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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  04/2016  

ΑΠΟΦΑΣΗ  16/2016  
 
 
 
 
Στην Καλαμάτα σήμερα, την 15η Μαρτίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, στην αίθουσα 

συνεδριάσεων, στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28, συνέρχεται στην υπ΄ 

αριθμ. 4/2016 συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας, μετά την με 

αριθμ. πρωτ. 10750/11-3-2016 πρόσκληση της Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη του 

Συμβουλίου. 

 

 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Συμβουλίου  οι κ.κ. : 1) Φοίφα Τασία 

Πρόεδρος του Συμβουλίου, 2) Ζόμπολος Χρήστος, 3)Θωμόπουλος Δημήτριος, 4) Κατσαράκης 

Πέτρος, 5) Λύρας Παναγιώτης, 6) Μητσέας Δημήτριος, 7) Μπιτσάνης Νικόλαος, 8) Ξανθάκη 

Αθηνά, 9)  Τσιφιλιτάκος Δημήτριος και 10) Ψυλάκη  Μαρία. 

 

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν, τα μέλη κ.κ. 1) Αθανασοπούλου Αικατερίνη, 2) 

Αντωνόπουλος Αθανάσιος, 3) Γαϊτάνης Φώτιος, 4) Κοκκίνη Ευαγγελία και 5) Λεβέντη Ναταλία. 

 
 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος του Συμβουλίου, κηρύσσει την έναρξη 
της  συνεδρίασης.   
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από την Πρόεδρο του Συμβουλίου για συζήτηση το 4ο θέμα της 
ημερήσιας διάταξης με τίτλο : 

Καθορισμός θέσης και τέλους χρήσης, για τη χορήγηση βραχυχρόνιας άδειας 
υπαίθριου εμπορίου, για τη διάθεση πρόχειρων γευμάτων . 

Κατά τη συζήτηση του θέματος αυτού παραβρίσκεται στη συνεδρίαση ο Αντιδήμαρχος 
Καλαμάτας κ. Βεργόπουλος Δημήτριος και ο δημοτικός υπάλληλος κ. Καραλής Παναγιώτης, 
προκειμένου να δώσουν τις απαραίτητες διευκρινήσεις εάν χρειασθεί.  
 
Εισηγούμενη το θέμα η κα Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 10725/11-3-2016 
εισήγηση του Τμήματος Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης 
Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Δήμου, η οποία έχει ως εξής : 
 

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός θέσης και τέλους χρήσης, για τη χορήγηση βραχυχρόνιας 
άδειας υπαίθριου εμπορίου, για τη διάθεση πρόχειρων γευμάτων». 

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 
Με το Ν. 4264/2014, δύνεται η δυνατότητα χορήγησης βραχυχρόνιων αδειών  υπαίθριου 

εμπορίου σε φυσικά πρόσωπα, κατά την καλοκαιρινή περίοδο, για την παρασκευή και διάθεση 
πρόχειρων γευμάτων σε περαστικούς. Η διάρκεια των αδειών δεν μπορεί να ξεπερνά τους 
τέσσερεις μήνες και δίνονται για συγκεκριμένη θέση. Η παρασκευή των γευμάτων γίνεται επί 
τόπου, είτε εντός αυτοκινούμενων-ρυμουλκούμενων οχημάτων (καντίνες) είτε σε φορητές 
εγκαταστάσεις έψησης. Οι άδειες χορηγούνται κατόπιν κλήρωσης μεταξύ των ενδιαφερομένων 
από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

Ο αριθμός των αδειών καθώς και το ύψος και ο τρόπος είσπραξης του καταβαλλόμενου 
τέλους καθορίζεται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη μετά από πρόταση του Δημοτικού 
Συμβουλίου, η δε άδεια χορηγείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 
Κατόπιν αυτών,  

εισηγούμαστε: 
 

α. Τον καθορισμό μιας θέσης βραχυχρόνιας άδειας υπαίθριου εμπορίου, για την παρασκευή και 
διάθεση πρόχειρων γευμάτων σε περαστικούς, στην Ανατολική παραλία της Καλαμάτας και 
ειδικότερα στο δημοτικό πάρκινγκ της οδού Ναυαρίνου. 
β. Ο χώρος που θα παραχωρηθεί να είναι εκτάσεως έως 20 τ.μ. για την εγκατάσταση του 
οχήματος (καντίνας) και του συνοδευτικού εξοπλισμού, για χρονική διάρκεια τεσσάρων μηνών 
(15 Μαϊου έως 15 Σεπτεμβρίου 2016).  
γ. Απαγορεύεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων εντός του παραχωρούμενου χώρου ή πέριξ 
αυτού. Απαγορεύεται επίσης η χρήση μουσικής. 
δ. Το ύψος του καταβαλλόμενου τέλους για τη θέση που παραχωρείται, ορίζεται στο ποσό των 
750 € για το σύνολο της χρήσης. Το τέλος καταβάλλεται στη Διεύθυνση Οικονομικών του 
Δήμου Καλαμάτας προ της χρήσης του χώρου. 
ε. Η κλήρωση μεταξύ των ενδιαφερομένων που θα υποβάλλουν αιτήσεις για τη χορήγηση της 
άδειας, θα διεξαχθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο. 
 

 Με εντολή Δημάρχου 
Ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού 
Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων 

 
Βεργόπουλος Δημήτριος 
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Με την ολοκλήρωση της εισήγησής  της η κα Πρόεδρος δίδει το λόγο στον αρμόδιο 
Αντιδήμαρχο κ. Βεργόπουλο και στη συνέχεια ακολουθεί διαλογική συζήτηση η οποία έχει ως 
εξής: 

 
Πρόκειται για μία διάταξη η οποία εφαρμόσθηκε από πέρυσι, αφορά τις 
βραχυχρόνιες καντίνες, καντίνες δηλαδή τετραμήνου. Προσπαθούμε να 

ισορροπήσουμε μεταξύ της ύπαρξής τους βάση της διατάξεως και της μη παρακώλυσης του 
έργου παρακείμενων επιχειρήσεων. Για το χώρο του Δήμου Καλαμάτας πέρυσι είχαμε προτείνει 
δύο, η μία ήταν στο χώρο στην παραλία στο πάρκινγκ που υπάρχει και άλλη μία θέση η οποία 
ήτανε κοντά στις βενζίνες του Μπουφέα στο χώρο του αιγιαλού, στο χώρου του πάρκιγνκ εκεί.   

Επειδή αυτός ο χώρος πλέον χαρακτηρίζεται ως αιγιαλός και επειδή πέρυσι δεν υπήρχε 
ενδιαφέρον γι’ αυτή τη θέση, φέτος την απαλείψαμε για να μην δημιουργούμε ζητήματα, την 
απαλείψαμε από τις προτάσεις μας, προτείνουμε μόνο μία θέση, αυτή που λειτούργησε και 
πέρυσι στο μεγάλο πάρκιγνκ στην παραλία. Προτείνουμε να αυξηθεί λίγο το μίσθωσα ώστε να 
υπάρχει ένα θετικό αποτέλεσμα για το ταμείο του Δήμου, είναι ανταποδοτικό για τους 
επιχειρηματίες εκεί, δεν πάμε σε υπερβολές και μάλιστα βασίζεται σε τιμές που έχουν 
καθορισθεί από τις Οικονομικές Επιτροπές για τη διαχείριση και τη διάθεση των κοινοχρήστων 
χώρων.  

Αυτή η καντίνα θα λειτουργήσει εκεί, ο χώρος, αφού κληρωθεί σε έναν δικαιούχο κατόπιν της 
διαδικασίας των αιτήσεων που θα κάνουν οι ίδιοι και θα μπορεί να λειτουργήσει από τις 15 
Μαΐου έως τις 15 Σεπτεμβρίου. 

Ότι θέλετε, μπορείτε να με ρωτήσετε. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν ερωτήσεις; 
 
ΦΩΝΗ: Με κλήρωση;  
 
ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ: Με κλήρωση. Με κλήρωση στο Δημοτικό Συμβούλιο θα γίνει αυτό. 
 
ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ: Δεν μπορεί να γίνει η χορήγηση της άδειας με κοινωνικά κριτήρια; 

 
Ο νόμος ορίζει.  Ούτε καν μειοδοσία. Το Δήμο τον συνέφερε η μειοδοσία. Για 
το κοινωνικό πρόσωπο θα τον συνέφερε τα κοινωνικά κριτήρια, αλλά ο 

νόμος ορίζει την κλήρωση. 
 
ΛΥΡΑΣ: Στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας μέχρι πόσες άδειες μπορούμε να έχουμε; 

 
Μπορούμε να έχουμε και περισσότερες άδειες αρκεί βέβαια εμείς σα 
Δημοτική Αρχή, μας ενδιαφέρει, να μην παρακωλύουμε το στεγασμένο 

εμπόριο. Δηλαδή θα προσπαθήσουμε να αποφύγουμε τυχόν περιπτώσεις αν από σας υπάρχει 
μια τέτοια πρόταση με το γνωμοδοτικό χαρακτήρα που έχετε, που να γειτνιάζει με κατάστημα 
υγειονομικού ενδιαφέροντος. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, ο Δήμος Καλαμάτας υποστηρίζει 
ιδιαίτερα το στεγασμένο εμπόριο και είναι αυτό το οποίο θέλουμε να δώσουμε την ώθηση, 
ειδικά σε μια περίοδο κρίσης που είναι δύσκολο να βάζουμε ευκαιριακά κάποιους χώρους ή να 
διαθέτουμε κάποιες άδειες. Είναι η πολιτική του Δήμου. 

 
Συμπληρώστε κε Αντιδήμαρχε ότι είναι 1000 μέτρα από… Πόσα πρέπει να είναι 
από το στεγασμένο; Να μην υπάρχει,  είναι λίγο δύσκολο, έστω και στα όρια της 

Δημοτικής Κοινότητας.  
 
ΦΩΝΗ: ….. (εκτός μικροφώνου - δεν ακούγεται)  

ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Εγώ είπα έναν αριθμό, χίλια, δύο, τρεις, το θέμα είναι ότι πρέπει να έχεις μία 
απόσταση από το στεγασμένο. 

 
Πρέπει να υπάρχει χώρος πάρκινγκ για να δοθεί άδεια, πρέπει να μην 
υπάρχει άλλο κατάστημα, πρέπει… 

 
ΨΥΛΑΚΗ: Το μίσθωμα είναι μηνιαίο ή εφάπαξ;   
 
ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ: Εφάπαξ, είναι τετράμηνο. Φέτος είναι 750, πέρυσι ήταν 500. 
 
ΨΥΛΑΚΗ: 750 για τέσσερις μήνες.  

 
Και μέχρι 20 τετραγωνικά για να αναπτύξει το χώρο του, χωρίς 
τραπεζοκαθίσματα, δηλαδή το τροχόσπιτό του, τη γεννήτριά του. Δεν έχει 

θέση η καντίνα για τραπεζοκαθίσματα. 
 
Τοποθετήσεις υπάρχουν; 
Ψηφοφορία. Η πλειοψηφία υπέρ. Οι κύριοι απέναντι; Υπέρ. Ομόφωνα. 

Ευχαριστούμε πολύ κύριε. Αν θέλετε μπορείτε να παραμείνετε. 
 
Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, να σας ευχηθώ καλές γιορτές τώρα, χρόνια 
πολλά και να ευχαριστήσω και στο πρόσωπο του κ. Καραλή την υπηρεσία 

που κάνει έναν ιδιαίτερο αγώνα όσον αφορά τα περίπτερα που κι αυτά είναι μια κατηγορία που 
πρέπει να μπούνε σε μία τάξη τόσο ως προς τις οφειλές τους όσο και ως προς τη διαχείριση 
του κοινοχρήστου χώρου που έχει να κάνει με όλους τους συμπολίτες μας και προσπαθούμε να 
διαφυλάξουμε την ομαλή ροή στα πεζοδρόμια. Ευχαριστώ πολύ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κι εμείς ευχαριστούμε. 
 
 
 
Με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας 
Καλαμάτας αφού λαμβάνει υπόψη του τα  προαναφερόμενα, καθώς επίσης  και τις  διατάξεις 
του  άρθρου 83 του Ν. 3852/2010,   

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

 
Εκφράζει στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας τη σύμφωνη γνώμη του επί της με 
αριθμ. πρωτ. 10725/11-3-2016 εισήγησης του Τμήματος Ρύθμισης Εμπορικών 
Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών 
Θεμάτων του Δήμου που καταχωρούνται αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης 
αυτής και αφορά στον καθορισμό μιας θέσης βραχυχρόνιας άδειας υπαίθριου 
εμπορίου, για την παρασκευή και διάθεση πρόχειρων γευμάτων σε περαστικούς, 
στην Ανατολική παραλία της Καλαμάτας και ειδικότερα στο δημοτικό πάρκινγκ της 
οδού Ναυαρίνου, ως εξής : 

 - Ο χώρος που θα παραχωρηθεί να είναι εκτάσεως έως 20 τ.μ. για την εγκατάσταση 
του οχήματος (καντίνας) και του συνοδευτικού εξοπλισμού, για χρονική διάρκεια 
τεσσάρων μηνών (15 Μαϊου έως 15 Σεπτεμβρίου 2016).  

-  Απαγορεύεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων εντός του παραχωρούμενου χώρου 
ή πέριξ αυτού. Απαγορεύεται επίσης η χρήση μουσικής. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ: 
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-  Το ύψος του καταβαλλόμενου τέλους για τη θέση που παραχωρείται, ορίζεται στο 
ποσό των 750 € για το σύνολο της χρήσης. Το τέλος καταβάλλεται στη Διεύθυνση 
Οικονομικών του Δήμου Καλαμάτας προ της χρήσης του χώρου. 

- Η κλήρωση μεταξύ των ενδιαφερομένων που θα υποβάλλουν αιτήσεις για τη 
χορήγηση της άδειας, θα διεξαχθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

 

 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Φοίφα Τασία  1. Ζόμπολος Χρήστος 

  2. Θωμόπουλος Δημήτριος 

  3. Κατσαράκης Πέτρος 

  4. Λύρας Παναγιώτης 

  5. Μητσέας Δημήτριος 

  6. Μπιτσάνης Νικόλαος 

  7. Ξανθάκη Αθηνά 

  8. Τσιφιλιτάκος Δημήτριος 

  9. Ψυλάκη  Μαρία 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα, 21 Μαρτίου 2016 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

ΤΑΣΙΑ ΦΟΙΦΑ 
 
  

Ο Γραμματέας 
 
 

Χρήστος Αλεξανδρόπουλος 
 


