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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 02/2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/2017

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 24η Ιανουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30, στην αίθουσα
συνεδριάσεων, στο Δημοτικό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99, συνέρχεται στην υπ΄ αριθμ.
2/2017 συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας, μετά την με αριθμ.
πρωτ. 2834/20-1-2017 πρόσκληση της Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη του
Συμβουλίου.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Συμβουλίου

οι κ.κ. : 1) Φοίφα Τασία

Πρόεδρος του Συμβουλίου, 2) Αντωνόπουλος Αθανάσιος, 3) Γαϊτάνης Φώτιος, 4) Θωμόπουλος
Δημήτριος, 5) Ζόμπολος Χρήστος, 6) Λεβέντη Ναταλία, 7) Μπιτσάνης Νικόλαος, 8) Ξανθάκη
Αθηνά, 9) Τσιφιλιτάκος Δημήτριος και 10) Ψυλάκη Μαρία.

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν, τα μέλη κ.κ. 1) Αθανασοπούλου Αικατερίνη, 2)
Κατσαράκης Πέτρος, 3) Κοκκίνη Ευαγγελία, 4) Λύρας Παναγιώτης και 5) Μητσέας Δημήτριος.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος του Συμβουλίου, κηρύσσει την έναρξη
της συνεδρίασης.
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……………………………………………………………………………………………………………...
Στη συνέχεια εισάγεται από την Πρόεδρο του Συμβουλίου για συζήτηση το 1ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης με τίτλο :
Χορήγηση αδειών χρήσης κοινόχρηστου χώρου κατά τις εορταστικές εκδηλώσεις της
Υπαπαντής του Χριστού και καθορισμός τέλους χρήσης αυτών.
Εισηγούμενη το θέμα η κα Πρόεδρος αναφέρεται στην από 17-1-2017 εισήγηση του
Αντιδημάρχου κ. Μπούχαλη Δημητρίου, η οποία 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
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Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερωτήσεις; Τοποθετήσεις;
ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ: Μια παρατήρηση.
Όταν κληρωθούν οι θέσεις αυτές θα γίνει γνωστό ποίοι είναι αυτοί;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εννοείται.
ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ: Πόσοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον για ….
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό, εντάξει …...
ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ: Αξιοκρατικά και ….
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αξιοκρατικά σίγουρα γίνεται.
Αυτό περνάει και από την Οικονομική Επιτροπή.
ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ: Εντάξει, δεν υπάρχει αντίρρηση, αλλά μπορεί να εκδηλώσουν ενδιαφέρον είκοσι
για οκτώ θέσεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως, θα ενημερωθείτε.
ΖΟΜΠΟΛΟΣ: Μακάρι να γινόταν το πανηγύρι όπως γινόταν παλιά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ διαφωνώ, γιατί τα μαγαζιά της Καλαμάτας από αυτό χάνουν.
ΖΟΜΠΟΛΟΣ: Ακούστε τον σφυγμό της κοινωνίας, είναι αλλιώς. Ακούσαμε μόνο τους
επαγγελματίες. Τον κόσμο δεν τον ακούσαμε, γιατί εγώ ξέρω ερχόταν στην
Καλαμάτα πλήθος κόσμου με λεωφορεία και από το χωριό μου που το έχει κόψει από τη
στιγμή που σταμάτησε το πανηγύρι.
ΨΥΛΑΚΗ: Ερχόταν αντί για το προσκύνημα για …..
ΦΩΝΕΣ: … (εκτός μικροφώνου – δεν ακούγονται)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι κλειστά τα μαγαζιά την ώρα της λιτανείας.
ΞΑΝΘΑΚΗ: Είμαστε η μόνη πόλη που ανοίγουν τα μαγαζιά την ημέρα της πολιούχου.
ΖΟΜΠΟΛΟΣ: Έτσι. Μόνο το πανηγύρι.
ΦΩΝΕΣ: … (εκτός μικροφώνου – δεν ακούγονται)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ψηφοφορία.
Ομόφωνα.

Το Συμβούλιο με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη τα
προαναφερόμενα, τις διατάξεις των άρθρων 65, 73, 83 & 84 του Ν. 3852/2010
«Καλλικράτης»,
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ΑΠΟΦΑΣΙ ΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εκφράζει στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας τη σύμφωνη γνώμη του επί της από
17-1-2017 εισήγησης του Αντιδημάρχου κ. Μπούχαλη Δημητρίου η οποία
καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής και συγκεκριμένα παρέχει τη
σύμφωνη γνώμη του για:
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).
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 :
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Φοίφα Τασία

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Αντωνόπουλος Αθανάσιος
2. Γαϊτάνης Φώτιος
3. Θωμόπουλος Δημήτριος
4. Ζόμπολος Χρήστος
5. Λεβέντη Ναταλία
6. Μπιτσάνης Νικόλαος
7. Ξανθάκη Αθηνά
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8. Τσιφιλιτάκος Δημήτριος
9. Ψυλάκη Μαρία
Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα, 25 Ιανουαρίου 2017
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΤΑΣΙΑ ΦΟΙΦΑ
Ο Γραμματέας
Χρήστος Αλεξανδρόπουλος
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