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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  2/2007 

 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ  005/2007  

 
 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 18η Ιανουαρίου 2007, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 7:00 µ.µ., στην 

αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 

αριθµός 28, συνέρχεται σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά 

την υπ΄ αριθ. 2/12-1-2007 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, 

ως Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 4) 

Γουρδέας Ανδρέας, 5) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 6) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος 

Ιωάννης, 8) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 9) Καµβυσίδης Ιωάννης, 10) Κλείδωνας Θεοφάνης, 11) 

Κοσµόπουλος Βασίλειος, 12) Κουδούνης Αργύριος,  13) Κουρκουτάς Γεώργιος, 14) Λαγανάκος 

Γεώργιος, 15) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας ∆ηµήτριος, 17) Μπάκας Ιωάννης, 18) 

Μπασακίδης Νικόλαος, 19) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 20) Οικονοµάκου Μαρία, 21) 

Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 22) Πολίτης ∆ηµήτριος, 23) Ράλλης Γεώργιος,  24) Σπίνος 

Γεώργιος,  25) Τσακαλάκου Σταυρούλα (προσέλευση στην υπ΄ αριθµ. 006 απόφαση) και  26) 

Τσερώνης Κωνσταντίνος. 

 
 
∆εν παραβρίσκεται, αν και κλήθηκε νόµιµα, ο δηµοτικός σύµβουλος κ.  Αλευράς ∆ιονύσιος 
λόγω ασθένειας. 
 
 
 
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 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Θρησκευτική εµποροπανήγυρη µε την ευκαιρία της εορτής της Υπαπαντής Του Χριστού στις 2 
Φεβρουαρίου 2007 – Κανονισµός Λειτουργίας Εµποροπανήγυρης. 

 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 3463/2007, για την έκδοση δηµοτικών 
κανονιστικών αποφάσεων, όπως είναι και η απόφαση του καθορισµού των όρων λειτουργίας 
εµποροπανήγυρης εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή. Η εισήγησή της 
δηµοσιοποιείται µε κάθε πρόσφορο µέσο προ της υποβολής της στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και 
τάσσεται προθεσµία εντός της οποίας κάθε ενδιαφερόµενος φορέας ή κάτοικος του ∆ήµου 
µπορεί να διατυπώσει εγγράφως τις παρατηρήσεις και προτάσεις του.  
Με την υπ΄ αριθµ. 2/2007 απόφασή της η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή εισηγείται  στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο τη διοργάνωση θρησκευτικής εµποροπανήγυρης µε την ευκαιρία της εορτής της 
Υπαπαντής του Χριστού, από 1 έως και 2 Φεβρουαρίου 2007, στον ίδιο χώρο που έχει 
καθιερωθεί να πραγµατοποιείται τα τελευταία χρόνια και την αναπροσαρµογή του τέλους 
χρήσης κοινόχρηστου χώρου σχετικά. 

Ακολούθως δηµοσιεύθηκε σχετική ανακοίνωση στον τοπικό Τύπο προκειµένου να 
ενηµερωθούν οι πολίτες και οι συλλογικοί φορείς της πόλης και να υποβάλλουν στο Τµήµα 
∆ηµοτικών Προσόδων του ∆ήµου τυχόν ενστάσεις, προτάσεις και παρατηρήσεις επί του 
θέµατος.  
Επί της προαναφερόµενης ανακοίνωσης µε αρ. πρωτ. 950/16-01-07, ουδεµία ένσταση, 
πρόταση ή παρατήρηση υπεβλήθη στο ∆ήµο. 
 
 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Κουδούνης, αναφέρει τα εξής: 

 
Κύριε Πρόεδρε, η θρησκευτική εµποροπανήγυρη µε την ευκαιρία της εορτής 
της Υπαπαντής του Χριστού στις 2 Φεβρουαρίου 2007, γίνεται µε απόφαση του 

προηγούµενου ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Εµείς σαν ∆ηµοτική αρχή µε λίγο χρόνο που έχουµε, 
ήταν φύση αδύνατον να προχωρήσουµε σε τυχόν αλλαγές. Ο κ. ∆ήµαρχος σεβόµενος τον 
εµπορικό κόσµο της πόλης µας και συµµετέχοντας στην αγωνία του, έχει δηλώσει ότι µέχρι 
τέλος Σεπτεµβρίου θα καλέσει όλους τους εµπλεκόµενους φορείς, ήτοι το Επιµελητήριο 
Μεσσηνίας, τον Εµπορικό Σύλλογο Καλαµάτας, την Οµοσπονδία Βιοτεχνών & Επαγγελµατιών 
Μεσσηνίας και οποιονδήποτε άλλον για να συζητήσουν τον νέο τρόπο της λειτουργίας της 
εµποροπανήγυρης. Το µόνο που µπορώ να προσθέσω να σας πω είναι ότι αυτή τη στιγµή θα 
προστεθούν 8 καινούργιες τουαλέτες χηµικές. Η τιµή του τετραγωνικού µέτρου είναι: 

• 120,00 € για την Α΄ Ζώνη,  
• 60,00 € για την Β΄ Ζώνη,  
• στις κατηγορίες µε ειδική ανάγκη 50% µείωση, 4 µε 5 άτοµα είναι δωρεάν και 
• 12.000,00 € πακέτο οι Πόντιοι. 

 
 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση µε ερωτήσεις διευκρινιστικές απαντήσεις και τοποθετήσεις 
µελών του Σώµατος. 
 
Για το συγκεκριµένο θέµα οι θέσεις της µειοψηφίας εκφράζονται µε τις εξής τοποθετήσεις: 
 

ΚΟΥ∆ΟΥΝΗΣ: 
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(Εκ µέρους της δηµοτικής παράταξης «ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΟΛΗ ΖΩΗΣ»): 
Κύριε Πρόεδρε, είναι γεγονός ότι το πανηγύρι της Υπαπαντής έχει 

απασχολήσει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο πάρα πολλά χρόνια µε τον τρόπο που γίνεται, στο µέρος 
που γίνεται και υπάρχουν διάφορες απόψεις και διάφορες θέσεις των διαφόρων παρατάξεων.  
 
∆εν είναι αληθές αυτό που είπε ο συνάδελφος της πλειοψηφίας ότι γίνεται µε απόφαση του 
προηγούµενου ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Στο περασµένο ∆ηµοτικό Συµβούλιο που µπήκε το 
θέµα το ∆εκέµβρη, απεσύρθη. Άρα δεν υπάρχει απόφαση του προηγούµενου ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου που να µπορεί να στηριχθεί η ∆ηµοτική αρχή η σηµερινή για να κάνει το πανηγύρι. 
Άλλωστε γι΄ αυτό ήρθε το θέµα εδώ πέρα για κουβέντα, για να παρθεί απόφαση. 
 
Είναι γεγονός ότι το πανηγύρι της Υπαπαντής εµείς το αντιµετωπίσαµε στην προηγούµενη 
τετραετία µε δύο οπτικές γωνίες. Την οικονοµική, η οποία ήταν κυρίαρχη τουλάχιστον τα δύο 
πρώτα χρόνια λόγω των τεράστιων ελλειµµάτων που είχε ο ∆ήµος και από την τρίτη χρονιά 
άρχισε πλέον όπως γνωρίζετε, να γίνεται ένας διάλογος εσωτερικός . . . 
Τα δύο τελευταία χρόνια έχει αρχίσει µια κουβέντα πως πρέπει να διοργανώνεται το πανηγύρι. 
∆εν υπήρξε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου στα δύο τελευταία χρόνια για να γίνει το 
πανηγύρι. Από κει και πέρα πρέπει να απαντήσουµε σε δύο ερωτήµατα: Αν θέλουµε να γίνεται 
πανηγύρι και πως.  
Εµείς σαν παράταξη πιστεύουµε ότι πανηγύρι πρέπει να γίνεται και γι΄ αυτό, έχουµε θέση 
ξεκάθαρη. Πρέπει να συνοδεύεται δηλαδή η θρησκευτική εορτή µε µια εµπορική πανήγυρη. 
Από κει και πέρα πιστεύουµε όµως ότι όπως γίνεται σήµερα το πανηγύρι, δεν προσφέρει και 
µπορώ να πω και δυσφηµεί και τη θρησκευτική πανήγυρη. Εµείς δεν θα ψηφίσουµε υπέρ της 
διεξαγωγής του πανηγυριού, θα ρίξουµε ΛΕΥΚΟ όπως κάναµε και στη ∆ηµαρχιακή, µε το εξής 
σκεπτικό: Ότι πρέπει το συντοµότερο δυνατό η ∆ηµοτική αρχή να φέρει, όπως έχει δεσµευθεί 
ο κ. ∆ήµαρχος, το νέο πλαίσιο που θα γίνεται το πανηγύρι στις 2 Φεβρουαρίου. 
 

 
(Επικεφαλής της δηµοτικής παράταξης «ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΗ 
ΠΟΛΗ»): 

Είναι η πέµπτη φορά δυστυχώς που συµµετέχουµε σ΄ αυτή την ανούσια κατά την άποψή µας 
συζήτηση. Και η συζήτηση είναι ανούσια γιατί παρά τα όσα έχουν ειπωθεί τα τέσσερα 
προηγούµενα χρόνια, τα όσα είχαν ειπωθεί και παλαιότερα και παρά τις όποιες δεσµεύσεις οι 
οποίες κατά καιρούς είχαν αναληφθεί, ξανά το πανηγύρι θα γίνει, θα διοργανωθεί µε το ίδιο 
ακριβώς τρόπο. 
 
Εµείς ήδη από το 2002 έχουµε συγκεκριµένα εκφράσει τη διαφωνία µας για τον τρόπο µε τον 
οποίο γίνεται το πανηγύρι. Την αισθητική, την έκταση, το περιεχόµενό του. Κατά συνέπεια δεν 
θα απασχολήσουµε περαιτέρω το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Η θέση µας είναι ενάντια στον 
συγκεκριµένο τρόπο διεξαγωγής του πανηγυριού.  
 
Θα ήθελα όµως να κάνω µια παρατήρηση και µια ερώτηση.  
Η παρατήρηση αφορά τις χηµικές τουαλέτες που άκουσα προηγουµένως. Χρειάζεται µια 
ιδιαίτερη προσοχή στη διαχείρισή τους. Θα παρακαλούσα να υπάρξει αυτή η προσοχή ώστε να 
µη δηµιουργηθούν και οκτώ εστίες µόλυνσης στην περιοχή. Χρειάζεται ειδική προσπάθεια γι΄ 
αυτό.  
Και µια ερώτηση. Θα ήθελα να ρωτήσω τους δύο αντιδηµάρχους, τον κ. Αθανασόπουλο & τον 
κ. Ηλιόπουλο και τον κ. Κουδούνη τι άλλαξε από τα προηγούµενα χρόνια µε τώρα; Και µη µου 
πείτε ότι ήταν οι δεσµεύσεις οι οποίες έχουν αναληφθεί τώρα. ∆εσµεύσεις αντίστοιχες είχαν 
αναληφθεί και τα προηγούµενα χρόνια. Επίσης στον κ. Λαγανάκο. Πριν ένα µήνα σαν 
πρόεδρος του Εµπορικού Συλλόγου, πήγε στον κ. Κουτσούλη και του ζήτησε να µην γίνει το 
πανηγύρι µε αυτούς τους όρους. Τι άλλαξε τώρα που θα υπερψηφίσει τη διοργάνωσή του;  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ. 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ 
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Νοµίζω αγαπητοί συνάδελφοι ότι πρέπει όλοι µας και ηµών συµπεριλαµβανοµένων να 
προσπαθήσουµε να είµαστε όσο το δυνατόν συνεπείς σ΄ αυτά τα οποία λέµε είτε είµαστε 
αντιπολίτευση είτε είµαστε στη συµπολίτευση. Οι όποιες . . . µεταµορφώσεις υπάρχουν δεν 
προάγουν το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και αποµακρύνουν τους συνδηµότες µας από τη συµµετοχή 
τους στις δηµοτικές υποθέσεις. Ευχαριστώ. 
 

 
(Επικεφαλής της δηµοτικής παράταξης «ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ∆ΡΑΣΗ»): 
Κύριε Πρόεδρε για άλλη µια φορά τα τελευταία χρόνια συζητείται το θέµα του 

πανηγυριού και συνοδεύεται µε την υπόσχεση ότι την επόµενη χρονιά θα έχει τεθεί σε 
καινούργια βάση, θα έχει αναµορφωθεί, θα έχει διατυπωθεί µια στρατηγική στόχευση, κάτι 
τέτοιο.  
 
∆ιάβασα πριν από µερικές µέρες την πρόταση του Επιµελητηρίου. Θεωρώ ότι µπορούν να 
αποτελέσουν µια καλή βάση αυτά που προτείνει το Επιµελητήριο ώστε ο ∆ήµος πραγµατικά να 
δώσει µια καινούργια µορφή στο πανηγύρι.  
 
Προσωπικά θλίβοµαι µε την όλη εικόνα που αναπτύσσεται τις ηµέρες του πανηγυριού, 
αποτελεί µια εστία ρύπανσης και αισθητικής αλλά και γενικότερης για την πόλη, µια αιτία 
δυσλειτουργίας της πόλης και γι΄ αυτό το λόγο θα ψηφίσουµε ΚΑΤΑ. Πάντως µε µεγάλη χαρά 
θα συµµετάσχουµε κι εµείς σε µια προσπάθεια αναµόρφωσης. Και πάλι επαναλαµβάνω 
προτείνω σαν βάση συζήτησης την πρόταση του Επιµελητηρίου. Ευχαριστώ. 
 
 
Επίσης για το συγκεκριµένο θέµα τοποθετείται και ο κ. ∆ιασάκος, ο οποίος αναφέρει τα εξής: 

 
Όσον αφορά την εµποροπανήγυρη έχουµε τοποθετηθεί και στο προηγούµενο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο όλες τις χρονιές, είναι πάγια η θέση µας, είναι υπέρ της 

τέλεσης της εµποροπανήρυρις γιατί είναι µια παράδοση των τελευταίων χρόνων για την πόλη 
µας και αν θέλετε είναι και µια ευκαιρία για τα λαϊκά στρώµατα, τις λαϊκές οικογένειες να 
ικανοποιούν διάφορες ανάγκες τους αγοράζοντας φτηνά προϊόντα και ξεγελώντας τα παιδιά 
τους µε διάφορα δώρα. Εµείς θα διαφωνήσουµε µε τις τοποθετήσεις και του Εµπορικού 
Συλλόγου και του Επιµελητηρίου αλλά και διαφόρων άλλων που εδώ ακούστηκαν όσον αφορά 
στο τζίρο των καταστηµάτων και ιδιαίτερα των µικρών εµπορικών καταστηµάτων. ∆εν είναι 
αυτό που τους ζηµιώνει. Αυτό που τους ζηµιώνει είναι η γενικότερη πολιτική της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και η πολιτική των κυβερνήσεων της Νέας ∆ηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ που τους 
οδηγεί στο λουκέτο, αν θέλουµε να είµαστε συνεπείς. Είναι δηλαδή η αυξηµένη φορολογία, οι 
άµεσοι – έµµεσοι φόροι, ο Φ.Π.Α. η συνάφεια, το κλείσιµο βιβλίων, τα δηµοτικά τέλη αν 
θέλετε, οι ασφαλιστικοί νόµοι, το νέο οράριο, η φτώχια το κυριότερο που µαστίζει τα λαϊκά 
στρώµατα και αυτό έχει επακόλουθο και στο τζίρο των µικροεµπόρων, τα πολυκαταστήµατα 
για τα οποία είναι υπεύθυνες και οι τοπικές δηµοτικές αρχές. Αυτά είναι τα προβλήµατά τους 
και αυτοί είναι υπεύθυνοι για µας και ενάντια σ΄ αυτούς πρέπει να στραφούµε σε συµµαχία 
βέβαια µε τα λαϊκά στρώµατα, την εργατική τάξη, τους µικροµεσαίους, αγρότες κλπ.  
 
∆ιαφωνούµε µε τις αυξήσεις στην ενοικίαση των χώρων του πανηγυριού γιατί αυτές είναι 
λογικό θα µετακυληθούν στους καταναλωτές, στα λαϊκά στρώµατα.  
Και όσον αφορά για τα έσοδα κύριε ∆ήµαρχε, είχα κάνει και πρόταση στη ∆ηµαρχιακή 
Επιτροπή, είναι και πάγια θέση µας, αν και είµαστε κατά της ανταποδοτικότητας, πιστεύουµε 
ότι πρέπει να δίνονται αυτά σε έργα υποδοµής για τους µικροεµπόρους, τους 
µικροεπαγγελµατίες της πόλης µας σε συνεννόηση βέβαια µε τους συνδικαλιστικούς φορείς 
τους. Ευχαριστώ. 

ΤΣΕΡΩΝΗΣ: 

∆ΙΑΣΑΚΟΣ: 
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Κλείνοντας την συζήτηση του εν λόγω θέµατος ο κ. ∆ήµαρχος, λέει τα εξής: 

 
Αγαπητοί συνάδελφοι, νοµίζω ότι δεν ξεχνάει κανείς ότι αναφέρεσθε σε µια 
∆ηµοτική αρχή δεκαπέντε ηµερών. Εγώ γι΄ αυτό το υποτιθέµενο σοβαρό ζήτηµα 

– όλα είναι σοβαρά ζητήµατα αλλά δεν ξέρω κατά πόσον αυτό είναι το µείζον ζήτηµα της 
πόλης – συγκέντρωσα όλα τα πρακτικά των προηγούµενων χρόνων και τα διάβασα και σας 
βεβαιώνω ότι το πανηγύρι της Υπαπαντής το οποίο επισκέπτοµαι κάθε χρόνο, δεν µε πληγώνει 
περισσότερο από το πανηγύρι της Αγίας Τριάδας που γίνεται κάθε Πέµπτη, από την κατάσταση 
της Λαϊκής Αγοράς και από µια δεκαριά άλλες καταστάσεις ή και περισσότερες µέσα στην πόλη. 
Σας βεβαιώνω γι΄ αυτό. 
 
Αυτή η ∆ηµοτική αρχή των δεκαπέντε ηµερών στην πρώτη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή συζήτησε το 
θέµα και χαίροµαι ειλικρινά για το γεγονός ότι οι µειοψηφίες πλην µιας που δεν συµµετέχει, 
τοποθετήθηκαν υπέρ του πανηγυριού. Αυτό είναι εξαιρετικά σηµαντική βάση συζήτησης. Και 
θεώρησα ότι µ΄ αυτή την τοποθέτηση στη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή και επιπλέον αφού κάναµε 
και µια έτσι αγόρευση ο καθένας για τις θέσεις του, που είναι επανάληψη των εκατοντάδων 
σελίδων . . . 
(αλλαγή ταινίας) 
Για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών θα τοποθετηθούν 8 WC (χηµικές τουαλέτες), ενώ για τη 
σωστή τήρηση της νοµιµότητας και των όσων προβλέπονται, δραστηριοποιήθηκε ο δηµοτικός 
αστυνόµος και θα προβαίνει σε τακτικούς ελέγχους. 
Μέσα στο καλοκαίρι θα συζητήσουµε, µε τη συµµετοχή των εµπλεκοµένων φορέων, επάνω 
στο πλαίσιο που θα πρέπει να λειτουργήσει το πανηγύρι τα επόµενα χρόνια. 
Έχει δίκιο ο εµπορικός κόσµος που διαµαρτύρεται γιατί ποτέ δεν έγινε µια σοβαρή κουβέντα 
για τον τρόπο λειτουργίας του πανηγυριού. 
Εµείς σήµερα δεν συζητάµε για τη διενέργεια του πανηγυριού, παρά µόνο για την 
αναπροσαρµογή των τελών χρήσης κοινοχρήστου χώρου. 
 
 
Με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος θέτει στο Σώµα για έγκριση την 
πρόταση για διοργάνωση της θρησκευτικής εµποροπανήγυρης µε την ευκαιρία της εορτής της 
Υπαπαντής του Χριστού και την αναπροσαρµογή του τέλους χρήσης κοινοχρήστου χώρου. Οι 
παρόντες κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας δηµοτικοί σύµβουλοι τοποθετούνται ως εξής: 

• ΥΠΕΡ τάσσονται οι κ.κ. Αθανασόπουλος, Γιαννακούλας, Γουρδέας, Ηλιόπουλος Αθαν., 
Ηλιόπουλος Ιωάν., Καµβυσίδης, Κλείδωνας, Κουδούνης, Κουρκουτάς, Λαγανάκος, 
Μιχαλόπουλος, Μπασακίδης, Οικονοµάκου, Πολίτης, Σπίνος και Καρατζέας Πρόεδρος 
του Σώµατος.  

• ΚΑΤΑ τάσσονται οι κ.κ. Κοσµόπουλος, Μπάκας ∆ηµ., Μπάκας Ιωάν., Παπαµικρούλης και 
Τσερώνης.  

• ΛΕΥΚΗ ψήφο δηλώνουν οι κ.κ. ∆ικαιουλάκος, Ηλιόπουλος Παν., Νταγιόπουλος, Ράλλης 
και Τσακαλάκου. 

 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού λαµβάνει υπόψη του τα προαναφερόµενα, την υπ΄ αριθµ. 
2/2007 απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής, τις διατάξεις των άρθρων 79 και 158 του  Ν.  
3463/2006, και το αποτέλεσµα της παραπάνω ψηφοφορίας, κατά πλειοψηφία,  
 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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Ι. Εγκρίνει τη διοργάνωση θρησκευτικής εµποροπανήγυρης µε την ευκαιρία της 
εορτής της Υπαπαντής του Χριστού, από 1 έως και 2 Φεβρουαρίου 2007, στον 
ίδιο χώρο που έχει καθιερωθεί να πραγµατοποιείται τα τελευταία χρόνια, µε ώρα 
υποχρεωτικής αποχώρησης των µικροπωλητών από τους χώρους διεξαγωγής του 
την 12:00 µ.µ.  

και την αναπροσαρµογή του τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου σχετικά όπως 
παρακάτω:  

1) Για  την  Α΄ ζώνη:   Ανατολικά  από Νο 1 έως και  Νο 232 
                                       Μέση   από  Νο 1  έως  και 225  και 
                                       ∆υτικά  από  Νο 1 έως και 268:   

τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου ανά τρέχον µέτρο 120,00 € από 100,00 € 
που είχε καθοριστεί.  

2) Για  την Β΄ ζώνη:  Ανατολικά  από Νο 233 έως και Νο 272 και                                    
∆υτικά από Νο 269 έως και Νο 353:  
τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου ανά τρέχον µέτρο 60,00 €, από 50,00 € 
που είχε καθοριστεί.  

       3)  Για  τον  χώρο  που  παραχωρείται  στον  ΣΥΛΛΟΓΟ  ΠΟΝΤΙΩΝ  (βόρειο 
πάρκινγκ  και  γέφυρα Νότια  της  ΚΑΚ Α.Ε.): 
συν. τέλος χρήσης κοινοχρήστου χώρου  12.000,00 €, από 11.000,00 €   
που είχε καθοριστεί.  

 
      4)  Για  την παραχώρηση  του  νότιου Πάρκινγκ  νότια  της ΚΑΚ (για  

εγκατάσταση  ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ)  
τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου 4,00 € ανά τετραγωνικό  µέτρο, από 
3,00 € που είχε καθοριστεί.  

 
ΙΙ. Εγκρίνει και ψηφίζει τη διάθεση πίστωσης ποσού δύο χιλιάδων τριακοσίων ευρώ 

(2.300,00 €) σε βάρος του Κ.Α. 00.6443 του υπό σύνταξη δηµοτικού 
προϋπολογισµού οικον. έτους 2007 για την ενοικίαση έξι (6) χηµικών τουαλετών 
για το χρονικό διάστηµα 1 και 2 Φεβρουαρίου 2007 προκειµένου να καλυφθούν 
οι ανάγκες στο χώρο της εµποροπανήγυρης. Για τη µεταφορά, τοποθέτηση και 
καλή λειτουργία των τουαλετών (καθαρισµό και εφοδιασµό µε είδη 
καθαριότητας) υπεύθυνος θα είναι ο εκµισθωτής. 

  
ΙΙΙ. Κατά τα λοιπά να ισχύσει ότι προβλέπεται στην  υπ΄ αριθµ. 11/2005 απόφαση 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας. 

 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο πρακτικό στο σύνολό του 
υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Καρατζέας Παναγιώτης  1. Αθανασόπουλος Κων/νος 
  2. Γιαννακούλας Γρηγόριος 
  3. Γουρδέας Ανδρέας 
  4. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 
  5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 
  6. Ηλιόπουλος Ιωάννης 
  7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 
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  8. Καµβυσίδης Ιωάννης 

  9. Κλείδωνας Θεοφάνης 

  10. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

  11. Κουδούνης Αργύριος 

  12. Κουρκουτάς Γεώργιος 

  13. Λαγανάκος Γεώργιος 

  14. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

  15. Μπάκας ∆ηµήτριος 

  16. Μπάκας Ιωάννης 

  17. Μπασακίδης Νικόλαος 

  18. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

  19. Οικονοµάκου Μαρία  

  20. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 

  21. Πολίτης ∆ηµήτριος 

  22. Ράλλης Γεώργιος 

  23. Σπίνος Γεώργιος 

  24. Τσακαλάκου Σταυρούλα 

  25. Τσερώνης Κωνσταντίνος 
 

Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 7 Μαρτίου 2007 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 
 


