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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  34/2009 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  571/2009  

 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 30η ∆εκεµβρίου 2009, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 34η/2009 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 23-12-2009 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, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος (προσέλευση στην 569 απόφαση), 
7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 10) 
Καµβυσίδης Ιωάννης, 11) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 12) Κουδούνης Αργύριος, 13)  Κουρκουτάς 
Γεώργιος, 14) Λαγανάκος Γεώργιος, 15) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας Ιωάννης, 17) 
Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 19) Οικονοµάκου Μαρία, 20) 
Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης ∆ηµήτριος, 22) Ράλλης Γεώργιος (προσέλευση στην 
υπ’ αριθµ. 569 απόφαση), 23) Σπίνος Γεώργιος και 24) Τσερώνης Κων/νος.  
 
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) Κλείδωνας 
Θεοφάνης, 2) Μπάκας ∆ηµήτριος και 3) Τσακαλάκου Σταυρούλα.   
 
 
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 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Καθορισµός θέσεων και προσδιορισµός ισάριθµου συγκεκριµένου αριθµού αδειών για την 
άσκηση υπαίθριων στάσιµων εµπορικών δραστηριοτήτων στα διοικητικά όρια του ∆ήµου 

Καλαµάτας. 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος Καλαµάτας κ. Μπασακίδης Νικόλαος αναφέρεται στην 
υπ’ αριθµ. πρωτ. 29967/9-12-2009 εισήγηση του Τµήµατος Ελέγχου και Τήρησης Λειτουργίας 
Καταστηµάτων & Επιχειρήσεων της ∆ιεύθυνσης ∆ηµοτικής Αστυνοµίας του ∆ήµου Καλαµάτας, 
η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
Θέµα: «Καθορισµός θέσεων και Προσδιορισµός Ισάριθµου Συγκεκριµένου Αριθµού 

Αδειών για την άσκηση Υπαίθριων Στάσιµων Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων στα 
∆ιοικητικά Όρια του ∆ήµου Καλαµάτας». 

 
 

Σας γνωρίζουµε ότι, ο Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α/16-12-2005), το Π.∆. 
12/2005 (ΦΕΚ 10/α/18-01-2005) και το Π.∆. 254/2005 (ΦΕΚ 307/Α/16-12-2005) 
καθορίζουν τους όρους, τις προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά χορήγησης αδειών άσκησης 
υπαίθριου στάσιµου εµπορίου, τα πρόστιµα, τις εξαιρέσεις, την αναπλήρωση των δικαιούχων, 
τον χρόνο ισχύς των αδειών κλπ. 

Σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις µε απόφαση, η οποία πρέπει να ληφθεί µέχρι την 
31η ∆εκεµβρίου 2009, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, λαµβάνοντας υπόψη τη γνώµη της 
Επιτροπής Υπαίθριου Στάσιµου Εµπορίου, που συγκροτείται µε Απόφαση ∆ηµάρχου, 
καθορίζει τον ανώτατο αριθµό των αδειών, κατά κατηγορία επαγγελµάτων, που 
πρόκειται να χορηγηθούν το επόµενο έτος και προσδιορίζει ισάριθµες, 
συγκεκριµένες θέσεις για την άσκηση των υπαίθριων στάσιµων εµπορικών 
δραστηριοτήτων. 

Η Γνωµοδοτική Επιτροπή Υπαίθριου Στάσιµου Εµπορίου ∆ήµου Καλαµάτας, 
που συγκροτήθηκε µε τις υπ’ αριθ. 18715/07-08-2009 & 22353/18-09-2009 
αποφάσεις ∆ηµάρχου, µε το από 23-10-2009 πρακτικό της, προτείνει τη χορήγηση 
αδειών υπαίθριου στάσιµου εµπορίου και τις θέσεις άσκησης των δραστηριοτήτων τους, ως 
εξής: 

1. Πέντε (5) άδειες - θέσεις για  πώληση ψηµένων κάστανων ή καλαµποκιών, 
από την Πλατεία 23ης Μαρτίου, οδός Αριστοµένους έως την οδό Νικηταρά, στο δυτικό 
πεζοδρόµιο της οδού Αριστοµένους από την οδό Νικηταρά έως την οδό Φραντζή και 
στο δυτικό πεζοδρόµιο της οδού Αριστοµένους από την οδό Φραντζή έως την οδό 
Μακεδονίας. 

2. Τρείς (3) άδειες - θέσεις για πώληση ψηµένων κάστανων ή καλαµποκιών, στο 
τµήµα του νότιου πεζοδροµίου της οδού Ναυαρίνου, από το «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ» έως και 
το διατηρητέο Γυµνάσιο  Παραλίας και στο νότιο τµήµα του πεζοδροµίου της οδού 
Ναυαρίνου από το ύψος του καταστήµατος «ROMA PIZZA» έως και το ύψος του ιερού 
ναού της Αναστάσεως Του Κυρίου. 

3. ∆ύο (2) άδειες - θέσεις για τα υπαίθρια Λούνα Παρκ, σε ∆ηµοτικούς, ∆ηµόσιους ή 
Ιδιωτικούς χώρους στα όρια του ∆ήµου Καλαµάτας. 

4. ∆ύο (2) άδειες - θέσεις για Καντίνα, από το ύψος της εκβολής του ποταµού Άρη 
έως και το τέλος των διοικητικών ορίων του ∆ήµου Καλαµάτας, µε την προϋπόθεση ότι 
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η Καντίνα θα ευρίσκεται εντός ∆ηµοτικού, ∆ηµόσιου ή Ιδιωτικού χώρου, δίχως να 
καταλαµβάνει µέρος του οδοστρώµατος και να µην παρεµποδίζεται η διέλευση των 
πεζών. 

Η ανωτέρω Επιτροπή γνωµοδότησε ΑΡΝΗΤΙΚΑ για πώληση εποχιακών 
οπωροκηπευτικών και γενικότερα για τη χορήγηση οποιασδήποτε άδειας υπαίθριου 
στάσιµου εµπορίου για οποιαδήποτε είδη ή δραστηριότητα, εκτός των παραπάνω 
αναφερόµενων, στα διοικητικά όρια του ∆ήµου Καλαµάτας. 

Μετά τα παραπάνω, σας διαβιβάζουµε συνηµµένα το υπ’ αριθ. 1/2009 πρακτικό, της 
προβλεπόµενης από την παρ. 8 του άρθρου 1 του Ν. 3377/2005 Γνωµοδοτικής Επιτροπής 
Υπαίθριου Στάσιµου Εµπορίου ∆ήµου Καλαµάτας και σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ. 
5&6 του άρθρου 1 του Ν. 3377/2005, οι οποίες προβλέπουν ότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρέπει 
µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2009 να έχει λάβει σχετική απόφαση, παρακαλούµε όπως 
τεθεί θέµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καλαµάτας « ο καθορισµός θέσεων και ο 
προσδιορισµός ισάριθµου συγκεκριµένου αριθµού αδειών για την άσκηση 
Υπαίθριων Στάσιµων Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων στα διοικητικά όρια του ∆ήµου 
Καλαµάτας». 

 
Συν.:  Το υπ’ αριθ. 1/2009 Πρακτικό Γνωµοδοτικής 
Επιτροπής Υπαίθριου Στάσιµου Εµπορίου 
(Υπόψη κ. Προέδρου ∆ηµοτικού Συµβουλίου) 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ 

 
Στο φάκελο του θέµατος ήταν επίσης και το συνηµµένο στην παραπάνω υπηρεσιακή εισήγηση 
Πρακτικό υπ’ αριθµ. 1/2009 της προβλεπόµενης από την παρ. 8 του άρθρου 1 του Ν. 
3377/2005 Γνωµοδοτικής Επιτροπής Υπαίθριου Στάσιµου Εµπορίου ∆ήµου Καλαµάτας, το 
οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:     
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 1 ΕΤΟΥΣ 2009 

 
 Η Γνωµοδοτική Επιτροπή Υπαίθριου Στάσιµου Εµπορίου ∆ήµου Καλαµάτας προβλεπόµενη από την 

παρ. 8 του άρθρου 1 του Ν. 3377/2005, που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθ. 22353/18-09-2009 απόφαση 

∆ηµάρχου Καλαµάτας, µετά την υπ’ αριθ. 24210/14-10-2009  πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής κου 

Γεωργίου Λαγανάκου που επιδόθηκε νόµιµα, συνήλθε σε συνεδρίαση στις 23 του µηνός Οκτωβρίου, του 

έτους 2009, ηµέρα της εβδοµάδος Παρασκευή και ώρα 12:00΄, στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της οδού 

Κολοκοτρώνη 1, στην Καλαµάτα. 

  

Παραβρίσκονται σ’ αυτή ο κος Γεώργιος Λαγανάκος, ως Πρόεδρος και οι κ.κ. ως µέλη: 

1. ΚΟΤΑΧΧΕΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Εκπρόσωπος Επιµελητηρίου Μεσσηνίας 

2. ΜΠΟΥΓΑΣ ΦΩΤΙΟΣ Εκπρόσωπος Εµπορικού Συλλόγου Καλαµάτας 

3. ΞΥΠΟΛΙΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Εκπρόσωπος Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ατόµων µε Ειδικές 

Ανάγκες 

4. ΑΞΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ Εκπρόσωπος Τµήµατος Τροχαίας Καλαµάτας 

  

 ∆εν παραβρέθηκαν αν και κλήθηκαν νόµιµα, ο κος Κοτταρίδης Χρήστος ούτε ο αναπληρωτής του 

Μιχόπουλος Αθανάσιος - Εκπρόσωποι της Οµοσπονδίας Επαγγελµατικών - Βιοτεχνιών & Εµπορικών 

Σωµατείων Καλαµάτας & Νοµού Μεσσηνίας, ο κος Θεοδοσίου Φώτιος ούτε ο αναπληρωτής του Βόσσος 

Ιωάννης - Εκπρόσωποι της Οµοσπονδίας Σωµατείων Επαγγελµατιών Πωλητών Υπαίθριων Αγορών Κρατών 

Μελών Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Μετά την επίτευξη νόµιµης απαρτίας, ο κος Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης, µε 

θέµα «τον καθορισµό του ανώτατου αριθµού των αδειών, κατά κατηγορία επαγγελµάτων, που πρόκειται 

να χορηγηθούν το επόµενο έτος, στα διοικητικά όρια του ∆ήµου Καλαµάτας, καθώς και για τον 
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προσδιορισµό ισάριθµων, συγκεκριµένων θέσεων για την άσκηση των υπαίθριων στάσιµων εµπορικών 

δραστηριοτήτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ. 5 & 6 του άρθρου 1 του Ν. 3377/2005». 

 Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού ακούστηκαν όλες οι απόψεις των παρευρισκοµένων µελών 

της επιτροπής, εξετάστηκαν δε και οι υποβληθείσες στο παρελθόν αιτήσεις για χορήγηση αδειών υπαίθριου 

στάσιµου εµπορίου, η επιτροπή 

 

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

 

 Α) Γνωµοδοτεί Θετικά: 

1. Για την έγκριση χορήγησης αδειών θέσεων για ψηµένα κάστανα και καλαµπόκια, τα οποία είναι 

εποχιακά παραδοσιακά προϊόντα : α) πέντε (5) θέσεις από την Πλατεία 23
ης

 Μαρτίου - Αριστοµένους 

έως την οδό Νικηταρά, στο δυτικό πεζοδρόµιο της οδού Αριστοµένους από την οδό Νικηταρά έως την 

οδό Φραντζή και στο δυτικό πεζοδρόµιο της οδού Αριστοµένους από την οδό Φραντζη έως την οδό 

Μακεδονίας, β) τρείς (3) θέσεις στο τµήµα του νότιου πεζοδροµίου της οδού Ναυαρίνου από το 

«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ» έως και το διατηρητέο Γυµνάσιο Παραλίας και στο τµήµα του νότιου πεζοδροµίου 

της οδού Ναυαρίνου από το ύψος του καταστήµατος «ROMA PIZZA» έως και το ύψος του ιερού ναού 

της Αναστάσεως του Κυρίου.   

2. Για την έγκριση χορήγησης αδειών σε Λούνα Παρκ, δύο (2) θέσεις σε δηµοτικούς, δηµόσιους ή 

ιδιωτικούς χώρους στα όρια του ∆ήµου Καλαµάτας. 

3. Για τη χορήγηση αδειών Καντίνας στα διοικητικά όρια του ∆ήµου Καλαµάτας, δύο (2) θέσεις, από 

το ύψος της εκβολής του ποταµού Άρη έως και το τέλος των διοικητικών ορίων του ∆ήµου Καλαµάτας, 

µε την προϋπόθεση ότι η Καντίνα θα ευρίσκεται εντός δηµοτικού, δηµόσιου ή ιδιωτικού χώρου, δίχως 

να καταλαµβάνει µέρος του οδοστρώµατος και να µην παρεµποδίζεται η διέλευση των πεζών. 

 

 Β) Γνωµοδοτεί Αρνητικά: 
1. Για τη χορήγηση αδειών υπαίθριου στάσιµου εµπορίου, εποχιακών οπωροκηπευτικών στα διοικητικά 

όρια του ∆ήµου Καλαµάτας, λόγω του πλήθους των καταστηµάτων που λειτουργούν σε όλες τις 

περιοχές του ∆ήµου. 

2. Γενικότερα γνωµοδοτεί αρνητικά για τη χορήγηση οποιασδήποτε ( εκτός των παραπάνω στο Α µέρος 

αναφερόµενων αδειών) άδειας υπαίθριου στάσιµου εµπορίου, στα διοικητικά όρια του ∆ήµου 

Καλαµάτας, για οποιαδήποτε είδη ή δραστηριότητα. 

 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί: 

 

Καλαµάτα 23 - 10 -2009 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
Γεώργιος Λαγανάκος Φειδάς Αθανάσιος 1.Κοταχχέας ∆ηµήτριος 

  2. Μπουγάς Φώτιος 

  3. Ξυπόλιτος Αθανάσιος 

  4. Αξιοτόπουλος Ηλίας 

 

 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση αφού λαµβάνει υπόψη του τα 
προαναφερόµενα,  
 

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

Καθορίζει τον ανώτατο αριθµό των αδειών, κατά κατηγορία επαγγελµάτων, που θα 
χορηγηθούν το επόµενο έτος  και προσδιορίζει ισάριθµες συγκεκριµένες θέσεις, για 
την άσκηση των υπαίθριων στάσιµων εµπορικών δραστηριοτήτων  στα διοικητικά 
όρια του ∆ήµου Καλαµάτας, αναλυτικά ως εξής: 
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1. Πέντε (5) άδειες - θέσεις για  πώληση ψηµένων κάστανων ή 
καλαµποκιών, από την Πλατεία 23ης Μαρτίου, οδός Αριστοµένους έως την 
οδό Νικηταρά, στο δυτικό πεζοδρόµιο της οδού Αριστοµένους από την 
οδό Νικηταρά έως την οδό Φραντζή και στο δυτικό πεζοδρόµιο της οδού 
Αριστοµένους από την οδό Φραντζή έως την οδό Μακεδονίας. 

2. Τρεις (3) άδειες - θέσεις για πώληση ψηµένων κάστανων ή καλαµποκιών, 
στο τµήµα του νότιου πεζοδροµίου της οδού Ναυαρίνου, από το 
«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ» έως και το διατηρητέο Γυµνάσιο  Παραλίας και στο νότιο 
τµήµα του πεζοδροµίου της οδού Ναυαρίνου από το ύψος του 
καταστήµατος «ROMA PIZZA» έως και το ύψος του ιερού ναού της 
Αναστάσεως Του Κυρίου. 

3. ∆ύο (2) άδειες - θέσεις για τα υπαίθρια Λούνα Παρκ, σε ∆ηµοτικούς, 
∆ηµόσιους ή Ιδιωτικούς χώρους στα όρια του ∆ήµου Καλαµάτας. 

4. ∆ύο (2) άδειες - θέσεις για Καντίνα, από το ύψος της εκβολής του 
ποταµού Άρη έως και το τέλος των διοικητικών ορίων του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µε την προϋπόθεση ότι η Καντίνα θα ευρίσκεται εντός 
∆ηµοτικού, ∆ηµόσιου ή Ιδιωτικού χώρου, δίχως να καταλαµβάνει µέρος 
του οδοστρώµατος και να µην παρεµποδίζεται η διέλευση των πεζών. 

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. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος  

 6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 7. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

 8. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 9. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 10. Κοσµόπουλος Βασίλειος  

 11. Κουδούνης Αργύριος 

 12. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 13. Λαγανάκος Γεώργιος 

 14. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 15. Μπάκας Ιωάννης 

 16. Μπασακίδης Νικόλαος  

 17. Νταγιόπουλος Γεώργιος  
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 18. Οικονοµάκου Μαρία  

 19. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 20. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 21. Ράλλης Γεώργιος  

 22. Σπίνος Γεώργιος  

 23. Τσερώνης Κων/νος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 13 Ιανουαρίου 2010 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 


