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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  24/2009 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  397/2009  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 24η Σεπτεµβρίου 2009, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:30 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 24η/2009 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 18-9-2009 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 (αποχώρηση στην 
υπ’ αριθ. 401 απόφαση), 4)  Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 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 ∆ηµήτριος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 
393 απόφαση), 16) Μπάκας Ιωάννης  17) Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος Γεώργιος 
(αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 393 απόφαση), 19) Οικονοµάκου Μαρία (αποχώρηση στην υπ’ 
αριθ. 406 απόφαση), 20) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης ∆ηµήτριος, 22) Σπίνος 
Γεώργιος και 23) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 399 απόφαση).   
 
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος, 2) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 3) Ράλλης Γεώργιος και 4) Τσακαλάκου Σταυρούλα.   
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) 
Αντικαλάµου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 2) Λεϊκων κα Κάτσαρη – Τσαούση Παναγιώτα, 3) Μ. 
Μαντίνειας κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος, 4) Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης, 5) Σπερχογείας κ. 
Περρωτής Παναγιώτης, 6) Ασπροχώµατος κ. Σπανός Αντώνιος και 7) Βέργας κ. Χειλάς 
Ευάγγελος 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, 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 6ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Εφαρµογή των διατάξεων περί κατάσχεσης εµπορευµάτων που διακινούνται µε µη νόµιµο 
τρόπο στο υπαίθριο εµπόριο. 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος Καλαµάτας κ. Πολίτης ∆ηµήτριος αναφέρεται στην υπ’ 
αριθ. πρωτ. 21777/15-9-2009 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης ∆ηµοτικής Αστυνοµίας του ∆ήµου 
Καλαµάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 

Θέµα: Συγκρότηση Επιτροπών  

 

Κύριε ∆ήµαρχε 

        Σας γνωρίζουµε ότι  µε τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Κ1-1178/7-6-2007 Υπουργικής Απόφασης 

(ΦΕΚ 1034 Β΄), η οποία εκδόθηκε σε εξουσιοδότηση του άρθρου 11 του Ν. 3377/2005 όπως ισχύει, 

ορίζεται η διαδικασία της κατάσχεσης των εµπορευµάτων  και της καταστροφής ή διάθεσης αυτών σε 

νοµικά πρόσωπα που εκπληρώνουν κοινωφελείς σκοπούς ή σε ευαγή ιδρύµατα. 

Για την εφαρµογή των διατάξεων αυτής της Υπουργικής Απόφασης αρµόδια όργανα είναι η 

∆ηµοτική Αστυνοµία (αρµοδιότητα που προβλέπεται από τον Ν. 3731/23/12/08 και καθορίζεται στην 

παρ. 1 του άρθρου 4δ του πρώτου Μέρους του ΟΕΥ),  τα Κλιµάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και 

Υπαίθριου Εµπορίου (Κ.Ε.Λ.Α.Υ.Ε.) και οι κατά τόπο Υπηρεσίες Ειδικών Ελέγχων του Υπουργείου 

Οικονοµίας και Οικονοµικών, π.χ. ∆.Ο.Υ., επικουρούµενοι από αρµόδιο υπάλληλο του ∆ήµου. 

Για την επιβολή της κατάσχεσης ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: 

Τα παραπάνω ελεγκτικά όργανα όταν διαπιστώνουν παραβάσεις (όπως η διακίνηση στο 

υπαίθριο εµπόριο µε οποιονδήποτε τρόπο,  κάθε είδους εµπορευµάτων χωρίς αυτός που τα διαθέτει να 

κατέχει την απαιτούµενη από την ισχύουσα νοµοθεσία άδεια υπαίθριου πωλητή ή η παράνοµη αποµίµηση 

προϊόντων τα οποία κυκλοφορούν νόµιµα στην αγορά ή κυκλοφορούν κατά παράβαση των διατάξεων του 

Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.∆. 186/1992 ΦΕΚ 84Α΄), όπως αυτό ισχύει, δηλαδή χωρίς τα νόµιµα 

παραστατικά στοιχεία,  π.χ. τιµολόγια,αποδείξεις κ.λπ) , συµπληρώνουν το Ειδικό Πρωτόκολλο 

Κατάσχεσης (Ε.Π.Κ.) στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία του παραβάτη πωλητή και καταγράφονται 

τα είδη που κατάσχονται και η αξία αυτών, εφόσον αυτή προκύπτει από σχετικά στοιχεία. 

Η εκτίµηση της αξίας των κατασχεµένων προϊόντων γίνεται από την Επιτροπή Εκτίµησης 

Αξίας Κατασχεµένων Προϊόντων η οποία συγκροτείται µε απόφαση του ∆ηµάρχου και αποτελείται 

από :   

 -   Έναν εκπρόσωπο της ∆/νσης Εµπορίου της Ν.Α.Μ, ως Πρόεδρο (ο οποίος             έχει προταθεί µε 

το υπ’ αρ. 1770/02/06/09 έγγραφο της ∆/νσης Εµπορίου-Τουρ. & Απασχόλησης). 

  -   Έναν εκπρόσωπο του ∆ήµου και  

  -   Έναν εκπρόσωπο της οικείας ∆.Ο.Υ( ο οποίος έχει οριστεί µε το υπ’ αρ. 11389/04-       06-09 

έγγραφο της ∆.Ο.Υ Καλαµάτας). 

Χρέη γραµµατέα της Επιτροπής ασκεί ένας εκ τω ανωτέρω υπαλλήλων. 

Η θητεία της Επιτροπής είναι ετήσια. Έργο της είναι η σύνταξη Έκθεσης Εκτίµησης στην οποία 

αναφέρονται τα κατασχεµένα είδη και η αξία τους. Με βάση την 

 Έκθεση Εκτίµησης εφαρµόζεται η διαδικασία επιβολής τέλους που ορίζεται στην παρ. 5 του 

αρ. 11 του Ν. 3377/2005. 
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Στη συνέχεια τα κατασχεµένα είδη, µε φροντίδα του  αρµόδιου υπαλλήλου του ∆ήµου (ο 

οποίος ορίζεται µε απόφαση του ∆ηµάρχου), χρησιµοποιώντας µεταφορικό µέσο, µεταφέρονται στις 

αποθήκες του ∆ήµου, προκειµένου µε απόφαση του  

∆ηµάρχου να γίνουν οι εξής ενέργειες: Α) να καταστραφούν  Β) να διατεθούν σε νοµικά 

πρόσωπα που εκπληρώνουν κοινωφελείς σκοπούς ή σε ευαγή ίδρυµα. Ο εκπρόσωπος του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου ορίζεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου & το όργανο της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας 

µε απόφαση ∆ηµάρχου.  

 Η καταστροφή των κατασχεµένων προϊόντων γίνεται παρουσία µέλους του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου και οργάνου της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας οι οποίοι συντάσσουν και υπογράφουν 

Πρωτόκολλο Καταστροφής το οποίο επισυνάπτουν στη σχετική απόφαση του ∆ηµάρχου και 

παραδίνουν  στο ∆ήµο. 

 Η διάθεση των κατασχεµένων προϊόντων γίνεται παρουσία µέλους του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου και οργάνου της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας, οι οποίοι παρίστανται στην παράδοση αυτών 

σε κοινωφελές νοµικό πρόσωπο ή σε ευαγές ίδρυµα. 

Η παράδοση επιβεβαιώνεται µε Πρωτόκολλο Παραλαβής και υπογράφεται από τους 

εκπροσώπους του Νοµικού Προσώπου ή του ιδρύµατος και από τους εκπροσώπους του ∆ήµου, το 

οποίο επισυνάπτουν στη σχετική απόφαση του ∆ηµάρχου και παραδίνουν στο ∆ήµο. 

 Μετά τα παραπάνω αναφερόµενα και προκειµένου να µπορεί να εφαρµοστεί  η παραπάνω 

διαδικασία κατάσχεσης των εµπορευµάτων και της καταστροφής ή διάθεσης αυτών σε νοµικά πρόσωπα 

που εκπληρώνουν κοινωφελείς σκοπούς ή σε ευαγή ιδρύµατα, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρέπει να 

προβεί στις εξής ενέργειες: 

1. Στoν καθορισµό χώρου φύλαξης των κατασχεµένων προϊόντων . 

2. Στην διάθεση µεταφορικού µέσου για την µεταφορά κατασχεµένων προϊόντων. 

3. Στον ορισµό ενός εκπροσώπου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  

 

Συν.   1) Ν. 3377/2005 (άρθρο 11 παρ..5). 

          2) Η µε Αριθµ. Κ1-1178/25/06/2007 Υπουργική Απόφαση. 

         3)Το υπ’αριθ 13384/ 4-06-09 έγγραφο ∆/νσης Εµπορίου Τουρ. & Απασχόλησης. 

         4) Το υπ’ αριθ. 13582 / 9-06-09 έγγραφό ∆.Ο.Υ. Καλαµάτας. 

 

                                                                                                   Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

                                                                                         ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

                                                                                           ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 

 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του την 
παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόµενες σ’ αυτήν διατάξεις,  
 
 

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

 

Ι. Εγκρίνει την εφαρµογή των διατάξεων περί κατάσχεσης εµπορευµάτων που 
διακινούνται µε µη νόµιµο τρόπο στο υπαίθριο εµπόριο.  
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ΙΙ. Ορίζει τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Κουδούνη Αργύριο εκπρόσωπο του ∆ήµου 
Καλαµάτας στην Επιτροπή Εκτίµησης Αξίας Κατασχεµένων Προϊόντων µε 
αναπληρωτή του τον επίσης  ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Μιχαλόπουλο Σωτήριο. 

 

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 Παναγιώτης  

 7. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 8. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 9. Κοσµόπουλος Βασίλειος  

 10. Κουδούνης Αργύριος 

 11. Κουρκουτάς Γεώργιος  

 12. Λαγανάκος Γεώργιος  

 13. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 14. Μπάκας Ιωάννης 

 15. Μπασακίδης Νικόλαος  

 16. Οικονοµάκου Μαρία  

 17. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 18. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 19. Σπίνος Γεώργιος  

 20. Τσερώνης Κων/νος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 14 Οκτωβρίου 2009 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 


