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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   14/2011 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   053/2011 
 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 21η Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 

13:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28, συνέρχεται στην 

14η/2011 συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμάτας, μετά την 

υπ’ αριθμ. πρωτ. 55064/16-9-2011 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε 

σύμφωνα με το νόμο.  

 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Χρήστος Ριζάς, Αντιδήμαρχος Καλαμάτας, 

Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και από τα τακτικά μέλη οι κ.κ. 1) 

Αδαμόπουλος Ιωάννης, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Δημόπουλος Δημήτριος, 4)  

Δικαιουλάκος Βασίλειος, 5) Καραγιάννης Ανδρέας, 6) Μανδηλάρης Ιωάννης και 7) 

Νιάρχος Αναστάσιος.  

 
Δεν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος κ.  Μωρακέας Σπυρίδωνας.  

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής 

Επιτροπής κ. Γκλεγκλές Ιωάννης ο οποίος συμμετέχει στη συνεδρίαση αυτή, 

αναπληρώνοντας τον κ. Μωρακέα Σπυρίδωνα.   

 
 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της 

συνεδρίασης. 
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το εκτός ημερήσιας διάταξης 

θέμα που το Σώμα αποδέχθηκε να συζητηθεί μαζί με τα τακτικά θέματα λόγω του 

κατεπείγοντος χαρακτήρα του, με τίτλο : 

Ανάκληση της παρ. 7 της υπ’ αριθμ. 411/2011 απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου Καλαμάτας σχετικής με την τροποποίηση και προσθήκη όρων 

λειτουργίας Κυριακάτικης αγοράς Αρφαρών. 

Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 55901/20-9-2011 εισήγηση του Τμήματος Τοπικής Ανάπτυξης της 
Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Ανάπτυξης του Δήμου Καλαμάτας έχει αναλυτικά ως 
εξής:  
 
ΘΕΜΑ: «Συμμετοχή στην Κυριακάτικη αγορά Αρφαρών». 

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 
Έχοντας υπ’ όψη: 

 
1. Τις διατάξεις του Ν. 2323/1995 «Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις» όπως 

αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα 
2. To ΠΔ 254/2005 «Ρύθμιση υπαίθριου εμπορίου (πλανόδιου και στάσιμου)» 
3. Την υπ’ αριθ. 288/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί έγκρισης 

λειτουργίας Κυριακάτικης Αγοράς Αρφαρών 
4. Την υπ’ αριθ. 411/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου «Περί 

τροποποίησης και προσθήκης όρων λειτουργίας Κυριακάτικης αγοράς Αρφαρών» 
5. Την υπ’ αριθ. 412/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου «Ρύθμιση θεμάτων 

Κυριακάτικης αγοράς Αρφαρών - χορήγηση αδειών συμμετοχής σε αυτή» 
6. Την υπ’ αριθ. 49/2011 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής «Περί 

τροποποίησης και προσθήκης όρων λειτουργίας Κυριακάτικης αγοράς Αρφαρών» 
 
σας γνωρίζουμε τα εξής: 

 
Οι Κυριακάτικες αγορές, θεωρούνται υπαίθριες αγορές (όπως οι 

εμποροπανηγύρεις που διενεργούνται με την ευκαιρία θρησκευτικών και επετειακών 
εορτών, οι πασχαλινές, οι χριστουγεννιάτικες αγορές κλπ) και διέπονται από το ίδιο 
νομικό πλαίσιο (αρθ. 2 του  Ν. 2323/1995 όπως ισχύει σήμερα). Σε καμία περίπτωση 
δεν πρέπει να συγχέονται με τις λαϊκές αγορές οι οποίες λειτουργούν βάσει των ΠΔ 
51/2006, ΠΔ 116/2008, ΚΥΑ Κ1-164/2011 κλπ). 

 
Οι διαδικασίες χορήγησης των αδειών συμμετοχής στις Κυριακάτικες αγορές, 

είναι ίδιες με τις αντίστοιχες των αδειών συμμετοχής στις υπαίθριες αγορές (υπαίθριο 
εμπόριο). Σύμφωνα με το ΠΔ 254/2005, οι άδειες υπαίθριου εμπορίου, πρέπει να 
εμπεριέχουν συγκεκριμένα στοιχεία, μεταξύ των οποίων και η ημερομηνία έναρξης και 
λήξης της άδειας (ΠΔ 254/2005, αρθ. 3 στ. η). 

 
Η 49/2011 (ειδικότερα η παρ. 7) Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με 

την οποία επικυρώθηκαν και συμπληρώθηκαν οι Αποφάσεις 02/2011 της πενταμελούς 
Επιτροπής της Κυριακάτικης αγοράς Αρφαρών και 06/2011 της Τοπικής Κοινότητας 
Αρφαρών προβλέπει ότι: «Όταν ένας παραγωγός για κάποιο διάστημα δεν έχει 
παραγωγή (προϊόντα) σε συνεννόηση με την Επιτροπή Αγοράς, ελευθερώνει τη θέση 
του για το διάστημα που αυτός δηλώνει, προς εκμετάλλευση από την Επιτροπή και θα 
επανέρχεται ο ίδιος στο μήνα που θα έχει δηλώσει ότι θα έχει προϊόντα». 
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Επί των ανωτέρω, η γνώμη της υπηρεσίας μας είναι ότι η θέση αυτή είναι 

ασύμβατη με το πνεύμα και το γράμμα του νόμου  λειτουργίας των Κυριακάτικων 
αγορών και των όσων ορίζει η κείμενη νομοθεσία. Τούτο είναι προφανές από τα 
παρακάτω  ερωτήματα: 

 
α) Με βάση ποια κριτήρια θα καθορίζεται η χρονική διάρκεια των αδειών, που 

θα εκδίδονται, για την προσωρινή κατάληψη θέσης στην Κυριακάτικη αγορά 
Αρφαρών; 

β) Με ποιό νομοθετικό υπόβαθρο και ποιά κριτήρια μπορούν να δοθούν άδειες 
με διαφορετική χρονική ισχύ, στην ίδια αγορά υπαίθριου εμπορίου (Κυριακάτικη αγορά 
Αρφαρών) ; 

γ) Τι θα συμβαίνει όταν ο δικαιούχος της άδειας – θέσης,  που κληρώθηκε 
προς αναπλήρωση του αρχικού δικαιούχου, επικαλύπτει με τα παραγόμενα  προϊόντα 
του, το χρόνο που έχει θέσει ως επανέναρξη της δραστηριότητάς του ο προηγούμενος 
δικαιούχος; 
Αυτομάτως θα βρεθούν δύο παραγωγοί με διαθέσιμα προϊόντα και άδεια σε ισχύ, για 
την ίδια θέση! 
 

Επιπλέον: «οι χορηγούμενες άδειες είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται η 
μεταβίβαση, η εισφορά η εκμίσθωση, και η παραχώρηση της χρήση τους ή η άσκηση 
από τρίτα πρόσωπα των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές με οποιονδήποτε 
τρόπο….» (Ν. 2323/1995 αρθ.2 παρ. 4). 

 
 
Βάσει των ανωτέρω και με τον κίνδυνο να προκύψουν δυσλειτουργίες στη 

διαχείριση της Κυριακάτικης αγοράς Αρφαρών  
 

εισηγούμαστε: 
 

την ανάκληση της παρ. 7 της 49/2011 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής «Περί τροποποίησης και προσθήκης όρων λειτουργίας Κυριακάτικης αγοράς 
Αρφαρών». 

 
 
                                                              Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  
 
                                                                         ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  ΝΤΙΝΤΑ 

 
 
 
Εισηγούμενη το θέμα η Αντιδήμαρχος Καλαμάτας κα Ντίντα αναφέρει τα εξής:  
 

 
Να σας πω για το επείγον του θέματος.  
Επειδή υπάρχουν κάποιες αδιάθετες θέσεις στη λαϊκή αγορά των Αρφαρών 

και πιστεύουμε ότι πρέπει να προκηρυχθούν άμεσα, έτσι ώστε οι δικαιούχοι οι οποίοι 
ζητούν να συμμετέχουν στη λαϊκή αγορά και να έχουν ένα  εισόδημα, βγάλαμε την 
ανακοίνωση για τις νέες θέσεις την Παρασκευή, θέλουμε να γίνει ανάκληση αυτής της 
παραγράφου. Εντάξει ήταν μια εισήγηση η οποία ακούστηκε εδώ στα πλαίσια της 
επιτροπής, εγώ δεν ήμουνα παρούσα στην προηγούμενη, δεν μπορεί να υλοποιηθεί 
πρακτικά σύμφωνα με την υπηρεσία, επειδή δεν είναι λαϊκή αγορά των Αρφαρών, 
πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, είναι Κυριακάτικη αγορά και ακολουθεί τις διατάξεις που 
αφορούν στο υπαίθριο εμπόριο και όχι στις λαϊκές αγορές.  

ΝΤΙΝΤΑ:  
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Οπότε η εισήγηση η οποία είχε ακουστεί σχετικά με το όταν κάποιος δεν έχει προϊόντα, 
να το δηλώνει στην επιτροπή λειτουργίας και μετά δίδεται κάπου αλλού η θέση και 
μετά να ξαναδίνεται στον πρώτο δικαιούχο, δεν μπορεί πρακτικά να υλοποιηθεί, γιατί 
θα πρέπει στις άδειες να αναφέρεται ακριβώς και συγκεκριμένα ο χρόνος έναρξης της 
αδείας και ο χρόνος λήξης.  
 
 
Επί του θέματος αυτού διεξάγεται διαλογική συζήτηση η οποία έχει ως εξής:  

 
Όταν είχε έρθει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο υπήρχαν κάποιες 
εκκρεμότητες με κάποιες άδειες, έλειπε η φορολογική ενημερότητα. 

 
Είχαμε πει η δημοτική  ενημερότητα να ζητηθεί  υπηρεσιακά, γιατί έτσι 
συνήθως γίνεται. Δηλαδή δεν πήγε ο ίδιος ο αιτούντας στην Οικονομική 

Υπηρεσία να ζητήσει τη δημοτική ενημερότητα, είχαμε πει ότι θα γίνει υπηρεσιακά. 
Εντάξει ήταν Αύγουστος, η υπάλληλος η αρμόδια έλειπε και υπήρξε αυτή η ανοχή. 

 
Εντάξει. Συζητάμε λοιπόν να ανακληθεί η παράγραφος της 
προηγούμενης απόφασης, αυτό είναι το θέμα.  

 
Επειδή είναι ένα καινούργιο πράγμα το οποίο ξεκινάμε, πραγματικά και η 
υπηρεσία η οποία έχει αναλάβει όλο το συντονισμό, ήταν μια υπηρεσία στην 

οποία και ο προϊστάμενος, ο οποίος έχει μπει σ’ αυτή την υπηρεσία, ήταν ένας 
άνθρωπος ο οποίος ασχολιόταν με τελείως διαφορετικά αντικείμενα πριν την 1η 
Ιανουαρίου 2001. Ήρθε όλο το εμπόριο στο Δήμο, δεν ήρθε κανένας υπάλληλος, οι 
υπάλληλοι πραγματικά βρέθηκαν μ’  ένα στίβο τέτοιο με τη νομοθεσία και πραγματικά 
και αυτοί ψάχνονταν. Νομίζω πως όποιες αναποδιές έχουν υπάρξει στη λαϊκή αγορά 
είναι απόλυτα κατανοητές γιατί και πάλι ήταν εντελώς  καινούργιο αντικείμενο και 
έπρεπε να κολυμπήσουν.  
 
ΝΙΑΡΧΟΣ: Ποια είναι η χρονική διάρκεια που μπορεί κάποιος να πάρει άδεια  στη λαϊκή;  

 
 Όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία θα πρέπει να είναι χρόνος, αλλά 
επειδή σας είπα ότι ακολουθεί τις διατάξεις του υπαίθριου εμπορίου και 

επειδή οι άδειες για το υπαίθριο εμπόριο βγαίνουν περίπου στο Γενάρη και αρκούν ένα 
χρόνο,  θα πάμε την πρώτη μέχρι 31/3 και μετά ένα χρόνο. Ένας χρόνος έτσι, έτσι 
συνηθίζεται. 

 
Πρέπει να δούμε κ.κ. συνάδελφοι ότι αυτή η Κυριακάτικη αγορά, είναι 
ένα εγχείρημα το οποίο για πρώτη φορά συμβαίνει στα όρια του Δήμου 

μας, ανταποκρίνεται θετικά απ’ ότι μου έχει πει και ο Αντιδήμαρχος που κατάγεται απ’  
την περιοχή εκεί και η κα Ντίντα, πάει πάρα πολύ καλά και πρέπει να το δούμε μ’ αυτό 
το πρίσμα ότι ο τελικός μας στόχος, είναι να λειτουργήσει καλά η αγορά μέσα στα 
πλαίσια βεβαίως της νομιμότητας γι’ αυτό το προσπαθούμε και προς όφελος των 
δημοτών.  
Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να εισηγηθούμε και να ψηφίσετε για την ανάκληση της 
παρ. 7 της 49/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί τροποποίησης και 
προσθήκης των όρων λειτουργίας Κυριακάτικης αγοράς Αρφαρών.  

 
Αυτό ουσιαστικά ήταν εισήγηση της υπηρεσίας και επειδή βάζει ένα 
θέμα ο Πρόεδρος της ΚΑΚ και από κάποιους αγρότες, οι οποίοι είναι 

παραγωγοί εκεί πέρα λέει «ρε παιδιά εμείς τα προϊόντα μας θα τα τελειώσουμε, τι θα 

ΓΚΛΕΓΚΛΕΣ: 

ΝΤΙΝΤΑ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΝΤΙΝΤΑ:  

ΝΤΙΝΤΑ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ:  
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γίνει μετά»; Στην αγορά είπε ο Γιάννης γίνεται και  είναι η θέση που παίρνει ο άλλος 
κτλ. και μετά το εισηγηθήκαμε αυτό και το βάλαμε θετικά αν θυμάστε με δική μου 
εισήγηση, αφού μου το είχαν πει και οι αγρότες εκεί πέρα και οι παραγωγοί κτλ. και 
έρχεται μετά η υπηρεσία και μου λέει δεν γίνεται αυτό, δεν μπορεί να γίνει ………… 

 
Καταλάβατε γιατί το έβαλαν; Όχι από εισήγηση της υπηρεσίας, αλλά με 
πρόταση εκείνη τη στιγμή, έλειπε κάποιος αρμόδιος, ή η κα Ντίντα για να 

μας πει και γι΄ αυτό τώρα την ανακαλούμε.  
 
 Άμα ήταν η κα Ντίντα εδώ θα μπορούσαμε το είχαμε τακτοποιήσει. 
Δηλαδή μπήκε επιπλέον μια παράγραφος.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ομόφωνα λοιπόν ανακαλούμε …………….  

 
Εντάξει, εντάξει εμείς γενικά μ’ αυτό που μπήκε, είπαμε την προηγούμενη 
φορά ότι συμφωνούμε υπό την άποψη ότι υπάρχουν παραγωγοί αγρότες 

που εποχιακά έχουν προϊόντα, την μια εποχή έχουν την άλλη δεν έχουν. 
Δηλαδή εμείς συμφωνούμε μ’ αυτό που ψηφίσαμε την προηγούμενη φορά.  
 
 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης αφού 
λαμβάνει υπόψη της τα προαναφερόμενα και τη δήλωση ΛΕΥΚΗΣ ψήφου του κ. 
Νιάρχου, κατά πλειοψηφία,  
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας την ανάκληση της παρ. 7 της 
υπ’ αριθμ. 411/2011 προηγούμενης απόφασής του, σχετικής με την 
τροποποίηση και προσθήκη όρων λειτουργίας Κυριακάτικης αγοράς 
Αρφαρών που προβλέπει ότι:  
 
«Όταν ένας παραγωγός για κάποιο διάστημα δεν έχει παραγωγή (προϊόντα), 
σε συνεννόηση με την Επιτροπή Αγοράς, ελευθερώνει τη θέση του για το 
διάστημα που αυτός δηλώνει, προς εκμετάλλευση από την Επιτροπή. Και να 
επανέρχεται ο ίδιος στον μήνα  που έχει δηλώσει ότι θα έχει προϊόντα», 
 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 55901/20-9-2011 εισήγηση του Τμήματος 
Τοπικής Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Ανάπτυξης, η οποία 
αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής.  
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως 
ακολουθεί : 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Χρήστος Ριζάς   1. Αδαμόπουλος Ιωάννης 

  2. Αθανασόπουλος Κων/νος 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: 

ΝΙΑΡΧΟΣ:  
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  3. Γκλεγκλές Ιωάννης  

  4. Δημόπουλος Δημήτριος  

  5. Δικαιουλάκος Βασίλειος  

  6. Καραγιάννης Ανδρέας  

  7. Μανδηλάρης Ιωάννης  

  8. Νιάρχος Αναστάσιος  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 29 Σεπτεμβρίου 2011 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΙΖΑΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 


