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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   01/2007 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   002/2007 
 

  

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 15η Ιανουαρίου 2007, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12η 

μεσημβρινή  συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28 σε 

συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την με αριθμό 01/11-01-

2007 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Παναγιώτης Ε. Νίκας, Δήμαρχος Καλαμάτας, 

Πρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής και από τα τακτικά μέλη οι κ.κ.                              

1) Πολίτης Δημήτριος, 2) Κουδούνης Αργύργιος, 3) Καμβυσίδης Ιωάννης, 4) Λαγανάκος 

Γεώργιος και 5) Κοσμόπουλος Βασίλειος.  

 

Δεν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος κ. Αλευράς Διονύσιος.  

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Δημαρχιακής 

Επιτροπής από την πλευρά της μειοψηφίας κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης, ο οποίος συμμετέχει 

στη συνεδρίαση αυτή ως κανονικό μέλος, αναπληρώνοντας τον κ. Αλευρά Διονύσιο. 

 

 

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 : 

Θρησκευτική εμποροπανήγυρη με την ευκαιρία της εορτής της Υπαπαντής Του 
Χριστού στις 2 Φεβρουαρίου 2007 – Κανονισμός Λειτουργίας Εμποροπανήγυρης. 

Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος αφού διευκρινίζει ότι το ¨Κανονισμός Λειτουργίας 
Εμποροπανήγυρης¨ απαλείφεται από τον τίτλο του προς συζήτησης θέματος, λέει τα εξής:  

 
Λέω δύο κουβέντες σ΄ αυτό γιατί έχει μόνο τυπικό χαρακτήρα.  
Το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο έχει αποφασίσει για την 

πραγματοποίηση φέτος της εμποροπανηγύρεως. Υπάρχει και η σχετική απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου. Εμείς είμαστε νέα Δημοτική Αρχή, εγώ έκανα κάποιες δηλώσεις  επί 
του θέματος. Διάβασα και ένα άρθρο δικό σας σήμερα κ. Κοσμόπουλε. Οπωσδήποτε το 
πανηγύρι της Υπαπαντής χρειάζεται μια καινούργια προσέγγιση, δεν μπορεί όμως να γίνει 
τώρα αυτό. Εκείνο που μπορέσαμε εμείς και κάναμε, και το κάναμε ήδη, είναι να 
τοποθετηθούν 8 χημικές τουαλέτες για φέτος σε όλο το χώρο εκεί ώστε να μην έχουμε τα 
προβλήματα τα οποία είχαμε τις προηγούμενες χρονιές. Από εκεί και πέρα όσον αφορά τον 
Κανονισμό Λειτουργίας που δεν υπάρχει, όσον αφορά την οριοθέτηση, όσον αφορά τα είδη 
τα οποία πρέπει να πωλούνται, όσον αφορά ζητήματα τα οποία σχετίζονται με το 
χαρακτήρα της θρησκευτικής εορτής, τις ανάγκες του κόσμου αλλά και τις θέσεις του 
εμπορικού κόσμου και του Επιμελητηρίου, αυτά πρέπει να τα δούμε στον χρόνο κατάλληλο. 
Εγώ δεσμεύομαι, και να το θυμόσαστε και εσείς, σημειώστε το και εσείς κ. Γραμματέα, 
γύρω στο καλοκαίρι να κάνουμε μια αναλυτική κουβέντα επάνω σ΄ αυτό το ζήτημα και να 
καταλήξουμε.     
Σήμερα έρχεται το θέμα της αύξησης κατά τι, περίπου στο ύψος του πληθωρισμού, των 
τιμών εκεί των πλανοδίων οι οποίοι τοποθετούν και πωλούν διάφορα είδη. Την πρόταση  
την έχετε διαβάσει.  
 
(Η πρόταση του Τμήματος Δημοτικών Προσόδων του Δήμου στην οποία αναφέρεται ο κ. 
Δήμαρχος καταγράφεται στην με αριθμ. πρωτ. 449/10-1-07 υπηρεσιακή εισήγηση του εν 
λόγω Τμήματος η οποία έχει ως εξής: 
 
«Αφού  λάβαμε  υπόψη: 
 
       Τις διατάξεις  του  Ν. 3377/2005(ΦΕΚ 202 Α΄/19-08-2005)  σχετικά  με  την τέλεση  
εμποροπανηγύρεων. 
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. (ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ) 
 
     Α.- Την  πραγματοποίηση  της  θρησκευτικής  εμποροπανήγυρης  της  Υπαπαντής  του 
Χριστού από 1  έως  και  2 Φεβρουαρίου  2007 με ώρα υποχρεωτικής αποχώρησης των 
μικροπωλητών από τους χώρους διεξαγωγής που τους έχουν παραχωρηθεί  την 12:00 μ.μ, 
στον  χώρο  που  έχει  καθιερωθεί  τα  τελευταία  χρόνια   και σύμφωνα με την 11/2005 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας. 
 
Β.-  Τον  καθορισμό  τέλους  χρήσης  κοινόχρηστου  χώρου  ανά  ζώνη,  ως  εξής: 
           

1) Για  την  Α΄ ζώνη:   Ανατολικά  από Νο 1 εως και  Νο 232 
                                       Μέση   από  Νο 1  εως  και 225  και 
                                        

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Δυτικά  από  Νο 1 εως και 268  ΤΕΛΟΣ €120,00 ανα τρέχον μέτρο από 100,00 ευρώ 
που προβλεπόταν στην παραπάνω απόφαση. 
 
2) Για  την Β΄ ζώνη:  Ανατολικά  από Νο 233 εως και Νο 272 και  
                                   Δυτικά από Νο 269 εως και Νο 353 ΤΕΛΟΣ €60,00 ανα τρέχον 
μέτρο από 50,00 ευρώ που προβλεπόταν στην παραπάνω απόφαση. 
 

       3)  Για  τον  χώρο  που  παραχωρείται  στον  ΣΥΛΛΟΓΟ  ΠΟΝΤΙΩΝ  (βόρειο πάρκινγκ     
            και  γέφυρα Νότια  της  ΚΑΚ Α.Ε.)  συν. τέλος € #12.000#, από 11.000,00 που 
προβλεπόταν στην παραπάνω απόφαση. 
    
      4)  Για  την παραχώρηση  του  νότιου Πάρκινγκ  νότια  της ΚΑΚ (για  εγκατάσταση   
           ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ) αντί  του  ποσού  των €4,00 ανα τετραγωνικό  μέτρο, από 3,00 ευρώ 
που προβλεπόταν στην παραπάνω απόφαση. 
 
Κατά τα λοιπά να ισχύουν ότι προβλέπεται στην 11/2005 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Καλαμάτας. 
 
                                                                                             Καλαμάτα 10/1/007 
                                                                                               Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
                                                                                        ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΔΗΜΟΤ.  ΠΡΟΣΟΔΩΝ 
                                                                                                    ΣΑΡΔΕΛΗΣ   ΣΠΥΡΟΣ» 
  

 
Έχετε το λόγο. 
Κύριε Ηλιόπουλε εσείς. 

 
 
Καταρχάς δεν υπάρχει απόφαση του προηγούμενου Δημοτικού 
Συμβουλίου για την εμποροπανήγυρη γιατί το θέμα είχε αποσυρθεί, 

δεν είχε συζητηθεί άρα δεν υπάρχει απόφαση.  
Το θέμα της εμποροπανήγυρης είναι ένα θέμα το οποίο έχει ταλανίσει το Δημοτικό 
Συμβούλιο πολλές τετραετίες. Η περασμένη Δημοτική Αρχή για λόγους οι οποίοι είναι 
γνωστοί, κυρίως οικονομικοί, έκανε το πανηγύρι. Από εκεί και πέρα όμως τα δεδομένα του 
Δήμου έχουν αλλάξει. Είχαμε ζητήσει βέβαια να γίνει και μία επιτροπή η οποία δυστυχώς 
δεν μπόρεσε να έρθει σε τελικό αποτέλεσμα. Η ευθύνη βέβαια βαρύνει την προηγούμενη 
Δημοτική Αρχή και γι΄ αυτό κριθήκαμε.  Από εκεί και πέρα εμείς για το θέμα της 
πραγματοποίησης ή όχι του πανηγυριού θα δώσουμε ΛΕΥΚΗ ψήφο διότι δεν ισχύουν βέβαια 
τα δεδομένα της προηγούμενης δημοτικής περιόδου και πιστεύουμε ότι πρέπει να πιέσουμε 
ώστε να γίνει αυτός ο Κανονισμός και αυτή η επιτροπή προκειμένου να αλλάξει ριζικά ο 
ρόλος του πανηγυριού.  

 
Ο κ. Κοσμόπουλος. 

 
Θα συμφωνήσω και εγώ ότι πράγματι δεν υπάρχει απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου. Το 2004 όταν τέθηκε σε ψηφοφορία η 

διοργάνωση της εμποροπανήγυρης έγινε μια σχετική ψηφοφορία στο Δημοτικό Συμβούλιο 
όπου πια ήταν πασιφανές ότι η πρόταση του κ. Μασούρα τότε δεν μπορούσε να περάσει. 
Με ψήφους 15 ΥΠΕΡ, 5 ΚΑΤΑ και 10 ΛΕΥΚΑ που ήταν τότε οι ψήφοι, φτάσαμε σ΄ ένα 
αποτέλεσμα ότι δεν μπορούσε να περάσει η πρόταση του κ. Μασούρα. Τότε ανακαλύφθηκε 
μια άλλη μέθοδος, μια μέθοδος η οποία έλεγε ότι, με κάποιο Προεδρικό Διάταγμα το οποίο 
υπήρχε, εάν δεν ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση τότε μπορούμε να διοργανώσουμε την 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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εμποροπανήγυρη με βάση τους όρους που είχε διοργανωθεί την προηγούμενη χρονιά, 
επειδή είχε αυτά τα χαρακτηριστικά.  

 
Αυτό έγινε το 2006 έτσι; 

 
Αυτό έγινε το 2004.  
Με αυτή τη λογική λοιπόν έγινε και το 2005 και το 2006. Με βάση αυτή 

τη δυναμική. Δεν έγινε με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. 
Εμείς βέβαια είχαμε προσπαθήσει όλο αυτό το χρονικό διάστημα να συζητηθεί το θέμα στο 
Δημοτικό Συμβούλιο, είχαμε ζητήσει να γίνουν επιτροπές, υπήρχαν υποσχέσεις για τις 
επιτροπές, μάλιστα υπήρχε και η άποψη και του κ. Ηλιόπουλου που μπορώ να το καταθέσω 
αυτό ο οποίος και ο ίδιος από την μεριά του, και κατανοώ την ψήφο του, πίεζε να γίνουν 
αυτές οι επιτροπές ώστε να καταλήξουμε σ΄ ένα θεσμικό πλαίσιο ή σε μία διοργάνωση η 
οποία να μην μας προσβάλει, που να έχουν την μορφή ή την έκταση, το περιεχόμενο και 
την αισθητική που συνάδουν με την πόλη μας. Δυστυχώς δεν έγινε τίποτα απ΄ όλα αυτά.   
 
Δεν θα μακρηγορήσω, η θέση μας είναι δεδομένη. Είναι μία θέση την οποία την έχουμε 
τονίσει προεκλογικά και το 2002, την έχουμε τονίσει και τώρα και θα καταψηφίσουμε λόγο 
της μακράς κακής εμπειρίας όλο αυτό το χρονικό διάστημα του πως θα συμπεριφερθεί 
κανείς απέναντι στο πανηγύρι της Υπαπαντής. Βέβαια θα είμαστε οι πρώτοι οι οποίοι θα 
συγχαρούμε και θα απονείμουμε τα εύσημα στον κ. Δήμαρχο εφόσον μέσα στο χρονικό 
διάστημα το οποίο υπεσχέθη, έρθει το θέμα για συζήτηση και πλέον και εμείς θα 
συμβάλουμε στο βαθμό που μπορούμε με τις δικές μας προτάσεις και απόψεις. Βέβαια θα 
ήθελα καλλίτερα πριν τοποθετηθούμε να ακούσω και τις απόψεις και του κ. Κουδούνη, ο 
οποίος μπορώ να πω ότι διακρίνεται ένα χρονικό διάστημα με μια ιδιαίτερη συνέπεια γιατί 
ήταν και ο μόνος δημοτικός σύμβουλος ο οποίος και επί Παναγή Κουμάντου καταψήφιζε τη 
διοργάνωση τη συγκεκριμένη διοργάνωση με τον τρόπο με τον οποίο γίνεται υποθέτω και 
όχι γενικά το πανηγύρι, αλλά και τις απόψεις του Εμπορικού Συλλόγου όπως αυτές 
εκφράζονται βέβαια τώρα από το δημοτικό σύμβουλο τον κ. Λαγανάκο.      

 
Μια διευκρινιστική ερώτηση επειδή δεν έχω καταλάβει τη θέση σας. Είσαστε 
υπέρ της εμποροπανηγύρεως ή κατά;  

 
Είμαστε υπέρ αλλά με εντελώς διαφορετική  μορφή απ΄ ότι … 
 

Αυτό είναι κρίσιμο το ερώτημα. Αν είμαστε υπέρ ή κατά. 
Έχετε το λόγο κύριοι, όποιος θέλει να μιλήσει. 

Ο κ. Κουδούνης. 
   
Εγώ επί 8 χρόνια όπως ξέρετε είμαι πάντοτε αντίθετος με την πανήγυρη με 
τον τρόπο τον οποίο γίνεται. Εγώ πιστεύω ότι το φετινό πανηγύρι είναι 

συνέχεια της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής. Πράγματι καταψηφίσθηκε αλλά μετέπειτα 
βρέθηκε κάποιο εφεύρημα. Το είπε και ο κ. Ηλιόπουλος, συμφώνησε ότι όντως έτσι πρέπει 
να συνεχιστεί το πανηγύρι. Αυτή τη χρονιά θα συνεχιστεί κατ΄ αυτόν τον τρόπο και 
πιστεύω εσείς ο οποίος είστε ο καινούργιος Δήμαρχος έχετε δηλώσει ότι θα έρθετε σε 
επαφή με όλον τον εμπορικό κόσμο, με το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο με το Τεχνικό 
Επιμελητήριο με όλες τις παραγωγικές τάξεις για να διοργανωθεί ένα μικρό ευέλικτο καλό 
πανηγύρι.  
Υπό την έννοια αυτή και επειδή δεν μπορούμε να αντιδράσουμε φέτος, δεν έχω καμία 
αντίρρηση. Βέβαια τη συνέχεια θα τη συζητήσουμε όταν θα το φέρετε εσείς το θέμα στο 
Δημοτικό Συμβούλιο.  
Ευχαριστώ. 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΚΟΥΔΟΥΝΗΣ: 
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Ο κ. Λαγανάκος. 
 
Για το θέμα της εμποροπανήγυρης της Υπαπαντής οι θέσεις του εμπορικού 
κόσμου που θέλει να ακούσει όπως έτσι οριακά σχημάτισε ο κ. 

Κοσμόπουλος είναι δεδομένες. Είχαμε ζητήσει τροποποίηση του πανηγυριού, να μην γίνεται 
με αυτό το στυλ που γίνεται, σε αυτή την έκταση που γίνεται, να αλλάξει μορφή και έτσι θα 
είμαστε πάντα τοποθετημένοι σαν εμπορικός κόσμος. Όμως μέχρι σήμερα μπορώ να πω, οι 
προηγούμενες Δημοτικές Αρχές ποτέ δεν μας άκουσαν, ποτέ δεν καθίσαμε στο τραπέζι για 
να συζητήσουμε τις προτάσεις μας οι οποίες ήταν μπορώ να πω περίπου ίδιες με το 
Επιμελητήριο και με την ΕΒΕ. Δυστυχώς, επαναλαμβάνω για δεύτερη φορά, ποτέ δεν έγινε 
αυτό. Μας καλύπτει βέβαια η πρόταση του κ. Δημάρχου ότι θα καθίσουμε όλοι μαζί να 
συζητήσουμε τη νέα μορφή αυτής της εμποροπανήγυρης η οποία δεν θα προσβάλει την 
εικόνα της πόλης, η οποία θα αποδίδει στην πόλη και όλα τα συνεπακόλουθα τα οποία 
δημιουργούνται  από ένα πανηγύρι το οποίο ακόμα καλά – καλά δεν ξέρουμε τη μορφή 
θέλουμε να έχει.  
Πιστεύω λοιπόν ότι το καλοκαίρι όπως είπε ο κ. Δήμαρχος θα καθίσουμε σ΄ ένα τραπέζι όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι να αποφασίσουμε ποία μορφή τελικά θα έχει αυτή η εμποροπανήγυρης η 
οποία να μην δημιουργεί ούτε προβλήματα στον εμπορικό κόσμο αλλά ούτε και να 
δημιουργεί προβλήματα στη μορφή της πόλης.  

 
Θα μου επιτρέψετε να δώσω το λόγο και στον κ. Διασάκο αν θέλει, κατά 
παρέκκλιση. Εμείς ως πλειοψηφία θα φέρουμε στην τροποποίηση του 

Κανονισμού θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο να δίνεται η δυνατότητα σε παρατάξεις 
συγκροτημένες οι οποίες μετείχαν και δεν έχουν εκπροσώπηση, να έχουν το δικαίωμα 
λόγου και αν δεν έχετε αντίρρηση να δώσω το λόγο εάν θέλετε να πείτε μια κουβέντα και 
εσείς. Ενδιαφέρει η άποψη ενός συγκροτημένου πολιτικού φορέα, εμάς τουλάχιστον την 
πλειοψηφία, νομίζω ενδιαφέρει και όλους, να ακούγεται και να καταγράφεται.  
Το ζήτημα είναι τι θέση έχετε εσείς, πρέπει να γίνεται το πανηγύρι αυτό ή δεν πρέπει και 
πως.  
 

 
Έχουμε εκφραστεί επανειλημμένα  στο Δημοτικό Συμβούλιο όσον αφορά τη 
διοργάνωση του πανηγυριού. Είμαστε υπέρ της διοργάνωσης. Όσον αφορά 

τον τρόπο και αυτά μπορούμε να  το κουβεντιάσουμε. Είμαστε υπέρ γιατί είναι μία 
παράδοση, τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια, για την πόλη μας και είναι πιστεύουμε και μια 
ευκαιρία για έναν κόσμο με χαμηλά εισοδήματα να αγοράζει φτηνά προϊόντα, να ξεγελάει 
και τα παιδιά του αν θέλετε.   
Να πω εδώ πάλι τη θέση που την έχουμε επαναλάβει πολλές φορές, όσον αφορά τη 
διαμαρτυρία του εμπορικού κόσμου. Εμείς πιστεύουμε ότι η μείωση του τζίρου και η 
χειροτέρευση της θέσης των επαγγελματιών δεν οφείλεται στο πανηγύρι ούτε στις λαϊκές. 
Πρώτα και κύρια ευθύνεται η κυβερνητική πολιτική που βάζει το χέρι βαθιά στην τσέπη 
τους και τους οδηγεί σε λουκέτο. Αυτό είναι το κύριο για εμάς.   
Από εκεί και πέρα είχαμε κάνει και μία συγκεκριμένη πρόταση, η Δημοτική Αρχή να έρθει σε 
συνεννόηση με τους φορείς των επαγγελματιών ώστε τα έσοδα ή μέρος των εσόδων του 
Δήμου από την εμποροπανήγυρη να διατίθενται για έργα υποδομής για την εξυπηρέτηση 
των επαγγελματιών.  
Ευχαριστώ. 
 

 
Λοιπόν να κάνω ένα συμπέρασμα. Νομίζω ότι σε ένα πρώτο επίπεδο δεν 
εκφράστηκε διαφωνία για την πραγματοποίηση του πανηγυριού από κανέναν.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΛΑΓΑΝΑΚΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΔΙΑΣΑΚΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Στο δεύτερο επίπεδο, εγώ δεσμεύομαι να βάλουμε μέχρι το Σεπτέμβριο ενώπιον σας ότι θα 
γίνει μία κουβέντα και σε επίπεδο επιτροπής και σε επίπεδο βεβαιότατα Επιμελητηρίου, 
Εμπορικοί Σύλλογοι κ.λ.π. ώστε να φτάσουμε στο καλλίτερο δυνατό αποτέλεσμα.  
Είναι αλήθεια ότι εγώ είχα ερωτηθεί από τον κ. Κουτσούλη, δεν ήξερα την απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου, είχε γίνει μια δουλειά τότε, είχαν κληθεί και από την Νομαρχία που 
ήξερα κάποιοι άνθρωποι όπως είναι ο κ. Σεριάτος, έχει εκπονηθεί και ένας Κανονισμός 
Λειτουργίας του πανηγυριού, αλλά νομίζω να τον κουβεντιάσουμε τώρα δεν έχει καμία αξία 
και καμία σημασία γιατί είναι ένα μέρος του ζητήματος αυτού. Ένα άλλο μεγάλο μέρος είναι 
η χωροθέτηση, τα εμπορεύματα τα οποία θα έχομε. Πρέπει να τα δούμε συνολικά.  
 
Λοιπόν υπάρχει η δέσμευση 3-4 μήνες πριν από την πραγματοποίηση του πανηγυριού να 
κάνουμε μια τέτοια κουβέντα και να καταλήξουμε, γιατί πράγματι το πανηγύρι πρέπει να 
ανταποκρίνεται και στη φυσιογνωμία της πόλης και στα αιτήματα και να συμβάλει 
γενικότερα στην οικονομική ανάπτυξη. Δεν θέλουμε να πλήξουμε κανέναν. 
Ότι συμφωνούμε στο πρώτο ότι πρέπει να γίνεται όμως, αυτό είναι καθοριστικό. Φέτος 
εμείς δεν μπορούσαμε τίποτε άλλο να κάνουμε παρά να βάλουμε 8 τουαλέτες. Έχουν 
τοποθετηθεί, υπάρχει και μία συνεννόηση με την Αστυνομία και ο δημοτικός αστυνόμος, 
έναν έχομε, θα προσπαθήσει να βοηθήσει, από εκεί και πέρα ο κ. Σαρδέλης που χειρίζεται 
κάτω το ζήτημα μαζί με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κάνει ότι μπορεί και φαινόμενα που είχαν 
παρατηρηθεί στο παρελθόν … Δηλαδή κάποιοι που έπαιρναν πακέτο τις άδειες και στη 
συνέχεια τις πούλαγαν, αυτό φέτος  καταβάλλεται κάθε προσπάθεια να μην γίνει.      
Υπάρχει λοιπόν δέσμευση προς όλους εσάς ότι αυτό θα γίνει και δεν υπάρχει καμία 
πιθανότητα να μην το συζητήσουμε.  
 
 
Στο σημείο αυτό ο κ. Πρόεδρος θέτει στο Σώμα για έγκριση την πρόταση της Υπηρεσίας 
όσον αφορά στη διοργάνωση της συγκεκριμένης θρησκευτικής εμποροπανήγυρης. ΥΠΕΡ 
τάσσονται οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Καμβυσίδης, Κουδούνης, Λαγανάκος, Πολίτης και ο 
Πρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής Δήμαρχος κ. Νίκας. ΚΑΤΑ τάσσεται ο δημοτικός 
σύμβουλος κ. Κοσμόπουλος ενώ ΛΕΥΚΗ ψήφο δηλώνει ο δημοτικός σύμβουλος κ. 
Ηλιόπουλος Παν. 
 
  Η Δημαρχιακή Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης αφού λαμβάνει 
υπόψη της τα προαναφερόμενα, κατά πλειοψηφία, 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας 

τη διοργάνωση θρησκευτικής εμποροπανήγυρης με την ευκαιρία της εορτής της 
Υπαπαντής του Χριστού, από 1 έως και 2 Φεβρουαρίου 2007, στον ίδιο χώρο που 
έχει καθιερωθεί να πραγματοποιείται τα τελευταία χρόνια, με ώρα υποχρεωτικής 
αποχώρησης των μικροπωλητών από τους χώρους διεξαγωγής του την 12:00 μ.μ.  

και την αναπροσαρμογή του τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου σχετικά όπως 
παρακάτω:  

1) Για  την  Α΄ ζώνη:   Ανατολικά  από Νο 1 έως και  Νο 232 

                                       Μέση   από  Νο 1  έως  και 225  και 

                                       Δυτικά  από  Νο 1 έως και 268:   

τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου ανά τρέχον μέτρο 120,00 € από 100,00 € 
που είχε καθοριστεί.  
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2) Για  την Β΄ ζώνη:  Ανατολικά  από Νο 233 έως και Νο 272 και                                    
Δυτικά από Νο 269 έως και Νο 353:  

τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου ανά τρέχον μέτρο 60,00 €, από 50,00 € 
που είχε καθοριστεί.  

 

       3)  Για  τον  χώρο  που  παραχωρείται  στον  ΣΥΛΛΟΓΟ  ΠΟΝΤΙΩΝ  (βόρειο 
πάρκινγκ  και  γέφυρα Νότια  της  ΚΑΚ Α.Ε.): 

συν. τέλος χρήσης κοινοχρήστου χώρου  12.000,00 €, από 11.000,00 €   που 
είχε καθοριστεί.  
 
 

      4)  Για  την παραχώρηση  του  νότιου Πάρκινγκ  νότια  της ΚΑΚ (για  
εγκατάσταση  ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ)  

τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου 4,00 € ανά τετραγωνικό  μέτρο, από 3,00 
€ που είχε καθοριστεί.  

 

Κατά τα λοιπά να ισχύσει ότι προβλέπεται στην  υπ΄ αριθμ. 11/2005 απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας. 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο πρακτικό στο σύνολό του 
υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας    1. Πολίτης Δημήτριος 

  2. Κουδούνης Αργύριος  

  3. Καμβυσίδης Ιωάννης  

  4. Λαγανάκος Γεώργιος 

  5. Κοσμόπουλος Βασίλειος  

  6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Καλαμάτα  26 Ιανουαρίου 2007 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

 
Για τη Γραμματεία της 

Δημαρχιακής Επιτροπής 
Πασχαλιά Μουρκάκου 

 


