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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   05/2017 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   25/2017 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα,  την 24η  Ιανουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στο 

Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99, συνέρχεται στην 5η/2017 συνεδρίαση η 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2831/20-1-2017 

πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Μπούχαλης Δημήτριος, Αντιδήμαρχος Καλαμάτας, 

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και από τα τακτικά μέλη οι κ.κ.: 1) Μπασακίδης 

Νικόλαος, 2) Μπεχράκης Σταμάτης, 3) Μπουζιάνης Παύλος, 4) Νιάρχος Αναστάσιος, 5) 

Πολίτης Δημήτριος, 6)  Φάβας Γεώργιος και 7) Φαββατάς Δημήτριος. 

  

Δεν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος κ. Ηλιόπουλος Αθανάσιος.  

 
Επίσης παραβρίσκεται στη συνεδρίαση ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης  

«ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ»  κ. Αντωνόπουλος Μιχαήλ.  

 

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 : 

Χορήγηση αδειών χρήσης κοινόχρηστου χώρου κατά τις εορταστικές εκδηλώσεις 
της Υπαπαντής του Χριστού και καθορισμός τέλους χρήσης αυτών. 

Η από Δ.Υ./17-01-2017 πρόταση του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Μπούχαλη, που ήταν στο 
φάκελο του θέματος για ενημέρωση του Σώματος, αναλυτικά έχει ως εξής: 

 
Θέμα: Εορτασμός Υπαπαντής του Χριστού 

    Η Καλαμάτα εορτάζει την 2 Φεβρουαρίου, την Πολιούχο της, Υπαπαντή του 
Χριστού, με Θεία Λειτουργία και Λιτάνευση της Ιερής Εικόνας, με τη συμμετοχή 
κάθε έτος Αρχιερέων, επισήμων και πλήθους πιστών από τη Μεσσηνία και 
ολόκληρη την Ελλάδα. 
Ο Δήμος κατά τη διάρκεια των εορταστικών εκδηλώσεων παραχωρεί άδειες 
χρήσης Κοινοχρήστου Χώρου για την άσκηση στάσιμων εμπορικών 
δραστηριοτήτων  
                                                                  

Εισηγούμαστε: 
                                 
Την χορήγηση κατά τις εορταστικές εκδηλώσεις της Υπαπαντής του Χριστού, και 
συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από 31/01 έως 02/02 κάθε έτους, αδειών 
χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου σε δημότες του Δήμου Καλαμάτας ως εξής:   
  
Μέχρι:  i)  Οκτώ (08) αδειών σε χειροτέχνες (χειροποίητα κοσμήματα, κομπολόγια 
κλπ) επί της   πλατείας 23ης Μαρτίου 
             ii) Τεσσάρων (04) αδειών σε πωλητές θρησκευτικών ειδών (κεριά, 
καθαρό κερί, εικόνες, λιβάνια, καρβουνάκια κλπ) επί της οδού Υπαπαντής 
            iii) Μιας (01) άδειας σε πωλητές λουκουμάδων στο ευρύτερο ιστορικό 
κέντρο (Παπλωματάδικα) 
            iv) Μιας (01)  άδειας σε πωλητές ποπ-κόρν επί της πλατείας 23ης Μαρτίου,  
 
Σε περίπτωση που οι προσφερόμενες θέσεις δεν καλυφθούν από δημότες 
Καλαμάτας, θα διατεθούν και σε δημότες εκτός Δ. Καλαμάτας.  
  
Επίσης τον ορισμό του τέλους χρήσης Κ.Χ. των ανωτέρω αδειών ως εξής:   
 Για τους χειροτέχνες:      Τριάντα πέντε (35,00) ευρώ /τ.μ.   
 Για τις υπόλοιπες άδειες:  Πενήντα        (50,00)ευρώ/τ.μ.  
  και για επιτρεπόμενη χρήση έως  2 τ.μ.   

                                

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

«ΜΕ  ΕΝΤΟΛΗ» 
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ 

 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤ. ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ 

 

 



Συνεδρίαση :  05/2017 Τρίτη  24 / 01 / 2017 ΑΠΟΦΑΣΗ   25/2017 

Πρακτικά Οικονομικής Επιτροπής   3

Στη συνέχεια ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 
 
Η διαδικασία που γίνεται κάθε χρόνο, αλλά τώρα πάμε σε μια διαδικασία, μη 
πηγαίνουμε κάθε χρόνο και κλείνουμε πάλι τα ίδια πράγματα. 

Ουσιαστικά ότι ήταν και πέρυσι και πρόπερσι οι ίδιες άδειες με τις ίδιες τιμές. 
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Πόσα δίνουμε;  

 
Οκτώ άδειες σε χειροτέχνες, χειροποίητα κοσμήματα, κομπολόγια κ.λπ επί της 
πλατείας 23ης Μαρτίου.  

Τέσσερις άδειες σε πωλητές θρησκευτικών ειδών, κεριά καθαρά και καθαρό κερί, εικόνες 
λιβάνια, καρβουνάκια κ.λπ, επί της οδού Υπαπαντής. 
Μια άδεια σε πωλητές λουκουμάδων στο ευρύτερο ιστορικό κέντρο (Παπλωματάδικα) και μία  
άδεια σε πωλητές ποπ-κόρν επί της πλατείας 23ης Μαρτίου. 
 
ΦΩΝΗ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται). 
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Δηλαδή υπάρχει…. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτές που δίνουμε τα τελευταία χρόνια, αυτές δίνουμε. 
 
ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ: Δεν μπορεί η απόφαση να διαρκεί…. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι αυτό είπαμε, αυτό κάνουμε φέτος, αυτό κάνουμε φέτος.  
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν μπορεί η απόφαση να διαρκεί, γιατί πρέπει να το κάνουμε κάθε χρόνο. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι δεν χρειάζεται τώρα, αυτό κάναμε, εισήγηση ….. 
 
ΦΩΝΕΣ: ….(φωνές – εκτός μικροφώνου). 
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Χρειάζεται ή δε χρειάζεται; 

 
Δεν χρειάζεται. Φέτος το φέρνουμε έτσι, ώστε να μη χρειάζεται κάθε χρόνο να 
είναι…, γι αυτό λέει κάθε έτος. Λέει, και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα 

από 31/1 έως της 2/2 κάθε έτους για να μη το φέρνουμε στην Οικονομική Επιτροπή και στο 
Δημοτικό Συμβούλιο. 

 
Κάθε χρόνο θα κάνουμε για τις συγκεκριμένες θέσεις; Για τα ίδια 
πράγματα; 

 
ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ: Αν θέλουμε το τροποποιούμε… 

 
Το αλλάζουμε βρε Μιχάλη, να μην κάνουμε αυτή τη διαδικασία που είναι τυπική 
κάθε φορά, αυτό λέμε. 

 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Μάλιστα 
 
ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ: Υπάρχει απόφαση. 

 
Ωραία. 
Η πλειοψηφία «Υπέρ». 

 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Εμείς έχουμε διαφορετική άποψη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να την πείτε να καταγραφεί. 
 
Για το εορτασμό της Υπαπαντής. Έχουμε καταθέσει και τις προτάσεις μας και 
στο πρωτόκολλο θεωρούμε ότι είναι μία ευκαιρία για την αναμόρφωση του 

θεσμού του πανηγυριού. Είχαμε κάνει συγκεκριμένες προτάσεις εν ολίγοις τις αναφέρω:  
Η προβολή αγροτικών προϊόντων ή άλλων τοπικών προϊόντων της ευρύτερης περιοχής μέσα 
στο σώμα της πόλης,  σε πλατείες της πόλης με καλαίσθητα εκθετήρια, τα οποία επειδή 
παράλληλα είναι και μια μεγάλη προσέλευση του κόσμου θα μπορούσε να βοηθήσει, να 
μπορούσε  και στην τοπική οικονομία, αλλά και στην φυσιογνωμία της πόλης μας σαν ένα 
μεγάλο αστικό κέντρο το οποίο βρίσκεται μέσα σε μια αγροτική περιοχή, η οποία παίζει και το 
ρόλο του ρυμουλκού σε όλη την ευρύτερη περιοχή. Αγροτικά προϊόντα που παράγονται θα 
μπορούσαν λοιπόν να αξιοποιηθούν όλες αυτές οι προτάσεις και να έχουμε ένα σύγχρονο 
τρόπο και να βιώσει ξανά η πόλη το πανήγυρη το οποίο έχει εγγραφεί στις παραδόσεις της 
και στην ιστορία της. 
Η πρότασή μας είναι κατατεθειμένη στο πρωτόκολλο, είναι αναλυτική 6-7 σελίδες 
περιγράφουμε ακριβώς πως μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Ένα κομμάτι αυτών των 
προτάσεων σήμερα υλοποιείται από το Δήμο. Το καλοκαίρι εκεί που κάνουμε την έκθεση 
άρτος - οίνος – έλαιον και θεωρούμε ότι πολλά από αυτά, έτσι; τα είχαμε περιγράψει και 
εμείς σ’ αυτές τις προτάσεις. Θεωρούμε ότι δεν πρέπει να γίνεται εκείνη την εποχή και πρέπει 
στη συνέχεια αυτές οι δραστηριότητες, δηλαδή οι διάφορες παραδόσεις για τον τρόπο 
διαβίωσης, για τον τρόπο παρασκευής φαγητών κ.λπ να γίνεται στα περιφερειακά κέντρα του 
Δήμου, έτσι; Να υπάρχει άλλος χαρακτήρας σε σχέση με τα αγροτικά θέματα την αντίστοιχη 
εποχή. Δηλαδή περισσότερο φόρουμ συναντήσεων με παραγωγούς, ανταλλαγή γνωμών 
επάνω σε αυτά τα θέματα και φυσικά πιστεύουμε ότι πρέπει και να αγκαλιαστεί και το 
φεστιβάλ ελαιολάδου που γίνεται από τον αγροτικό συνεταιρισμό της Καλαμάτας, πάρα πολύ 
σημαντικός θεσμός έτσι όπως έχει εξελιχθεί. Και πρέπει όλα αυτά να γίνονται στο πλαίσιο ότι 
η Καλαμάτα είναι παγκόσμιο κέντρο, τουλάχιστον κατά όνομα, του λαδιού και της ελιάς. Ελιά 
Καλαμών και αυτή τη στιγμή, δεν παίζουμε το ρόλο μας σαν πρωτεύουσα, σε εισαγωγικά ή 
χωρίς εισαγωγικά, μεγάλων προϊόντων όπου είναι το brand name, καταλαβαίνετε ότι είναι 
πολύ βαριά η κληρονομιά αυτή και δεν νομίζουμε ότι η Δημοτική Αρχή μπορεί να χειριστεί με 
αυτό τον τρόπο ικανοποιητικά ένα τόσο μεγάλο και βαρύ θέμα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Μπεχράκη. Θέλει κάποιος άλλος κάτι;  
 
ΝΙΑΡΧΟΣ: Εμείς.        
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Νιάρχος. 

 
Έχουμε διαφωνήσει με την κατάργηση του πανηγυριού της Υπαπαντής, στο 
συγκεκριμένο θα ψηφίσουμε Λευκό. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Αντωνόπουλος. 

 
Θέλω να πω δύο λόγια. Σε συνέχεια αυτά που είπε ο  συνάδελφος ο κ. 
Μπεχράκης και ο κ. Νιάρχος, ότι εμείς είμαστε υπέρ της συνέχισης του 

πανηγυριού, ποιου πανηγυριού όμως; Μια εμποροπανήγυρη που θα είναι αναβαθμισμένη στα 
πρότυπα που είπε ο συνάδελφος, που θα  αναδεικνύει τα τοπικά και θέλω να θυμίσω ότι 
σήμερα παρά ποτέ είναι αναγκαίο αυτό, γιατί γνωρίζουμε λόγω της οικονομικής κρίσης η 
πόλη μας πτωχεύει μέρα με την ημέρα. Επίσης γνωρίζουμε και γράφτηκε πρόσφατα στις 
εφημερίδες ότι μεγάλες αλυσίδες supermarket θα πιάσουνε όλες τις καλές θέσεις στο 
πεζόδρομο της Αριστομένους. Είναι αλυσίδες μεγάλες…. 
 
ΦΩΝΗ: Supermarket; 
 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΝΙΑΡΧΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  
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Όχι supermarket, αλυσίδες σε supermarket, εννοώ ειδών ένδυσης κ.λπ. 
Όχι, αυτό ήδη υπάρχει.  

 
ΦΩΝΗ: Είδη ένδυσης;  

 
Ναι, από τη μια πλευρά αυτό φαίνεται καλό, από την άλλη όμως αυτό 
είναι και ο θάνατος του εμποράκου που όλοι γνωρίζουμε ότι ένας από 

τους λόγους που είχε πει ο Δήμαρχος που δεν θέλουμε την εμποροπανήγυρη ήτανε ότι κάνει 
κακό στην τοπική οικονομία και δεν δουλεύουνε τα τοπικά καταστήματα. Το αντίθετο θα 
έλεγα το κακό έρχεται από τις μεγάλες αλυσίδες που έρχονται στην πόλη μας και αφαιρούνε 
εισόδημα από τους εμπόρους και γενικότερα από όλους τους μικροεπαγγελματίες. Και αυτή η 
ιστορική  εμποροπανήγυρης αναβαθμισμένη με τον τρόπο που είπανε και οι συνάδελφοι 
μπορεί να δώσει τις εποχές αυτές που ζούμε την αίγλη που είχε η πόλη και γενικότερα την 
οικονομική δραστηριότητα που της λείπει, γιατί ήταν πολύς ο κόσμος που ερχότανε και όλοι 
ξέρουμε ότι μετά το κλείσιμο της εμποροπανήγυρης μειώθηκε κατακόρυφα η κίνηση και η 
επισκεψιμότητα τις ημέρες της Υπαπαπαντής και θα πρέπει να το ξαναδεί η Δημοτική Αρχή με 
σχέδιο, να το συζητήσουμε, να το φέρετε και θέμα αν θέλετε στο Δημοτικό Συμβούλιου, 
εντάξει τώρα μπορεί να μην προλαβαίνουμε, να το φέρετε να το κουβεντιάσουμε, είναι μια 
ανάγκη σημαντική για την πόλη και θα πρέπει να την ξαναδώσουμε αναβαθμισμένη.    

 
Ευχαριστούμε.  
Ψηφοφορία. 

Η πλειοψηφία «Υπέρ». 
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Εμείς με βάση την δικιά μας πρόταση, Λευκό ψηφίσουμε. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Νιάρχο; 
 
ΝΙΑΡΧΟΣ: Λευκό. 
 
 
 
Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της τα προαναφερόμενα,  μειοψηφούντων των κ.κ. Μπεχράκη,  Φαββατά και 
Νιάρχου, οι οποίοι δηλώνουν ΛΕΥΚΗ ψήφο, κατά πλειοψηφία, 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 
Εισηγείται στο Δημοτικό τα εξής: 
 
Ι. Την χορήγηση κατά τις εορταστικές εκδηλώσεις της Υπαπαντής του Χριστού, και 

συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από 31/01 έως 02/02, κάθε έτους, 
αδειών χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου σε δημότες του Δήμου Καλαμάτας ως 
εξής:   

  
Μέχρι: i)  Οκτώ (08) αδειών σε χειροτέχνες (χειροποίητα κοσμήματα,  

κομπολόγια κλπ) επί της   πλατείας 23ης Μαρτίου. 

ii)  Τεσσάρων (04) αδειών σε πωλητές θρησκευτικών ειδών (κεριά, 
καθαρό κερί, εικόνες, λιβάνια, καρβουνάκια κλπ) επί της οδού 
Υπαπαντής. 

iii)  Μιας (01) άδειας σε πωλητές λουκουμάδων στο ευρύτερο ιστορικό 
κέντρο (Παπλωματάδικα). 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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iv) Μιας (01) άδειας σε πωλητές ποπ-κόρν επί της πλατείας 23ης 
Μαρτίου.  

Σε περίπτωση που οι προσφερόμενες θέσεις δεν καλυφθούν από δημότες 
Καλαμάτας, θα διατεθούν και σε δημότες εκτός Δήμου Καλαμάτας.  

  
ΙΙ.  Τον καθορισμό του τέλους χρήσης Κ.Χ. των ανωτέρω αδειών ως εξής:   

Για τους χειροτέχνες:        Τριάντα πέντε (35,00) ευρώ /τ.μ.   

Για τις υπόλοιπες άδειες:  Πενήντα  (50,00) ευρώ/τ.μ.  

και για επιτρεπόμενη χρήση έως  2 τ.μ.   

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

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Δημήτριος Μπούχαλης       1. Μπασακίδης Νικόλαος 

  2. Μπεχράκης Σταμάτης  

  3. Μπουζιάνης Παύλος  

  4. Νιάρχος Αναστάσιος  

  5. Πολίτης Δημήτριος  

  6. Φάβας Γεώργιος 

  7. Φαββατάς Δημήτριος  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 30 Ιανουαρίου 2017 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤ. ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 

 


