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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 

∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ   04/2012 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   17/2012 

 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 14η  Μαρτίου 2012, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 

στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της  οδού Αριστοµένους  28, συνέρχεται στην 4η/2012 

συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την υπ’ αριθµ. 

πρωτ. 12838/9-3-2012 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 όλα τα τακτικά µέλη, ήτοι οι κ.κ. 1) 

Αδαµόπουλος Ιωάννης, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) ∆ηµόπουλος ∆ηµήτριος, 4) 

∆ικαιουλάκος Βασίλειος,  5)  Καραγιάννης Ανδρέας, 6) Μανδηλάρης Ιωάννης, 7)  

Μωρακέας Σπυρίδων και 8) Νιάρχος Αναστάσιος.  

 
 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται  επίσης το αναπληρωµατικό µέλος της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής κ. Γκλεγκλές Ιωάννης.  

 

 

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 4ο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης µε τίτλο : 

 Καθορισµός θέσεων και προσδιορισµός ισάριθµου συγκεκριµένου αριθµού 
αδειών για την άσκηση υπαίθριων στάσιµων εµπορικών δραστηριοτήτων στα 

διοικητικά όρια του ∆ήµου Καλαµάτας, καθώς και προσδιορισµός του 
αριθµού των αδειών για την άσκηση υπαίθριων πλανόδιων  εµπορικών 

δραστηριοτήτων. 

Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθµ. πρωτ. 11702/5-3-
2012 εισήγηση του Τµήµατος Ελέγχου και Τήρησης Λειτουργίας Καταστηµάτων & 
Επιχειρήσεων της ∆ιεύθυνσης ∆ηµοτικής Αστυνοµίας του ∆ήµου Καλαµάτας, η οποία 
αναλυτικά έχει ως εξής:  
 

Υ π η ρ ε σ ι α κ ή  Ε ι σ ή γ η σ η  0 3 / 2 0 1 2  
 
Θέµα: «Καθορισµός θέσεων και Προσδιορισµός Ισάριθµου Συγκεκριµένου 

Αριθµού Αδειών για την άσκηση Υπαίθριων Στάσιµων Εµπορικών 
∆ραστηριοτήτων στα ∆ιοικητικά Όρια του ∆ήµου Καλαµάτας καθώς  
Προσδιορισµός του Αριθµού των Αδειών για την άσκηση Υπαίθριων 
Πλανόδιων Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων». 

 

Σας γνωρίζουµε ότι, ο Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α/16-12-2005), το Π.∆. 12/2005 
(ΦΕΚ 10/α/18-01-2005) και το Π.∆. 254/2005 (ΦΕΚ 307/Α/16-12-2005) καθορίζουν 
τους όρους, τις προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά χορήγησης αδειών άσκησης 
υπαίθριου εµπορίου, τα πρόστιµα, τις εξαιρέσεις, την αναπλήρωση των δικαιούχων, 
τον χρόνο ισχύς των αδειών κλπ. 

Σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις µε απόφαση του,  το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο, λαµβάνοντας υπόψη τη γνώµη της Επιτροπής Υπαίθριου Στάσιµου 
& Πλανόδιου Εµπορίου, που συγκροτείται µε Απόφαση ∆ηµάρχου, καθορίζει 
τον ανώτατο αριθµό των αδειών, κατά κατηγορία επαγγελµάτων, που πρόκειται 
να χορηγηθούν το επόµενο έτος και προσδιορίζει ισάριθµες, συγκεκριµένες 
θέσεις για την άσκηση των υπαίθριων στάσιµων εµπορικών δραστηριοτήτων. 

Η Γνωµοδοτική Επιτροπή Υπαίθριου Στάσιµου & Πλανοδίου Εµπορίου 
του ∆ήµου Καλαµάτας, που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθ. 3491/16-01-2012 
απόφαση ∆ηµάρχου, µε τα από 26-01-2012 πρακτικά της, προτείνει τη χορήγηση 
αδειών υπαίθριου εµπορίου και τις θέσεις άσκησης των δραστηριοτήτων τους, όπως 
αναφέρονται στα συνηµµένα πρακτικά που συνοδεύουν το παρόν έγγραφο. 

Παρακαλούµε όπως προωθείστε το θέµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καλαµάτας 
προκειµένου να προβεί στην λήψη της σχετικής απόφασης. Επιπροσθέτως 
λαµβάνοντας υπόψη το συνεχόµενο ενδιαφέρον των πολιτών για την έκδοση των 
σχετικών αδειών, µη γνωρίζοντας το ότι η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων ήταν 
έως τις 31-01-2012, παρακαλούµε όπως θέσετε προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο την 
παράταση κατά δεκαπέντε ηµερών µετά την λήψη της σχετικής απόφασης της 
υποβολής των αιτήσεων και ταυτόχρονα δηµοσίευσης της απόφασης προς 
ενηµέρωση όσων ενδιαφέρονται για την έκδοση των αδειών αυτών.    

Συν.:  Το υπ’ αριθ. 1/2012 Πρακτικό Γνωµοδοτικής 
Επιτροπής Υπαίθριου Στάσιµου Εµπορίου & Πλανόδιου Εµπορίου 
 

Ο Εισηγητής 
ΦΕΙ∆ΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΤΕ11 ΕΠΟΠΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Ο Τµηµατάρχης 
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στα Πρακτικά υπ’ αριθµ. 1/2012 της 
προβλεπόµενης από την παρ. 8 του άρθρου 1 του Ν. 3377/2005 Γνωµοδοτικής 
Επιτροπής Υπαίθριου Στάσιµου Εµπορίου ∆ήµου Καλαµάτας και υπ’ αριθµ. 1/2012 της 
προβλεπόµενης από το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 2323/1995 Επιτροπής για το πλανόδιο 
υπαίθριο εµπόριο, τα οποία αναλυτικά έχουν ως εξής:   
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 1 ΕΤΟΥΣ 2012 

 

 Η Γνωµοδοτική Επιτροπή Υπαίθριου Στάσιµου Εµπορίου ∆ήµου Καλαµάτας προβλεπόµενη 

από την παρ. 8 του άρθρου 1 του Ν. 3377/2005, που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθ. 3491/16-01-

2012 απόφαση ∆ηµάρχου Καλαµάτας, µετά την υπ’ αριθ. 01/3849/23-01-πρόσκληση του Προέδρου 

της Επιτροπής κου Αθανασόπουλου Κωνσταντίνου που επιδόθηκε νόµιµα, συνήλθε σε συνεδρίαση 

στις 26 του µηνός Ιανουαρίου, του έτους 2012, ηµέρα της εβδοµάδος Πέµπτη και ώρα 12:00΄, 

στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της οδού Αριστοµένους 28, στην Καλαµάτα. 

  

Παραβρίσκονται σ’ αυτή ο κος Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος, ως Πρόεδρος και οι κ.κ. 

ως µέλη: 

1. ΡΟΥΣΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Εκπρόσωπος Επιµελητηρίου Μεσσηνίας 

2. ΚΑΠΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ Εκπρόσωπος 26
ης

 Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 

3. ΒΟΛΟΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ Εκπρόσωπος Οµοσπονδίας Επαγγελµατικών-Βιοτεχνικών 

& Εµπορικών Σωµατείων Καλαµάτας & Ν. Μεσσηνίας 

4. ΞΥΠΟΛΙΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Εκπρόσωπος Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ατόµων µε Ειδικές 

Ανάγκες 

  
 ∆εν παραβρέθηκαν αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι εκπρόσωποι του Τµήµατος Τροχαίας 

Καλαµάτας. 

 Μετά την επίτευξη νόµιµης απαρτίας, ο κος Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της 

συνεδρίασης, µε θέµα «τον καθορισµό του ανώτατου αριθµού των αδειών, κατά κατηγορία 

επαγγελµάτων, που πρόκειται να χορηγηθούν το επόµενο έτος, στα διοικητικά όρια του ∆ήµου 

Καλαµάτας, καθώς και για τον προσδιορισµό ισάριθµων, συγκεκριµένων θέσεων για την 

άσκηση των υπαίθριων στάσιµων εµπορικών δραστηριοτήτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις των 

παρ. 5 & 6 του άρθρου 1 του Ν. 3377/2005». 

 Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού ακούστηκαν όλες οι απόψεις των 

παρευρισκοµένων µελών της επιτροπής, εξετάστηκαν δε και οι υποβληθείσες στο παρελθόν αιτήσεις 

για χορήγηση αδειών υπαίθριου στάσιµου εµπορίου, η επιτροπή 

 

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

 

 Α) Γνωµοδοτεί Θετικά: 

1. Για την έγκριση χορήγησης αδειών θέσεων για ψηµένα κάστανα και καλαµπόκια, τα οποία 

είναι εποχιακά παραδοσιακά προϊόντα : α) πέντε (5) θέσεις. 1. Στην Πλατεία 23
ης

 Μαρτίου. 2. 

Στην συµβολή των οδών Αριστοµένους & Κολοκοτρώνη. 3. Στην Πλατεία Βασ. Γεωργίου στο 

ύψος της προβολής της οδού Κ. Γεωργούλη (είναι σε ισχύ άδεια). 4. Στην συµβολή των οδών 

Αριστοµένους & Σόλωνος. 5. Στην συµβολή των οδών Αριστοµένους & Μακεδονίας, β) τρείς 

(3) θέσεις, 1. Στην οδό Ναυαρίνου στο «Πανελλήνιο», 2. Στην οδό Ναυαρίνου στο παλιό 

Γυµνάσιο Παραλίας, 3. Στην οδό Ναυαρίνου έναντι του Ιερού Ναού της Αναστάσεως.   

2. Για την έγκριση χορήγησης αδειών σε Λούνα Παρκ, δύο (2) θέσεις σε δηµοτικούς, 

δηµόσιους ή ιδιωτικούς χώρους στα όρια του ∆ήµου Καλαµάτας. 
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3. Για τη χορήγηση αδειών Καντίνας στα διοικητικά όρια του ∆ήµου Καλαµάτας, πέντε (5) 

θέσεις, µια (1) από το ύψος της εκβολής του ποταµού Άρη έως και 500µ απόσταση πριν από 

την πίστα ΚΑΡΤ, µια (1) στην Ε.Ο. Καλαµάτας-Σπάρτης εκτός των ορίων της πόλεως της 

Καλαµάτας και σε απόσταση όχι λιγότερη του ενός (1) χιλιοµέτρου από τα όρια των Τοπικών 

∆ιαµερισµάτων που υπάγονται στο ∆ήµο Καλαµάτας, µια (1) στην ευρύτερη περιοχή της 

∆ηµοτικής Ενότητας Θουρίας, µια (1) στην ευρύτερη περιοχή της ∆ηµοτικής Ενότητας  Άρεως 

και µια (1) στην ευρύτερη περιοχή της ∆ηµοτικής Ενότητας Αρφαρών  µε την προϋπόθεση ότι 

η Καντίνα θα ευρίσκεται εντός δηµοτικού, δηµόσιου ή ιδιωτικού χώρου, δίχως να 

καταλαµβάνει µέρος του οδοστρώµατος και να µην παρεµποδίζεται η διέλευση των πεζών, 

καθώς ότι προβλέπεται από τον Κ.Ο.Κ., και τη σύµφωνη γνώµη οποιασδήποτε υπηρεσίας που 

µπορεί να απαιτείται κάθε φορά. 

4. Για τη χορήγηση άδειας πώλησης πρωτογενών προϊόντων γης στα διοικητικά όρια του 

∆ήµου Καλαµάτας, πέντε (5) θέσεις, δύο (2) στην ευρύτερη περιοχή της πόλης της 

Καλαµάτας, µια (1) στην ευρύτερη περιοχή της ∆ηµοτικής Ενότητας Θουρίας, µια (1) στην 

ευρύτερη περιοχή της ∆ηµοτικής Ενότητας Άρεως και µια (1) στην ευρύτερη περιοχή της 

∆ηµοτικής Ενότητας Αρφαρών  µε την προϋπόθεση ότι η πώληση των προϊόντων θα γίνεται 

εντός του χώρου παραγωγής τους, δεν θα γίνεται κατάληψη κοινοχρήστου χώρου ή 

οδοστρώµατος, θα υπάρχει δηµιουργία κόµβου για την είσοδο έξοδο των οχηµάτων για να µην 

παρεµποδίζεται η διέλευση των πεζών και να µην παρακωλύεται η κίνηση των οχηµάτων. 

5. Για τη χορήγηση άδειας πώλησης προϊόντων (µαλλί της γριάς, ποπ κορν, γλειφιτζούρια 

τύπου κοκοράκι) στα διοικητικά όρια του ∆ήµου Καλαµάτας, δύο (2) θέσεις. Ο ορισµός της 

ακριβής θέσης των αδειών αυτών θα κανονιστεί από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 

Καλαµάτας. 

 

 Β) Γνωµοδοτεί Αρνητικά: 
Για την πώληση οιουδήποτε προϊόντος για το οποίο δεν υπάρχει οµόφωνη απόφαση της 

γνωµοδοτικής επιτροπής. 

 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί: 

 

Καλαµάτα 26 - 01 -2012 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

   

Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος Φειδάς Αθανάσιος 1.Ρούσσης Ιωάννης 

  2.Κάππας Μιχαήλ 

  3. Βόλος Λεωνίδας 

  4. Ξυπόλιτος Αθανάσιος 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/2012 
 

Στην Καλαµάτα και στο Κεντρικό ∆ηµαρχείο επί της οδού Αριστοµένους 28, στην 
παλαιά αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σήµερα 26 Ιανουαρίου ηµέρα Πέµπτη και 
ώρα 12.00 µµ, συνήλθε η δια της αριθ. 3491/16-01-2012 Απόφασης ∆ηµάρχου 
Καλαµάτας συγκροτηθείσα Επιτροπή που προβλέπεται από το άρθρο 1 παρ.4 του Ν. 
2323/1995 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήµερα, για το πλανόδιο υπαίθριο 
εµπόριο.  

Στη συνεδρίαση παρέστησαν: 

1. Καραλής Παναγιώτης, Πρόεδρος, προϊστάµενος του Τµήµατος Τοπικής 
Ανάπτυξης του ∆ήµου Καλαµάτας. 
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2. Αθανασόπουλος Κων/νος, ∆ηµοτικός Σύµβουλος Καλαµάτας, εκπρόσωπος της 
ΠΕ∆ Πελοποννήσου. 

3. Ρούσης Ιωάννης, εκπρόσωπος του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας 

4. Βόλος Λεωνίδας, εκπρόσωπος της Οµοσπονδίας Επαγγελµατιών – Βιοτεχνών 
Μεσσηνίας. 

5. Παναγιωτόπουλος Θεοφάνης, υπάλληλος του Τµήµατος Τοπικής Ανάπτυξης 
του ∆ήµου Καλαµάτας, γραµµατέας της Επιτροπής. 

Εκπρόσωπος της τροχαίας δεν προσήλθε αν και νόµιµα εκλήθη 

Η Πανελλήνια Οµοσπονδία Σωµατείων Επαγγελµατιών Πωλητών Υπαιθρίων Αγορών, 
δεν είχε ορίσει εκπρόσωπό της στην Επιτροπή. 
 

Θέµα: «Ορισµός του αριθµού των αδειών πλανόδιου εµπορίου για το έτος 2012». 
 

Ο Πρόεδρος ενηµέρωσε τα µέλη της Επιτροπής ότι το πλανόδιο εµπόριο διέπεται 
από το Ν. 2323/1995 ο οποίος έχει τροποποιηθεί µε τους Ν. 3190/2003, 3377/2005, 
3557/2007, 3769/2009 και την ΚΥΑ Κ1-164/2011, ενώ η ρύθµισή του γίνεται µε το Π∆ 
254/2005. Ενηµέρωσε τα µέλη της Επιτροπής για το συνολικό αριθµό των αδειών 
πλανόδιου εµπορίου που είναι σε ισχύ αυτή τη στιγµή στην πόλη της Καλαµάτας 
συνολικά και κατά κατηγορία πωλούµενων ειδών. Επίσης, ενηµέρωσε ότι δεν δόθηκαν 
άδειες για το έτος 2011 σε όλο το νοµό Μεσσηνίας, µε απόφαση Νοµάρχη ο οποίος 
ασκούσε την αρµοδιότητα πριν την εφαρµογή του Προγράµµατος Καλλικράτης. 

Εν συνεχεία διατύπωσε την εισήγηση της υπηρεσίας του, η οποία είναι αρµόδια για 
την έκδοση αδειών πλανόδιου εµπορίου και η οποία βασίζεται στον αριθµό των 
υφιστάµενων αδειών, σε συνδυασµό µε την εκτίµηση των αναγκών της πόλης της 
Καλαµάτας, λαµβάνοντας  υπ’ όψη και την ύπαρξη πληθώρας καταστηµάτων. 
Σύµφωνα µε αυτή προτείνεται να δοθούν για το έτος 2012: 

∆ύο (2) άδειες καντίνας. 

Τρείς (3) άδειες πώλησης οπωρολαχανικών. 

∆ύο (2) άδειες πώλησης ειδών ελαφράς βιοτεχνίας. 

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση η οποία αφορούσε κυρίως στο ποιοί 
δικαιούνται άδειας πλανόδιου εµπορίου, ποια κριτήρια πρέπει να πληρούνται από τους 
αιτούντες, ποια είναι η γεωγραφική ισχύ της άδειας κ.α. Στα ερωτήµατα αυτά που 
τέθηκαν από τους εκπροσώπους των φορέων, ο προϊστάµενος της αρµόδιας 
υπηρεσίας του ∆ήµου έκανε σαφή τα εξής: 

α) Οι άδειες αυτές έχουν το χαρακτήρα κοινωνικού βοηθήµατος. Οι δικαιούχοι 
πρέπει να είναι άνεργοι, το ατοµικό τους εισόδηµα να µην υπερβαίνει το αφορολόγητο 
ποσό µισθωτών-συνταξιούχων και να µη συνδέονται µε οποιαδήποτε σχέση µε 
οργανωµένη οµοειδή ή παρεµφερή επιχείρηση, σχετική µε το αντικείµενο της 
υπαίθριας δραστηριότητάς τους. 

β) Στην επιλογή των δικαιούχων, εάν οι αιτήσεις υπερβαίνουν τον αριθµό των 
χορηγούµενων αδειών, τηρείται σειρά προτεραιότητας εφόσον πληρούνται οι νόµιµες 
προϋποθέσεις ως εξής: 

- Άτοµα µε αναπηρία τουλάχιστον 67% και τυφλοί (µέχρι 10%) 

- Πολύτεκνοι ή τα τέκνα αυτών ή γονείς µε τρία τέκνα (µέχρι 15%) 

- Ανάπηροι και θύµατα ειρηνικής περιόδου Ν. 1370/1944 (µέχρι 10%) 

- Άτοµα µε αναπηρία πάνω από 50% που δεν οφείλεται σε πολεµικά γεγονότα (µέχρι 
10%) 
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- Γονείς ανηλίκων τέκνων µε ειδικές ανάγκες και γονείς που προστατεύουν άτοµα µε 
νοητική στέρηση, αυτισµό, βαριές αναπηρίες, και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης 
(µέχρι 5%). 

-Οµογενείς Βορειοηπειρώτες και οµογενείς παλινοστούντες που προέρχονται από την 
πρώην ΕΣΣ∆ και τον Πόντο (µέχρι 10%) 

- Έλληνες τσιγγάνοι ΡΟΜ που είναι εγγεγραµµένοι στα δηµοτολόγια των ΟΤΑ (µέχρι 
5%). 

Οι υπόλοιπες άδειες που παραµένουν αδιάθετες χορηγούνται µε κλήρωση. 
Κλήρωση διενεργείται και όταν ο αριθµός των προσώπων που υπέβαλλαν αίτηση και 
έχουν προτεραιότητα, υπερβαίνει τον αριθµό των αδειών που αναλογούν στη 
συγκεκριµένη κατηγορία. 

γ) Οι άδειες πλανόδιου εµπορίου διακρίνονται σε τύπου Α και Β. Οι άδειες τύπου 
Α αφορούν την πώληση πρωτογενών προϊόντων γης (οπωρολαχανικά, αλιεύµατα, 
άνθη) και ισχύουν σε όλη την ελληνική επικράτεια. Οι άδειες τύπου Β αφορούν όλα τα 
άλλα προϊόντα και ισχύουν µόνο εντός των ορίων της Αρχής που τις εκδίδει, στην 
περίπτωσή µας εντός των ορίων του Καλλικρατικού ∆ήµου Καλαµάτας. 

δ) Κάθε δικαιούχος άδειας πλανόδιου εµπορίου, δεν µπορεί να κατέχει 
περισσότερες από µία άδεια. 

Κατόπιν αυτών η Επιτροπή έκανε δεκτή την αρχική υπηρεσιακή εισήγηση 
οµόφωνα. Έτσι η πρόταση της Επιτροπής η οποία θα κατατεθεί στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο προς ψήφιση είναι να δοθούν για το έτος 2012 από το ∆ήµο Καλαµάτας: 

∆ύο (2) άδειες καντίνας. 

Τρείς (3) άδειες πώλησης οπωρολαχανικών. 

∆ύο (2) άδειες πώλησης ειδών ελαφράς βιοτεχνίας 
 
 

Καραλής Παναγιώτης    Αθανασόπουλος Κων/νος 
Ρούσης Ιωάννης    Βόλος Λεωνίδας 
Παναγιωτόπουλος Θεοφάνης 

 
 
Ακολούθως παίρνοντας το λόγο ο κ. ∆ικαιουλάκος αναφέρει τα εξής:  

 
Και εγώ όταν ήµουνα µαθητής, πούλαγα καλαµπόκια να έχετε 
υπόψη σας. Έχω κάνει πολλές δουλειές και µια από τις δουλειές 

που έχω κάνει ήταν να πουλάω καλαµπόκια στις γειτονιές και έβγαζα µεροκάµατο.  
Την κρίση εποµένως κ. συνάδελφε, τη ζω για δεύτερη φορά εγώ, την έχω ζήσει στην 
εποχή του ’60, τη ζω και τώρα.  
 
 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µε την ολοκλήρωση  της διαλογικής συζήτησης, αφού 
λαµβάνει υπόψη της τα προαναφερόµενα,  

 

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

Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καλαµάτας:  

Α. Τον καθορισµό θέσεων και προσδιορισµό ισάριθµου συγκεκριµένου 
αριθµού αδειών για την άσκηση υπαίθριων στάσιµων εµπορικών 
δραστηριοτήτων στα διοικητικά όρια του ∆ήµου Καλαµάτας, ως εξής: 

∆ΙΚΑΙΟΥΛΑΚΟΣ:  
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      1. για πώληση ψηµένων κάστανων ή καλαµποκιών, τα οποία είναι 
εποχιακά παραδοσιακά προϊόντα:  

α) πέντε (5) θέσεις: 1) Στην Πλατεία 23ης Μαρτίου. 2) Στην συµβολή 
των οδών Αριστοµένους & Κολοκοτρώνη. 3) Στην Πλατεία Βασ. 
Γεωργίου στο ύψος της προβολής της οδού Κ. Γεωργούλη (είναι σε 
ισχύ άδεια). 4) Στην συµβολή των οδών Αριστοµένους & Σόλωνος. 
5) Στην συµβολή των οδών Αριστοµένους & Μακεδονίας.  

β) τρεις (3) θέσεις: 1) Στην οδό Ναυαρίνου στο «Πανελλήνιο», 2) 
Στην οδό Ναυαρίνου στο παλιό Γυµνάσιο Παραλίας, 3) Στην οδό 
Ναυαρίνου έναντι του Ιερού Ναού της Αναστάσεως.   

 
2. δύο (2) θέσεις για Λούνα Παρκ, σε δηµοτικούς, δηµόσιους ή 

ιδιωτικούς χώρους στα όρια του ∆ήµου Καλαµάτας. 
 
3. πέντε (5) θέσεις για Καντίνα στα διοικητικά όρια του ∆ήµου 

Καλαµάτας, και συγκεκριµένα: 

-  µία (1) από το ύψος της εκβολής του ποταµού Άρη έως και 500µ 
απόσταση πριν από την πίστα ΚΑΡΤ,  

-  µία (1) στην Ε.Ο. Καλαµάτας-Σπάρτης εκτός των ορίων της πόλεως 
της Καλαµάτας και σε απόσταση όχι λιγότερη του ενός (1) 
χιλιοµέτρου από τα όρια των Τοπικών Κοινοτήτων που υπάγονται 
στο ∆ήµο Καλαµάτας,  

-  µία (1) στην ευρύτερη περιοχή της ∆ηµοτικής Ενότητας Θουρίας, 

-  µία (1) στην ευρύτερη περιοχή της ∆ηµοτικής Ενότητας Άρεως και  

- µία (1) στην ευρύτερη περιοχή της ∆ηµοτικής Ενότητας Αρφαρών, 

µε την προϋπόθεση ότι η Καντίνα θα ευρίσκεται εντός δηµοτικού, 
δηµόσιου ή ιδιωτικού χώρου, δίχως να καταλαµβάνει µέρος του 
οδοστρώµατος και να µην παρεµποδίζεται η διέλευση των πεζών, 
καθώς ότι προβλέπεται από τον Κ.Ο.Κ., και τη σύµφωνη γνώµη 
οποιασδήποτε υπηρεσίας που µπορεί να απαιτείται κάθε φορά. 

 
4. πέντε (5) θέσεις για πώληση πρωτογενών προϊόντων γης στα 

διοικητικά όρια του ∆ήµου Καλαµάτας, και συγκεκριµένα: 

-  δύο (2) στην ευρύτερη περιοχή της πόλης της Καλαµάτας,  

-  µία (1) στην ευρύτερη περιοχή της ∆ηµοτικής Ενότητας Θουρίας,  

-  µία (1) στην ευρύτερη περιοχή της ∆ηµοτικής Ενότητας Άρεως και  

- µία (1) στην ευρύτερη περιοχή της ∆ηµοτικής Ενότητας Αρφαρών, 

µε την προϋπόθεση ότι η πώληση των προϊόντων θα γίνεται εντός 
του χώρου παραγωγής τους, δεν θα γίνεται κατάληψη κοινοχρήστου 
χώρου ή οδοστρώµατος, θα υπάρχει δηµιουργία κόµβου για την 
είσοδο έξοδο των οχηµάτων για να µην παρεµποδίζεται η διέλευση 
των πεζών και να µην παρακωλύεται η κίνηση των οχηµάτων. 

 
5.  δύο (2) θέσεις για πώληση προϊόντων (µαλλί της γριάς, ποπ κορν, 

γλειφιτζούρια τύπου κοκοράκι) στα διοικητικά όρια του ∆ήµου 
Καλαµάτας.  
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Ο ορισµός της ακριβούς θέσης των αδειών αυτών θα κανονιστεί από 
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας. 

 

Β. Τον προσδιορισµό αριθµού αδειών για την άσκηση υπαίθριων πλανόδιων 
εµπορικών δραστηριοτήτων ως εξής: 

1. δύο (2) αδειών καντίνας, 

2. τριών  (3) αδειών  πώλησης οπωρολαχανικών, 

3. δύο (2) αδειών πώλησης ειδών ελαφράς βιοτεχνίας, 
 
σύµφωνα µε όσα αναλυτικά καταχωρούνται στο ιστορικό της απόφασης 
αυτής.  

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

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Χρήστος Ριζάς   1. Αδαµόπουλος Ιωάννης  

  2. Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος 

  3. ∆ηµόπουλος ∆ηµήτριος  

  4. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος   

  5. Καραγιάννης Ανδρέας  

  6. Μανδηλάρης Ιωάννης  

  7. Μωρακέας Σπυρίδων  

  8. Νιάρχος Αναστάσιος  

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 30 Μαρτίου 2012 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΙΖΑΣ 
(ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 


