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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   13/2011 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   049/2011 
 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 7η Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 

13:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28, συνέρχεται στην 

13η/2011 συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμάτας, μετά την 

υπ’ αριθμ. πρωτ. 50831/2-9-2011 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) 

Αδαμόπουλος Ιωάννης, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Καραγιάννης Ανδρέας, 4) 

Μανδηλάρης Ιωάννης,  5) Μωρακέας Σπυρίδων και 6) Νιάρχος Αναστάσιος.  

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

Δημήτριος και 2)  Δικαιουλάκος Βασίλειος.  

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής 

Επιτροπής κ. Αναζίκος Ιωάννης ο οποίος συμμετέχει στη συνεδρίαση αυτή, 

αναπληρώνοντας τον κ. Δημόπουλο Δημήτριο.  

 
 

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 2ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης με τίτλο : 

Περί τροποποίησης και προσθήκης όρων λειτουργίας Κυριακάτικης Αγοράς 
Αρφαρών. 

 
Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος κ. Καραγιάννης, αναφέρει τα εξής: 

 
Μετά τη λειτουργία τριών εβδομάδων της Κυριακάτικης Λαϊκής των 
Αρφαρών, παρατηρήθηκαν κάποια κενά όσον αφορά τη λειτουργία 

και την καλλίτερη στοιχειοθέτηση αυτής της λαϊκής αγοράς. Όπως ξέρετε έχει μια 
αυξητική πορεία, η παρουσία των αγοραστών για τα προϊόντα τα οποία πωλούνται είτε 
αγροτικά είτε οτιδήποτε άλλο φαίνεται να πηγαίνει πάρα πολύ καλά και έχουμε 
επισκέψεις και από τα γειτονικά διαμερίσματα, δηλαδή και από τον Δήμο Οιχαλίας 
ακόμη και από τον Δήμο Μεσσήνης και από τα υπόλοιπα που έχουν σχέση με τον Δήμο 
Καλαμάτας. 
 
Η Επιτροπή η οποία έχει συσταθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που 
απαρτίζεται από τον Φέστα Κωνσταντίνο, τη Λαγού Φωτεινή και τον Μπούρα Διονύσιο 
οι οποίοι είναι τα μέλη του τοπικού συμβουλίου των Αρφαρών, μαζί με τον κ. Αναζίκο 
τον πρόεδρο της Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας και τον εντεταλμένο δημοτικό 
σύμβουλο συνάδελφο Μωραγιάννη Κωνσταντίνο, αποφάσισε και γνωμοδοτεί προς σε 
μας και κατ’ επέκταση στο Δημοτικό Συμβούλιο κάποιες τροποποιήσεις:  

1. Ορίζει τρεις ακόμη θέσεις στη νέα πλατεία των Αρφαρών, επαγγελματιών μαναβικής, 
στις θέσεις Νο 8, 31 και 34.  

    Όπως καταλαβαίνετε αφού μιλάμε με νουμεράκια, στο χώρο της λαϊκής χωροταξικά 
έχουν τακτοποιηθεί όλες οι θέσεις και έτσι έχουν νούμερα.  

2. Ορίζει τρεις ακόμη θέσεις ακόμα στη νέα πλατεία Αρφαρών, ειδών ελαφράς 
βιοτεχνίας – λευκών ειδών – ένδυσης – υπόδησης κλπ, στις θέσεις Νο 10, 29 και 30. 

3. Ορίζει δύο ακόμα θέσεις στη νέα πλατεία των Αρφαρών, πώλησης ειδών οικιακής 
χρήσης κλπ στις θέσεις Νο 32 και 33. 

4. Οι θέσεις των πωλητών ελαφράς βιοτεχνίας – λευκών ειδών – ένδυσης – υπόδησης 
κλπ θα μετακινηθούν και θα καταλάβουν το νότιο μέρος της πλατείας και η κάθε 
θέση θα περιλαμβάνει διπλάσιο χώρο (6 τ.μ.) πληρώνοντας διπλάσιο μίσθωμα. 

5. Οι δύο θέσεις πώλησης αλιευτικών προϊόντων με Νο 1 και 2 να διαθέτουν 
απαραίτητα μεταλλικούς πάγκους. 

6. Η επί τετράκις συνεχόμενη μη δικαιολογημένη απουσία πωλητών όλων των ειδών, 
συνεπάγεται ανάκληση της αδείας τους. 
Έχει δημιουργηθεί  ένα άλλο θέμα στη λαϊκή, έχουμε κάποιους οι οποίοι έχουν πάρει 
τις θέσεις και φαίνεται να μην παρουσιάζονται.  

 
Εγώ βέβαια πέραν από την Επιτροπή θέτω σε σας ακόμη ένα θέμα, να μπει μια 
παράγραφος (7) που έχει σχέση με τους παραγωγούς οι οποίοι δεν μπορούν να έχουν 
προϊόντα όλο τον χρόνο, που σημαίνει ότι σε συνδυασμό με το προηγούμενο, πρέπει 
να είναι δικαιολογημένη η απουσία τους. Δηλαδή να προσθέσουμε ακόμη μια 
παράγραφο (7) και να την εισηγηθούμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο εάν εμείς εδώ το 
αποφασίσουμε: 
 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: 
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7. Όταν ένας παραγωγός για κάποιο διάστημα δεν έχει παραγωγή (προϊόντα), σε 
συνεννόηση με την Επιτροπή Αγοράς, ελευθερώνει τη θέση του για το διάστημα 
που αυτός δηλώνει, προς εκμετάλλευση από την Επιτροπή. Π.χ. κάποιος που είναι 
παραγωγός πορτοκαλιών, πορτοκάλια δεν υπάρχουν όλο το χρόνο, να συνεννοείται 
με την Επιτροπή και να επανέρχεται όταν έχει πορτοκάλια.  Και να επανέρχεται ο 
ίδιος στον μήνα  που έχει δηλώσει ότι θα έχει προϊόντα. 

 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
Έχει γίνει προσπάθεια παρεισφρήσεως ατόμων που δεν έχουνε 
ειδικότητα προϊόντων ή παρανόμων μικροπωλητών ή τα 

πράγματα εξελίσσονται ομαλά; 
 
Προχθές έγινε μια απόπειρα να κάτσει ένας και επιλήφθηκε η 
Δημοτική Αστυνομία και λύθηκε το θέμα αμέσως. Εκτός του 

προχθεσινού δεν έχει παρουσιαστεί άλλο πρόβλημα. Και δεν μπήκε στον δρόμο, 
ανέβηκε στην πλατεία και έστησε πάγκο κανονικά. Τα παιδιά της Δημοτικής 
Αστυνομίας του είπαν ότι δεν έχει καμιά δουλειά εκεί και έφυγαν και ούτε έστησαν 
παραπέρα. Δηλαδή υπάρχει μια εύρυθμη λειτουργία.  

 
Μετά την τελευταία εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, της 
προχθεσινής Πέμπτης εάν δεν κάνω λάθος, ο νόμος πλέον είναι 

αυστηρότατος και εις ότι έχει σχέση με την αντιμετώπιση αυτών των περιπτώσεων από 
πλευράς δημοτικής αστυνομίας, θα είμαστε αμείλικτοι. Κατά συνέπεια προσπαθήστε 
τώρα πριν προχωρήσει το κακό σε βάθος, να ελεγχθούν τα πράγματα. 

 
Αυτό είναι και πρόθεση του Δήμου και της Δημοτικής Αρχής η λαϊκή 
αυτή να πάει καλά και θα στηριχθεί όπως έχουμε βγάλει και τις 

ανακοινώσεις στα χωριά και βλέπουμε παρουσίες και ανθρώπων να ψωνίζουν όχι μόνο 
από τα Αρφαρά και την ευρύτερη περιοχή αλλά πολύ παραπέρα, δηλαδή έχουν έρθει 
από την Βαλύρα, τη Σκάλα, τον Άρι. Χωριά δηλαδή που στο κάτω – κάτω είναι και πιο 
πεδινά και μπορεί να έχουνε παράδειγμα προϊόντα. 

 
Δηλαδή αυτός που πουλάει πορτοκάλια θα πληρώνει μόνο για την 
εποχή που έχει τα πορτοκάλια; 

 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Έχουμε δύο ειδών πωλητές πορτοκαλιών, έμπορους και παραγωγούς. 

 
Οι παραγωγοί δηλαδή να πληρώνουν μόνο την εποχή που είναι το 
προϊόν τους, όχι ετήσια; 

 
Δεν μπορεί όλο το διάστημα, όλους τους μήνες να έχει προϊόντα. Το 
80% των παραγωγών δεν έχουνε. Τι γίνεται και τι έχουμε εφαρμόσει και 

στην ΚΑΚ και το οποίο λέμε να το εφαρμόσουμε και στην Αγορά των Αρφαρών. Είναι 
στην ευχέρεια του παραγωγού να δηλώσει ότι ¨τον Αύγουστο – Σεπτέμβρη – Οκτώβρη 
δεν έχω προϊόντα¨, αφήνει τη θέση του, τη διαχειρίζεται ο φορέας που διαχειρίζεται 
την Αγορά και στη συνέχεια επανέρχεται στη θέση του, γιατί οι θέσεις έχουν δοθεί με 
κλήρωση, οπότε δεν χάνει το δικαίωμα της θέσης και ξαναεπανέρχεται στη θέση του 
όταν έχει δηλώσει ότι θα έχει προϊόντα. 
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Αυτοί δεν πληρώνουν με μηνιαίο μίσθωμα; 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΑΝΑΖΙΚΟΣ: 
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Ο παραγωγός που δηλώνει ότι αφήνει τη θέση του προς εκμετάλλευση 
από τον φορέα, δεν πληρώνει τη θέση για εκείνο το διάστημα, απλώς 

κρατάει το δικαίωμά του για να επανέλθει. 
 
 
 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού 
λαμβάνει υπόψη της τα προαναφερόμενα, την υπ’  αριθμ. 7/2011 απόφαση του 
Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Αρφαρών, την υπ’  αριθμ. 2/2011 απόφαση της 
Επιτροπής Κυριακάτικης Αγοράς Αρφαρών, καθώς επίσης και τις διατάξεις των άρθρων 
84 και 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 για την 
τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας της Κυριακάτικης Αγοράς 
Αρφαρών ο οποίος εγκρίθηκε με την 288/2011 απόφασή του, με την 
προσθήκη των παρακάτω όρων λειτουργίας, όπως προτείνονται από την 
Επιτροπή Παρακολούθησης της εν λόγω Αγοράς και όπως συμπληρώθηκαν 
από τον Αντιδήμαρχο κ. Καραγιάννη :  

1. Ορίζει τρεις (3) ακόμη θέσεις στη νέα πλατεία Αρφαρών, επαγγελματιών 
μαναβικής, στις θέσεις Νο 8, 31 και 34.  

2. Ορίζει τρεις (3) ακόμα θέσεις στη νέα πλατεία Αρφαρών, ειδών ελαφράς 
βιοτεχνίας – λευκών ειδών – ένδυσης – υπόδησης κλπ, στις θέσεις Νο 10, 
29 και 30. 

3. Ορίζει δύο (2) ακόμα θέσεις στη νέα πλατεία των Αρφαρών, πώλησης 
ειδών οικιακής χρήσης κλπ στις θέσεις Νο 32 και 33. 

4. Οι θέσεις των πωλητών ελαφράς βιοτεχνίας – λευκών ειδών – ένδυσης – 
υπόδησης κλπ θα μετακινηθούν και θα καταλάβουν το νότιο μέρος της 
πλατείας και η κάθε θέση θα περιλαμβάνει διπλάσιο χώρο (6 τ.μ.) 
πληρώνοντας διπλάσιο μίσθωμα. 

5. Οι δύο θέσεις πώλησης αλιευτικών προϊόντων με Νο 1 και 2 να διαθέτουν 
απαραίτητα μεταλλικούς πάγκους. 

6. Η επί τετράκις συνεχόμενη μη δικαιολογημένη απουσία πωλητών όλων 
των ειδών, συνεπάγεται ανάκληση της αδείας τους. 

7. Όταν ένας παραγωγός για κάποιο διάστημα δεν έχει παραγωγή 
(προϊόντα), σε συνεννόηση με την Επιτροπή Αγοράς, ελευθερώνει τη θέση 
του για το διάστημα που αυτός δηλώνει, προς εκμετάλλευση από την 
Επιτροπή. Και να επανέρχεται ο ίδιος στον μήνα  που έχει δηλώσει ότι θα 
έχει προϊόντα. 

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

ΑΝΑΖΙΚΟΣ: 
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Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Χρήστος Ριζάς   1. Αδαμόπουλος Ιωάννης 

  2. Αθανασόπουλος Κων/νος 

  3. Αναζίκος Ιωάννης  

  4. Καραγιάννης Ανδρέας  

  5. Μανδηλάρης Ιωάννης  

  6. Μωρακέας Σπυρίδων  

  7. Νιάρχος Αναστάσιος  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 15 Σεπτεμβρίου 2011 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΙΖΑΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 


