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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   5/2015 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   20/2015 
 

 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 6η Απριλίου 2015, ημέρα Μ. Δευτέρα και ώρα 12η 

μεσημβρινή  στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28, συνέρχεται στην 

5η/2015 συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. 

πρωτ. 13240/1-4-2015 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  

 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Καραγιάννης Ανδρέας, Αντιδήμαρχος Καλαμάτας, 

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

Μιχαήλ, 2) Βεργόπουλος Δημήτριος, 3) Γυφτέας Ηλίας, 4) Δημόπουλος Δημήτριος και 5) 

Μαρινάκης Σαράντος. 

 

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, τα τακτικά μέλη κ.κ.  1) Μάκαρης Εμμανουήλ – 

Λεονάρδος, 2) Ντίντα Παναγιώτα και 3) Χριστόπουλος Ιωάννης.   

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής κ. Αλούπης Παναγιώτης, ο οποίος συμμετέχει  στη συνεδρίαση αυτή  αναπληρώνοντας 

τον κ. Μάκαρη Εμμανουήλ – Λεονάρδο.  

 

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 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

με τίτλο : 

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 17/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του 
Δήμου Καλαμάτας που αφορά στον Καθορισμό θέσεων για την άσκηση στάσιμου 

υπαίθριου εμπορίου στο Δήμο Καλαμάτας και αριθμού νέων αδειών υπαίθριου 
εμπορίου (πλανόδιου και στάσιμου). 

 
Για το συγκεκριμένο θέμα έχει ασχοληθεί και στην προηγούμενη συνεδρίασή της η Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής και με την υπ’ αριθμ. 17/2015 απόφασή της εισηγήθηκε στο Δημοτικό 
Συμβούλιο τον Καθορισμό θέσεων για την άσκηση στάσιμου υπαίθριου εμπορίου στο Δήμο 
Καλαμάτας και αριθμού νέων αδειών υπαίθριου εμπορίου (πλανόδιου και στάσιμου) σύμφωνα 
με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 9912/10-03-2014 εισηγητικό σημείωμα του Τμήματος Ρύθμισης 
Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών 
Θεμάτων του Δήμου. 
 
Το Δημοτικό όμως Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του στις 16/3/2015 ανέβαλε τη συζήτηση 
του θέματος ώστε να διευκρινιστούν περαιτέρω κάποια στοιχεία. 

Ακολούθως το Τμήμα Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης 
Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Δήμου απέστειλε το υπ’ αριθμ. 
πρωτ. 13671/03-04-2015 νέο εισηγητικό σημείωμα για το ίδιο θέμα, το οποίο και ήταν στο 
φάκελο του θέματος για την ενημέρωση του Σώματος και έχει αναλυτικά ως εξής: 
 
 

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός θέσεων για την άσκηση στάσιμου υπαίθριου εμπορίου στο 
Δήμο Καλαμάτας και αριθμού νέων αδειών υπαίθριου εμπορίου (πλανόδιου 
και στάσιμου)». 

 
Με τη ψήφιση του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118 Α΄) και την κατάργηση - προσθήκη διατάξεων 

του προηγουμένως νόμου (Ν. 2323/1995) έχουν σημειωθεί αλλαγές στο υπαίθριο εμπόριο και 
την αδειοδότηση των υπαίθριων δραστηριοτήτων. 

 
Υφιστάμενη κατάσταση στο υπαίθριο εμπόριο (στάσιμο και πλανόδιο): 
 

Στο Δήμο Καλαμάτας αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε ισχύ 3 άδειες στάσιμου υπαίθριου 
εμπορίου και ειδικότερα μία άδεια σταθερής καντίνας (ΤΚ Άμφειας), μια άδεια πώλησης 
παραδοσιακών προϊόντων (κάστανα-καλαμπόκι) στο πεζοδρόμιο της Ναυαρίνου έμπροσθεν 
του παλαιού Γυμνασίου Παραλίας και μια άδεια για πώλησης ποπκορν – μαλλί της γριάς στην 
κεντρική πλατεία Καλαμάτας έμπροσθεν Εθνικής Τράπεζας.  

Στο Δήμο Καλαμάτας αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε ισχύ (έχουν χορηγηθεί ή ανανεωθεί) 
7 άδειες πλανόδιου εμπορίου, με τα εξής είδη πώλησης: 5 άδειες για ενδύματα-υποδήματα-
είδη προικός κλπ., 1 άδεια πλανόδιας καντίνας, 1 άδεια για πώληση  οπωρολαχανικών. 

 
Λαμβάνοντας υπ’ όψη όλα τα ανωτέρω, 
 

εισηγούμαστε: 
 

1. Να μην χορηγηθούν νέες άδειες πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου. 
 
2. Να καθοριστούν οι θέσεις υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, ως εξής: 

ΔΚ Καλαμάτας: 
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3 θέσεις για πώληση παραδοσιακών προϊόντων κάστανα-καλαμπόκι ως εξής: α) στην 
πλατεία 23ης Μαρτίου, β) στη συμβολή των οδών Αριστομένους και Σόλωνος, γ) στην οδό 
Ναυαρίνου στο παλιό Γυμνάσιο Παραλίας (υπάρχει άδεια σε ισχύ). 

2 θέσεις για εγκατάσταση ψυχαγωγικών παιγνίων (λούνα παρκ, τσίρκο χωρίς ζώα, πίστες 
αυτοκινητιδίων, καρουζέλ) στις περιοχές της παραλίας της βόρειας Καλαμάτας. 

1 θέση για πώληση ποπκορν, μαλλί της γριάς, γλειφιτζούρια στην πλατεία Βασ. Γεωργίου 
έμπροσθεν της Εθνικής Τράπεζας (υπάρχει άδεια σε ισχύ). 

10 θέσεις για πώληση χειροτεχνημάτων αργυροχρυσοχοΐας, γλυπτικής, ζωγραφικής κλπ. 

ΤΚ Λαιίκων: 1 θέση στην πλατεία του Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου, για την πώληση 
ψημένου καλαμποκιού και κάστανων. 

ΤΚ Άμμου: 1 θέση δυτικά της κεντρικής πλατείας της κοινότητας, για πώληση πρωτογενών 
προϊόντων γης από παραγωγούς. 

ΤΚ Ανεμόμυλου: 1 θέση πλησίον της παιδικής χαράς-γηπέδου μπάσκετ της κοινότητας, για 
πώληση πρωτογενών προϊόντων γης από παραγωγούς. 

ΤΚ Ασπροπουλιάς: 1 θέση ανατολικά της κεντρικής πλατείας της κοινότητας, για πώληση 
πρωτογενών προϊόντων γης από παραγωγούς. 

ΤΚ Αλωνίων: 1 θέση νότια της κεντρικής πλατείας, για πώληση πρωτογενών προϊόντων γης 
από παραγωγούς. 

Τ.Κ. Άμφειας: 1 θέση για την υπάρχουσα καντίνα (υπάρχει άδεια σε ισχύ). 
 

3. Να χορηγηθούν 3 νέες άδειες υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για κάστανα-καλαμπόκι (2 ΔΚ 
Καλαμάτας, 1 ΤΚ Λαιίκων) (όπως προκύπτει από τα ανωτέρω παρ.2). 
 

4. Να καθοριστούν 3 θέσεις για χορήγηση βραχυχρόνιων άδειων κατά τους καλοκαιρινούς 
μήνες, για παρασκευή και διάθεση πρόχειρων γευμάτων από αυτοκινούμενες-
ρυμουλκούμενες καντίνες ως εξής: α)  από την εκβολή του ποταμού Άρι έως 300 μέτρα 
από την πίστα καρτ, β) στην αρχή της διαδρομής του νότιου λιμενοβραχίονα του Λιμένα 
Καλαμάτας (χιλιόμετρο) κατόπιν έκδοσης σχετικής απόφασης από το ΔΣ του Δημοτικού 
Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας και γ) στο χώρο του δημοτικού parking της οδού Ναυαρίνου. 
Να χορηγηθούν ισάριθμες άδειες. 

 
5. Να δίνεται η δυνατότητα χορήγησης άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου, σε κατόχους 

αδειών υπαίθριου εμπορίου με αντικείμενο την προσφορά πρόχειρων γευμάτων από 
καντίνες ή φορητές εγκαταστάσεις έψησης, κατά τη διάρκεια εκθέσεων, πολιτιστικών και 
αθλητικών εκδηλώσεων, που πραγματοποιούνται στο Δήμο Καλαμάτας, υπό την 
προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος που προσφέρει 
ομοειδείς υπηρεσίες, σε απόσταση 150 μέτρων από το σημείο διεξαγωγής της εκδήλωσης. 
(πχ γήπεδα, πολιτιστικές εκδηλώσεις, περιοχή Κάστρου Καλαμάτας, στις πανηγύρεις των 
τοπικών κοινοτήτων του Δ. Καλαμάτας). 

 
6. α) Το ύψος του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση να καθοριστούν ως εξής: 
 

 Είδος δραστηριότητας: Τέλος κατάληψης Κ.Χ. Παρατηρήσεις 

1 Καντίνες (βραχυχρόνιες άδειες) 500 €/χρήση (4 μήνες) Το εμβαδόν του 
κουβουκλίου και του 
περιβάλλοντος 
χώρου δεν θα 
ξεπερνά τα 20 τμ. 

2 Καντίνες (ημερήσιες εκδηλώσεις) 50 €/ημέρα 

3 
Πωλητές παραδοσιακών προϊόντων 

(καλαμπόκι, κάστανα, ποπκορν, 
μαλλί  της γριάς) 

50€/έτος - 
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4 Λούνα παρκ, καρουζελ κλπ 6 €/τμ/μήνα - 

5 Πωλητές χειροτεχνημάτων  
αργυροχρυσοχοΐας, ζωγραφικής κλπ 

Ότι ισχύει με την ως 
σήμερα ισχύουσα 
διάταξη. 

- 

 
β) Η ΔΙΟΚΛΗΣ ΑΕ η οποία εισπράττει μίσθωμα για τα «σπιτάκια» της Κεντρικής πλατείας, 

στα οποία είναι εγκατεστημένοι χειροτέχνες μικροπωλητές, να καταβάλλει το αντίστοιχο 
τίμημα κατάληψης κοινόχρηστου χώρου στο Δήμο Καλαμάτας. 

γ) Στις εμποροπανηγύρεις που διεξάγονται στις τοπικές κοινότητες του Δήμου Καλαμάτας, 
οι πωλητές να καταβάλλουν, με ευθύνη των Προέδρων των κοινοτήτων, τέλος 10 €/ 
εκδήλωση, για κατάληψη χώρου έως 10 τμ. Για κατάληψη περισσότερου χώρου, το τέλος 
να αυξάνεται αναλογικά. 

δ)Τα τέλη κατάληψης κοινόχρηστου χώρου να προκαταβάλλονται στη Διεύθυνση 
Οικονομικών του Δήμου Καλαμάτας. 

 
 Με εντολή Δημάρχου 

Ο Αντιδήμαρχος  Προγραμματισμού 
Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών  

Θεμάτων 
 

Βεργόπουλος Δημήτριος 
 
 
Συνημμένα:  

α) το αριθ. 65480/20-11-2014 έγγραφο της Δ/νσης Προγραμματισμού 
β) το αριθ. 67418/28-11-2014 έγγραφο της ΤΚ Ασπροπουλιάς 
γ) το αριθ. 67244/27-11-2014 έγγραφο της ΤΚ Αλωνίων. 
δ) το αριθ. 67184/27-11-2014 έγγραφο της ΤΚ Άμμου. 
ε) το αριθ. 68955/04-12-2014 έγγραφο της ΤΚ Ανεμόμυλου 
στ) το αριθ. 70435/11-12-2014 έγγραφο της ΤΚ Λαδά 
ζ) το αριθ. 1109/12-1-2015 έγγραφο της ΤΚ Λαιίκων 
η) οι αριθ. 51/2014 και 12/2015 Αποφάσεις της ΔΚ Καλαμάτας 
 
 
Επί της παραπάνω εισήγησης η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής καλείται να αποφανθεί επί των παρ. 
1, 2, 3, 4 & 5 αυτής, ενώ για την παρ. 6 αρμόδια είναι η Οικονομική Επιτροπή στην οποία και 
έχει τεθεί ως θέμα στην υπ’ αριθμ. 18/6-4-2015 συνεδρίαση αυτής.  
 
 
Στη συνέχεια ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Βεργόπουλος έχει το λόγο.  

 
Καλησπέρα και από μένα. Καλές Γιορτές να έχουμε.  
Την προηγούμενη φορά είχαμε φέρει το θέμα αυτό για συζήτηση, 

αναπροσαρμόσαμε τις θέσεις, μειώσαμε τον αριθμό τους και το φέρνουμε πάλι για να δώσουμε 
την οριστική έγκριση. Ότι θέλετε είμαι στη διάθεσή σας.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερωτήσεις έχουμε; Ο κ. Αντωνόπουλος.  

 
Αυτό που λέμε ήταν αυτές οι θέσεις που συζητήσαμε την προηγούμενη 
φορά; Που είχαμε πει ότι ορίζονται αυτές οι υπαίθριες οι θέσεις; Γι’ αυτό 

εκεί πέρα μιλάμε;  
 
ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.  

ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  
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Που είχαμε πει για κάποιες καντίνες, κάποιες για το ένα … Γι’ αυτό μιλάμε. 
Την άλλη φορά τι είχαμε αποφασίσει; Την προηγούμενη φορά.  

 
Είχαμε πάρει μία απόφαση για κάποιες θέσεις, τροποποιήσαμε ορισμένες απ’ 
αυτές για να είναι βελτιστοποιημένη η χωροθέτησή τους και το φέρνουμε για 

οριστική απόφαση.  
 
Εγώ δεν το αντιλαμβάνομαι αυτό. Δηλαδή θέλω να πω η ερώτηση είναι η 
εξής: τι άλλαξε θέλω να ξέρω από την προηγούμενη απόφαση μέχρι την 

απόφαση αυτή. Αυτό δηλαδή. Υπάρχει κάποια αλλαγή που πρέπει να γνωρίζουμε; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:….(δεν ακούγεται) 
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  Μισό λεπτό, βελτιώθηκε είπε ο κ. Βεργόπουλος.   
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και μειώθηκε. 

 
Μισό λεπτό, και μειώθηκε. Εμείς πρέπει να ξέρουμε εδώ ποιες είναι οι 
αλλαγές που έγιναν σχετικά με την προηγούμενη απόφαση. Γίνανε για 

λόγους βελτιστοποίησης, αλλά ποιες είναι αυτές οι αλλαγές θέλω να ξέρω, να τις ακούσω θέλω 
 
Οι αλλαγές είναι ότι μειώθηκαν ο αριθμός των εν δυνάμει αδειών όσον 
αφορά το καλαμπόκι και το μαλλί της γριάς και καταργήθηκαν οι δύο θέσεις 

ετήσιας καντίνας που είχαμε, γιατί δεν υπήρχε ποτέ αυτή η ζήτηση και την τροποποιήσαμε τη 
μία, τη χωροθετήσαμε σαν βραχυπρόθεσμη τετράμηνη, βάσει της αλλαγής του Νόμου.  
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Άρα υπάρχει στην ουσία κάτι που δεν το επέτρεπε;  

 
Κάτι που μας έδινε επιπλέον δυνατότητα και επειδή δεν υπήρχε αυτή η 
ζήτηση τα προηγούμενα χρόνια που δίναμε αυτή τη δυνατότητα 

αδειοδότησης τη μετατρέψαμε τώρα σε τετράμηνη, ώστε να είναι πιο προσοδοφόρα και 
ενδεχομένως να έχει μεγαλύτερη ζήτηση τώρα.  
 
(διαλογική συζήτηση εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απαντήθηκαν οι ερωτήσεις. Τοποθετήσεις. Ο κ. Αντωνόπουλος. 

 
Εγώ θέλω να πω το εξής: ότι αν η τροποποίηση της απόφασης σχετίζεται 
με τυπικούς λόγους το υπερψηφίζω. Αν όμως υπάρχουν άλλοι λόγοι τους 

οποίους δεν γνωρίζουμε είμαι ενάντια. Αν όντως είναι τυπικοί, δεν μπορώ να ξέρω, γιατί αυτό 
θα προκύψει και στη συνέχεια, αν όντως οι λόγοι είναι τυπικοί, διαχειριστικοί κτλ. δεν έχω 
καμία αντίρρηση. Συμφωνώ.  

 
Λοιπόν ψηφοφορία.  
Η πλειοψηφία «Υπέρ».  

Ο κ. Αλούπης;  
 
ΑΛΟΥΠΗΣ: Υπέρ ….. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και όπως τοποθετήθηκε ο κ. Αντωνόπουλος.  

 
Υπέρ, σε περίπτωση όμως που οι λόγοι δεν είναι τυπικοί και προκύψει κάτι 
μετά που δεν το ξέρουμε εμείς… 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  
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ΦΩΝΗ: Θα το μάθουμε…. 
 
ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ:……. ότι προκύψει το αποφασίζουμε….. 
 
 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την ολοκλήρωσης της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της τα προαναφερόμενα, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 
3852/2010 και των άρθρων 75 & 79 του Ν. 3463/2006, 

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

 
Ανακαλεί την υπ’ αριθμ. 17/2015 προηγούμενη απόφασή της για το ίδιο θέμα και 
εισηγείται εκ νέου στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, σύμφωνα και για τους 
λόγους που αναφέρονται στην υπ’  αριθμ. πρωτ. 13671/03-04-2015 εισήγηση  του 
Τμήματος Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού 
Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Δήμου Καλαμάτας, η οποία καταχωρείται 
στο ιστορικό της απόφασης αυτής,  τα εξής: 
 

1. Να μην χορηγηθούν νέες άδειες πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου. 

2. Να καθοριστούν οι θέσεις υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, ως εξής: 

Δημοτική Κοινότητα Καλαμάτας: 
3 θέσεις για πώληση παραδοσιακών προϊόντων κάστανα-καλαμπόκι ως 

εξής: α) στην πλατεία 23ης Μαρτίου, β) στη συμβολή των οδών 
Αριστομένους και Σόλωνος, γ) στην οδό Ναυαρίνου στο παλιό Γυμνάσιο 
Παραλίας (υπάρχει άδεια σε ισχύ). 

2 θέσεις για εγκατάσταση ψυχαγωγικών παιγνίων (λούνα παρκ, τσίρκο 
χωρίς ζώα, πίστες αυτοκινητιδίων, καρουζέλ) στις περιοχές της παραλίας 
της βόρειας Καλαμάτας. 

2 θέση για πώληση ποπκορν, μαλλί της γριάς, γλειφιτζούρια στην πλατεία 
Βασ. Γεωργίου έμπροσθεν της Εθνικής Τράπεζας (υπάρχει άδεια σε ισχύ). 

10 θέσεις για πώληση χειροτεχνημάτων αργυροχρυσοχοΐας, γλυπτικής, 
ζωγραφικής κλπ. 

Τοπική Κοινότητα Λαιίκων: 1 θέση στην πλατεία του Ναού Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου, για την πώληση ψημένου καλαμποκιού και κάστανων. 

Τοπική Κοινότητα Άμμου: 1 θέση δυτικά της κεντρικής πλατείας της 
κοινότητας, για πώληση πρωτογενών προϊόντων γης από παραγωγούς. 

Τοπική Κοινότητα Ανεμόμυλου: 1 θέση πλησίον της παιδικής χαράς-
γηπέδου μπάσκετ της κοινότητας, για πώληση πρωτογενών προϊόντων γης 
από παραγωγούς. 

Τοπική Κοινότητα Ασπροπουλιάς: 1 θέση ανατολικά της κεντρικής πλατείας 
της κοινότητας, για πώληση πρωτογενών προϊόντων γης από παραγωγούς. 

Τοπική Κοινότητα Αλωνίων: 1 θέση νότια της κεντρικής πλατείας, για 
πώληση πρωτογενών προϊόντων γης από παραγωγούς. 

Τοπική Κοινότητα Άμφειας: 1 θέση για την υπάρχουσα καντίνα (υπάρχει 
άδεια σε ισχύ). 

3. Να χορηγηθούν 3 νέες άδειες υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για κάστανα-
καλαμπόκι (2 ΔΚ Καλαμάτας, 1 ΤΚ Λαιίκων) (όπως προκύπτει από τα 
ανωτέρω παρ.2). 
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4. Να καθοριστούν 3 θέσεις για χορήγηση βραχυχρόνιων άδειων κατά τους 
καλοκαιρινούς μήνες, για παρασκευή και διάθεση πρόχειρων γευμάτων από 
αυτοκινούμενες-ρυμουλκούμενες καντίνες ως εξής: α)  από την εκβολή του 
ποταμού Άρι έως 300 μέτρα από την πίστα καρτ, β) στην αρχή της 
διαδρομής του νότιου λιμενοβραχίονα του Λιμένα Καλαμάτας (χιλιόμετρο) 
κατόπιν έκδοσης σχετικής απόφασης από το ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού 
Ταμείου Καλαμάτας και γ) στο χώρο του δημοτικού parking της οδού 
Ναυαρίνου. Να χορηγηθούν ισάριθμες άδειες. 

 
5. Να δίνεται η δυνατότητα χορήγησης άδειας κατάληψης κοινόχρηστου 

χώρου, σε κατόχους αδειών υπαίθριου εμπορίου με αντικείμενο την 
προσφορά πρόχειρων γευμάτων από καντίνες ή φορητές εγκαταστάσεις 
έψησης, κατά τη διάρκεια εκθέσεων, πολιτιστικών και αθλητικών 
εκδηλώσεων, που πραγματοποιούνται στο Δήμο Καλαμάτας, υπό την 
προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος που 
προσφέρει ομοειδείς υπηρεσίες, σε απόσταση 150 μέτρων από το σημείο 
διεξαγωγής της εκδήλωσης. (πχ γήπεδα, πολιτιστικές εκδηλώσεις, περιοχή 
Κάστρου Καλαμάτας, στις πανηγύρεις των τοπικών κοινοτήτων του Δ. 
Καλαμάτας). 

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

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ανδρέας Καραγιάννης  1. Αλούπης Παναγιώτης  

  2. Αντωνόπουλος Μιχαήλ 

  3. Βεργόπουλος Δημήτριος  

  4. Γυφτέας Ηλίας  

  5. Δημόπουλος Δημήτριος 

  6. Μαρινάκης Σαράντος  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 15 Απριλίου 2015 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
  


