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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  30/2009 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  507/2009  

 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 30η Νοεµβρίου 2009, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 30η/2009 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 23-11-2009 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’ αριθµ. 502 απόφαση), 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 506 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) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 17) Μπάκας Ιωάννης, 18) Μπασακίδης 
Νικόλαος, 19) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 520 απόφαση), 20) 
Οικονοµάκου Μαρία, 21) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 22) Πολίτης ∆ηµήτριος, 23) Σπίνος 
Γεώργιος και 24) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 502 απόφαση).  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) Μπάκας 
∆ηµήτριος, 2) Ράλλης Γεώργιος και 3) Τσακαλάκου Σταυρούλα.   
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης και παραβρίσκονται όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών 
Συµβουλίων: 1)  Πηγών κ. Αλάµαρας Πέτρος, 2) Αντικαλάµου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 3) 
Αρτεµισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 4) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 5) Λαδά κ. Βουτσής 
Γεώργιος, 6) Λεϊκων κα Κάτσαρη – Τσαούση Παναγιώτα, 7) Μ. Μαντίνειας κ. Κουµουνδρούρος 
Νικόλαος, 8)  Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος, 9) Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης, 10) 
Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης, 11) Ασπροχώµατος κ. Σπανός Αντώνιος, 12) Βέργας κ. 
Χειλάς Ευάγγελος και 13) 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, 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 7ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Λειτουργία παιχνιδιού τύπου carousel στην κεντρική πλατεία Καλαµάτας. 
 
Στο φάκελο του θέµατος για την ενηµέρωση του Σώµατος βρίσκονται  
α) οι υπ’  αριθµ. πρωτ. ∆ήµου 28967 & 28969/27-11-2009 αιτήσεις του κ. Παπαδόπουλου 
Χαράλαµπου (Υπηρεσίες θεατρικών & λοιπών δηµοσίων θεαµάτων γενικά) για παραχώρηση 
χώρου στην κεντρική πλατεία για την εγκατάσταση ενός carousel τις ηµέρες των εορτών, και  
β) η από 26/11/2009 εισήγηση του δηµοτικού συµβούλου και προέδρου της δηµοτικής 
επιχείρησης «ΦΑΡΙΣ» κ. Ηλιόπουλου Αθανασίου για την λήψη απόφασης από το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο λειτουργίας παιχνιδιού carousel στην πλατεία, την σύναψη σχετικής σύµβασης 
σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο σχέδιο και την εξουσιοδότηση του κ. ∆ηµάρχου για την 
υπογραφή της σύµβασης αυτής. 
 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο δηµοτικός σύµβουλος πρόεδρος της δηµοτικής επιχείρησης «ΦΑΡΙΣ», 
ο οποίος αναφέρει τα εξής: 

 
Μία συµπλήρωση. 
Στις ηµεροµηνίες που αναφέρεται ότι θα γίνεται η κατάθεση των 

παραστατικών για να προκύπτει το ποσό το οποίο θα καταβάλει στο ∆ήµο, να συµπληρωθεί ότι 
την ηµέρα εκείνη θα γίνονται και οι αντίστοιχες καταβολές. Την ηµέρα δηλαδή εκείνη που είναι 
οι ηµεροµηνίες 22/12 αν θυµάµαι καλά και 10/1, την ηµέρα εκείνη θα γίνονται και οι 
αντίστοιχες καταβολές. Πρώτον. 
∆εύτερον. Απ’  ότι µου είπε η κα Ηλιοπούλου διευθύντρια των οικονοµικών, δεν µπορεί να γίνει 
συµψηφισµός της εγγύησης µε ποσό που οφείλεται. Να διαγραφεί η φράση περί 
συµψηφισµού, η εγγύηση θα επιστραφεί κανονικά µε ένταλµα. 
Και τρίτο. Στην απόφαση την οποία θα πάρουµε σήµερα, η παραχώρηση του χώρου της 
πλατείας των 70 τετραγωνικών που απεικονίζεται και στο σχεδιάγραµµα, θα γίνει ατελώς. 
 
 
Ακολούθως το λόγο παίρνει ο κ. Μπάκας Ιωάν., ο οποίος αναφέρει τα εξής: 

 
Εγώ χαίροµαι που υλοποιήσατε έστω και µία πρόταση που προήλθε από 
παράκληση της µειοψηφίας. Θεωρώ ότι θα γιοµίσει η πλατεία από 

συναισθήµατα και από χρώµατα. 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόµενα, τις διατάξεις του άρθρου 158 του ∆.Κ.Κ (Ν. 3463/06 ΦΕΚ 114Α/06), 
την ΚΑΤΑψήφιση της πρότασης από τους παρόντες συµβούλους της δηµοτικής παράταξης  
¨ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ¨, κατά πλειοψηφία, 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 
Ι. Εγκρίνει τη λειτουργία παιχνιδιού τύπου carousel στην κεντρική πλατεία 

Καλαµάτας κατά την περίοδο των εορτών Χριστουγέννων και νέου έτους,  
εγκρίνοντας παράλληλα τη σύναψη σύµβασης µεταξύ του Παπαδόπουλου 
Χαράλαµπου και του ∆ήµου Καλαµάτας για την πραγµατοποίηση του σκοπού 
αυτού, σύµφωνα µε το εξής σχέδιο σύµβασης:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 
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ΣΥΜΒΑΣΗ 

 
Σήµερα στην Καλαµάτα ……. ∆εκεµβρίου 2009, ηµέρα ……., µεταξύ των κάτωθι 

συµβαλλοµένων, αφενός του ∆ήµου Καλαµάτας, οποίος εδρεύει στην Καλαµάτα και 

εκπροσωπείται νοµίµως από το ∆ήµαρχο Καλαµάτας Παναγιώτη Νίκα και αφετέρου του 

Χαράλαµπου Παπαδόπουλου του Ιωάννη, κατοίκου Γέρακα Αττικής (Κλεισθένους 164) και 

(Α.Φ.Μ 055682925- ∆ΟΥ Παλλήνης), και αφού ελήφθη υπόψη η υπ’ αριθµ.   ..…/2009 

απόφαση του ∆.Σ. Καλαµάτας αντίστοιχα, συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω: 

1. Ο ως άνω επιχειρηµατίας πρόκειται να λειτουργήσει  παιχνίδι τύπου «Carousel» στην 

Κεντρική Πλατεία της Καλαµάτας. Το εν λόγω παιχνίδι θα αποτελείται κυρίως παιχνίδι , το 

χειριστήριο – ταµείο και θα καταλαµβάνει επιφάνεια 70 τ.µ. περίπου , και θα είναι 

χωρητικότητας 16 ατόµων. Το «Carousel», που θα εγκατασταθεί στην Καλαµάτα, θα είναι 

ακριβώς το ίδιο µε αυτό, που εµφαίνεται στη συνηµµένη φωτογραφία. 

2. Το «Carousel» θα εγκατασταθεί στην Κεντρική Πλατεία της Καλαµάτας σε χώρο, 

που θα υποδείξει ο ∆ήµος, και ο οποίος θα είναι ο ανάλογος της επιφάνειας των 70 τ.µ., που 

ορίζεται παραπάνω (βλ. συνηµµένο σχέδιο της Πλατείας). Πιο συγκεκριµένα ο χώρος αυτός 

ορίζεται έµπροσθεν της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και µεταξύ των καταστηµάτων-καφέ 

«Βίβλου» και «Plaze National». 

3. Η λειτουργία του «Carousel» θα ξεκινήσει στις 4/12/2009 και θα ολοκληρωθεί στις 

10/1/2010. 

4. Υποχρεώσεις ∆ήµου Καλαµάτας: Ο ∆ήµος Καλαµάτας αναλαµβάνει την 

υποχρέωση να παρέχει στον επιχειρηµατία , προκειµένου να λειτουργεί το «Carousel», δωρεάν 

ρεύµα από το πλησιέστερο πίλερ της Πλατείας. Επίσης ο ∆ήµος αναλαµβάνει την υποχρέωση 

να προβάλει τη λειτουργία του «Carousel» στην Καλαµάτα, µε οιοδήποτε τρόπο αυτός κρίνει 

πρόσφορο (έντυπα, spots κλπ).  

5. Υποχρεώσεις του επιχειρηµατία:Ο επιχειρηµατίας υποχρεούται όπως µεταφέρει 

από την έδρα του, εγκαταστήσει, λειτουργήσει και απεγκαταστήσει τα παραπάνω 

περιγραφόµενα τµήµατα του «Carousel» στην Καλαµάτα µε δικές του αποκλειστικά δαπάνες 

και προσωπικό . Επίσης ο επιχειρηµατίας εφόσον επιθυµεί δύναται να αναλάβει µε δικές του 

δαπάνες και προσωπικό την ασφάλεια του«Carousel». Για το θέµα της ασφάλειας δεν φέρει 

καµία εµπλοκή και ευθύνη ο ∆ήµος . 

6. Το «Carousel»  θα λειτουργήσει από 4/12/2009 µέχρι 10/1/2010, ενώ το ωράριο 

λειτουργίας του θα είναι από τις 10.00π.µ.-2.00µ.µ. και από τις 5.00µ.µ.-10µ.µ. Ρητώς 

απαγορεύεται η λειτουργία του κατά τις ώρες κοινής ησυχίας. Για κάθε περίπτωση παραβίασης 

του ωραρίου κοινής ησυχίας θα επιβάλλεται σε βάρος του επιχειρηµατία πρόστιµο 200,00€, 

ποσό που κρίνεται εύλογο και δίκαιο. 

7. Η τιµή του εισιτηρίου για κάθε διαδροµή-βόλτα στο  «Carousel» ορίζεται στα 3,00€ 

ανά άτοµο, ποσό, που κρίνεται εύλογο και δίκαιο. Η διάρκεια κάθε διαδροµής-βόλτας θα είναι 

τουλάχιστον  τρία (3)  λεπτά . 

8. Ο επιχειρηµατίας αναλαµβάνει την υποχρέωση να χορηγήσει στο ∆ήµο Καλαµάτας 

300 εισιτήρια ατελώς για διαδροµές µε το «Carousel», προκειµένου να διατεθούν από το ∆ήµο 

σε παιδιά µε κοινωνικά προβλήµατα (άπορα παιδιά, κλπ).  

9. Ρητώς συµφωνείται ότι ο ∆ήµος Καλαµάτας κατά το χρόνο λειτουργίας του 

επιχειρηµατία «Carousel» θα εισπράττει το 10% επί των ακαθαρίστων εσόδων του , που θα 

προέρχεται από την λειτουργία του παιχνιδιού,  και στα οποία περιλαµβάνονται τα έσοδα από 
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τα εισιτήρια, και πάσης φύσης άλλο έσοδο του επιχειρηµατία από την αιτία αυτή. Ρητώς 

απαγορεύεται η εκµετάλλευση του χώρου, που θα διατεθεί στον επιχειρηµατία για τη 

λειτουργία του «Carousel», για διαφηµιστικούς σκοπούς. Τα ακαθάριστα έσοδα του 

επιχειρηµατία θα αποδεικνύονται µε την προσαγωγή στο ∆ήµο Καλαµάτας των σχετικών 

επισήµων παραστατικών στοιχείων (αποδείξεις Ζ).  Η προσαγωγή αυτή θα γίνει σε δύο φάσεις 

α/στις 22/12/2009 (για το µέχρι τότε χρονικό διάστηµα) και β/στις 11/1/2010 (για το µετέπειτα 

χρονικό διάστηµα), οπότε θα καταβάλλονται και τα αντίστοιχα ποσά (ποσοστό 10%). 

10. Ο ∆ήµος Καλαµάτας δεν φέρει ουδεµία αστική ευθύνη, ή ποινική ευθύνη δια των 

εκπροσώπων του, και εν γένει ευθύνη σε περίπτωση ατυχήµατος, σωµατικών βλαβών, υλικών 

ζηµιών κλπ, που τυχόν προκληθούν από την λειτουργία του «Carousel», και για τις οποίες 

αποκλειστικά υπεύθυνος θα είναι ο αντισυµβαλλόµενος επιχειρηµατίας.   

11. Για την πιστή τήρηση των όρων της παρούσας ο επιχειρηµατίας κατέβαλλε  σήµερα 

στο ∆ήµο Καλαµάτας ως εγγύηση, το ποσό των 500,00€, και η οποία θα επιστραφεί στον 

επιχειρηµατία, αν και εφόσον τηρήσει όλους τους όρους της σύµβασης, άπαντες 

συνοµολογούµενοι από τους συµβαλλοµένους ως ουσιώδεις.  

Η παράβαση οιοδήποτε όρου της παρούσας από τον επιχειρηµατία  αποτελεί  σπουδαίο 

λόγο προκειµένου ο ∆ήµος Καλαµάτας να καταγγείλει τη σύµβαση, να επιδιώξει την 

κατάπτωση της εγγύησης και να ζητήσει από τον επιχειρηµατία να αποµακρύνει το «Carousel» 

από την Καλαµάτα µε δικές του  δαπάνες, εντός 24 ωρών από την κοινοποίηση της 

καταγγελίας, άλλως θα δύναται να προβεί και ο ίδιος µε δικά του µέσα στην αποµάκρυνση του 

«Carousel», και να το εναποθέσει σε οιοδήποτε µέρος αυτός κρίνει κατάλληλο, και χωρίς να 

φέρει την παραµικρή ευθύνη για τη φύλαξή του και για τυχόν ζηµίες, που µπορεί να 

προκληθούν. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο ∆ήµος θα επιβάλλει επιπλέον ως πρόστιµο 

στον επιχειρηµατία  το ποσό των 1.000,00€, ποσό που κρίνεται εύλογο και δίκαιο, για τα έξοδα 

µεταφοράς και την απασχόληση προσωπικού στην οποία θα προβεί.  Εννοείται εν γένει ότι ο 

∆ήµος µπορεί να ασκήσει κάθε προβλεπόµενο από το νόµο ένδικο µέσο ή βοήθηµα, για την 

πιστή εφαρµογή των όρων της παρούσας. 

12. Η παρούσα σύµβαση δύναται να τροποποιηθεί µόνο εγγράφως και από τους δύο 

συµβαλλόµενους, και αφού προηγουµένως έχουν ληφθεί οι σχετικές αποφάσεις από τα 

αρµόδια όργανα του ∆ήµου. 

 13. Η παρούσα διαβάστηκε και έγινε αποδεκτή από τους συµβαλλόµενους, 

υπογράφτηκε από αυτούς και ο καθένας έλαβε από ένα όµοιο αντίτυπο. 

 

Οι συµβαλλόµενοι 

 

Ο ∆ήµαρχος Καλαµάτας Ο Επιχειρηµατίας 

 
 
ΙΙ.  Εγκρίνει την παραχώρηση χώρου 70,00 τετ. µέτρων επί της κεντρικής πλατείας, 

για την εγκατάσταση και λειτουργία του carousel, ατελώς από το ∆ήµο 
Καλαµάτας. 

 
 
III. Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για την υπογραφή της παραπάνω σύµβασης. 
 
 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
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ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

 2. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

 3. Γουρδέας Ανδρέας  

 4. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 5. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

 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. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

 17. Οικονοµάκου Μαρία  

 18. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 19. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 20. Σπίνος Γεώργιος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 11 ∆εκεµβρίου 2009 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 


