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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   11/2017 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   43/2017 

 

 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 26η  Ιουλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μεσ., 

στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99, συνέρχεται στην 11η/2017 συνεδρίαση η 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 32136/21-7-2017 

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

 

Παραβρίσκονται ο κ. Δημόπουλος Δημήτριος, Αντιδήμαρχος Καλαμάτας, Πρόεδρος της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και από τα τακτικά μέλη οι κ.κ.: 1) Βεργόπουλος  Δημήτριος, 2) 

Θεοφιλόπουλος Ιωάννης, 3) Καραγιάννης Ανδρέας, 4) Μαρινάκης Σαράντος, 5) Μπάκας 

Ιωάννης και 6) Μπεχράκης Σταμάτης (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 42 απόφαση).  

 

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

και 2) Ντίντα Παναγιώτα. 

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό  μέλος της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής κ. Φαββατάς Δημήτριος, ο οποίος συμμετέχει στη συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας τον  

κ. Αντωνόπουλο 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 : 

Επικαιροποίηση – συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 287/2009 τοπικής κανονιστικής απόφασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας για την πραγματοποίηση εμποροπανηγύρεων κατά την 

περίοδο θρησκευτικών εορτών. 

 
Στο φάκελο του θέματος προς ενημέρωση ήταν η από 20-7-2017/Δ.Υ. σχετική  εισήγηση  του 
Αντιδημάρχου Οικονομία, Οικονομικών & Διοικητικών Θεμάτων κ. Ηλιόπουλου Αθανασίου, το 
οποίο αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
«Θέμα: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ της Α.Δ.Σ 287/2009 
     
         Έχοντας υπόψη :  
 
1) Τις διατάξεις των άρθρων 79 και 82 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006)  
 
2) Τις διατάξεις του άρθρου 50  παρ.2 του Ν.4257/2014 
 
3) Την Απόφαση Δ.Σ. αρ. 287/2009 « Έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης για την 
πραγματοποίηση  
 
εμποροπανηγύρεων κατά την περίοδο θρησκευτικών εορτών»  
 
 
                                                          Εισηγούμαστε: 
 
   Την επικαιροποίηση της Απόφασης Δ.Σ. 287/2009, « Έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης για 
την πραγματοποίηση εμποροπανηγύρεων κατά την περίοδο θρησκευτικών εορτών»  και την 
συμπλήρωση  της με α) την προσθήκη της εμποροπανηγύρεως  κατά την θρησκευτική εορτή της 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Τοπική Κοινότητα Λαιΐκων στην οποία θα χορηγούνται μέχρι 5 άδειες 
και β) την προσθήκη του κάτωθι όρου: « η αίτηση υποβάλλεται στον Δήμο τουλάχιστον πέντε 
εργάσιμες ημέρες πριν από την εμποροπανήγυρη» γ) την προσθήκη μέγιστου  επιτρεπόμενου ορίου 
κατάληψης τα τρία (03,00) τ.μ.  
 
Συνεπώς την διαμόρφωση της Τοπικής Κανονιστικής Απόφαση για την πραγματοποίηση  
εμποροπανηγύρεων κατά την περίοδο θρησκευτικών εορτών  ως εξής:  
 
 «Πραγματοποίηση στο Δήμο Καλαμάτας εμποροπανηγύρεων κατά τις θρησκευτικές εορτές 
Αναλήψεως, Αγ. Τριάδος, Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, Αγίας Παρασκευής, Αγίου Παντελεήμονος ( 
στην πόλη της Καλαμάτας) και Κοιμήσεως της Θεοτόκου ( στην Τ.Κ. Λαιίκων) με τους εξής όρους: 
 
1. Θα χορηγούνται μέχρι 12 άδειες σε μικροπωλητές για τις εμποροπανηγύρεις Αναλήψεως & Αγ. 
Τριάδος   και μέχρι 5 για τις εμποροπανηγύρεις Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, Αγίας Παρασκευής, 
Αγίου Παντελεήμονος  και Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Τ.Κ. Λαιϊκων.  
 
2. Τα επιτρεπόμενα προς πώληση είδη θα είναι : ξυλόγλυπτα, κοσμήματα, παραδοσιακά ποτά και 
γλυκά, είδη θρησκευτικής λατρείας και παιχνίδια  
 
3.  Η αίτηση υποβάλλεται στο Τμήμα  Προσόδων, Περιουσίας και Κοιμητηρίων,  τουλάχιστον πέντε 
εργάσιμες ημέρες πριν από την εμποροπανήγυρη  
 
4. Οι χώροι τοποθέτησης των μικροπωλητών θα καθορίζονται με συνεργασία της αρμόδιας υπηρεσίας 
του Δήμου (Τμήμα Προσόδων Περιουσίας και Κοιμητηρίων ) και της Δημοτικής Αστυνομίας.  
 
5. Η Δημοτική Αστυνομία θα πραγματοποιεί ελέγχους για την τήρηση των διατάξεων που αφορούν 
στη λειτουργία της εμποροπανήγυρης και ειδικότερα ως προς την κατοχή άδειας, την τήρηση των 
ορίων της θέσης, το είδος των προϊόντων που πωλούνται και τον χρόνο εγκατάστασης και 
αποχώρησης.  
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6. Το τέλος χρήσης κοινοχρήστου χώρου καθορίζεται στο ποσό των σαράντα (40,00€) ανα τ.μ. , με 
μέγιστο  επιτρεπόμενο όριο τα τρία (03) τ.μ. και  
 
7. Οι παραβάτες των ορίων διεξαγωγής της εμποροπανήγυρης θα τιμωρούνται με πρόστιμο διπλάσιο 
του ορισμένου τέλους (άρθρο50  παρ.2 του Ν.4257/2014.)  
 
Σε όσους έχει επιβληθεί πρόστιμο από προηγούμενη συμμετοχή σε εμποροπανήγυρη και δεν έχει 
εξοφληθεί δεν θα χορηγείται νέα άδεια, εάν δεν εξοφληθεί πρώτα το πρόστιμο με όλες τις τυχόν 
προσαυξήσεις.  
 
 

                                                                                     Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
                                                                                                             «ΜΕ  ΕΝΤΟΛΗ» 
                                                                                                 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ 

 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ»  

 
 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ως αρμόδιο όργανο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του 
Ν.3852/2010, καλείται με την παρούσα απόφασή της να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο 
την   επικαιροποίηση – συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 287/2009 τοπικής κανονιστικής απόφασής 
του.   
 

 
Επί του θέματος διεξάγεται διαλογική συζήτηση  ως εξής: 

 
Το θέμα έχει, όπως είπαμε, για την επικαιροποίηση της απόφασης και 
συμπλήρωση της απόφασης  της 287/2009. Η υπηρεσία λοιπόν εισηγείται, δια 

της υπογραφής του κ. Αντιδημάρχου του κ. Ηλιόπουλου, την επικαιροποίηση της απόφασης 
και την συμπλήρωσή της: α) με την προσθήκη της εμποροπανήγυρης κατά την θρησκευτική 
εορτή της Κοιμήσεως Θεοτόκου στην τοπική κοινότητα Λεΐκων στην οποία θα χορηγούνται 
μέχρι 5 άδειες , β) την προσθήκη του όρου στην απόφαση  ¨Η αίτηση υποβάλλεται στον Δήμο 
τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες πριν από την εμποροπανήγυρη¨ και γ) την προσθήκη 
μέγιστου επιτρεπόμενου ορίου κατάληψης τα 3 μέτρα, όχι τα 5 που γράφεται στην εισήγηση, 
έχει γίνει λάθος τυπογραφικό, είναι διορθωμένο στην συνέχεια.  
Συνεπώς την διαμόρφωσης της κανονιστικής απόφασης για την πραγματοποίηση 
εμποροπανηγύρεων  κατά την περίοδο θρησκευτικών εορτών ως αναφέρεται στην συνέχεια 
της εισήγησης με αυτές τις προσθήκες που σας είπα. Δείχνει καθαρά την διαμόρφωση του 
κειμένου.  
Υπάρχει αίτηση των πολιτών εκεί πέρα για να υπάρξουν κάποιοι πάγκοι μικροπωλητών, είναι 
δίκαιο το αίτημα, δεν αυξάνουμε τον αριθμό, παρακαλώ για την έγκριση της εισήγησης της 
υπηρεσίας.  

 
…….. (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 

 
Προσθέτει στα Λαίικα. Υπάρχει αίτηση. 

 
Δεν αλλάζουμε ούτε το αντικείμενο …  
 

 Όχι, όχι δεν αλλάζει το αντικείμενο.  
 
… ότι λέγαμε πριν  … 
 

Ότι ίσχυε πριν με αυτές τις προσθήκες μόνο.  
Υπάρχουνε τοποθετήσεις;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

ΦΩΝΗ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ:   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε Πρόεδρε για να καταλάβω μπαίνουν τα Λαίικα δηλαδή και αλλάζουν τα 
μέτρα, από 5 θα πάμε 3.  
 
Στα Λαίικα. 
 
 Στα Λαίικα. Υπάρχουν αιτήματα είπατε των πολιτών; 
 
Υπάρχουν αιτήματα ναι.  
 
Έχετε τα αιτήματα εσείς;   
 
Δεν τα έχω μαζί, υπάρχει πάντως αίτημα για … 
 
Εμείς μπορούμε να τα έχουμε τα αιτήματα αυτά;  
 
Σίγουρα θα υπάρχουνε στην ….. 
 
 Δεν θα έπρεπε κ. Πρόεδρε να είναι στο φάκελο; 
 
Όχι δεν αφορά το θέμα. 
Στην υπηρεσία πάντως είναι διαθέσιμα.  
 
Ωραία, ωραία. Για άλλες περιοχές υπάρχουν αιτήματα; Ξέρετε;  
 
Όχι, που να ξέρω;  
Λοιπόν ψηφοφορία.  

Η πλειοψηφία υπέρ.  
Οι μειοψηφίες;  
Ομόφωνα. 
 
 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού λαμβάνει υπόψη της  τα προαναφερόμενα, καθώς επίσης 
και τις διατάξεις του άρθρου 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 την επικαιροποίηση της   υπ’ αριθμ. 
287/2009 τοπικής κανονιστικής απόφασής του για την πραγματοποίηση 
εμποροπανηγύρεων κατά την περίοδο θρησκευτικών εορτών και τη συμπλήρωση 
αυτής με: 

α) την προσθήκη της εμποροπανηγύρεως  κατά την θρησκευτική εορτή της 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Τοπική Κοινότητα Λαιΐκων στην οποία θα 
χορηγούνται μέχρι 5 άδειες  

και  

β) την προσθήκη του κάτωθι όρου: «η αίτηση υποβάλλεται στον Δήμο 
τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες πριν από την εμποροπανήγυρη»  

γ) την προσθήκη μέγιστου  επιτρεπόμενου ορίου κατάληψης τα τρία (03,00) τ.μ.,  

σύμφωνα με την από 20-7-2017/Δ.Υ. καταχωρούμενη αναλυτικά  στο ιστορικό της 
απόφασης αυτής εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομία, Οικονομικών & 
Διοικητικών Θεμάτων κ. Ηλιόπουλου Αθανασίου, 
 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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και ειδικότερα  εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας τη διαμόρφωση της 
υπ’ αριθμ. 287/2009 τοπικής κανονιστικής απόφασής του για την πραγματοποίηση 
εμποροπανηγύρεων κατά την περίοδο θρησκευτικών εορτών ως εξής: 
 

«Εγκρίνει την πραγματοποίηση στο Δήμο Καλαμάτας εμποροπανηγύρεων κατά 
τις θρησκευτικές εορτές Αναλήψεως, Αγ. Τριάδος, Μεταμορφώσεως του 
Σωτήρος, Αγίας Παρασκευής, Αγίου Παντελεήμονος ( στην πόλη της Καλαμάτας) 
και Κοιμήσεως της Θεοτόκου ( στην Τ.Κ. Λαιίκων) με τους εξής όρους: 

 
1. Θα χορηγούνται μέχρι 12 άδειες σε μικροπωλητές για τις εμποροπανηγύρεις 
Αναλήψεως & Αγ. Τριάδος   και μέχρι 5 για τις εμποροπανηγύρεις 
Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, Αγίας Παρασκευής, Αγίου Παντελεήμονος  και 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Τ.Κ. Λαιϊκων.  
 
2. Τα επιτρεπόμενα προς πώληση είδη θα είναι : ξυλόγλυπτα, κοσμήματα, 
παραδοσιακά ποτά και γλυκά, είδη θρησκευτικής λατρείας και παιχνίδια  
 
3.  Η αίτηση υποβάλλεται στο Τμήμα  Προσόδων, Περιουσίας και Κοιμητηρίων,  
τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες πριν από την εμποροπανήγυρη  
 
4. Οι χώροι τοποθέτησης των μικροπωλητών θα καθορίζονται με συνεργασία της 
αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου (Τμήμα Προσόδων Περιουσίας και Κοιμητηρίων ) 
και της Δημοτικής Αστυνομίας.  
 
5. Η Δημοτική Αστυνομία θα πραγματοποιεί ελέγχους για την τήρηση των 
διατάξεων που αφορούν στη λειτουργία της εμποροπανήγυρης και ειδικότερα ως 
προς την κατοχή άδειας, την τήρηση των ορίων της θέσης, το είδος των 
προϊόντων που πωλούνται και τον χρόνο εγκατάστασης και αποχώρησης.  
 
6. Το τέλος χρήσης κοινοχρήστου χώρου καθορίζεται στο ποσό των σαράντα 
(40,00€) ανα τ.μ. , με μέγιστο  επιτρεπόμενο όριο τα τρία (03) τ.μ. και  
 
7. Οι παραβάτες των ορίων διεξαγωγής της εμποροπανήγυρης θα τιμωρούνται με 
πρόστιμο διπλάσιο του ορισμένου τέλους (άρθρο50  παρ.2 του Ν.4257/2014.)  
 
Σε όσους έχει επιβληθεί πρόστιμο από προηγούμενη συμμετοχή σε 
εμποροπανήγυρη και δεν έχει εξοφληθεί δεν θα χορηγείται νέα άδεια , εάν δεν 
εξοφληθεί πρώτα το πρόστιμο με όλες τις τυχόν προσαυξήσεις.  

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

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Δημήτριος Δημόπουλος  1. Βεργόπουλος  Δημήτριος 

  2. Θεοφιλόπουλος Ιωάννης 

  3. Καραγιάννης Ανδρέας 
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  4. Μαρινάκης Σαράντος 

  5. Μπάκας Ιωάννης 

  6. Φαββατάς Δημήτριος  

 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 7 Αυγούστου 2017 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 

 


