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Στην Καλαµάτα σήµερα, την 16η Μαρτίου 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 14:00 στο
∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της οδού Αριστοµένους 28, συνέρχεται στην 4η/2015 συνεδρίαση η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την υπ’ αριθµ. πρωτ. 10110/11-32015 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 ∆ηµήτριος, 3) Γυφτέας Ηλίας, 4) ∆ηµόπουλος
∆ηµήτριος, 5) Μάκαρης Εµµανουήλ – Λεονάρδος, 6)

Μαρινάκης Σαράντος και 7)

Χριστόπουλος Ιωάννης.

∆εν παραβρίσκεται, αν και κλήθηκε νόµιµα, το τακτικό µέλος κα Ντίντα Παναγιώτα.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωµατικό µέλος της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής κ. Κουτίβας Ηλίας, ο οποίος συµµετέχει στη συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας την
κα Ντίντα Παναγιώτα.

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 :
Καθορισµός θέσεων για την άσκηση στάσιµου υπαίθριου εµπορίου στο ∆ήµο
Καλαµάτας και αριθµού νέων αδειών υπαίθριου εµπορίου (πλανόδιου και
στάσιµου).
Η µε αριθµ. πρωτ. 9912/10-03-2014 σχετική εισήγηση του Τµήµατος Ρύθµισης Εµπορικών
∆ραστηριοτήτων της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεµάτων
του ∆ήµου, που ήταν στο φάκελο του θέµατος έχει αναλυτικά ως εξής:
ΘΕΜΑ:

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

Μετά τη ψήφιση του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118 Α΄) και την κατάργηση αρκετών
διατάξεων του προηγουµένως ισχύοντος νόµου (Ν. 2323/1995) έχουν σηµειωθεί
σηµαντικές αλλαγές στο υπαίθριο εµπόριο και την αδειοδότηση των υπαίθριων
δραστηριοτήτων. Συνοπτικά οι αλλαγές αυτές είναι οι εξής:
ΟΡΙΣΜΟΙ (Ν. 4264/2014):
Υπαίθριο εµπόριο: η άσκηση εµπορικής δραστηριότητας σε ακάλυπτο χώρο
(δηµόσιο, δηµοτικό, ιδιωτικό ή εκκλησιαστικό) ο οποίος δεν αποτελεί επαγγελµατική στέγη.
Εγκαταστάσεις υπαίθριου εµπορίου: κάθε κατασκευή για την οποία δεν απαιτείται
έκδοση οικοδοµικής άδειας.
Υπαίθριο πλανόδιο εµπόριο: το υπαίθριο εµπόριο που ασκείται µε τη χρήση
αυτοκινούµενου ή ρυµουλκούµενου οχήµατος από πρόσωπα που έχουν κάνει έναρξη
επιτηδεύµατος του γυρολόγου ή άλλης εµπορικής δραστηριότητας.
Υπαίθριο στάσιµο εµπόριο: το υπαίθριο εµπόριο που δεν αποτελεί πλανόδιο, καθώς
και αυτό που ασκείται σε υπαίθρια οργανωµένη αγορά.
Υπαίθρια οργανωµένη αγορά: συγκεκριµένος και καθορισµένος χώρος, όπου
διενεργούνται εµποροπανηγύρεις, ζωοπανηγύρεις, χριστουγεννιάτικες και πασχαλινές
αγορές, παραδοσιακές πανηγύρεις που διοργανώνονται µε την ευκαιρία επετειακών ή
θρησκευτικών εορτών, κυριακάτικες ειδικές αγορές παλαιοπωλών και συναφών
επιτηδευµάτων.
Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗ:
∆ικαιούχοι: Φυσικά πρόσωπα που είναι άνεργα και δεν έχουν τα ίδια, ο/η σύζυγος ή τα
τέκνα, άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλµατος.
Προτεραιότητα: Άτοµα µε αναπηρία, πολύτεκνοι και τα τέκνα τους, γονείς µε ανήλικα τέκνα
µε αναπηρία, οµογενείς Βορειοηπηρώτες και παλιννοστούντες, πολίτες ροµά,
άτοµα απεξαρτηµένα από εξαρτησιογόνες ουσίες ή υπό απεξάρτηση έχουν
προτεραιότητα στη χορήγηση των αδειών υπαίθριου εµπορίου. Συνολικό
ποσοστό 54% επί του αριθµού των χορηγούµενων αδειών µπορούν να
διατεθούν στις ανωτέρω κατηγορίες. Οι υπόλοιπες χορηγούνται µε κλήρωση
µεταξύ αυτών που έχουν υποβάλλει αίτηση. Για όλους αποτελεί προϋπόθεση
η ανεργία.
Κλήρωση: Οι άδειες χορηγούνται κατόπιν κληρώσεως η οποία διενεργείται δηµόσια και
αφορά τόσο στο φυσικό πρόσωπο που θα χορηγηθεί η άδεια όσο και στη θέση
που θα εγκατασταθεί. Η κλήρωση διενεργείται µια φορά κάθε χρόνο, από
Επιτροπή. Οι άδειες που παραµένουν αδιάθετες χορηγούνται µε την ίδια
διαδικασία τον επόµενο χρόνο.
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Επιτροπή: Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη µετά από πρόταση του οικείου
∆ηµοτικού Συµβουλίου, καθορίζεται ο τόπος ο χρόνος και η διαδικασία της
κλήρωσης καθώς και η συγκρότηση τριµελών επιτροπών διενέργειας της
κλήρωσης, οι οποίες αποτελούνται από τον προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης
Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ως Πρόεδρο και από δύο µέλη
που επιλέγονται από τον Περιφερειάρχη.
Περιφερειάρχης: Ο αριθµός των αδειών άσκησης υπαίθριου εµπορίου καθώς και το ύψος
και ο τρόπος είσπραξης του καταβαλλόµενου τέλους ανά άδεια και θέση
καθορίζονται µε απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη µετά από πρόταση του
οικείου ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Αρµόδια όργανα: Οι άδειες στάσιµου υπαίθριου εµπορίου χορηγούνται µε απόφαση του
δηµοτικού Συµβουλίου, οι δε άδειες υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου µε απόφαση
του Περιφερειακού Συµβουλίου και έχουν ισχύ εντός της οικείας Περιφέρειας.
∆ιάρκεια ισχύος των αδειών: Η διάρκεια των αδειών είναι αόριστη. (N. 4264/2014, άρθ. 22,
παρ.5). Οι κάτοχοί τους οφείλουν να προσκοµίζουν σε κάθε ετήσια επέτειο
χορήγησης της άδειας φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα καθώς και
υπεύθυνη δήλωση ότι συνεχίζουν να συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι
προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας (αναπηρία, πολυτεκνία κλπ).
Οριοθέτηση θέσεων: Οι θέσεις του υπαίθριου στάσιµου εµπορίου πρέπει να βρίσκονται
εκτός α) δηµοτικών και λαϊκών αγορών και σε απόσταση 300 µέτρων
τουλάχιστον απ’ αυτές και β) περιοχών που γειτνιάζουν ή ευρίσκονται σε µικρή
απόσταση από οργανωµένες ξενοδοχειακές µονάδες, µπροστά από την είσοδο
εµπορικών καταστηµάτων και εισόδους αρχαιολογικών χώρων, µουσείων,
µνηµείων, εκκλησιών.
Απαγορεύσεις: ∆εν επιτρέπεται η άσκηση πλανόδιου εµπορίου σε δηµοτικές κοινότητες µε
πληθυσµό µεγαλύτερο των 3.000 κατοίκων και πλησίον καταστηµάτων που
πωλούν οµοειδή προϊόντα.
Βραχυχρόνιες άδειες: Με το Ν. 4264/2014, εισάγεται για πρώτη φορά η έννοια της
βραχυχρόνιας άδειας υπαίθριου εµπορίου. Πρόκειται για άδειες που δίνονται
κατά την καλοκαιρινή περίοδο και η διάρκειά τους δεν µπορεί να ξεπερνά τους 4
µήνες. ∆ίνονται σε φυσικά πρόσωπα, για συγκεκριµένη θέση και η
δραστηριότητα αφορά στην παρασκευή και διάθεση πρόχειρων γευµάτων (από
αυτοκινούµενες-ρυµουλκούµενες καντίνες ή από φορητές εγκαταστάσεις
έψησης). Οι άδειες χορηγούνται µε κλήρωση µεταξύ των ενδιαφεροµένων. Η
διαδικασία της κλήρωσης καθορίζεται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Ο αριθµός
των θέσεων, το ύψος και ο τρόπος είσπραξης του καταβαλλόµενου τέλους ανά
άδεια και θέση, καθορίζονται όπως και στην προηγούµενη περίπτωση, δηλαδή
µε απόφαση Περιφερειάρχη κατόπιν πρότασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Εκδηλώσεις-εκθέσεις: Κατά τη διάρκεια εκθέσεων, πολιτιστικών και αθλητικών
εκδηλώσεων, µπορεί να δίδεται άδεια κατάληψης χώρου από τον οικείο ∆ήµο σε
κατόχους άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου µε αντικείµενο την
παροχή πρόχειρων γευµάτων, για ορισµένες ώρες και µόνο για τη συγκεκριµένη
εκδήλωση. Οι ηµέρες δραστηριότητας των εν λόγω πωλητών δεν µπορούν να
υπερβαίνουν τον αριθµό των ηµερών της σχετικής εκδήλωσης και σε κάθε
περίπτωση, εάν πρόκειται για ηµερήσια εκδήλωση, επιτρέπεται να
δραστηριοποιούνται δύο ώρες πριν από την έναρξη της εκδήλωσης και δύο
ώρες µετά τη λήξη αυτής. Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υπερβαίνουν τον
αριθµό των καθορισµένων θέσεων, διενεργείται κλήρωση µεταξύ των
ενδιαφεροµένων µε ευθύνη του οικείου ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

Υφιστάµενη κατάσταση στο υπαίθριο στάσιµο εµπόριο
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Στο ∆ήµο 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.
Με το αριθ. 65480/20-11-2014 έγγραφό µας, ζητήσαµε από τα συµβούλια των
τοπικών κοινοτήτων του ∆ήµου να εισηγηθούν προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για τις
θέσεις στάσιµου υπαίθριου εµπορίου και τα πωλούµενα είδη, που επιθυµούν να
καθοριστούν στα όρια των κοινοτήτων τους, σύµφωνα µε το άρθρο 83 του Ν. 3852/2010
(Καλλικράτης). Από τις απαντήσεις που λάβαµε στο ανωτέρω έγγραφό µας προκύπτουν τα
εξής:
Η ∆Κ Καλαµάτας επιθυµεί τον καθορισµό των κάτωθι θέσεων για στάσιµο υπαίθριο
εµπόριο:
8 θέσεις για πώληση παραδοσιακών προϊόντων κάστανα-καλαµπόκι ως εξής: α) στην
πλατεία 23ης Μαρτίου, β) στη συµβολή των οδών Αριστοµένους και Κολοκοτρώνη, γ) στην
πλατεία Βασ. Γεωργίου στην προβολή της οδού Γεωργούλη, δ) στη συµβολή των οδών
Αριστοµένους και Σόλωνος, ε) στη συµβολή των οδών Αριστοµένους και Μακεδονίας, στ)
στην οδό Ναυαρίνου στο «Πανελλήνιον», ζ) στην οδό Ναυαρίνου στο παλιό Γυµνάσιο
Παραλίας (στη θέση αυτή έχει χορηγηθεί άδεια τριετούς ισχύος το έτος 2012), η) στην οδό
Ναυαρίνου έναντι Ι.Ν. Αναστάσεως.
2 θέσεις για εγκατάσταση ψυχαγωγικών παιγνίων (λούνα παρκ, τσίρκο χωρίς ζώα, πίστες
αυτοκινητιδίων, καρουζέλ) σε ιδιωτικούς ή δηµοτικούς χώρους του ∆ήµου Καλαµάτας, µη
καθορισµένες επακριβώς.
2 θέσεις για στάσιµη καντίνα (από την εκβολή του ποταµού Άρι έως 300 µέτρα από την
πίστα καρτ και στην Ε.Ο. Καλαµάτας-Σπάρτης, σε δηµοτικούς ή ιδιόκτητους χώρους.
2 θέσεις για πώληση ποπκορν, µαλλί της γριάς, γλειφιτζούρια ως εξής: α) Πλατεία Βασ.
Γεωργίου έµπροσθεν της Εθνικής Τράπεζας (στη θέση αυτή έχει χορηγηθεί άδεια τριετούς
ισχύος το έτος 2013), β) στην οδό Ναυαρίνου έµπροσθεν του παλαιού Γυµνασίου
Παραλίας, στη συµβολή µε την οδό Ρήγα Φεραίου.
10 θέσεις για πώληση χειροτεχνηµάτων αργυροχρυσοχοΐας, γλυπτικής, ζωγραφικής κλπ.,
µη καθορισµένες επακριβώς, σε κατόχους αδειών παραγωγού-χειροτέχνη (Π∆. 254/2005
άρθ. 6).
Η Τ.Κ. Λαιϊκων, επιθυµεί τον καθορισµό µιας (1) θέσης στην πλατεία του Ναού
Κοιµήσεως της Θεοτόκου, για την πώληση ψηµένου καλαµποκιού και κάστανων.
Η ΤΚ Άµµου επιθυµεί τον καθορισµό µιας (1) θέσης δυτικά της κεντρικής πλατείας της
κοινότητας, για πώληση πρωτογενών προϊόντων γης από παραγωγούς.
Η ΤΚ Ανεµόµυλου επιθυµεί τον καθορισµό µιας (1) θέσης πλησίον της παιδικής
χαράς-γηπέδου µπάσκετ, της κοινότητας, για πώληση πρωτογενών προϊόντων γης από
παραγωγούς.
Η ΤΚ Ασπροπουλιάς επιθυµεί τον καθορισµό µιας (1) θέσης ανατολικά της κεντρικής
πλατείας της κοινότητας, για πώληση πρωτογενών προϊόντων γης από παραγωγούς.
Η ΤΚ Αλωνίων επιθυµεί τον καθορισµό µιας (1) θέσης νότια της κεντρικής πλατείας,
για πώληση πρωτογενών προϊόντων γης από παραγωγούς.
Η Τ.Κ. Λαδά µας απάντησε ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον για τον καθορισµό θέσεων
στάσιµου υπαίθριου εµπορίου στα όριά της.
Η Τ.Κ. Άµφειας δεν απάντησε στο έγγραφό µας, αν και εντός των ορίων της λειτουργεί
καντίνα η οποία έχει άδεια σε ισχύ.
Οι υπόλοιπες τοπικές κοινότητες του ∆ήµου Καλαµάτας δεν απάντησαν, στο έγγραφό
µας, γεγονός που εκλαµβάνεται ως αρνητική απάντηση για τον καθορισµό θέσεων
υπαίθριου εµπορίου στα όριά τους.
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∆ιευκρινίζεται σε αυτό το σηµείο, ότι για τις θέσεις που αναφέρονται σε παραγωγούς
δεν απαιτείται εµπορική άδεια αλλά άδεια παραγωγού, η οποία έχει ήδη χορηγηθεί από την
Περιφερειακή Ενότητα µε τις διατάξεις του άρθ. 6 του Π∆ 254/2005 (ΦΕΚ 307Α΄). Στους
κατόχους των αδειών αυτών, ο δήµος χορηγεί κοινόχρηστο χώρο για την άσκηση της
δραστηριότητάς τους, έναντι τέλους κατάληψης κοινόχρηστου χώρου και για τις θέσεις που
καθορίζονται µε την παρούσα απόφαση.
Από τα παραπάνω προκύπτουν τα εξής: Καθορίζονται 30 θέσεις στάσιµου υπαίθριου
εµπορίου στο ∆ήµο Καλαµάτας. Από αυτές, 3 θέσεις ήδη καλύπτονται από άδειες που
έχουν δοθεί τα προηγούµενα χρόνια και έχουν αόριστη ισχύ και 14 θέσεις που
απευθύνονται σε παραγωγούς, οι οποίοι δεν αδειοδοτούνται µε την παρούσα διαδικασία.
Τέλος οι 2 θέσεις που προβλέπονται για λουνα παρκ, καρουζέλ, κλπ δεν καθορίζονται
επακριβώς, ενώ από το αριθ . Κ1-581/02.04.2014 έγγραφο του Υπ. Ανάπτυξης &
Ανταγωνιστικότητας, προκύπτει ότι η εν λόγω δραστηριότητα δεν πρέπει να
αντιµετωπίζεται µε όρους άδειας υπαίθριου εµπορίου που δίνεται σε ανέργους, καθώς οι
δραστηριοποιούµενοι µε αντικείµενο τα ψυχαγωγικά παιγνίδια είναι ήδη επαγγελµατίες,
έχουν προβεί σε υψηλές οικονοµικές επενδύσεις και υπ' αυτή την έννοια, δεν είναι άνεργοι.
Άρα, οι νέες άδειες υπαίθριου στάσιµου εµπορίου που µπορούν να δοθούν το έτος
2015 είναι 11 και ειδικότερα: 8 άδειες για κάστανα-καλαµπόκι (7 ∆Κ Καλαµάτας, 1 ΤΚ
Λαιίκων).
1 άδεια για µαλλί της γριάς, ποπκορν, ζαχαρώδη (Ναυαρίνου).
2 άδειες για καντίνα (Ε.Ο. Καλαµάτας-Σπάρτης και πλησίον πίστας καρτ).
Υπαίθριο πλανόδιο εµπόριο
Με το νέο νόµο Ν. 4264/2014), το ∆ηµοτικό Συµβούλιο προτείνει στην Περιφέρεια
αριθµό αδειών πλανοδίου εµπορίου που θα χορηγηθούν και οι άδειες χορηγούνται από το
Περιφερειακό Συµβούλιο. Έχουν ισχύ εντός της Περιφέρειας, µε τον περιορισµό η
δραστηριότητα να ασκείται σε δηµοτικές κοινότητες µε πληθυσµό µικρότερο των 3.000
κατοίκων. Η παρούσα ρύθµιση καταλαµβάνει αυτοδικαίως και τις ισχύουσες άδειες
πλανόδιου εµπορίου, δηλαδή ισχύουν εντός της Περιφέρειας στην οποία ανήκει ο δήµος
που τις χορήγησε/ανανέωσε.
Στο ∆ήµο Καλαµάτας αυτή τη στιγµή βρίσκονται σε ισχύ (έχουν χορηγηθεί ή
ανανεωθεί στη διάρκεια των τελευταίων ετών) 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 συνδυαστικά υπ’ όψη όλα τα ανωτέρω,
εισηγούµαστε:
1. Να µην χορηγηθούν νέες άδειες πλανόδιου υπαίθριου εµπορίου.
2. Να καθοριστούν οι θέσεις υπαίθριου στάσιµου εµπορίου, σύµφωνα µε τις
προτάσεις των τοπικών κοινοτήτων, ως εξής:
∆Κ Καλαµάτας:
8 θέσεις για πώληση παραδοσιακών προϊόντων κάστανα-καλαµπόκι ως εξής: α)
στην πλατεία 23ης Μαρτίου, β) στη συµβολή των οδών Αριστοµένους και
Κολοκοτρώνη, γ) στην πλατεία Βασ. Γεωργίου στην προβολή της οδού
Γεωργούλη, δ) στη συµβολή των οδών Αριστοµένους και Σόλωνος, ε) στη
συµβολή των οδών Αριστοµένους και Μακεδονίας, στ) στην οδό Ναυαρίνου στο
«Πανελλήνιον», ζ) στην οδό Ναυαρίνου στο παλιό Γυµνάσιο Παραλίας, η) στην
οδό Ναυαρίνου έναντι Ι.Ν. Αναστάσεως.
2 θέσεις για εγκατάσταση ψυχαγωγικών παιγνίων (λούνα παρκ, τσίρκο χωρίς ζώα,
πίστες αυτοκινητιδίων, καρουζέλ).
2 θέσεις για στάσιµη καντίνα (από την εκβολή του ποταµού Άρι έως 300 µέτρα
από την πίστα καρτ και στην Ε.Ο. Καλαµάτας-Σπάρτης, σε δηµοτικούς ή
ιδιόκτητους χώρους.
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2

θέσεις για πώληση ποπκορν, µαλλί της γριάς, γλειφιτζούρια ως εξής: α)
Πλατεία Βασ. Γεωργίου έµπροσθεν της Εθνικής Τράπεζας, β) στην οδό
Ναυαρίνου έµπροσθεν του παλαιού Γυµνασίου Παραλίας, στη συµβολή µε την
οδό Ρήγα Φεραίου.
10 θέσεις για πώληση χειροτεχνηµάτων αργυροχρυσοχοΐας, γλυπτικής,
ζωγραφικής κλπ.
ΤΚ Λαιϊκων: 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 (άδεια σε ισχύ).
3. Να χορηγηθούν 11 νέες άδειες υπαίθριου στάσιµου εµπορίου για την κάλυψη των
θέσεων που παραµένουν κενές και ειδικότερα: 8 άδειες για κάστανα-καλαµπόκι (7
∆Κ Καλαµάτας, 1 ΤΚ Λαιίκων), 1 άδεια για µαλλί της γριάς, ποπκορν, ζαχαρώδη
(Ναυαρίνου), 2 άδειες για καντίνα (Ε.Ο. Καλαµάτας-Σπάρτης και πλησίον πίστας
καρτ).
4. Να καθοριστούν θέσεις για χορήγηση βραχυχρόνιων άδειων κατά τους
καλοκαιρινούς µήνες, για παρασκευή και διάθεση πρόχειρων γευµάτων από
αυτοκινούµενες-ρυµουλκούµενες καντίνες ή από φορητές εγκαταστάσεις έψησης,
σύµφωνα µε την πρόταση του Συµβουλίου της τοπικής κοινότητας Καλαµάτας και
να χορηγηθούν ισάριθµες άδειες.
5. Το ύψος του καταβαλλόµενου τέλους ανά άδεια και θέση προτείνεται να είναι αυτό
που έχει ήδη καθοριστεί µε τις αριθ. 52/2011 και 75/2013 αποφάσεις του ∆Σ
Καλαµάτας και ισχύει σήµερα, ήτοι: 79,20 €/µήνα για τους κατόχους
οποιασδήποτε άδειας υπαίθριου εµπορίου (πλανόδιου ή στάσιµου) 28,80 €/έτος
για τους πωλητές παραδοσιακών προϊόντων (κάστανα, καλαµπόκι, ποπκορν,
µαλλί της γριάς), 5,40 €/τµ/µήνα για πρόσκαιρη εγκατάσταση λούνα πάρκ.
Η καταβολή των τελών θα γίνεται στη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών του ∆ήµου
Καλαµάτας.
6. 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
∆ήµο Καλαµάτας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει κατάστηµα υγειονοµικού
ενδιαφέροντος που προσφέρει οµοειδείς υπηρεσίες, σε απόσταση 150 µέτρων
από το σηµείο διεξαγωγής της εκδήλωσης.

Με εντολή ∆ηµάρχου
Ο Αντιδήµαρχος Προγραµµατισµού
Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεµάτων
Βεργόπουλος ∆ηµήτριος
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Στη συνέχεια ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής:
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όπως ξέρετε αυτό το θέµα εισάγεται και το βράδυ στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο,
αφορά βέβαια γνωµοδότηση της απόφασης Ποιότητας Ζωής, η εισήγηση είναι
του κ. Βεργόπουλου ο οποίος απουσιάζει να το εισηγηθεί, θα το εισηγηθώ εγώ το θέµα.
Έχω την εισήγηση όλη, θα την διαβάσω, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Τυχόν ερωτήσεις.
Λοιπόν εισηγείται στο ∆.Σ.:

«Να µην χορηγηθούν νέες άδειες πλανόδιου υπαίθριου εµπορίου.
2ον: να καθοριστούν οι θέσεις υπαίθριου στάσιµου εµπορίου σύµφωνα µε τις προτάσεις των
Τοπικών Κοινοτήτων ως εξής: 1ον) ∆ηµοτική Κοινότητα Καλαµάτας: 8 θέσεις για πώληση
παραδοσιακών προϊόντων (κάστανα, καλαµπόκια) ως εξής: στην πλατεία 23ης Μαρτίου, στη
συµβολή οδών Αριστοµένους και Κολοκοτρώνη, στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου, στην
προβολή της οδού Γεωργούλη, στη συµβολή των οδών Αριστοµένους και Σόλωνος, στη
συµβολή οδών Αριστοµένους και Μακεδονίας, στην οδό Ναυαρίνου στο Πανελλήνιο, στην
οδό Ναυαρίνου στο Παλιό Γυµνάσιο Παραλίας, στην οδό Ναυαρίνου έναντι του Ιερού Ναού
Αναστάσεως.
2ον) ∆ύο θέσεις για εγκατάσταση ψυχαγωγικών παιχνιδιών, λούνα παρκ, τσίρκο χωρίς ζώα,
πίστες αυτοκινητοδίων, καρουζέλ κτλ. ∆ύο θέσεις για στάσιµη καντίνα στην εκβολή του
ποταµού Άρη έως 300 µέτρα από την πίστα ΚΑΡΤ και στην εθνική οδό Καλαµάτας –
Σπάρτης σε δηµοτικούς και ιδιόκτητους χώρους.
∆ύο θέσεις για πώληση ποπ κορν, µαλλί της γριάς, γλειφιτζούρια που έχουν ως εξής: στη
θέση πλατεία Βασιλέως Γεωργίου έµπροσθεν της Εθνικής Τράπεζας, στην οδό Ναυαρίνου
έµπροσθεν του Παλαιού Γυµνασίου Παραλίας, συµβολή οδός Ρήγα Φεραίου.
∆έκα θέσεις για πώληση χειροτεχνηµάτων, αργυροχρυσοχοΐας, γλυπτικής, ζωγραφικής.
Μιλάµε για την Λεΐκων, πρώτη θέση στην πλατεία του Ναού Κοιµήσεως Θεοτόκου για
πώληση ψηµένου καλαµποκιού και καστανιών. Στην Τοπική Κοινότητα Άµµου µία θέση
δυτικά της κεντρικής πλατείας της Κοινότητας για πώληση πρωτογενών προϊόντων από
παραγωγούς. Τοπική Κοινότητα Ανεµοµύλου µία θέση πλησίον της παιδικής χαράς –
γηπέδου µπάσκετ της Κοινότητας για πώληση πρωτογενών προϊόντων γης από
παραγωγούς.
Στην Τοπική Κοινότητα Ασπροπουλιάς µία θέση συνολικά στην κεντρική πλατεία της
Κοινότητας για πώληση πρωτογενών προϊόντων από παραγωγούς. Στην Κοινότητα Αλωνίων
µία θέση νότια της κεντρικής πλατείας για πώληση πρωτογενών προϊόντων γης από
παραγωγούς και στην Τοπική Κοινότητα Άµφειας µία θέση στην υπάρχουσα καντίνα, άδεια
σε ισχύ.
3ον) Να χορηγηθούν 11 νέες άδειες υπαίθριου στάσιµου εµπορίου για την κάλυψη των
θέσεων που παραµένουν κενές και ειδικότερα: 8 άδειες για κάστανα – καλαµπόκια, 7 είναι
στην Κοινότητα Καλαµάτας και µία στην Κοινότητα Λεΐκων. Μία άδεια για µαλλί της γριάς,
ποπ κορν, ζαχαρώδη στη Ναυαρίνου, δύο άδειες για καντίνα στην εθνική οδό Σπάρτης –
Καλαµάτας και πλησίον της πίστας ΚΑΡΤ.
4ον) Να καθοριστούν θέσεις για χορήγηση βραχυχρόνιων αδειών κατά τους καλοκαιρινούς
µήνες για παρασκευή και διάθεση πρόχειρων γευµάτων από αυτοκινούµενες
ρυµουλκούµενες καντίνες ή από φορητές εγκαταστάσεις έψησης σύµφωνα µε την πρόταση
του Συµβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Καλαµάτας και να χορηγηθούν ισάριθµες άδειες.
5ον) Το ύψος του καταβαλλόµενου τέλους ανά άδεια και θέση προτείνεται να είναι αυτό που
έχει ήδη καθοριστεί µε την υπ’ αριθµ. 52 του ’11 και 75 του ’13 αποφάσεις του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου που ισχύουν και σήµερα, ήτοι 79,20 ευρώ ανά µήνα για τους κατόχους
οποιαδήποτε άδειας υπαίθριου εµπορίου, πλανόδιου ή στάσιµου, 28,80 ανά έτος σε
πωλητές παραδοσιακών προϊόντων, ποπ κορν, κάστανα, καλαµπόκι και µαλλί της γριάς, 5
και 40 ανά µήνα για πρόσκαιρη εγκατάσταση, όπως είναι λούνα παρκ.
Η καταβολή των τελών θα γίνεται στη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών του ∆ήµου Καλαµάτας.
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6ον) Να δίδεται η δυνατότητα χορήγησης άδειας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου σε
κατόχους αδειών υπαίθριου εµπορίου µε αντικείµενο την προσφορά πρόχειρων γευµάτων –
ήρθε και ο κ. Βεργόπουλος, αγαπητοί συνάδελφοι
- από καντίνες ή φορητές εγκαταστάσεις έψησης κατά τη διάρκεια εκθέσεων, πολιτιστικών

και αθλητικών εκδηλώσεων που πραγµατοποιούνται στο ∆ήµο Καλαµάτας, υπό την
προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος που προσφέρει
οµοειδείς υπηρεσίες σε απόσταση 150 µέτρων απ’ το σηµείο διεξαγωγής της εκδήλωσης».
Αυτή είναι η εισήγηση, αγαπητοί συνάδελφοι, τυχόν ερωτήσεις αν έχετε και στον κ.
Βεργόπουλο και σε µένα βέβαια, µια και ο κ. Βεργόπουλος θα το είχε εισηγηθεί το θέµα αν
ήτανε παρών από την αρχή της συνεδρίασης και πάµε αν δεν έχουµε ερωτήσεις σε
τοποθετήσεις.
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι τιµή αυτό…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Είναι 5 και 40 ευρώ ανά τετραγωνικό µέτρο.
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Πόσα τετραγωνικά µέτρα ζητάνε όλοι αυτοί συνήθως; Είναι στάνταρ ή..
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Είναι συγκεκριµένο σύµφωνα µε την απόφαση που έχουµε πάρει ήδη στο
∆ηµοτικό Συµβούλιο.
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Περίπου πόσα είναι τα τετραγωνικά τους; 2-3;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εντάξει, να σκεφτείς το µαλλί της γριάς τώρα και ποπ κορν είναι ένα τραπέζι
το οποίο είναι 1.20, επί 2.
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Και είναι 5 και 40 µηνιαίως;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 5 ευρώ ανά τετραγωνικό, πρόσκαιρη εγκατάσταση. Το µήνα, το µήνα.
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Το µήνα. 5 ευρώ το µήνα, δηλαδή, ας πούµε, 10 ευρώ το µήνα δίνουν
αυτοί οι άνθρωποι ….
ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Καραγιάννη κ. Πρόεδρε, µου επιτρέπετε; Οι αποφάσεις αυτές είναι
καθορισµένες, αν και δεν έχω µπροστά µου τον αριθµό της απόφασης, µε
αποφάσεις του ’11 και του ’13.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Το είπαµε, το είπαµε. Οι συγκεκριµένες αποφάσεις είναι η 52 του ’11 και η 75
του ’13.
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Εµείς τι λέµε; Ναι ή όχι στις θέσεις;
ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ: ……(δεν ακούγεται).
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: …..(δεν ακούγεται). ∆εν έχει αλλάξει κάτι, όσον αφορά τις θέσεις….
ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ: Έχουµε προσθέσει 2, µε µία αλλαγή δρόµου.
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Οι δύο θέσεις λούνα παρκ πού είπατε, κ. Πρόεδρε, γιατί δεν το άκουσα;
Η µία στην παραλία και η άλλη;
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ΜΑΚΑΡΗΣ: Αυτό θα έρθει και στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο;
ΦΩΝΗ: Αυτό ναι.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:

Αµέσως, να το βρω. Είναι δύο θέσεις για εγκατάσταση ψυχαγωγικών
παιγνίων, λούνα παρκ, τσίρκο χωρίς ζώα, πίστες… ∆εν αναφέρει πού είναι.

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Α, δεν έχετε βγάλει ακόµα.
ΜΑΚΑΡΗΣ: ….(δεν ακούγεται).
ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτές οι δύο θέσεις έχουν να κάνουν κυρίως µε τις θέσεις αυτές που
δίνουµε στις γιορτές, δηλαδή είτε για να µπει η ρόδα που βάζαµε στο
παρελθόν, είτε για να µπει το καρουζέλ το οποίο γίνεται…
ΦΩΝΗ: …(δεν ακούγεται).
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι, όχι αυτό …..
ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό είναι του Λιµενικού Ταµείου. Και αυτές χωροθετούνται µε απόφαση
εκείνης της στιγµής που δίνουµε άδεια για το συγκεκριµένο. Και για το
χρονικό διάστηµα και για το ποσό.
ΦΩΝΗ: Για το διαγωνισµό µιλάµε.
ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ: Απλά δίνουµε την έγκριση, γιατί αλλιώς δεν θα µπορούµε να κάνουµε
ούτε…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Λοιπόν έχουµε άλλες ερωτήσεις;
ΜΑΚΑΡΗΣ: Έχω µία ερώτηση.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ναι κ. Μάκαρη.
ΜΑΚΑΡΗΣ: Η ερώτηση είναι: στη σελίδα 3 λέτε ότι η ∆ηµοτική Κοινότητα Καλαµάτας
επιθυµεί τον καθορισµό των κάτωθι θέσεων για στάσιµο υπαίθριο εµπόριο, λέει
10 θέσεις για πώληση χειροτεχνηµάτων, αργυροχρυσοχοΐας, γλυπτικής, ζωγραφικής κλπ.,
µη καθορισµένες επακριβώς στους κατόχους αδειών παραγωγού ή χειροτέχνη.
Επειδή υπάρχουν και αντίστοιχα καταστήµατα τα οποία έχουν ακριβώς αυτά τα προϊόντα
µήπως να λειτουργούσαµε…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αυτό δεν γίνεται, κ. Μάκαρη, όλο το χρόνο. Είναι για εκδηλώσεις.
ΜΑΚΑΡΗΣ: Ναι, ναι, για εκδηλώσεις, το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω, επειδή όµως είχαµε
και παράπονα από ανθρώπους που είναι όλο το χρόνο, έχουνε αυτά τα
αντίστοιχα καταστήµατα, µήπως µε αυτό τον τρόπο δηµιουργούµε συνθήκες αθέµιτου
ανταγωνισµού;
Όταν έχουµε αυτούς τους συγκεκριµένους επαγγελµατίες για τον καιρό ακριβώς που
υπάρχει, ας πούµε, η µεγάλη προσέλευση κόσµου;
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ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ: Πολύ σωστή η επισήµανση, γι’ αυτό ακριβώς το λόγο βάσει Νόµου πρέπει
να δώσουµε κάποιες άδειες, δίνουµε τις ελάχιστες που µας ζητάει η
∆ηµοτική Κοινότητα. ∆ηλαδή όσες µας ζητήσανε κατ’ ελάχιστον τις δώσαµε. Και αυτοί είναι
επαγγελµατίες που πρέπει και αυτοί να ζήσουν ανάλογα. Όµως έχουµε λάβει µέριµνα σε
αυτό, δεν δίνουµε αφειδώς άδειες και απ’ αυτές τις δέκα δεν ξέρουµε αν θα δοθούνε και
όλες.
ΜΑΚΑΡΗΣ: Και για ποιο χρονικό διάστηµα;
ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ: Οι άδειες αυτές εκδίδονται ετησίως.
ΜΑΚΑΡΗΣ: Ετησίως και δηλαδή πότε µπορώ……. τη συγκεκριµένη άδεια;
ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ: Με αίτησή τους και πληρωµή του αντίστοιχου ποσού για το χώρο τον
οποίον θα έχει εκδοθεί η άδεια και που επιτρέπεται, γι’ αυτό τους
χωροθετούµε τώρα, µην κινούνται ανεξέλεγκτα, εκδίδεται η αντίστοιχη άδεια.
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι αυτά τα ελέγχει ποιος;
ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ: Το τµήµα εµπορίου.
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Άρα υποβάλλουν αυτοί δηλαδή Τµήµα Εµπορίου και απλώς εµείς …
ΦΩΝΕΣ: (….δεν ακούγονται).
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Λοιπόν τοποθετήσεις ή αν δεν έχουµε τοποθετήσεις πάµε σε ψηφοφορία.
Ορίστε κ. Μάκαρη.
ΜΑΚΑΡΗΣ: Για το συγκεκριµένο θέµα επειδή περιµένω να συναντηθούµε και µε κάποιους
ανθρώπους, ειδικά ας πούµε για το θέµα της αργυροχρυσοχοΐας θα
τοποθετηθώ… ∆εν θα έρθει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο; Μέχρι τώρα ΛΕΥΚΟ ας πούµε.
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ ψηφίζω ΥΠΕΡ, θέλω όµως στην επιφύλαξή µου να καταγραφεί στις
δύο καντίνες. Η µία που γίνεται προς το δρόµο της Σπάρτης και η άλλη
στη δυτική παραλία. Πιστεύω ότι δεν χρειάζονται τώρα καντίνες µέσα στην πόλη της
Καλαµάτας ουσιαστικά, ενώ υπάρχουν παρακείµενα καταστήµατα που δεν ξέρω ποια είναι η
σκοπιµότητα να δοθούν άδειες σε δύο καντίνες, τι εξυπηρετεί. Γι’ αυτό έχω αυτή την
επιφύλαξη.
Και µε την ευκαιρία αφού µιλάµε για τη δυτική παραλία πιστεύω ότι είναι και οι αρµόδιοι
Αντιδήµαρχοι υπεύθυνοι εδώ, να δοθεί µέριµνα στον καθαρισµό. Μετά τη θαλασσοταραχή
ξέρετε όλη η δυτική παραλία, η βρώµα και τέτοια είναι, ιδιαίτερα στις εκβολές των δύο
ποταµών γίνεται ο χαµός και πιστεύω ότι είναι απ’ τις καλύτερες περιοχές της πόλης µας και
χρειάζεται µια ιδιαίτερη προσοχή.
Ψηφίζω ΥΠΕΡ µε την επιφύλαξη στις δύο καντίνες.
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: ΥΠΕΡ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Λοιπόν η πλειοψηφία «Υπέρ».
ο κ. Μάκαρης είπε «Λευκό».
ο κ. Χριστόπουλος «Υπέρ» µε επιφύλαξη τις δύο καντίνες.
και ο κ. Αντωνόπουλος «Υπέρ».
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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, µειοψηφούντος του κ. Μάκαρη, ο οποίος δηλώνει ΛΕΥΚΗ ψήφο, κατά
πλειοψηφία,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Υιοθετεί την µε αριθµ. πρωτ. 9912/10-03-2015 εισήγηση
του Τµήµατος
Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού
Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεµάτων του ∆ήµου Καλαµάτας, η οποία καταχωρείται
στο ιστορικό της απόφασης αυτής, σύµφωνα µε την οποία και για τους λόγους
που αναφέρονται σε αυτή, εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καλαµάτας τα
εξής:
1. Να µην χορηγηθούν νέες άδειες πλανόδιου υπαίθριου εµπορίου.
2. Να καθοριστούν οι θέσεις υπαίθριου στάσιµου εµπορίου, σύµφωνα µε τις
προτάσεις των τοπικών κοινοτήτων, ως εξής:
∆ηµοτική Κοινότητα Καλαµάτας:
8 θέσεις για πώληση παραδοσιακών προϊόντων κάστανα-καλαµπόκι ως εξής:
α) στην πλατεία 23ης Μαρτίου, β) στη συµβολή των οδών Αριστοµένους
και Κολοκοτρώνη, γ) στην πλατεία Βασ. Γεωργίου στην προβολή της οδού
Γεωργούλη, δ) στη συµβολή των οδών Αριστοµένους και Σόλωνος, ε) στη
συµβολή των οδών Αριστοµένους και Μακεδονίας, στ) στην οδό
Ναυαρίνου στο «Πανελλήνιον», ζ) στην οδό Ναυαρίνου στο παλιό
Γυµνάσιο Παραλίας, η) στην οδό Ναυαρίνου έναντι Ι.Ν. Αναστάσεως.
2 θέσεις για εγκατάσταση ψυχαγωγικών παιγνίων (λούνα παρκ, τσίρκο χωρίς
ζώα, πίστες αυτοκινητιδίων, καρουζέλ).
2 θέσεις για στάσιµη καντίνα (από την εκβολή του ποταµού Άρι έως 300
µέτρα από την πίστα καρτ και στην Ε.Ο. Καλαµάτας-Σπάρτης, σε
δηµοτικούς ή ιδιόκτητους χώρους.
3 θέσεις για πώληση ποπκορν, µαλλί της γριάς, γλειφιτζούρια ως εξής: α)
Πλατεία Βασ. Γεωργίου έµπροσθεν της Εθνικής Τράπεζας, β) στην οδό
Ναυαρίνου έµπροσθεν του παλαιού Γυµνασίου Παραλίας, στη συµβολή µε
την οδό Ρήγα Φεραίου.
10 θέσεις για πώληση χειροτεχνηµάτων αργυροχρυσοχοΐας, γλυπτικής,
ζωγραφικής κλπ.
Τοπική Κοινότητα Λαιϊκων: 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.
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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 (άδεια σε
ισχύ).
3. Να χορηγηθούν 11 νέες άδειες υπαίθριου στάσιµου εµπορίου για την κάλυψη
των θέσεων που παραµένουν κενές και ειδικότερα: 8 άδειες για κάστανακαλαµπόκι (7 ∆Κ Καλαµάτας, 1 ΤΚ Λαιίκων), 1 άδεια για µαλλί της γριάς,
ποπκορν, ζαχαρώδη (Ναυαρίνου), 2 άδειες για καντίνα (Ε.Ο. ΚαλαµάταςΣπάρτης και πλησίον πίστας καρτ).
4. Να καθοριστούν θέσεις για χορήγηση βραχυχρόνιων άδειων κατά τους
καλοκαιρινούς µήνες, για παρασκευή και διάθεση πρόχειρων γευµάτων από
αυτοκινούµενες-ρυµουλκούµενες καντίνες ή από φορητές εγκαταστάσεις
έψησης, σύµφωνα µε την πρόταση του Συµβουλίου της τοπικής κοινότητας
Καλαµάτας και να χορηγηθούν ισάριθµες άδειες.
5. Το ύψος του καταβαλλόµενου τέλους ανά άδεια και θέση προτείνεται να είναι
αυτό που έχει ήδη καθοριστεί µε τις αριθ. 52/2011 και 75/2013 αποφάσεις
του ∆Σ Καλαµάτας και ισχύει σήµερα, ήτοι: 79,20 €/µήνα για τους κατόχους
οποιασδήποτε άδειας υπαίθριου εµπορίου (πλανόδιου ή στάσιµου) 28,80
€/έτος για τους πωλητές παραδοσιακών προϊόντων (κάστανα, καλαµπόκι,
ποπκορν, µαλλί της γριάς), 5,40 €/τµ/µήνα για πρόσκαιρη εγκατάσταση
λούνα πάρκ.
Η καταβολή των τελών θα γίνεται στη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών του ∆ήµου
Καλαµάτας.
6. 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 ∆ήµο Καλαµάτας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν
υπάρχει κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος που προσφέρει οµοειδείς
υπηρεσίες, σε απόσταση 150 µέτρων από το σηµείο διεξαγωγής της
εκδήλωσης.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Ανδρέας Καραγιάννης

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Αντωνόπουλος Μιχαήλ
2. Βεργόπουλος ∆ηµήτριος
3. Γυφτέας Ηλίας
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4. ∆ηµόπουλος ∆ηµήτριος
5. Κουτίβας Ηλίας
6. Μάκαρης Εµµανουήλ – Λεονάρδος
7. Μαρινάκης Σαράντος
8. Χριστόπουλος Ιωάννης
Ακριβές Απόσπασµα
Καλαµάτα 23 Μαρτίου 2015
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
(ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
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