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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   16/2013 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   68/2013 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 15η Οκτωβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 

στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28, συνέρχεται στην 16η/2013 

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

πρωτ. 61989/11-10-2013 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το 

νόμο.  

 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Δημόπουλος Δημήτριος, Αντιδήμαρχος 

Καλαμάτας, Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και από τα τακτικά μέλη οι κ.κ. 

1) Καραγιάννης Ανδρέας, 2) Μανδηλάρης Ιωάννης, 3) Ντίντα Παναγιώτα, 4) Ριζάς 

Χρίστος και 5) Χριστόπουλος Ιωάννης.  

 

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Βασιλόπουλος 

Παναγιώτης, 2) Μιχαλόπουλος Κων/νος και 3) Μωρακέας Σπυρίδων. 

 

 

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 8ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης με τίτλο : 

Καθορισμός θέσεων για την άσκηση στάσιμου υπαιθρίου εμπορίου στο Δήμο 
Καλαμάτας και αριθμού νέων αδειών υπαίθριου εμπορίου (πλανόδιου και 

στάσιμου) για το έτος 2014. 

το οποίο, με την αποδοχή του Σώματος, προτάσσεται της σειράς του και εισάγεται 
προς συζήτηση αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης και τη λήψη απόφασης 
επί του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, λόγω της παρουσίας στη συνεδρίαση για 
τη συζήτηση του θέματος αυτού, της Προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου Καλαμάτας 
κας Ψηλάκη, η οποία προσήλθε ανταποκρινόμενη στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. 62102/              
14-10-2013 πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου 
σχετικά, προκειμένου να καταθέσει τις απόψεις του Εμπορικού Συλλόγου Καλαμάτας 
επί του θέματος αυτού.  

Με την ίδια ως άνω πρόσκληση έχουν κληθεί, προκειμένου να καταθέσουν τις απόψεις 
τους, το Επιμελητήριο Μεσσηνίας και η Ομοσπονδία Επαγγελματιών & Βιοτεχνών 
Καλαμάτας, οι οποίοι δεν ανταποκρίθηκαν.  

 
Η με αριθμ. πρωτ. 61706/10-10-2013 σχετική εισήγηση του Τμήματος Ρύθμισης 
Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & 
Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Δήμου, 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) για το έτος 2014». 

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 
Υπαίθριο εμπόριο πλανόδιο ή στάσιμο: νοείται η άσκηση εμπορικής 

δραστηριότητας σε χώρο ακάλυπτο, που δεν χαρακτηρίζεται ως επαγγελματική στέγη. 
Ακάλυπτοι χώροι νοούνται και οι εγκαταστάσεις που φέρουν μόνο στέγαστρο ή και 
περίφραγμα, τα οποία δεν αποτελούν μόνιμη κατασκευή. 

Υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο: νοείται το υπαίθριο εμπόριο που ασκείται με τη 
χρήση οποιουδήποτε οχήματος, αυτοκινούμενου ή μη ή οποιουδήποτε κινητού μέσου. 
Όποιος ασκεί υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο επιτρέπεται να παραμένει στάσιμος μόνο 
κατά τη διάρκεια της συναλλαγής. Επίσης ασκείται με τη μέθοδο των επισκέψεων από 
πόρτα σε πόρτα. 

Υπαίθριο στάσιμο εμπόριο: νοείται κάθε μορφή άσκησης υπαίθριου εμπορίου 
που δεν αποτελεί πλανόδιο εμπόριο κατά την προηγούμενη έννοια. Η άσκηση του 
υπαίθριου στάσιμου εμπορίου επιτρέπεται μόνο α) σε θέσεις που καθορίζονται και 
οριοθετούνται από τους δήμους στο χώρο δικαιοδοσίας τους και β) σε ιδιωτικούς 
χώρους. 

Τύποι αδειών: Οι άδειες άσκησης υπαίθριου εμπορίου διακρίνονται σε: 
 τύπου Α’ οι οποίες ισχύουν για την πώληση πρωτογενών προϊόντων γης (στα οποία 
περιλαμβάνονται και τα άνθη), αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας, σε όλη τη χώρα, 
τύπου Β’ οι οποίες ισχύουν για την πώληση των λοιπών προϊόντων, μόνο στην 
περιφέρεια της αρμόδιας αρχής που τη χορηγεί, δηλαδή στα όρια του Δήμου. 
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Η διάρκεια ισχύος των αδειών υπαίθριου εμπορίου είναι τριετής και δύναται να 
ανανεωθούν εφόσον οι κάτοχοί του τηρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις. 
 

Σύμφωνα με το  Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α΄) «Επείγουσες ρυθμίσεις που 
αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 
2012-2015» και ειδικότερα την παρ.1 του άρθρου 14, ο Δήμος δεν έχει πλέον την 
αρμοδιότητα της τελικής απόφασης καθορισμού του ανώτατου αριθμού των 
αδειών, αλλά παρέχει γνώμη προς τα αρμόδια όργανα, δηλ. τα Υπουργεία 
Εσωτερικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και τον Γενικό 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ανάλογα με τον τύπο της άδειας. 

 Συγκεκριμένα: Ο ανώτατος αριθμός των αδειών, ανά κατηγορία, που δύνανται 
να χορηγηθούν εντός των ορίων κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης για θέματα 
υπαίθριου εμπορίου και λαϊκών αγορών καθορίζεται ετησίως για το επόμενο 
ημερολογιακό έτος, ως εξής: 
α) Για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου 
με άδεια τύπου Β', με απόφαση του κατά τόπον αρμόδιου Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που εκδίδεται μέχρι την 30 Νοεμβρίου για το επόμενο 
έτος, μετά από γνώμη των κατά τόπον αρμόδιων Δημοτικών Συμβουλίων της 
Περιφέρειάς του, που υποβάλλεται μέχρι την 31η Οκτωβρίου. Σε περίπτωση που δεν 
ληφθεί σχετική γνωμοδοτική απόφαση από τα Δημοτικά Συμβούλια, η απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης εκδίδεται χωρίς την οριζόμενη σε 
αυτό γνώμη. Με την ίδια απόφαση ο καθοριζόμενος αριθμός των υπό χορήγηση 
αδειών κατανέμεται, ανά κατηγορία, στους οικείους Δήμους. 
β) Για την άσκηση υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου με άδεια τύπου Α' (πώληση 
πρωτογενών προϊόντων γης, αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας) με απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που 
εκδίδεται μέχρι τη 15η Νοεμβρίου για το επόμενο έτος, μετά από γνώμη του κατά 
τόπον αρμόδιου Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Σε περίπτωση που 
ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης δεν γνωμοδοτήσει, η απόφαση 
των αρμόδιων Υπουργών εκδίδεται χωρίς την οριζόμενη σε αυτό γνώμη. Η γνώμη του 
Γενικού Γραμματέα διατυπώνεται μετά την υποβολή σε αυτόν, μέχρι την 31η 
Οκτωβρίου, σχετικής γνώμης των κατά τόπον αρμόδιων Δημοτικών Συμβουλίων. Σε 
περίπτωση που δεν υποβληθεί η γνώμη των Δημοτικών Συμβουλίων, η γνώμη του 
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης προς τους αρμόδιους Υπουργούς 
εκδίδεται χωρίς την οριζόμενη σε αυτό γνώμη. 
Οι χορηγούμενες ανά κατηγορία άδειες κατανέμονται στους Δήμους με απόφαση του 
κατά τόπον αρμόδιου Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία 
εκδίδεται μέχρι την 31 Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.» 
 
Υφιστάμενη κατάσταση στο υπαίθριο στάσιμο εμπόριο 
 

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.  
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Με το αριθ. 53100/03-09-2013 έγγραφό μας ζητήσαμε από τα συμβούλια των 
τοπικών κοινοτήτων του Δήμου 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. Από τις απαντήσεις που λάβαμε στο 
ανωτέρω έγγραφό μας προκύπτουν τα εξής: 

 
Η ΔΚ Καλαμάτας επιθυμεί τον καθορισμό των κάτωθι θέσεων για στάσιμο υπαίθριο 

εμπόριο: 
 10 θέσεις για πώληση παραδοσιακών προϊόντων κάστανα-καλαμπόκι ως εξής: α) 

στην πλατεία 23ης Μαρτίου, β) στην πλατεία Ι.Ν. Αγίων Αποστόλων, γ) στην οδό 
Υπαπαντής στο ύψος της πλατείας Αμφείας, δ) στη συμβολή των οδών 
Αριστομένους και Κολοκοτρώνη, ε) στην πλατεία Βασ. Γεωργίου στην προβολή της 
οδού Γεωργούλη, στ) στη συμβολή των οδών Αριστομένους και Σόλωνος, ζ) στη 
συμβολή των οδών Αριστομένους και Μακεδονίας, η) στην οδό Ναυαρίνου στο 
«Πανελλήνιον», θ) στην οδό Ναυαρίνου στο παλιό Γυμνάσιο Παραλίας (στη θέση 
αυτή έχει χορηγηθεί άδεια τριετούς ισχύος το έτος 2012), ι) 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 Δήμου 
Καλαμάτας, μη καθορισμένες επακριβώς. 

2 θέσεις για στάσιμη καντίνα (από την εκβολή του ποταμού Άρι έως 500 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 (ΠΔ. 
254/2005 άρθ. 6). 

 
Η ΤΚ Αρτεμισίας επιθυμεί τον καθορισμό δέκα (10) θέσεων στις τοποθεσίες 

Θεοτόκος, Βόλιμος, Πλατεία Κοινότητας, Παλαιά Δεξαμενή, Κούπιτσα και Αμπέλια, 
για την πώληση τοπικών προϊόντων (ενδεικτικά αναφέρονται: μέλι, ελαιόλαδο, 
κηπευτικά, φρούτα, κάστανα, καρύδια, ελιές, πατάτες) από ντόπιους παραγωγούς. 

Η Τ.Κ. Λαιϊκων, επιθυμεί τον καθορισμό μιας (1) θέσης στον προαύλιο χώρο 
του Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου, για την πώληση ψημένου καλαμποκιού και 
κάστανων. 

Η ΤΚ Άριος επιθυμεί τον καθορισμό μιας (1) θέσης βορειοδυτικά της κεντρικής 
πλατείας της κοινότητας, για πώληση αγροτικών προϊόντων από παραγωγούς. 

Η ΤΚ Άμμου επιθυμεί τον καθορισμό μιας (1) θέσης δυτικά της κεντρικής 
πλατείας της κοινότητας, για πώληση αγροτικών προϊόντων από παραγωγούς. 

Η ΤΚ Ανεμόμυλου επιθυμεί τον καθορισμό μιας (1) θέσης ανατολικά της 
κεντρικής πλατείας της κοινότητας, για πώληση αγροτικών προϊόντων από 
παραγωγούς. 

Η ΤΚ Αριοχωρίου επιθυμεί τον καθορισμό μιας (1) θέσης στον πεζόδρομο 
(έναντι σιντριβανιού) της κοινότητας, για πώληση αγροτικών προϊόντων από 
παραγωγούς. 
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Η ΤΚ Ασπροπουλιάς επιθυμεί τον καθορισμό μιας (1) θέσης ανατολικά της 
κεντρικής πλατείας της κοινότητας, για πώληση αγροτικών προϊόντων από 
παραγωγούς. 

Η ΤΚ Αλωνίων επιθυμεί τον καθορισμό μιας (1) θέσης στον αύλειο χώρο του 
πρώην δημοτικού σχολείου, για πώληση αγροτικών προϊόντων από παραγωγούς 

Η Τ.Κ. Αιθαίας, επιθυμεί τον καθορισμό μιας (1) θέσης (δεν καθορίζεται 
επακριβώς) για καντίνα. 

Η Τ.Κ. Άμφειας, επιθυμεί τη διατήρηση της μιας θέσης για καντίνα, στην οποία 
έχει ήδη χορηγηθεί άδεια από το έτος 2012, με τριετή ισχύ. 

Η Τ.Κ. Θουρίας, επιθυμεί τον καθορισμό τριών (3) θέσεων ως εξής: μια θέση 
(δεν καθορίζεται επακριβώς) για καντίνα και δύο θέσεις για πώληση ρούχων – 
παιγνιδιών, παραπλεύρως της παιδικής χαράς. 

Η Τ.Κ. Μικρομάνης, επιθυμεί τον καθορισμό τεσσάρων (4) θέσεων ως εξής: i) 
Στο γήπεδο ποδοσφαίρου Μικρομάνης μια θέση για καντίνα. ii) Στο γήπεδο μπάσκετ 
Μικρομάνης μια θέση για πώληση ψημένου καλαμποκιού-κάστανων. iii) Στην 
πλατεία της Μικρομάνης μια θέση για πώληση λουκουμάδων, γλυκών κλπ. iv) Έξω 
από το πρώην δημοτικό σχολείο μια θέση για πώληση παιγνιδιών και παραδοσιακών 
προϊόντων. 

 
Οι τοπικές κοινότητες Βέργας, Αντικαλάμου, Ασπροχώματος, Σπερχογείας, 

Άνθειας δεν επιθυμούν τον καθορισμό θέσεων στάσιμου υπαίθριου εμπορίου στα όριά 
τους. 

 
Οι υπόλοιπες τοπικές κοινότητες του Δήμου Καλαμάτας δεν απάντησαν μέχρι 

σήμερα στο έγγραφό μας, γεγονός που εκλαμβάνεται ως αρνητική απάντηση για τον 
καθορισμό θέσεων υπαίθριου εμπορίου στα όριά τους. 

 
Διευκρινίζεται σε αυτό το σημείο, ότι για τις θέσεις που αναφέρονται σε 

παραγωγούς δεν απαιτείται εμπορική άδεια αλλά άδεια παραγωγού, η οποία 
χορηγείται από την Περιφερειακή Ενότητα με τις διατάξεις του άρθ. 6 του ΠΔ 
254/2005 (ΦΕΚ 307Α΄). Στους κατόχους των αδειών αυτών, ο δήμος χορηγεί 
κοινόχρηστο χώρο, έναντι τέλους, για την άσκηση της δραστηριότητάς τους, στις 
θέσεις που θα καθοριστούν με την παρούσα απόφαση,  

 
Υφιστάμενη κατάσταση στο υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο 
 

Στο Δήμο Καλαμάτας αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε ισχύ 11 άδειες πλανόδιου 
εμπορίου, με τα είδη πώλησης να είναι τα εξής: 
5 άδειες για ενδύματα-υποδήματα-είδη προικός κλπ (άδεια τύπου Β, ισχύς εντός του 
Δήμου) 
2 άδειες για κουλούρια-ζαχαρωτά (άδεια τύπου Β, ισχύς εντός του Δήμου),  
2 άδειες λούναπαρκ (άδεια τύπου Β, ισχύς εντός του Δήμου) 
1 άδεια πλανόδιας καντίνας (άδεια τύπου Β, ισχύς εντός του Δήμου) 
1 άδεια για οπωρολαχανικά (άδεια τύπου Α, ισχύς για όλη τη χώρα). 
 

Οι άδειες αυτές ανανεώνονται στη λήξη τους, εφόσον οι κάτοχοί τους 
προσέλθουν στην υπηρεσία, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά που 
καθορίζονται από τη νομοθεσία (Ν. 2323/1995 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 
σήμερα).  
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Κατόπιν όλων αυτών, συνυπολογίζοντας τον αριθμό των αδειών που βρίσκονται 
σε ισχύ, τις ανάγκες που εκτιμούμε  ότι υπάρχουν στην περιφέρεια του Δήμου 
Καλαμάτας, τις προτάσεις των τοπικών κοινοτήτων, τα προβλήματα που έχουν 
διαπιστωθεί τον τελευταίο καιρό από την άσκηση της δραστηριότητας των πλανόδιων 
πωλητών και τις καταγγελίες σε βάρος τους,   

 
εισηγούμαστε 

 
α) Τον καθορισμό 38 θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2014 στο 

Δήμο Καλαμάτας, ως εξής: 
Στη ΔΚ Καλαμάτας 15 θέσεις: 4 για  κάστανα-καλαμπόκι (υπάρχει μια άδεια σε 

ισχύ), 2 για εγκατάσταση ψυχαγωγικών παιγνίων (λούνα παρκ, τσίρκο χωρίς ζώα, 
πίστες αυτοκινητιδίων, καρουζέλ), 2 για στάσιμη καντίνα, 2 για ποπκορν, μαλλί της 
γριάς, γλειφιτζούρια (υπάρχει μια άδεια σε ισχύ), 5 για χειροτεχνήματα 
αργυροχρυσοχοΐας, γλυπτικής, ζωγραφικής κλπ). 

Στην ΤΚ Λαιίκων 1 θέση για  κάστανα-καλαμπόκι. 
Στην  ΤΚ Αρτεμισίας 10 θέσεις για πώληση αγροτικά προϊόντων από 

παραγωγούς. 
Στην ΤΚ Άριος 1 θέση για πώληση αγροτικά προϊόντων από παραγωγούς. 
Στην ΤΚ Άμμου 1 θέση για πώληση αγροτικά προϊόντων από παραγωγούς. 
Στην ΤΚ Ανεμόμυλου 1 θέση για πώληση αγροτικά προϊόντων από παραγωγούς. 
Στην ΤΚ Αριοχωρίου 1 θέση για πώληση αγροτικά προϊόντων από παραγωγούς. 
Στην ΤΚ Ασπροπουλιάς 1 θέση για πώληση αγροτικά προϊόντων από 

παραγωγούς. 
Στην ΤΚ Αλωνίων 1 θέση για πώληση αγροτικά προϊόντων από παραγωγούς. 
Στην ΤΚ Αιθαίας, 1 θέση για καντίνα. 
Στην ΤΚ Άμφειας 1 θέση για καντίνα (υπάρχει άδεια σε ισχύ). 
Στην ΤΚ Θουρίας 1 θέση για καντίνα. 
Στην ΤΚ Μικρομάνης 3 θέσεις (1 για καντίνα, 1 για κάστανα-καλαμπόκι 1 για 

λουκουμάδες, γλυκά κλπ.). 

Για όσες από τις θέσεις δεν υπάρχει ακριβής καθορισμός τους από τις εισηγήσεις 
των τοπικών κοινοτήτων, θα πρέπει αυτές να προσδιοριστούν επακριβώς με νέες 
αποφάσεις των κοινοτήτων, μέχρι το τέλος του έτους και πριν από την υποβολή των 
αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους, η οποία γίνεται τον Ιανουάριο κάθε έτους. 

 
β) Τη χορήγηση για το έτος 2014, έως 14 νέων εμπορικών αδειών υπαίθριου 

στάσιμου εμπορίου τύπου Β  ́και ειδικότερα: 5 άδειες για στάσιμη καντίνα, 5 άδειες 
για ψημένα καλαμπόκια και κάστανα, 1 άδεια για γλυκά-λουκουμάδες, 1 άδεια για 
μαλλί της γριάς – ποπκορν, 2 άδειες για ψυχαγωγικά παίγνια (λούνα παρκ, τσίρκο 
χωρίς ζώα, πίστες αυτοκινητιδίων, καρουζέλ). 

 
γ) Να μη δοθούν νέες άδειες, είτε τύπου Α είτε τύπου Β για το έτος 2014, για 

πλανόδιο υπαίθριο εμπόριο, 
 

Παρατήρηση: Για τα σημεία (α & β) απαιτείται λήψη απόφασης από την Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής. 
 
 Με εντολή Δημάρχου 

Ντίντα Παναγιώτα 
Εντ/νη Δημ. Σύμβουλος 
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Εισηγούμενη το θέμα η εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος για θέματα Ανάπτυξης κα 
Ντίντα  Παναγιώτα, λέει τα εξής: 

 
Σύμφωνα με τη νομοθεσία στο τέλος κάθε χρόνου  λαμβάνεται απόφαση 
σχετικά με τις άδειες πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου που δίνονται για την 

επόμενη χρονιά. Ο ρόλος του Δημοτικού Συμβουλίου είναι γνωμοδοτικός όπως 
προβλέπει η σχετική νομοθεσία και τις τελικές αποφάσεις τις παίρνουν είτε ο Γενικός 
Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης είτε σχετικές αποφάσεις Υπουργών.  

Κατόπιν λοιπόν αυτής της αναγκαιότητας και της αναγκαιότητας μέχρι 31 Οκτωβρίου 
να έχουμε στείλει τις γνωμοδοτήσεις μας, στείλαμε έγγραφο σε όλες τις Τοπικές 
Κοινότητες, οι οποίες μας απάντησαν για τις θέσεις τις οποίες επιθυμούν. Λαμβάνοντας 
λοιπόν υπόψη τις απαντήσεις που έδωσαν τα Τοπικά Συμβούλια καθώς επίσης και το 
ενδιαφέρον το οποίο εμφανίζεται κάθε χρονιά, πληροφορία την οποία διαθέτει η 
αρμόδια υπηρεσία, έχουμε καταλήξει στην εισήγησή μας, η οποία αναφέρεται στο 
εισηγητικό, και συγκεκριμένα προτείνουμε τον καθορισμό 38 θέσεων υπαίθριου 
στάσιμου εμπορίου για το 2014 για το Δήμο Καλαμάτας.       

Στη Δημοτική Κοινότητα Καλαμάτας 15 θέσεις:  
4 για  κάστανα-καλαμπόκι   
2 για εγκατάσταση ψυχαγωγικών παιγνίων, δηλαδή λούνα παρκ, τσίρκο χωρίς ζώα, 
πίστες αυτοκινητιδίων και καρουζέλ,  
2 για στάσιμες καντίνες,  
2 για ποπκορν, μαλλί της γριάς, γλειφιτζούρια  
5 για χειροτεχνήματα αργυροχρυσοχοΐας, γλυπτικής και ζωγραφικής  

Επίσης προτείνεται: 
1 θέση στα Λέικα για  κάστανα-καλαμπόκι 
10 θέσεις στην Αρτεμισία για πώληση αγροτικών προϊόντων από παραγωγούς 
1 θέση στην Τοπική Κοινότητα Άριος για πώληση αγροτικών προϊόντων από 
παραγωγούς 
1 θέση στην Τοπική Κοινότητα Άμμου για πώληση αγροτικών προϊόντων από 
παραγωγούς 
1 θέση στον  Ανεμόμυλο πάλι για αγροτικά προϊόντα  
άλλη 1 θέση στο Αριοχώρι πάλι για προϊόντα από παραγωγούς 
1 θέση στην Ασπροπουλιά πάλι  για αγροτικά προϊόντων από παραγωγούς 
άλλη 1 θέση στ΄ Αλώνια πάλι για αγροτικά προϊόντων από παραγωγούς 
στην Τοπική Κοινότητα  Αιθαίας 1 θέση για καντίνα 
στην Τοπική Κοινότητα  Άμφειας 1 θέση για καντίνα  
στην Τοπική Κοινότητα  Θουρίας 1 θέση για καντίνα 
και στην Τοπική Κοινότητα Μικρομάνης 3 θέσεις: 1 για καντίνα, 1 για κάστανα-
καλαμπόκι και 1 για λουκουμάδες και γλυκά. 
 
 
Με την ολοκλήρωση της εισήγηση της κας Ντίντα, η διαδικασία συνεχίζεται με 
διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Υπάρχουν ερωτήσεις;  

 
Η επιλογή των Τοπικών Κοινοτήτων έγινε ύστερα από αιτήματα;  
 

ΝΤΙΝΤΑ:  

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ:  
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Η επιλογή των Τοπικών Κοινοτήτων έγινε κατόπιν αιτήματος των Τοπικών 
Κοινοτήτων, δηλαδή στείλαμε σε όλες τις Τοπικές Κοινότητες: πείτε μας τις 

απόψεις και πείτε μας αν ενδιαφέρεστε και τι ενδιαφέρον έχετε, και αυτές μας 
απάντησαν, και σύμφωνα με τις απαντήσεις.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τοποθετήσεις.  
 
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Να ακούσουμε την Πρόεδρο … 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Την Πρόεδρο την κα Ψηλάκη.  
 
ΨΗΛΑΚΗ: Εγώ δεν έχω κανένα θέμα, συμφωνώ…. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συμφωνείτε, έτσι;  
 
ΨΗΛΑΚΗ: Όχι δεν έχω αντίρρηση. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Χριστόπουλος; 
 
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Συμφωνώ. 

 
Συμφωνούμε. 
Ψηφοφορία λοιπόν. Η πλειοψηφία, υπέρ.  

Ο κ. Χριστόπουλος;  
 
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ.  

 
Ομόφωνα 
 

 
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,  

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

 
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας τη λήψη απόφασης παροχής 
γνώμης για 

α) τον καθορισμό  τριάντα οκτώ (38) θέσεων υπαίθριου στάσιμου 
εμπορίου για το έτος 2014 στο Δήμο Καλαμάτας  

και  

β) τη χορήγηση  για το έτος 2014 στο Δήμο Καλαμάτας έως 
δεκατεσσάρων (14) νέων εμπορικών αδειών υπαίθριου στάσιμου 
εμπορίου τύπου Β΄, 

 
αναλυτικά σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. 61706/10-10-2013 εισήγηση 
του Τμήματος Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης 
Προγραμματισμού Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Δήμου 
Καλαμάτας, η οποία καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής.   
 
 

ΝΤΙΝΤΑ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

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

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Δημήτριος Δημόπουλος  1. Καραγιάννης Ανδρέας 

  2. Μανδηλάρης Ιωάννης 

  3. Ντίντα Παναγιώτα 

  4. Ριζάς Χρίστος   

  5. Χριστόπουλος Ιωάννης 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 24 Οκτωβρίου 2013 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 

  
 
 


