
Σελίδα 1 από 6 

 

                  ΔΙΟΚΛΗΣ  Α.Ε. 
        ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
   ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
            

Α Π Ο Φ Α Σ Η   ΑΡΙΘ.16 
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΤΗΣ ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε. ΕΤΟΥΣ 2020 

(4ο  Διοικητικό Συμβούλιο της  8ης  Μαΐου  2020) 
(ΘΕΜΑ: 4ο της ημερήσιας διάταξης) 

 
Στην Καλαμάτα σήμερα στις 8 Μαΐου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00΄ 

συνήλθε με τηλεδιάσκεψη (με χρήση του λογισμικού zoom), σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τ. Α’) και της 
υπ’ αριθμ. 40/20930/31-3-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, σε 
συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε., μετά από την 
133/06.05.2020 πρόσκληση με αριθ. 4/2020 του Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα 
στα μέλη του. 

 Συμμετείχαν στην συνεδρίαση από τα τακτικά μέλη του οι κ. 1) Σκοπετέας 
Αναστάσιος, Πρόεδρος, 2) Πολίτης Δημήτριος, Δημοτικοί Σύμβουλοι, 3) Τσώλης 
Πέτρος, Αντιπρόεδρος, 4) Αλεξόπουλος Δημήτριος, 5) Βασιλάκη Γεωργία και 6) 
Ζεμπίλας Ιωάννης, Δημότες.  
Αφού επιτεύχθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κ. Σκοπετέας Αναστάσιος άρχισε 
την συνεδρίαση. Έπειτα εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο το 4ο θέμα της ημερήσιας  
διάταξης «Άρση αναστολής λειτουργίας του Δυτικού Εμπορικού Κέντρου 
Καλαμάτας». 

Η έγγραφη εισήγηση του κ. Προέδρου έχει ως ακολούθως:  
 

 
ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΔΕΚ) 

 
Με τις 10/2020 και 12/2020 αποφάσεις του ΔΣ της Εταιρείας λόγω της πανδημίας 
του COVID 19 από την 11 Μαρτίου ανεστάλη προσωρινά και μέχρι νεωτέρας η 
λειτουργία του Δυτικού Εμπορικού Κέντρου Καλαμάτας  
 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗΣ: ΠΕΜΠΤΗ 14.05.2020 
 

1. Αγορά Ειδών Ελαφράς Βιοτεχνίας Δυτικού Εμπορικού Κέντρου (ΔΕΚ) 
Καλαμάτας 

Α. Κυβερνητικά μέτρα σύμφωνα με το Σχέδιο σταδιακής αποκλιμάκωσης 
περιοριστικών μέτρων ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. 
  
Λιανικό Εμπόριο Βιομηχανικών Ειδών - ειδών ελαφράς Βιοτεχνίας - σε πάγκους και 
αγορές. 

1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

• Ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών τα 5m 
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• Ελάχιστη απόσταση μεταξύ ατόμων (επαγγελματιών και καταναλωτών) τα 
2m. 

• Μέγιστο ποσοστό συμμετοχής το 50% των δραστηριοποιούμενων εμπόρων 
και παραγωγών. 

• Διπλές λαϊκές αγορές προς αποφυγή συνωστισμού  
 

2. Μέτρα Προστασίας 
➢ Σε κάθε πάγκο θα πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχουν είτε απολυμαντικά 

διαλύματα (σε μορφή gel ή μαντηλάκια), είτε αιθυλική αλκοόλη ως πρώτη 
ύλη ή εμφιαλωμένη.  

➢ Ο κάθε μικροπωλητής θα πρέπει υποχρεωτικά να φέρει γάντια ή μάσκα. 
 
 
3. ΟΡΓΑΝΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ 

✓ Γ.Γ. Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτών 
✓ Ελληνική Αστυνομία – Δημοτική Αστυνομία 
✓ Περιφερειακές Ελεγκτικές Υπηρεσίες 
✓ Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) 
✓ Για την επιβολή της τάξεως αρχικά τις 5 πρώτες εβδομάδες από την 

επαναλειτουργία του ΔΕΚ θα γίνει χρήση υπηρεσιών security. 

 
4. Επιβολή κυρώσεων 

Στην Αγορά Ειδών Ελαφράς Βιοτεχνίας του ΔΕΚ Καλαμάτας αναφερόμαστε σε 
μικροπωλητές στους οποίους έχει παραχωρηθεί χώρος 12,5 τ.μ. για εκμετάλλευση 
(επιχειρήσεις έως 20 τ.μ.) 

▪ 1η παράβαση : Πρόστιμο 2.000 €  και αναστολή λειτουργίας 15 ημερών. 
▪ 2η παράβαση: Πρόστιμο 4.000 € και αναστολή λειτουργίας 30 ημερών 

Β. Πρόσθετα Διοικητικά Μέτρα Αγορά Ειδών Ελαφράς Βιοτεχνίας του ΔΕΚ 
➢ Η αγορά θα διενεργείται μια φορά την εβδομάδα – κάθε Πέμπτη – και θα 

συμμετέχουν εναλλάξ οι μισοί μικροπωλητές κάθε φορά. 
➢ Επαναχάραξη 13 θέσεων μικροπωλητών (12,5m2 η καθεμιά)  
➢ Κατάργηση παραχώρησης διπλών θέσεων σε μικροπωλητές 
➢ Κατάργηση θέσεων από τις στοές για την αποφυγή συνωστισμού 
➢ Στην αγορά δικαιούνται να συμμετέχουν οι επαγγελματίες πωλητές κάτοχοι 

σχετικών αδειών και η φυσική παρουσία τους είναι υποχρεωτική. 
Σε έκτακτες και μόνο περιπτώσεις επιτρέπεται η προσωρινή αναπλήρωση 
από άτομα πρώτου βαθμού συγγενείας του πωλητή (μόνο ένας κάθε φορά). 

➢ Σε περίπτωση απουσίας μικροπωλητή η θέση του παραμένει κενή και 
απαγορεύεται ρητά η κατάληψη – πλήρωση της θέσεως του από άλλο 
μικροπωλητή  

➢ ΡΗΤΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 
➢ Η τοποθέτηση των 25 αδειούχων μικροπωλητών ανά θέση θα γίνει σύμφωνα 

με τον παρακάτω πίνακα. 
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  1η   ΕΒΔΟΜΑΔΑ 2η  ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

Αρ. 
θέσεως 

Ονοματεπώνυμο αδειούχου 
μικροπωλητή 

Ονοματεπώνυμο αδειούχου 
μικροπωλητή 

1 ΜΠΑΤΖΑΛΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΑΒΟΥΡΙΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

2 ΛΥΚΟΥΣΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΒΡΑΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

3 ΠΙΠΕΡΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΠΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

4 ΑΓΟΡΓΙΑΝΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥΡΗ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ 

5 ΜΠΑΤΖΑΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΠΑΤΖΑΛΗΣ ΦΩΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

6 ΠΟΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΡΒΙΣΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

7 ΔΡΟΥΣΚΑ  ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΤΖΑΛΗ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

8 ΤΣΕΛΙΟΥ ΚΙΚΗ ΔΕΡΒΙΣΗΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ 

9 ΠΙΠΕΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ  ΔΕΡΒΙΣΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 

10 ΚΑΤΣΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ  ΠΑΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

11 ΤΣΟΥΤΣΟΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜ. ΘΕΟΔ ΤΣΕΛΙΟΣ  ΜΙΧΑΛΗΣ 

12 ΜΕΛΑ  ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΤΟΥΡΤΟΥΡΑ ΙΩΑΝΝΑ 

13 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ   

 
2. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΔΕΚ 

Α. Κυβερνητικά μέτρα σύμφωνα με το Σχέδιο σταδιακής αποκλιμάκωσης 
περιοριστικών μέτρων ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. 
 
Άνοιγμα από Δευτέρα 11.05.2020 
Αφορά επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου (λοιπές κατηγορίες). 
Πρόκειται για το σύνολο σχεδόν των καταστημάτων του ΔΕΚ 

1. Κανόνες λειτουργίας  
➢ Για καταστήματα έως 25 m2: μέγιστος αριθμός ατόμων 4 (πωλητές και 

πελάτες) 
➢ Για καταστήματα έως 50 m2: μέγιστος αριθμός ατόμων 7 (πωλητές και 

πελάτες) 
➢ Τήρηση απόστασης 2 μέτρων μεταξύ των ατόμων. 

 
2. Μέτρα Προστασίας 

➢ Σε κάθε πάγκο θα πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχουν είτε απολυμαντικά 
διαλύματα (σε μορφή gel ή μαντηλάκια), είτε αιθυλική αλκοόλη ως πρώτη 
ύλη ή εμφιαλωμένη.  

➢ Ο κάθε μικροπωλητής θα πρέπει υποχρεωτικά να φέρει γάντια ή μάσκα. 
 
 

3. ΟΡΓΑΝΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ 
✓ Γ.Γ. Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτών 
✓ Ελληνική Αστυνομία – Δημοτική Αστυνομία 
✓ Περιφερειακές Ελεγκτικές Υπηρεσίες 
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✓ Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) 

  
4. ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ  

Τα καταστήματα του ΔΕΚ έχουν επιφάνεια έως 100 τ.μ. το ανώτερο και στους 
παραβάτες – επαγγελματίες προβλέπονται οι κάτωθι κυρώσεις:  
1η παράβαση: Πρόστιμο 3.000– 15.000 €  και αναστολή λειτουργίας 15 ημερών. 
2η παράβαση: Πρόστιμο 6.000 – 30.000 € και αναστολή λειτουργίας 30 ημερών 
 
Β. Πρόσθετα Διοικητικά Μέτρα λειτουργίας καταστημάτων του ΔΕΚ 
 Σε 24 καταστήματα του ΔΕΚ έχει επιτραπεί έναντι αμοιβής η παραχώρηση χρήσης 
επιφανείας 5 τ.μ. στην  πρόσοψη του καταστήματος, προκειμένου να εκτίθενται 
προϊόντα προς πώληση την ημέρα διεξαγωγής της αγοράς ειδών ελαφράς 
βιοτεχνίας. 
Προκειμένου να τηρηθούν στο ακέραιο τα προαναφερόμενα μέτρα και να τηρούνται 
οι αποστάσεις ασφαλείας , προτείνεται κατά περίπτωση  

➢ είτε να συνεχιστεί η παραχώρηση της επιφάνειας των 5 τ.μ. 
➢ είτε να παραχωρείται ο χώρος εναλλάξ 
➢ είτε να παραχωρείται μισή επιφάνεια 2,5 τ.μ. 

Αναστάσιος Σκοπετέας 
Πρόεδρος ΔΣ» 
 

 
  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ανέγνωσε την έγγραφη εισήγησή του και το Δ.Σ., αφού 
άκουσε την εισήγησή του και μετά από διαλογική συζήτηση, 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Όσον αφορά στην λειτουργία της αγοράς ειδών ελαφράς βιοτεχνίας του 
Δυτικού Εμπορικού Κέντρου εγκρίνει την επαναλειτουργία αυτής από την 
Πέμπτη 14.05.2020 και για κάθε Πέμπτη και πάντοτε σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις και κυβερνητικές αποφάσεις και αποφασίζει για τους 
αδειούχους μικροπωλητές τα εξής:  

 
➢ Η αγορά θα διενεργείται μια φορά την εβδομάδα – κάθε Πέμπτη – και θα 

συμμετέχουν εναλλάξ οι μισοί μικροπωλητές κάθε φορά. 
➢ Επαναχάραξη 13 θέσεων μικροπωλητών (12,5m2 η καθεμιά)  
➢ Κατάργηση παραχώρησης διπλών θέσεων σε μικροπωλητές 
➢ Κατάργηση θέσεων από τις στοές για την αποφυγή συνωστισμού 
➢ Στην αγορά δικαιούνται να συμμετέχουν οι επαγγελματίες πωλητές κάτοχοι 

σχετικών αδειών και η φυσική παρουσία τους είναι υποχρεωτική. 
Σε έκτακτες και μόνο περιπτώσεις επιτρέπεται η προσωρινή αναπλήρωση 
από άτομα πρώτου βαθμού συγγενείας του πωλητή (μόνο ένας κάθε φορά). 

➢ Σε περίπτωση απουσίας μικροπωλητή η θέση του παραμένει κενή και 
απαγορεύεται ρητά η κατάληψη – πλήρωση της θέσεως του από άλλο 
μικροπωλητή  
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➢ ΡΗΤΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 
➢ Η τοποθέτηση των 25 αδειούχων μικροπωλητών ανά θέση θα γίνει σύμφωνα 

με τον παρακάτω πίνακα. 

  1η   ΕΒΔΟΜΑΔΑ 2η  ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

Αρ. 
θέσεως 

Ονοματεπώνυμο αδειούχου 
μικροπωλητή 

Ονοματεπώνυμο αδειούχου 
μικροπωλητή 

1 ΜΠΑΤΖΑΛΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΑΒΟΥΡΙΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

2 ΛΥΚΟΥΣΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΒΡΑΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

3 ΠΙΠΕΡΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΠΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

4 ΑΓΟΡΓΙΑΝΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥΡΗ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ 

5 ΜΠΑΤΖΑΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΠΑΤΖΑΛΗΣ ΦΩΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

6 ΠΟΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΡΒΙΣΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

7 ΔΡΟΥΣΚΑ  ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΤΖΑΛΗ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

8 ΤΣΕΛΙΟΥ ΚΙΚΗ ΔΕΡΒΙΣΗΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ 

9 ΠΙΠΕΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ  ΔΕΡΒΙΣΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 

10 ΚΑΤΣΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ  ΠΑΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

11 ΤΣΟΥΤΣΟΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜ. ΘΕΟΔ ΤΣΕΛΙΟΣ  ΜΙΧΑΛΗΣ 

12 ΜΕΛΑ  ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΤΟΥΡΤΟΥΡΑ ΙΩΑΝΝΑ 

13 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ   

 

 
2. Όσον αφορά στην λειτουργία των καταστημάτων του Δυτικού Εμπορικού 

Κέντρου εγκρίνει την επαναλειτουργία αυτών από την Δευτέρα 11.05.2020 και 
πάντοτε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και κυβερνητικές αποφάσεις και 
αποφασίζει για τους μισθωτές των εν λόγω καταστημάτων τα εξής:  
 

Στα 24 καταστήματα του ΔΕΚ που έχει επιτραπεί έναντι αμοιβής η 
παραχώρηση χρήσης επιφανείας 5 τ.μ. στην πρόσοψη του καταστήματος, 
προκειμένου να εκτίθενται προϊόντα προς πώληση την ημέρα διεξαγωγής της 
αγοράς ειδών ελαφράς βιοτεχνίας και προκειμένου να τηρηθούν στο ακέραιο τα 
κυβερνητικά μέτρα και να τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας, αποφασίζεται  κατά 
περίπτωση: 

➢ είτε να συνεχιστεί η παραχώρηση της επιφάνειας των 5 τ.μ. 
➢ είτε να παραχωρείται ο χώρος εναλλάξ 
➢ είτε να παραχωρείται μισή επιφάνεια 2,5 τ.μ. 

 
3. Αποφασίζει να κοινοποιηθεί η απόφαση αυτή στον κ. Δήμαρχο Καλαμάτας, 

στην Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας, στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών 
Καλαμάτας, στην Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας Δήμου Καλαμάτας, στην Γ.Γ. 
Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτών, στις Περιφερειακές Ελεγκτικές 
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Υπηρεσίες, στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) καθώς και σε κάθε άλλο 
αρμόδιο Όργανο.  

 
4. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για τις παραπέρα νόμιμες ενέργειες. 

 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο πρακτικό στο 

σύνολό του υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
 
 
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΣΚΟΠΕΤΕΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ   1. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

2. ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 
3. ΖΕΜΠΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
4. ΠΟΛΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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