνεργασία της αρµόδιας 
υπηρεσίας του ∆ήµου (Τµήµα Προσόδων) και της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας. 

γ) Η  ∆ηµοτική Αστυνοµία θα πραγµατοποιεί ελέγχους για την τήρηση των διατάξεων που 
αφορούν στη λειτουργία της εµποροπανήγυρης και ειδικότερα στην κατοχή άδειας, 
στην τήρηση των ορίων της θέσης, το είδος των προϊόντων που πωλούνται και του 
χρόνου εγκατάστασης και αποχώρησης. 

δ) Το τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου ανά τρέχον µέτρο καθορίζεται στο ποσό των 
εξήντα (60,00) ΕΥΡΩ  και  

     ε) Οι παραβάτες των όρων διεξαγωγής της εµποροπανήγυρης θα τιµωρούνται µε πρόστιµο 
διπλάσιο του ορισµένου  τέλους (άρθρο 26 Ν. 1828/89). Σε όσους έχει επιβληθεί 
πρόστιµο από προηγούµενη συµµετοχή σε εµποροπανήγυρη και δεν έχει εξοφληθεί δε 
θα χορηγείται νέα άδεια, αν δεν εξοφληθεί το πρόστιµο µε όλες τις τυχόν προσαυξήσεις. 

 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
Γιατί θα πρέπει να πάρουµε µία απόφαση να καταργηθούν δύο πανηγύρια; 
Γιατί να µην έχουµε τα δύο πανηγύρια αυτά που πιθανά θα πάει κάποιος 

που να θέλει κάποιος να έχει ένα πάγκο να µην έχει δυνατότητες µε δύο άδειες; Γιατί να 
καταργήσουµε; Ποια η λογική; 

 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 

 
Και έπειτα; Ας υπάρχουν και ας µην έχουµε καµία αίτηση. Έτσι; Ρωτάω ας 
τα έχουµε και ας µη δώσουµε άδεια. Έρχεται µόνος του, ας υπάρχουνε, ας 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΦΩΝΗ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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τα έχουµε. ∆ηλαδή πέσε ότι επί 3 χρόνια δεν δίνει κανένας γιατί άµα έρθει ένας για να πάει σ’ 
αυτόν τον έναν θα πρέπει να του επιβάλουµε τη ποινή; 

 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 

 
Ε, τότε γιατί δίνεις άδεια στα άλλα; 
 

Μην κάνετε διάλογο. Κε Κουδούνη! Κε Κοσµόπουλε στον εισηγηθεί 
απευθυνθείτε!  

 
Κε Κοσµόπουλε δεν έχω αντίρρηση να δίνονται άδειες. . . (συνεχίζει, δεν 
ακούγεται τι λέει). 

 
Ετσι, έτσι. Και ας µην έρθει κανένας. Και λιγότερες, και τρεις. Αλλά ας 
υπάρχει η δυνατότητα αυτή. 

 
Θέλω µόνο να προσθέσω ότι στη διαδικασία χορήγησης των παραπάνω θέσεων να 
προηγούνται υποχρεωτικά οι κάτοικοι του ∆ήµου Καλαµάτας. 

 
Σαφώς. Εννοείται. Και µάλιστα να προσθέσετε ότι να µην έχουν και ρούχα. 
 

(∆εν ακούγεται τι λέει). 
 
∆ιπλασιάζετε τη τιµή. Αλλάζεις τη τιµή ανά θέση. Σε 60 από 20. 
 

Από 29. 
 
Από 29 το πας στα 60. 
 

Από το 1997 είναι. 
 
Βρε παιδιά, εκεί θα κρατηθεί ο ∆ήµος; 
 

Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή. 
 
Ποια ∆ηµαρχιακή Επιτροπή; Έχει γίνει κάποιο λάθος. Εγώ διαφώνησα. 
 

Να πάει 50 το µέτρο; 
 
Αφού δεν πάει κανένας! 
 

Κε Πολίτη σε παρακαλώ πάρα πολύ. Βάλτο 40 ευρώ. Κε Αντιδήµαρχε να 
αποδεχτείτε τα 40 ευρώ που προτείνονται από τον κ. Ηλιόπουλο. 

 
Άκουσα χειροτεχνήµατα. Να αφαιρεθούν τα χειροτεχνήµατα γιατί µαζί µε 
τα χειροτεχνήµατα θα µας φέρουν τον γύφτικο µαχαλά όλον εδώ. 

 
Εγώ θα ήθελα να σηµειωθεί η απουσία του κ. Λαγανάκου και η εξαίρετη 
στάση του, αλλά να σηµειωθεί στα πρακτικά ότι ήταν απών κατά τη 

συγκεκριµένη ψηφοφορία διότι υπάρχει και µια απόφαση του 1997 που ας διαβάζαµε τι έλεγε 
τότε. 
 

ΚΟΥ∆ΟΥΝΗΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΠΟΛΙΤΗΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΟΛΙΤΗΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΟΛΙΤΗΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΠΟΛΙΤΗΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΠΟΛΙΤΗΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Θυµόσαστε τι έγινε εδώ στο πανηγύρι της Υπαπαντής όπου υβριζόµουν για 15 
µέρες. Όλες οι προσφυγές οι οποίες έγιναν από τα Σωµατεία Μικροπωλητών 

κατά του ∆ήµου απερρίφθησαν. Όλες. Ήρθαν εδώ και οι σχετικές αποφάσεις. Που σηµαίνει ότι 
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή είχε δίκιο στις αποφάσεις της και στις 
ενέργειές της. Λοιπόν από κει και πέρα γίνεται αποδεκτή η πρότασή σας για τα 40 ευρώ. 

 
Με αφαίρεση τα χειροτεχνήµατα. 
 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του την υπ΄ αριθµ. 215/2009 απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής τις προτάσεις που 
κατατέθηκαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης, τις διατάξεις των άρθρων 79 και 93 του Ν. 
3463/2006, και το γεγονός ότι ο αριθµός των παρόντων δηµοτικών συµβούλων τη στιγµή της 
ψηφοφορίας, στην οποία δεν πήραν µέρος οι κ.κ. ΛΑΓΑΝΑΚΟΣ και ΤΣΑΚΑΛΑΚΟΥ, είναι 
µεγαλύτερος από την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Εγκρίνει την πραγµατοποίηση στο ∆ήµο Καλαµάτας εµποροπανηγύρεων κατά τις 
θρησκευτικές εορτές Αναλήψεως, Αγ. Τριάδος, Σωτήρος, Αγ. Παρασκευής και Αγ. 
Παντελεήµονος µε τους εξής όρους: 

1. θα χορηγούνται µέχρι 12 άδειες σε µικροπωλητές για τις εµποροπανηγύρεις  
Αναλήψεως & Αγ. Τριάδος και µέχρι 5 για τις εµποροπανηγύρεις Σωτήρος, Αγ. 
Παρασκευής και Αγ. Παντελεήµονος, µε προτεραιότητα στους δηµότες του 
∆ήµου Καλαµάτας. 

2. τα επιτρεπόµενα προς πώληση είδη θα είναι, ξυλόγλυπτα, κοσµήµατα, 
παραδοσιακά ποτά και γλυκά, είδη θρησκευτικής λατρείας και παιχνίδια, 

3. οι χώροι τοποθέτησης των µικροπωλητών θα καθορίζονται µε συνεργασία της 
αρµόδιας υπηρεσίας του ∆ήµου (Τµήµα Προσόδων) και της ∆ηµοτικής 
Αστυνοµίας. 

4. η ∆ηµοτική Αστυνοµία θα πραγµατοποιεί ελέγχους για την τήρηση των 
διατάξεων που αφορούν στη λειτουργία της εµποροπανήγυρης και ειδικότερα 
στην κατοχή άδειας, στην τήρηση των ορίων της θέσης, το είδος των προϊόντων 
που πωλούνται και του χρόνου εγκατάστασης και αποχώρησης. 

5. το τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου ανά τρέχον µέτρο καθορίζεται στο ποσό 
των σαράντα (40,00) ΕΥΡΩ  και 

6. οι παραβάτες των όρων διεξαγωγής της εµποροπανήγυρης θα τιµωρούνται µε 
πρόστιµο διπλάσιο του ορισµένου  τέλους (άρθρο 26 Ν. 1828/89). Σε όσους έχει 
επιβληθεί πρόστιµο από προηγούµενη συµµετοχή σε εµποροπανήγυρη και δεν 
έχει εξοφληθεί δε θα χορηγείται νέα άδεια, αν δεν εξοφληθεί το πρόστιµο µε 
όλες τις τυχόν προσαυξήσεις. 

 
 
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 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 
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 2. Αλευράς ∆ιονύσιος  

 3. Γουρδέας Ανδρέας  

 4. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος  

 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. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 14. Μπάκας Ιωάννης 

 15. Μπασακίδης Νικόλαος  

 16. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

 17. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 18. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 19. Ράλλης Γεώργιος  

 20. Σπίνος Γεώργιος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 21 Ιουλίου 2009 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 


