
Συνεδρίαση :  10/2011 Τετάρτη  06/07/2011 ΑΠΟΦΑΣΗ   030/2011 

Πρακτικά Επιτροπής Ποιότητας Ζωής   1

 

 
 
 
 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   10/2011 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   030/2011 
 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 6η Ιουλίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στο 

Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28, συνέρχεται στην 10η/2011 

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

πρωτ. 36172/1-7-2011 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) 

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

Καραγιάννης Ανδρέας, 5) Μανδηλάρης Ιωάννης και 6) Μωρακέας Σπυρίδων. 

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

Βασίλειος και 2) Νιάρχος Αναστάσιος.  

 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.: 1) Μπρεδήμας 

Θεόδωρος και 2) Μπούρας 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 5ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης με τίτλο : 

Ίδρυση – λειτουργία Κυριακάτικης Αγοράς στην Τοπική Κοινότητα 
Αρφαρών. 

το οποίο προτάσσεται της σειράς του και συζητείται αμέσως μετά το 1ο θέμα της 
ημερήσιας διάταξης, λόγω της παρουσίας στη συνεδρίαση για τη συζήτηση του 
θέματος αυτού του Προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου Καλαμάτας, κ. Λαγανάκου 
Γεωργίου, και του Γενικού Γραμματέα της Ομοσπονδίας Επαγγελματικών – Βιοτεχνικών 
– Εμπορικών Σωματείων Καλαμάτας & Νομού Μεσσηνίας, κ. Γαλανακάκη Δημητρίου, 
κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προς: 

1. Επιμελητήριο Μεσσηνίας 
2. Εμπορικό Σύλλογο Καλαμάτας 
3. Ομοσπονδίας Επαγγελματιών & Βιοτεχνών Καλαμάτας 

   
Στη συνεδρίαση, κατά τη συζήτηση του θέματος αυτού, παραβρίσκεται επίσης και η 
Αντιδήμαρχος κα Ντίντα Παναγιώτα.  
 
Στο φάκελο του θέματος προς ενημέρωση ήταν η με αριθμ. πρωτ. 36216/4-7-2011 
σχετική εισήγηση του Τμήματος Τοπικής Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Προγραμματισμού 
& Ανάπτυξης του Δήμου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
«ΘΕΜΑ: «Ίδρυση – Λειτουργία Κυριακάτικης Αγοράς στην Τοπική 

Κοινότητα Αρφαρών». 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
Μετά την εφαρμογή του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης… Πρόγραμμα Καλλικράτης», οι Δήμοι ασκούν πρόσθετες 
αρμοδιότητες, μεταξύ των οποίων και η έγκριση λειτουργίας μιας Κυριακάτικης 
αγοράς (αρθ. 94, αρμοδιότητα 30) εντός των ορίων τους και εφόσον έχουν πληθυσμό 
μεγαλύτερο των 20.000 κατοίκων. 

Η λειτουργία των Κυριακάτικων αγορών διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 
2323/1995 (άρθ. 2) όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. 

Εν συνεχεία των ανωτέρω, το Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Αρφαρών 
αποφάσισε ομόφωνα και πρότεινε τη λειτουργία Κυριακάτικης αγοράς στην κεντρική 
πλατεία των Αρφαρών αποσκοπώντας στην τόνωση της τοπικής οικονομίας και την 
ανάπτυξη της περιοχής (Αριθ. Απόφασης 04/2011). 

Κατόπιν αυτού η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου (Δ/νση Προγραμματισμού) 
κατά τα οριζόμενα στο Ν.2323/1995, με το 32240/16-06-2011 έγγραφό της, ζήτησε τη 
γνώμη του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας, του Εμπορικού Συλλόγου Καλαμάτας και την 
Ομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπορικών Σωματείων Καλαμάτας. 
Μέχρι σήμερα οι συγκεκριμένοι φορείς δεν έχουν λάβει θέση επί του θέματος. 

 
 

Κατόπιν αυτών εισηγούμαστε: 
 

Την λήψη απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 83 του Ν. 3852/2010 στο οποίο 
αναφέρεται ότι η απόφαση του Συμβουλίου της Τοπικής κοινότητας αποστέλλεται 
στην Επιτροπή ποιότητας ζωής προκειμένου να διαμορφώσει την εισήγησή της προς 
το Δ.Σ. για την έκδοση των προβλεπόμενων κανονιστικών αποφάσεων. 
Συγκεκριμένα: 

 
α) Τη λειτουργία Κυριακάτικης Αγοράς στην κεντρική πλατεία της Τοπικής 

Κοινότητας Αρφαρών. 
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β) Ο ανώτατος αριθμός θέσεων που θα οριοθετηθούν και αντίστοιχων αδειών 
που θα χορηγηθούν, προτείνεται να είναι 40. 

γ) Οι άδειες που θα εκδοθούν προτείνεται να κατανεμηθούν ανά κατηγορία 
προϊόντων ως εξής:  
25 για πώληση αγροτικών προϊόντων (23 σε παραγωγούς και 2 σε επαγγελματίες) 
2 για πώληση νωπών αλιευτικών προϊόντων, 
13 για πώληση ειδών ελαφριάς βιοτεχνίας (ρούχα, παπούτσια). 

δ) Το τέλος χρήσης της κάθε θέσης προτείνεται να είναι 20 ευρώ/μήνα. 
ε) Για την εύρυθμη και αδιατάρακτη λειτουργία της Κυριακάτικης αγοράς θα 

συνταχθεί Κανονισμός λειτουργίας, στον οποίο θα περιγράφονται οι κανόνες 
λειτουργίας, οι υποχρεώσεις των συμμετεχόντων και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.  

 
 

 Η Αντιδήμαρχος 
 Ντίντα Παναγιώτα»  

  
 
Στο φάκελο του θέματος προς ενημέρωση ήταν επίσης: 

- το με αριθμ. πρωτ. 30315/09-06-2011 έγγραφο του εντεταλμένου Δημοτικού 
Συμβούλου της Δημοτικής Ενότητας Αρφαρών, κ. Μωραγιάννη Κωνσταντίνου, και η με 
αριθμ. 4/2011 απόφαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Αρφαρών που 
γνωμοδοτεί υπέρ της δημιουργίας της Λαϊκής Αγοράς, και αποστέλλεται με το έγγραφο 
αυτό στο οποίο διατυπώνεται σύμφωνη γνώμη επί αυτής,  

- το με αριθμ. πρωτ. 6811/01-07-2011 (αριθμ. πρωτ. Δήμου 36325/4-7-2011) 
έγγραφο του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας και το με αριθμ. πρωτ. 5072/27-6-2011 
(αριθμ. πρωτ. Δήμου 36114/1-7-2011) έγγραφο της Ομοσπονδίας Επαγγελματικών – 
Βιοτεχνικών – Εμπορικών Σωματείων Καλαμάτας & Νομού Μεσσηνίας, που απέστειλαν 
οι Φορείς αυτοί με τις θέσεις τους αναφορικά με το εν λόγω θέμα ανταποκρινόμενοι 
στο με αριθμ. πρωτ. 32240/16-6-2011 έγγραφο του Τμήματος Τοπικής Ανάπτυξης της 
Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Ανάπτυξης του Δήμου με το οποίο η Υπηρεσία  ζητά, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, από τους Φορείς αυτούς καθώς επίσης 
και από τον Εμπορικό Σύλλογο Καλαμάτας, μετά την προαναφερόμενη απόφαση του 
Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Αρφαρών με την οποία προτείνεται η ίδρυση 
Κυριακάτικης Αγοράς στην Τοπική Κοινότητα Αρφαρών, να εκφράσουν εγγράφως τις 
απόψεις τους σχετικά.  
 
Επί του θέματος εξελίσσεται διαλογική συζήτηση με ερωτήσεις, τοποθετήσεις – 
προτάσεις μελών του Σώματος, του επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ¨ΑΛΛΑΓΗ 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ κ. Μπρεδήμα που παραβρίσκεται στη συνεδρίαση, του 
Προέδρου του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Αρφαρών κ. Φέστα, του Προέδρου 
του Εμπορικού Συλλόγου Καλαμάτας, κ. Λαγανάκου, του Γενικού Γραμματέα της 
Ομοσπονδίας Επαγγελματικών – Βιοτεχνικών – Εμπορικών Σωματείων Καλαμάτας & 
Νομού Μεσσηνίας κ. Γαλανακάκη, της Αντιδημάρχου κας Ντίντα, στη διάρκεια της 
οποίας παρουσιάζεται από τον κ. Πρόεδρο σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας 
Κυριακάτικης Αγοράς Αρφαρών, το οποίο κατέθεσε ο  Αντιδήμαρχος κ. Καραγιάννης.   
 
 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού 
λαμβάνει υπόψη της τα στοιχεία του φακέλου τα οποία αναφέρονται παραπάνω, καθώς 
επίσης και τις διατάξεις των άρθρων 84 και 73 του Ν. 3852/2010, μειοψηφούντων των 
κ.κ. Αθανασόπουλου, ο οποίος ζήτησε την αναβολή της συζήτησης του θέματος, και 
Μωρακέα οι οποίοι δηλώνουν ΛΕΥΚΗ ψήφο, κατά πλειοψηφία,  
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Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 

 
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας τη λήψη απόφασης για την 
Ίδρυση – Λειτουργία Κυριακάτικης Αγοράς στην Τοπική Κοινότητα Αρφαρών 
που προτείνεται με την με αριθμ. 4/2011 απόφαση του Συμβουλίου της 
Τοπικής Κοινότητας Αρφαρών του Δήμου Καλαμάτας και την έκδοση 
Κανονισμού Λειτουργίας αυτής σύμφωνα με το παρακάτω σχέδιο: 
 

     
 

ΣΧΕΔΙΟ 
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΡΦΑΡΩΝ 
 
 
 

Άρθρο 1 
Αριθμός θέσεων 

 
Η Κυριακάτικη Αγορά λειτουργεί στην κεντρική πλατεία των Αρφαρών.  
Καθορίζονται σαράντα (40) θέσεις, καθεμιά εκ των οποίων περιλαμβάνει πάγκο 

διαστάσεων 2Χ1μ. και τον ωφέλιμο χώρο όπισθεν αυτού O καθορισμός των θέσεων 
και η ανάπτυξή τους στο χώρο της πλατείας φαίνεται στο σχετικό τοπογραφικό 
διάγραμμα που επισυνάπτεται.  

Οι θέσεις αυτές κατανέμονται ανά κατηγορία πωλούμενων ειδών ως εξής: 
25 για πώληση αγροτικών προϊόντων (23 σε παραγωγούς και 2 σε επαγγελματίες) 
2 για πώληση νωπών αλιευτικών προϊόντων, 
13 για πώληση ειδών ελαφριάς βιοτεχνίας (ρούχα, παπούτσια). 
 

 
 

Άρθρο 2 
Καθορισμός τέλους χρήσης των θέσεων 

 
Το τέλος χρήσης της κάθε θέσης, ύψους είκοσι ευρώ/μήνα (20€/μήνα) θα 

καταβάλλεται από το πρόσωπο που εκμεταλλεύεται τη θέση. Ο χρόνος είσπραξης των 
τελών καθορίζεται ότι θα είναι η τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα. Με τη σύνταξη 
του προϋπολογισμού κάθε έτους θα αποφασίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο το 
τέλος που θα ισχύει για το επόμενο έτος. Σε περίπτωση που καθυστερήσει για 
οποιοδήποτε λόγο η έκδοση της απόφασης για τον ορισμό του τέλους, τότε θα 
καταβάλλεται από τους συμμετέχοντες στην Κυριακάτικη αγορά το τέλος που ίσχυε το 
προηγούμενο έτος και εν συνεχεία, αφού εκδοθεί η σχετική απόφαση, θα ισχύει 
αναδρομικά η επιβολή του νέου τέλους. Αν προκύπτει μέσω της απόφασης μείωση του 
τέλους, τότε αυτό θα συμψηφίζεται με επόμενες χρήσεις των ενδιαφερομένων. Τα τέλη 
που προέρχονται από την έκδοση αδειών για την Κυριακάτικη αγορά περιέρχονται 
στην Τοπική Κοινότητα Αρφαρών, αφαιρουμένων των εξόδων που γίνονται από το 
Δήμο Καλαμάτας για την καθαριότητα και τυχόν άλλων εξόδων που θα προκύψουν, 
σύμφωνα με τη γνώμη της υπεύθυνης Επιτροπής της Κυριακάτικης αγοράς, 
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Άρθρο 3 
Καθορισμός προϊόντων που θα διατίθενται στην Κυριακάτικη Αγορά 

 
Στην Κυριακάτικη αγορά της Τοπικής Κοινότητας Αρφαρών τα προϊόντα τα οποία 

θα διατίθενται προς πώληση είναι τα εξής: 

1. Είδη ένδυσης και υπόδησης, 

2.  Προϊόντα αγροτικής οικονομίας που διατίθενται από παραγωγούς και 
εμπόρους:  
α) Οπωροκηπευτικά (πατάτες, καρπούζια, χόρτα, ντομάτες κλπ.)  
β) Μελισσοκομικά 
γ) Φυτωριακά υλικά (άνθη, βότανα αρωματικά φυτά κτλ.)  
δ) Όσπρια, αυγά, μεταποιημένα αγροτικά προϊόντα κ.α.. 

3.  Νωπά αλιευτικά προϊόντα 
 

 
Άρθρο 4 

Ημέρες και ώρες λειτουργίας 
 
Η Κυριακάτικη Αγορά θα λειτουργεί, όλες τις Κυριακές του έτους εκτός από: την 

1η Ιανουαρίου, την 25η Μαρτίου, την Κυριακή του Πάσχα, την, την 15η Αυγούστου, την 
28η Οκτωβρίου, την 25η και 26η Δεκεμβρίου και όποια άλλη Κυριακή αποφασίσει το 
Δημοτικό Συμβούλιο για εξαιρετικούς και απολύτως έκτακτους λόγους.  

Το ωράριο λειτουργίας της Κυριακάτικης Αγοράς κατά το χρονικό διάστημα από 
1η Μαΐου μέχρι 30η Σεπτεμβρίου από ώρα 6.30 πμ. μέχρι 14.30 μμ. και από 1η 
Οκτωβρίου μέχρι 30η Απριλίου από ώρα 7.00 πμ. μέχρι 15.00 μμ. Ώρα προσέλευσης 
το πρωί, μισή(1/2) ώρα πριν την έναρξη λειτουργίας, ώρα αναχώρησης, το μεσημέρι, 
μισή (1/2) ώρα μετά την λήξη λειτουργίας της Κυριακάτικης Αγοράς θα γίνεται το 
μάζεμα των πάγκων και ο καθαρισμός των χώρων από τους ίδιους τους 
συμμετέχοντες. 
 

Άρθρο 5 
Διαδικασία επιλογής συμμετεχόντων 

 
 

Για τη συμμετοχή στην κυριακάτικη αγορά απαιτείται άδεια, η οποία χορηγείται:  
α) σε επαγγελματίες εμπόρους, που νόμιμα δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε 

υπαίθριες αγορές (υπαίθριοι πωλητές) 
β) σε κατόχους άδειας συμμετοχής σε κυριακάτικες αγορές,  
γ) σε κατόχους άδειας πωλητή λαϊκών αγορών,  
δ) σε όσους κατέχουν άδεια άσκησης υπαίθριου (στάσιμου ή πλανόδιου) 

εμπορίου, 
ε) σε λοιπούς, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τα νόμιμα παραστατικά και 

πληρούν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις της κείμενης φορολογικής 
νομοθεσίας. 

 
Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται με δημόσια κλήρωση που διενεργείται μεταξύ 

των ενδιαφερομένων από το Δημοτικό Συμβούλιο, κατά την οποία οι διαθέσιμες άδειες 
κληρώνονται κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) στους ενδιαφερόμενους των 
περιπτώσεων (α) (β) (γ) και (δ) του προηγούμενου εδαφίου και κατά ποσοστό είκοσι 
τοις εκατό (20%) στους ενδιαφερόμενους της περίπτωσης (ε) του προηγούμενου 
εδαφίου. Δημόσια κλήρωση διενεργείται και για τη θέση στην οποία θα τοποθετηθεί ο 
κάθε αδειοδοτούμενος.  

Οι χορηγούμενες άδειες είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση, η 
εισφορά, η εκμίσθωση και η παραχώρηση της χρήσης τους ή η άσκηση, από τρίτα 
πρόσωπα, των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές με οποιονδήποτε τρόπο, 
εκτός από συγγενείς μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος και μέχρι δευτέρου εξ αγχιστείας 
και υπό τον όρο ότι αυτοί δεν κατέχουν άλλη άδεια άσκησης υπαίθριου εμπορίου. 
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Άρθρο 6 
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 

 
Η στάθμευση των αυτοκινήτων των επαγγελματιών που συμμετέχουν στην 

Κυριακάτικη αγορά, θα γίνεται αυστηρά στον ανοιχτό χώρο Δ-ΒΔ της κεντρικής 
πλατείας, όπισθεν του σχολείου. Η στάθμευση στον κεντρικό δρόμο των Αρφαρών ή σε 
άλλο χώρο στάθμευσης απαγορεύεται. Γενικά θα πρέπει να τηρούνται όλες οι 
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ισχύουν στην περιοχή. 
 
 

Άρθρο 7 
Υποχρεώσεις των κατόχων των αδειών 

 
1. Επιτρέπεται η τροποποίηση της άδειας συμμετοχής Κυριακάτικης Αγοράς, ως προς 
το αντικείμενο της δραστηριότητας του δικαιούχου, με αίτησή του, που υποβάλλεται 
μέχρι 31 Οκτωβρίου εκάστου έτους, στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Καλαμάτας 
εφόσον δεν αλλάζει η κατηγορία πωλούμενων ειδών του άρθρου 1 του παρόντος.  
 
2. Η άδεια συμμετοχής στην Κυριακάτικη Αγορά ανακαλείται υποχρεωτικά από την 
αρχή που την έχει εκδώσει, στις ακόλουθες περιπτώσεις:  
α) Εάν διαπιστωθεί η ύπαρξη λόγου για τον οποίο η χορήγηση της άδειας στο 
συγκεκριμένο πρόσωπο δεν έπρεπε να γίνει ή διαπιστωθεί με οιοδήποτε τρόπο από 
αρμόδια Υπηρεσία, ότι δεν υφίσταται πλέον μία εκ των προϋποθέσεων που 
απαιτούνται για την χορήγηση αυτής.  
β) Εάν διαπιστωθεί ότι η άσκηση του υπαίθριου εμπορίου διενεργείται από πρόσωπο 
που δεν αναπληρώνει προσωρινά ή μόνιμα, τον κάτοχο της συγκεκριμένης άδειας.  
 
3. Οι κάτοχοι των αδειών υποχρεούνται να υποβάλλουν κάθε χρόνο στην αρμόδια για 
την χορήγηση της άδειας υπηρεσία, εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος ή 
αντίγραφο της φορολογικής τους δήλωσης, αποδεικτικό μη οφειλής προς τον Δήμο, 
καθώς και αποδεικτικό καταβολής του αναλογούντος στο Δήμο τέλους. Η μη καταβολή 
του προηγούμενου τέλους, επισύρει την αυτοδίκαιη ανάκληση της χορηγηθείσας 
άδειας.  
 

Άρθρο 8 
Κατασχέσεις Εμπορευμάτων 

 
1. Τα κάθε είδους εμπορεύματα που διακινούνται στο υπαίθριο εμπόριο με 
οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς αυτός που τα διαθέτει να κατέχει την απαιτούμενη άδεια 
πωλητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2323/1995 όπως αυτός τροποποιήθηκε και 
ισχύει, ή συνιστούν παράνομη απομίμηση προϊόντων τα οποία κυκλοφορούν νόμιμα 
στην αγορά. ή κυκλοφορούν κατά παράβαση των διατάξεων του Κώδικα Βιβλίων και 
Στοιχείων, κατάσχονται και καταστρέφονται. 
 
 

Άρθρο 9 
Πώληση ειδών χωρίς άδεια 

 
Απαγορεύεται η διάθεση προϊόντων χωρίς την προβλεπόμενη από τις διατάξεις 

άδεια. Ανεξάρτητα από τις ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στον Αγορανομικό 
Κώδικα για αυτή την παράβαση, επιβάλλεται και η διοικητική κύρωση προστίμου χιλίων 
(1.000) ευρώ. 
 

Άρθρο 10 
Διάφορες Παραβάσεις 

 
1. Όλοι οι κάτοχοι αδειών συμμετοχής στην Κυριακάτικη Αγορά είναι υποχρεωμένοι 

να τοποθετούν σε εμφανές σημείο στη θέση τους, ειδική πινακίδα 
(πλαστικοποιημένη) που θα φέρει την φωτογραφία τους και θα αναγράφει το 
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ονοματεπώνυμο του δικαιούχου, με τον αριθμό της άδειας και την ιδιότητα 
(παραγωγός, οικοτέχνης, επαγγελματίας) τον αριθμό άδειας καθώς και τον αριθμό 
της θέσης του στη Κυριακάτικη αγορά. Οι παραβάτες θα τιμωρούνται με πρόστιμο 
300 €.   

2. Οι συμμετέχοντες στην Κυριακάτικη αγορά πρέπει να έχουν απαραίτητα μαζί τους 
όλα τα παραστατικά έγγραφα των εμπορευμάτων: Δελτίο αποστολής, Τιμολόγιο, 
Δελτίο μεταφοράς και Διακίνησης κλπ., τα οποία επιδεικνύουν στα αρμόδια όργανα 
σε κάθε έλεγχο. Οι παραβάτες θα τιμωρούνται με πρόστιμο 5000€. 

3. Απαγορεύεται αυστηρά η κατάληψη χώρου εκτός των προκαθορισμένων ορίων της 
Κυριακάτικης αγοράς, έστω και αν οι πωλητές κατέχουν νόμιμη άδεια. Η παράβαση 
αυτή εμπίπτει στην κατηγορία της αυθαίρετης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου και 
τιμωρείται κατά τα προβλεπόμενα στην αριθ. 52/2011 Απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Καλαμάτας.  

4. Απαγορεύεται η αυθαίρετη αλλαγή χώρου, καθώς και η κατάληψη χώρου 
μεγαλύτερου από αυτόν που προβλέπει η άδεια. Απαγορεύεται να προεξέχουν οι 
πάγκοι ή τα εμπορεύματα από τα  νοητά όρια της θέσης, με οποιοδήποτε τρόπο, 
είτε εφάπτονται του εδάφους, είτε κρέμονται από διάφορα σημεία. Οι παραβάτες θα 
τιμωρούνται με πρόστιμο300€. 

5. Απαγορεύεται η μη τήρηση του ωραρίου λειτουργίας της Κυριακάτικης Αγοράς. Οι 
παραβάτες θα τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο 300 €.  

6. Απαγορεύεται η μη αυτοπρόσωπη προσέλευση. Οι παραβάτες θα τιμωρούνται με 
πρόστιμο 300€.  

7. Οι πωλητές υποχρεούνται να έχουν ζυγιστικές και ταμειακές μηχανές θεωρημένες 
από τα αρμόδια όργανα, τοποθετημένα σε θέση ώστε ο αγοραστής να ελέγχει την 
τιμή και την ζύγιση των ειδών. Οι παραβάτες θα τιμωρούνται για μεν την έλλειψη 
ζυγιστικών μηχανών με πρόστιμο 300 € για δε την έλλειψη ή πλημμελή χρήση των 
ταμειακών μηχανών με την ισχύουσα νομοθεσία του Υπουργείου Οικονομικών. 

8. Είναι υποχρεωτική η τοποθέτηση πινακίδων σε κάθε προϊόν με τις ενδείξεις της 
τιμής πώλησης και της ποιότητας ή της προέλευσης του προϊόντος (Αγορανομικός 
Κώδικας άρθρο 38). Στα αγροτικά προϊόντα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται η 
χώρα ή τόπος προέλευσης τους. Οι παραβάτες θα τιμωρούνται με χρηματικό 
πρόστιμο 300 €.  

9. Απαγορεύεται αυστηρά η φθορά δημοτικής περιουσίας συμπεριλαμβανομένης της 
βλάστησης. Οι παραβάτες υποχρεούνται στην πλήρη αποκατάστασης των φθορών. 

10. Για όλες τις παραβάσεις αυτού του άρθρου, πέραν των προστίμων, προβλέπονται 
και ποινικές κυρώσεις από τον Αγορανομικό Κώδικα,. Σε περίπτωση που κάποιος 
παραβαίνει τις διατάξεις αυτού του άρθρου κατ’ επανάληψη, θεωρείται υπότροπος 
και τιμωρείται με διπλάσιο πρόστιμο για τη δεύτερη φορά και με προσωρινή 
ανάκληση της άδειας του και τριπλάσιο πρόστιμο για την τρίτη φορά και οριστική 
αφαίρεση της άδειας συμμετοχής. Για την ανάκληση και την αφαίρεση της άδειας θα 
αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τις εκθέσεις των 
ελεγκτικών οργάνων. 

 
 

Άρθρο 11 
 Καθαριότητα 

 
Ο Δήμος Καλαμάτας θα μεριμνά για την καθαριότητα του χώρου που διεξάγεται η 

Κυριακάτικη αγορά, περισυλλέγοντας τα απορρίμματα που θα μένουν στο χώρο.  Oι 
συμμετέχοντες στην αγορά είναι υποχρεωμένοι (καθένας ξεχωριστά) να περισυλλέγουν 
όλα τα υπόλοιπα που προκύπτουν από την δραστηριότητά τους, να φροντίζουν την 
καθαριότητα της θέσης που τους παραχωρείται, της θέσης στάθμευσης του 
αυτοκινήτου τους, και γενικά των γύρω χώρων και να συγκεντρώνουν τα απορρίμματά 
τους σε σακούλες αποκομιδής απορριμμάτων. 

Επίσης είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν δύο διαφορετικές σακούλες για 
την ξεχωριστή περισυλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας και των 
οργανικών απορριμμάτων.  Τις σακούλες αυτές θα τις απορρίπτουν στους ειδικούς 
κάδους ανακύκλωσης ή σύμμεικτων απορριμμάτων αντίστοιχα.  Οι συμμετέχοντες της 
Κυριακάτικης αγοράς, υποχρεούνται επίσης να απομακρύνουν τα εμπορεύματα που 
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δεν διατέθηκαν και γενικά κάθε είδους εξοπλισμό ή εργαλείο μετά τη λήξη της 
Κυριακάτικης αγοράς. Σε κάθε περίπτωση μη εφαρμογής των ανωτέρω την τυπική 
ευθύνη φέρουν οι πωλητές που η θέση τους βρίσκεται δίπλα στο χώρο που βρίσκονται 
εκτεθειμένα τα οποιαδήποτε απορρίμματα.  

Σε περίπτωση εφαρμογής άλλου προγράμματος ανακύκλωσης-αξιοποίησης 
οποιασδήποτε κατηγορίας απορριμμάτων, οι πωλητές είναι υποχρεωμένοι να 
συνεργάζονται με τη Δημοτική Υπηρεσία Καθαριότητας και να εφαρμόζουν το 
πρόγραμμα σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

Το αργότερο μέχρι τις 15.30 θα πρέπει όλοι οι συμμετέχοντες να έχουν 
εγκαταλείψει το χώρο της Κυριακάτικης αγοράς για να μπορεί να ξεκινήσει η Δημοτική 
Υπηρεσία Καθαριότητας την αποκομιδή των απορριμμάτων. 

Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του συγκεκριμένου άρθρου, οι 
παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο 300€ ενώ ισχύουν και τα όσα αναφέρονται στις 
διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 10  του παρόντος Κανονισμού. 

 
 

Άρθρο 12 
 Αρμόδια όργανα για τον έλεγχο των διατάξεων του παρόντος 

 
1.Έλεγχοι στην Κυριακάτικη Αγορά θα γίνονται από την Δημοτική Αστυνομία.  
2. Έλεγχοι στην Κυριακάτικη Αγορά θα γίνονται ακόμη, λόγω αρμοδιότητας, από τις 
υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και 
Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας και από κάθε άλλο 
φορέα που έχει ή θα ορίσει η Πολιτεία ως συναρμόδιο για θέματα που άπτονται του 
παρόντος. 
 
3.Κατά των αποφάσεων  επιβολής προστίμου, σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό, 
επιτρέπεται προσφυγή στο αρμόδιο Διοικητικό Πρωτοδικείο, μέσα σε είκοσι ημέρες 
από την επίδοση ή την παράδοση στον υπόχρεο, αντίστοιχα, της πράξης επιβολής του 
προστίμου. Μετά την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας για την άσκηση προσφυγής, 
το ποσό του προστίμου βεβαιώνεται και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί 
εισπράξεως εσόδων των δήμων και κοινοτήτων. 
 
 

Άρθρο 13 
Ομοιόμορφη εμφάνιση πάγκων 

 
Όλοι οι συμμετέχοντες στην Κυριακάτικη αγορά των Αρφαρών, υποχρεούνται να 

εφοδιαστούν με ομοιόμορφους πάγκους. Οι προδιαγραφές των πάγκων θα οριστούν 
με σχετική Απόφαση της Επιτροπής Κυριακάτικης αγοράς. 
 
 

Άρθρο 14 
Επιτροπή Κυριακάτικης αγοράς 

 
Με Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας συστήνεται Επιτροπή 

Κυριακάτικης Αγοράς, με αρμοδιότητα την επίβλεψη, τη διευθέτηση των προβλημάτων 
που τυχόν προκύψουν και τη διατύπωση προτάσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας 
της. Η Επιτροπή είναι πενταμελής και αποτελείται από τα μέλη του Συμβουλίου της 
Τοπικής Κοινότητας Αρφαρών, τον Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο της Δημοτικής 
Ενότητας Αρφαρών και τον Πρόεδρο της Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ ¨ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 
ΣΦΑΓΕΙΑ – ΑΓΟΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ 

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος της 
Δημοτικής Ενότητας Αρφαρών. 
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Άρθρο 15 
Μεταβατικές διατάξεις 

 
1. H Επιτροπή Κυριακάτικης αγοράς μπορεί να διαθέτει θέσεις με μεγαλύτερο 
μήκος, μόνο αν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ορισμού δικαιούχων και αυτές έχουν 
μείνει κενές. Σε αυτή την περίπτωση, θα μοιράζονται οι κενές θέσεις στους δύο 
κατόχους αδειών που γειτονεύουν με αυτές εφόσον και οι δύο το επιθυμούν και 
εκδηλώσουν την επιθυμία τους με γραπτή αίτηση, ή στον ένα μόνο εφόσον κάνει 
σχετικό αίτημα ή θα μένουν κενές. Τα όσα ισχύουν για την καταβολή τελών, θα 
εφαρμόζονται και σε αυτές τις περιπτώσεις. Η παραχώρηση αυτών των θέσεων θα 
ισχύει μόνο για το έτος που γίνεται αυτή και στην αρχή του επομένου θα θεωρούνται 
ως κενές και ο δήμος θα μπορεί να αναζητήσει νέους δικαιούχους για αυτές.  
2. Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Αρφαρών, κατόπιν προτάσεων προς την 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μπορεί να προτείνει την αλλαγή του χώρου διεξαγωγής της 
Κυριακάτικης αγοράς, τον καθορισμό των προϊόντων που θα διατίθενται, τον 
καθορισμό των μεγίστων αριθμών θέσεων και ότι κρίνει απαραίτητο για την καλύτερη 
και σωστότερη λειτουργία της Κυριακάτικης αγοράς.  
 
 
 

Άρθρο 16  
Τελικές Ρυθμίσεις 

 
Ο παρόν κανονισμός ισχύει στο βαθμό που δεν έρχεται σε αντίθεση με την 

ισχύουσα νομοθεσία και δεν καταργεί ή τροποποιεί καμία άλλη διάταξη. Για όλες τις 
δραστηριότητες του παρόντος έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Αγορανομικού Κώδικα. 
Επίσης, έχουν εφαρμογή οι υγειονομικές αστιατρικές και οι αστυνομικές διατάξεις, 
καθώς και όπου τους αφορούν οι διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.). 
Ο Δήμος Καλαμάτας είναι υπεύθυνος για τα παρακάτω θέματα που αφορούν την 
ομαλή λειτουργία της κυριακάτικης αγοράς: 
α) Θέματα πυρασφάλειας των χώρων κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής της.  
β) Αστυνόμευση των χώρων κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής της.  
γ) Καθαριότητα των χώρων της διεξαγωγής της από την Υπηρεσία Καθαριότητας του 
Δήμου Καλαμάτας. 
δ) Απρόσκοπτη λειτουργία των πάγκων. 
ε) Ύπαρξη καλαίσθητων πτυσσόμενων πάγκων. 
 
 

Άρθρο 17 
Έναρξη ισχύος 

 
Ο παρόν κανονισμός αρχίζει να ισχύει από την επομένη της ανάρτησής του στο 

Κεντρικό Δημαρχείο Καλαμάτας, στα γραφεία της Δημοτικής Ενότητας Αρφαρών και 
στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας. 
 
    
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 
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  3. Δημόπουλος Δημήτριος  

  4. Καραγιάννης Ανδρέας  

  5. Μανδηλάρης Ιωάννης  

  6. Μωρακέας Σπυρίδων  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 14 Ιουλίου 2011 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΙΖΑΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 


