
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5fbcfa28f236cbeec2aaf538 στις 25/11/20 10:32
Πρακτικά Οικονομικής Επιτροπής     1

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   46/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ   565/2020

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 18η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, συνέρχεται 
στην 46η/2020 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ 
αριθμ. πρωτ.  74035/13-11-2020 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με 
το νόμο. 

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται 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 των υπ’ αριθμ. 40/20930/31-3-2020 και 163/33282/29-5-2020 εγκυκλίων του Υπουργείου 
Εσωτερικών και συμμετέχουν σε αυτή ο κ. Φάβας Γεώργιος, Αντιδήμαρχος Καλαμάτας, 
Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και από τα τακτικά μέλη του Σώματος οι κ.κ.  1) 
Κοσμόπουλος Βασίλειος, 2) Μαρινάκης Σαράντος, 3) Μπάκας Ιωάννης, 4) Μπασακίδης 
Νικόλαος και 5) Τζαμουράνης Βασίλειος.

Δεν συμμετέχουν αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Αλειφέρη Καραθανάση 
Ελένη, 2) Λιάππας Λεωνίδας και 3) Πολίτης Δημήτριος. 

Στη συνεδρίαση συμμετέχουν τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. 
Δρούγας Παντελής, Οικονομάκου Μαρία και Αγγελής Αναστάσιος (αποχώρηση στην υπ’ 
αριθμ. 571 απόφαση), αναπληρώνοντας τα τακτικά μέλη κ.κ.  Πολίτη Δημήτριο, Λιάππα 
Λεωνίδα και Αλειφέρη Καραθανάση Ελένη, αντίστοιχα. 

Επίσης στη συνεδρίαση κλήθηκαν Πρόεδροι Συμβουλίων Κοινοτήτων και Πρόεδροι 
Κοινοτήτων, επειδή στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα που αφορούν στις εν λόγω 
Κοινότητες και απ’ αυτούς:
 Συμμετέχει  λόγω απουσίας του Προέδρου του Συμβουλίου της Κοινότητας Καλαμάτας κ. 

Λύρα Παναγιώτη, η αναπληρώτρια αυτού κα Μπάμπαλη Αικατερίνη. 
 Δεν συμμετέχουν:

- Οι Πρόεδροι Συμβουλίων Κοινοτήτων: 1) Αιθαίας κ. Σπυρόπουλος Ευάγγελος, 2) 
Αντικαλάμου κ. Βεργόπουλος Δημήτριος, 3) Άριος κ. Κωστόπουλος Γρηγόριος, 4) 
Αρφαρών κ. Ματθαίος Αριστοτέλης, 5)  Μ. Μαντίνειας κα Χρονοπούλου Μαρία και 6)  
Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης. 

- Οι Πρόεδροι Κοινοτήτων: 1) Λαδά κ. Αντωνόπουλος Μιχαήλ και 2) Πολιανής κ. 
Μουτσιούλας Ιωάννης. 

Στη συνεδρίαση επίσης συμμετέχουν ο κ. Δήμαρχος, το τακτικό μέλος κ. Λιάππας Λεωνίδας 
(προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 561 απόφαση και αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 566 απόφαση), ο 
δημοτικός σύμβουλος κ. Καραγιάννης Ανδρέας (προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 565 απόφαση 
και αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 571 απόφαση) και ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της 
Επιχείρησης του Δήμου κ. Φερετζάκης Γεώργιος.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης.  
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
με τίτλο :

Καθορισμός δημοτικών τελών 2021.

Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 72942/10-11-2020  σχετική εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομίας, 
Δημοτικής Περιουσίας και Πρόνοιας κ. Μαρινάκη Σαράντου, αναλυτικά έχει ως εξής:

Θέμα: Καθορισμός Δημοτικών τελών οικ. έτους 2021

                                Έχοντας υπόψη :
 Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010
 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010
 Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010
 Τις διατάξεις του  Ν. 1080/80, όπως συμπληρώθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα.
 Τις διατάξεις του Νόμου 2946/2001 και την ΚΥΑ 52138/25-11-2003 (ΦΕΚ1788/2-12-03) όπως 

συμπληρώθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα.
 Τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 1 του Ν. 3431/2006, όπως συμπληρώθηκαν και ισχύουν 

μέχρι σήμερα.
 Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ΑΝ 582/68, όπως συμπληρώθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα.
 Τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του ΒΔ της 24/9-20/10/1958, όπως συμπληρώθηκαν και 

ισχύουν μέχρι σήμερα
 Την αρ. 23/2012 Απόφαση Δ.Σ. με την οποία επανακαθορίστηκαν οι τιμές του Τέλους 

καθαριότητας και φωτισμού.
 Την αρ. 145/2011 Απόφαση Δ.Σ. με την οποία καθορίστηκε ο Φόρος Ηλεκτροδοτούμενων 

Χώρων.
 Την υπ’ αρ. 52/2011 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου με την οποία καθορίστηκαν τα τέλη 

Κοινοχρήστων Χώρων και τα τέλη Διαφήμισης.
 Την  αριθμ. 75/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για μείωση των δημοτικών τελών.
 Την αριθμ. 51/2011 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου με την οποία καθορίστηκαν τα τέλη 

διέλευσης.
 Τις Αποφάσεις Δ.Σ. 53/2011, 225/2013,213/2015 και 434/2015 με τις οποίες καθορίστηκαν τα 

τέλη νεκροταφείων.
 Την αριθμ. 344/2014 Απόφαση Δ.Σ. όπως τροποποιήθηκε με την 547/2015 όμοια Απόφαση.
 Την αριθμ. 543/2010 Γενική Κανονιστική Απόφαση Δ.Σ. για τη χρήση Κ.Χ.  όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα.
 Την αριθμ. 560/2019 Απόφαση Δ.Σ. με την οποία καθορίστηκαν τα δημοτικά τέλη για το έτος 

2020.
 Την αριθμ. 315/2017 Απόφαση Δ.Σ. « Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Κεντρικού 

Κοιμητηρίου Καλαμάτας».
 Την αριθμ. 511/2017 Απόφαση Δ.Σ. «Κανονισμός Λειτουργίας Κοιμητηρίων  Ημιαστικών 

Περιοχών, Τοπικών Κοινοτήτων και Οικισμών Δήμου Καλαμάτας».
 Τις διατάξεις του Ν. 4483/17 (ΦΕΚ 107/31.07.2017 τεύχος Α') «Ρυθμίσεις σχετικές με την 

οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α.»
 Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') : Μεταρρύθμιση του 

θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της 
Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα 
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας 
των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των 
αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις 
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις."
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                                                          Εισηγούμαστε :
           Τον καθορισμό των Δημοτικών τελών οικ. έτους 2021 ως εξής:

                  Α) ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (Κ.Χ.)

Α1. Οικοδομικών εργασιών: Αίτηση υποβάλλεται στην Δ/νση Τεχν. Υπηρ.– Τμήμα Συγκοινωνιών, 
Κυκλοφορίας & Σήμανσης Διοικητικής Υποστήριξης & Αδειών  γραφ. 204 -2ος όροφ. Τηλ. 2721360889 
e-mail: p.zannis@kalamata.gr

ΕΙΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Φορτοεκφόρτωση βαρέων αντικειμένων 
χωρίς διακοπή της κυκλοφορίας

10,00€/ώρα έως 2 ώρες

Πέραν των 2 ωρών διπλασιασμός του τέλους

Φορτοεκφόρτωση βαρέων αντικειμένων 
με διακοπή της κυκλοφορίας

20,00€/ώρα έως 2 ώρες

Πέραν των 2 ωρών διπλασιασμός του τέλους

Τοποθέτηση κάδου συλλογής και 
απόρριψης οικ. Υλικών στο  
διαμορφωμένο πεζοδρόμιο ή στο 
οδόστρωμα

 10,00€/τ.μ./για την 1η εβδομάδα

 20,00€/τ.μ./ για την  2η εβδομάδα και για κάθε 
εβδομάδα μετέπειτα  20,00€/τ.μ./ ανά εβδομάδα. 

Κατάληψη θέσεων ελεγχόμενης 
στάθμευσης για εκτέλεση οικοδομικών 
εργασιών ή τοποθέτηση κάδου συλλογής 
και απόρριψης οικοδομικών υλικών

30,00€ / θέση /ημέρα

Εκτέλεση κάθε είδους οικοδομικών 
εργασιών σε οδόστρωμα, διαμορφωμένα 
πεζοδρόμια και πλατείες, με υποχρέωση 
πλήρους αποκατάστασης

7,00€/τ.μ./ μήνα

Μακροχρόνια κατάληψη κοινόχρηστου 
χώρου με την τοποθέτηση περιφράξεων 
σε διατηρητέα κτίρια

2,50€/τ.μ./μήνα

   
Α.2  Τοποθέτησης εμπορευμάτων-Αίτηση υποβάλλεται στην Δ/νση Οικον.– Τμήμα Προσόδων 
Περιουσίας & Κοιμητηρίων γρ. 121 -1ος όροφ. 2721360842 e-mail:m.attia@kalamata.gr
 

α/α Ετήσια τιμή /τ.μ/ Είδος-Κατηγορία

1 45,00€ Καταστήματα κάθε είδους

Α.3.Κατάληψης Κ.Χ.Περιπτέρων: Αίτηση υποβάλλεται στην Δ/νση Δημ. Αστυνομίας - Τμήμα 
Ελέγχων και Αδειοδοτήσεων. γρ. 001-ισόγειο. Τηλ. 2721360862 email: p.karalis@kalamata.gr

α/α ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΕΛΟΣ

1 ≤6,50 τ.μ. 20,00 €/τμ/ έτος

2 6,51τ.μ. έως 10,00τ.μ. 50,00€/ τμ/ έτος

ΚOΥΒΟΥΚΛΙΟ ΤΕΛΟΣ

100,00 €/τμ/έτος

Α.4 Τέλη κατάληψης πεζοδρομίων, οδών, πλατειών και κοινόχρηστων στοών της πόλης, των 
οποίων επιτρέπεται η χρήση για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων- Αίτηση υποβάλλεται στην 
Δ/νση Οικονομικών– Τμήμα Προσόδων, Περιουσίας & Κοιμητηρίων γρ. 121 -1ος όροφ. Τηλ 
2721360842 e-mail: m.attia@kalamata.gr
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  Α)   Καλαμάτα

α/α Τιμή/τ.μ./Έτος Περιοχές

1 40,00€ Περιοχή πλατείας Βασ. Γεωργίου και οδοί Κροντήρη και Φραντζή 
(στο τμήμα τους που έχουν ‘‘πρόσωπο’’ στην πλατεία)

2 30,00€
Περιοχή Ιστορικού Κέντρου  Η περιοχή που περικλείεται από τις 
οδούς (εκατέρωθεν)  Υπαπαντής, Τζάνε, Σπάρτης, Νέδοντος, και 23ης 
Μαρτίου και Πεζόδρομοι Ιατροπούλου και Αντωνοπούλου.

3 25,00€

Περιοχή ευρύτερου Κέντρου:

Οδοί: Αριστομένους (νότια της Φραντζή), Βαλαωρίτου & Πλ. 
Ταξιαρχών, Βασ. Γεωργίου, Δαγρέ, Μητροπέτροβα,  Νέδοντος (νότια 
της 23ης Μαρτίου), Σιδ. Σταθμού και Πλ. Σιδ. Σταθμού, Φαρών (νότια 
της Β. Κων/νου), Φραντζή (εκτός του τμήματος που έχει ‘‘πρόσωπο’’ 
στην πλ. Βασ. Γεωργίου), Χρ. Κουμάντου, Κ. Κουτουμάνου, Στοά 
Λόντου και πεζόδρομος Πανταζοπούλου., πλατεία Μαυρομιχάλη                                                                            

4 23,00€ Περιοχές Παραλίας και Μαρίνας: Οδοί Ναυαρίνου, Ποσειδώνος και 
Σαλαμίνος

5 20,00€

Περιοχές Κεντρικών δρόμων Καλαμάτας:

Οδοί: Αθηνών, Ακρίτα, Αρτέμιδος, Αύρας, Ηρώων, Ηρώων 
Πολυτεχνείου, Κ. Κουτουμάνου, Λακωνικής, Λυκούργου, 
Μακεδονίας, Μαυρομιχάλη, Μπουλούκου, Πανταζοπούλου, Σπάρτης, 
Φαρών (βόρεια της Β. Κων/νου), Ψαρών             

6 15,00€ Υπόλοιπες περιοχές Καλαμάτας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Σε περίπτωση που ένα κατάστημα καταλαμβάνει Κοινόχρηστο Χώρο σε 
περισσότερες από μια περιοχή, ισχύει για το σύνολο των τ.μ. κατάληψης η υψηλότερη τιμή.

 Β)  Δημοτικές &Τοπικές 
Κοινότητες

Επιφάνεια Κατάληψης Τέλος

≤100τ.μ. Δωρεάν

≥100τ.μ. 5€/τ.μ. το χρόνο 

Α.5.Χρήση πλατειών για την διενέργεια εκδηλώσεων- Αίτηση υποβάλλεται στην Δ/νση 
Οικονομικών –Τμήμα Προσόδων, Περιουσίας & Κοιμητηρίων γρ. 121 -1ος όροφ.  Τηλ.  2721360842 e-
mail: m.attia@kalamata.gr
 

α/α ΘΕΣΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΕΛΟΣ

Μέχρι 3 ώρες 200,00€.1 Στην πόλη της Καλαμάτας,
με χρήση ηλεκτρικού ρεύματος, υπό 
την επίβλεψη ηλεκτρολόγου του Δήμου Πέραν των 3 ωρών 200,00€/ ώρα

2 Στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες, 
με χρήση ρεύματος, υπό την επίβλεψη 
ηλεκτρολόγου του Δήμου ή εργολάβου 
συντήρησης

Μέχρι 3 ώρες 100,00€

Πέραν των 3 ωρών 100,00€ /ώρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Απαλλάσσονται για την χρήση πλατειών για διενέργεια εκδηλώσεων από νομικά 
πρόσωπα ή οντότητες με σκοπό μη κερδοσκοπικό καθώς και από  οργανώσεις και  κοινωνικούς 
φορείς, με την προϋπόθεση την εξυπηρέτηση του κοινού συμφέροντος, με ρητή απαγόρευση 
παράλληλης διαφήμισης προϊόντων, έπειτα από σχετική Απόφαση. (Απαγορεύεται η κατά 

mailto:k.kalidoni@kalamata.gr
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οποιοδήποτε τρόπο παραχώρηση του δικαιώματος αυτού σε τρίτους). 

Α.6 Τέλη χρήσης Αιγιαλού και παραλίας

Χρέωση: 
α/α Τέλος Τιμή/έτος

1 Από την δυτική όχθη του ποταμού Άριος έως τα 
όρια με τον Δήμο Μεσσήνης 08,00€/τ.μ.

2 Υπόλοιπη παραλιακή ζώνη του Δήμου 11,00€ /τ.μ.

Α.7 Διέλευσης: Αίτηση υποβάλλεται στην Δ/νση Τεχν. Υπηρ. -Τμήμα Εκτέλεσης Έργων & Αυτ/σιας γρ. 
2.17-2ος όροφ. Τηλ.2721360875 e-mail: v.chronop@kalamata.gr

i. Εφάπαξ τέλη διέλευσης τομής
α/α Τέλος Τιμή

1 Εφάπαξ τέλος διέλευσης 406,95€/ χιλιόμετρο διέλευσης τομής

2 Εφάπαξ τέλος εγκατάστασης ευκολίας 
επί του εδάφους 244,17€/ ευκολία

ii.  Τέλη Χρήσης Δικαιωµάτων Διέλευσης Τα τέλη χρήσης διέλευσης υπολογίζονται µε βάση τα 
χιλιόµετρα όδευσης ως εξής: Μοναδιαίο ετήσιο τέλος σε € ανά χιλιόµετρο ανά έτος] = (Μέσος 
Αντικειµενικός Προσδιορισµός Αξιών Ακινήτων(ΑΠΑΑ) Τοπικού Διαµερίσµατος ή Δήµου [σε 
€/µ2/έτος] * 0,175) .

α/α ΖΩΝΕΣ Μέσος Αντικειμενικός 
Προσδιορισµός Αξιών Ακινήτων

1 Καλαμάτας 1.056,25 €

2 Tοπικών Κοινοτήτων πρ. Καποδιστριακού 
Δήμου Καλαμάτας 762,00 €

3 Δημ. Ενότητας  Άριος 725,00 €
4 Δημ. Ενότητας  Αρφαρών 543,75 €
5 Δημ. Ενότητας  Θουρίας 658,33 €

Α.8. Τέλος χρήσης εδάφους κοινοχρήστων χώρων από Α.Ε. -Οργανισμούς – Τράπεζες
Αίτηση υποβάλλεται στην Δ/νση Τεχν. Υπηρ. -Τμήμα. Εκτέλεσης έργων & Αυτεπιστασίας γρ. 2.17-2ος 
όροφ.  Τηλ. 2721360875 e-mail: v.chronop@kalamata.gr

α/α Είδος Καλαμάτα Δημοτικές & Τοπικές 
Κοινότητες

1 Αυτόµατες  Ταµειολογιστικές 
Μηχανές (ΑΤΜ) 1.000,00 /έτος 100,00 €/έτος

2 Ταχυδροµικά κιβώτια 100,00€/έτος/κιβώτιο 100,00€/έτος/κιβώτιο

Α.9 Εκθέσεις και διαφημίσεις προϊόντων περιορισμένης διάρκειας σε Κ.Χ.: πεζοδρόμια 
πεζοδρόμους και πλατείες  καθώς και για εκδηλώσεις εγκαινίων καταστημάτων– Αίτηση 
υποβάλλεται στην Δ/νση Οικονομικών– Τμήμα Προσόδων, Περιουσίας & Κοιμητηρίων γρ. 121 -1ος 
όροφ.  Τηλ.  2721360842 e-mail: m.attia@kalamata.gr

α/α Κατάληψη ΧΡΟΝ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΕΛΟΣ
1 ≤100 τ.μ. Ημέρα 20,00€ /τ.μ.
2 >100 τ.μ. Ημέρα 50,00€/τ.μ.

Α.10 Χρήση Κ.Χ.από Μικροπωλητές- Αίτηση υποβάλλεται στην Δ/νση Οικονομικών–Τμήμα 

mailto:v.chronop@kalamata.gr
mailto:v.chronop@kalamata.gr
mailto:k.kalidoni@kalamata.gr
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Προσόδων, Περιουσίας & Κοιμητηρίων γρ. 121 -1ος όροφ.  Τηλ.  2721360842
e-mail: m.attia@kalamata.gr

50€/ τ.μ./μήνα
Για αυτούς που ασκούν το επάγγελμα των στάσιμων και πλανόδιων 
μικροπωλητών καθώς μικροπωλητών παραδοσιακών προϊόντων (κάστανα, 
καλαμπόκι κλπ) και για χρήση έως 2τ.μ.

Α.11 Άλλες περιπτώσεις χρήσης Κ.Χ. Αίτηση υποβάλλεται στην Δ/νση Οικονομικών–Τμήμα 
Προσόδων, Περιουσίας & Κοιμητηρίων γρ. 121 -1ος όροφ. Τηλ.  2721360842 e-mail: 
m.attia@kalamata.gr

1 100,00€/τ.μ./χρόνο Συγκροτήματα αντλιών βενζίνης

 Β. ΤΕΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Αίτηση υποβάλλεται στην Δ/νση Οικονομικών–Τμήμα Προσόδων, 
Περιουσίας   & Κοιμητηρίων γρ. 121 -1ος όροφ.Τηλ, 2721360739 e-mail: s.mpourika@kalamata.gr

α/α ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΟΣΟ

1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α’      
Διαφημίσεις που αναγράφονται ή αναρτώνται ή επικολλούνται 0,37€/τμ την εβδομάδα

2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β’

α. Διαφημίσεις σε ηλεκτρονικές εφημερίδες ή κάθε είδους 
ηλεκτρονικό και οπτικοακουστικό τρόπο 73,37 €/τμ το χρόνο

 β. Για φωτεινές, μη φωτεινές ή φωτιζόμενες 29,35 €/τμ το χρόνο

3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ’

α. Διαφημίσεις σε κάθε είδους οχήματα δημόσιας χρήσεως  
εντός ή στην επιφάνεια αυτών

Τέλος 0,50 €/τμ το μήνα. 
διαστάσεων μέχρι 0,30  

επί 0,50 εκατοστόμετρα .

β. Διαφημίσεις που προβάλλουν τόσο στον εσωτερικό χώρο όσο 
και στην εξωτερική τους επιφάνεια τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ 
Αστικών Γραμμών Καλαμάτας

Τέλος 150,00€ το χρόνο 
για κάθε ιδιοκτησία 

ανεξάρτητα  από τα τ.μ 
που χρησιμοποιούν.

4 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ’

α. Για διαφημίσεις που εντάσσονται στην κατηγορία Δ’ ισχύουν ως προς το τέλος τα  
προβλεπόμενα κάθε φορά από το Νόμο και τις Υπουργικές Αποφάσεις.

β. Ειδικά  για περιπτώσεις διαφημίσεων σε κάθε είδους 
οχήματα ιδιωτικής χρήσεως  εντός ή στην επιφάνεια 
αυτών.
 

Τέλος 2% επί της δαπάνης που 
καταβλήθηκε

για τη διενέργεια της διαφήμισης, 
με βάση φορ. στοιχείο που πρέπει 
να εκδίδεται για κάθε περίπτωση

                                                     Γ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (Δ.Τ.)

 Στο Δήμο Καλαμάτας για το έτος 2020 ισχύει η 560/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η 
οποία ορίζει τα εξής, όσο αφορά τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού:

                         1ος ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
                          Οικίες, κοινόχρηστοι χώροι οικιών και βοηθητικοί χώροι (αποθήκες, χώροι στάθμευσης)

ΟΙΚΙΕΣ

mailto:k.kalidoni@kalamata.gr
mailto:s.mpourika@kalamata.gr
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ΚΑΛΑΜΑΤΑ Α’ ΖΩΝΗ
1,57

ΚΑΛΑΜΑΤΑ Β’ ΖΩΝΗ
0,95

ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΣ
ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ
ΒΕΡΓΑ
ΘΟΥΡΙΑ
ΛΕΪΚΑ
Μ. ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ
ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑ-ΒΙ.ΠΕ.
ΑΡΙΣ
ΑΡΦΑΡΑ

0,95

ΑΛΑΓΟΝΙΑ
ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ
ΕΛΑΙΟΧΩΡΙ
ΛΑΔΑ
ΚΑΡΒΕΛΙ
ΝΕΔΟΥΣΑ 
ΠΗΓΕΣ

ΑΠΑΛΛΑΓΗ
για το έτος 2020

ΛΟΙΠΑ ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 0,70

                             

 2ος ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς,  μη κερδοσκοπικούς 
και φιλανθρωπικούς σκοπούς

Για το σύνολο του Δήμου 1,59€

                          
3ος ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Ακίνητα που χρησιμοποιούνται για την άσκηση πάσης φύσης  

οικονομικής δραστηριότητας 

                                     Στεγασμένες επαγγελματικές στέγες (καταστήματα –γραφεία κ.λ.π. )
 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ Α’  ΖΩΝΗ
2,16

ΚΑΛΑΜΑΤΑ Β’  ΖΩΝΗ
1,70

ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΣ
ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ
ΒΕΡΓΑ
ΘΟΥΡΙΑ
ΛΕΪΚΑ
Μ. ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ
ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑ-ΒΙ.ΠΕ.
ΑΡΙΣ
ΑΡΦΑΡΑ

1,27

ΑΛΑΓΟΝΙΑ
ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ
ΕΛΑΙΟΧΩΡΙ
ΛΑΔΑ

ΑΠΑΛΛΑΓΗ
για το έτος 2020

Η  απαλλαγή χορηγείται λόγω των πλημμυρών έτους 
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ΚΑΡΒΕΛΙ
ΝΕΔΟΥΣΑ 
ΠΗΓΕΣ

2018

ΛΟΙΠΑ ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 0,50

3.1 ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ στεγασμένες επαγγελματικές στέγες με αυξημένο όγκο απορριμμάτων   
Ειδικότερα: 

 Για το σύνολο του Δήμου S/M, πολυκ/τα, εµπ.κέντρα επιφάνειας µέχρι 500 
τ.µ.  2,77€

Για το σύνολο του Δήμου S/M, πολυκ/τα, εµπ. κέντρα επιφανείας άνω των 
500 τ.µ. 4,85€

  3.2 ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ μη στεγασμένοι επαγγελματικοί  χώροι με αυξημένο όγκο 
απορριμμάτων 

ΤΙΜΗ ανά 
τ.μ./έτος

Μη στεγασµένοι χώροι καταστηµάτων –
επαγγελματικών χώρων     Α’  Ζώνης Κατ/των  1,72€

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Μη στεγασµένοι χώροι καταστηµάτων –
επαγγελματικών χώρων  υπόλοιπη περιοχή 
Καλαμαάτας

1,27€

ΥΠΟΛΟΙΠΟΣ ΔΗΜΟΣ Λοιποί µη στεγασµένοι χώροι για το σύνολο του 
Δήμου 0,97€

Στα παραλιακά καταστήματα, (Α ΖΩΝΗ) λόγω εποχιακής χρήσης, τα Δ.Τ. και ο Φ.Η.Χ. μη 
στεγασµένων χώρων, επιβάλλονται αναλογικά για χρονικό διάστημα έξι (06)  μηνών.  

            Δ. ΦΟΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ (Φ.Η.Χ.)
Επιβάλλεται ΦΗΧ σε όλα τα ηλεκ/να κτίσµατα που ευρίσκονται στην περιφέρεια του Καλλικρατικού 
Δήµου Καλαµάτας. 
Ο ΦΗΧ ορίζεται στο ποσό των  0,26€ / τ.µ. Ετησίως.
Οι  Κοινότητες Αλαγονίας Αρτεμισίας, Ελαιοχωρίου, Λαδά , Καρβελίου, Νέδουσας και Πηγών  
απαλλάσσονται για το έτος 2020. Η  απαλλαγή χορηγείται λόγω των πλημμυρών έτους 2018

Για τον ακριβή υπολογισμό του ύψους των τελών καθαριότητας και φωτισμού για το 
οικονομικό έτος 2021 ελήφθησαν υπόψη τα στοιχεία από τους παρακάτω πίνακες σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 4 περ. Β3 «έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα και δαπάνες 
ανταποδοτικών τελών» της ΚΥΑ 55905/29-07-2019, σχετικής με την κατάρτιση προϋπολογισμών 
δήμων έτους 2020, καθώς επίσης και τα αναφερόμενα στην αρ. 6/2020 Απόφαση της Εκτελεστικής 
Επιτροπής. 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α : Εκτέλεση Προϋπολογισμού 2019 (απολογιστικά στοιχεία)

ΠΙΝΑΚΑΣ Β : Εκτέλεση Προϋπολογισμού 2020 από 01/01/2020 έως 30/06/2020 (απολογιστικά 
στοιχεία)

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ : Εκτέλεση Προϋπολογισμού 2019 από 01/01/2019 έως 30/06/2019 (απολογιστικά 
στοιχεία)

ΠΙΝΑΚΑΣ Δ : Εκτίμηση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού 2020
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ε : Προϋπολογισμός 2021

ΠΙΝΑΚΑΣ Α:  Εκτέλεση Προϋπολογισμού 2019  Υπηρεσίας 20
Εισπραχθέντα Έσοδα Πληρωμή Εξόδων

Υπόλοιπο Προηγούμενης Χρήσης 
(2018) 2.488.349,76 Υπόλοιπο Προηγούμενης 

Χρήσης 0,00

0311 (Τέλος καθαριότητας και 
φωτισμού) 5.351.306,70 Λειτουργικές Δαπάνες 

Υπηρεσίας 20 5.742.509,99

1519.03 (Πρόστιμα τελών 
καθαριότητας) 1.093,27 Επενδυτικές Δαπάνες  

Υπηρεσίας 20 808.641,58

1519.08 (Πρόστιμα παραβασης 
κανονισμού καθαριότητας) 335,00

00.6151 (Δικαιώματα τρίτων 
(ΔΕΗ κλπ) σπό την είσπραξη 

τελών και φόρων)
247.256,27

2111 (Τέλος καθαριότητας και 
φωτισμού ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ) 1.190.449,38 Υποχρεώσεις ΠΟΕ που 

εξοφλήθηκαν το 2018 257.789,11

2211.07 (Πρόστιμα τελών 
καθαριότητας ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ) 5.056,04

Πρόβλεψη μη είσπραξης 
Εσόδων ΠΟΕ (32) στο 2018 

(Κ.Α. Εξόδων 8511)  

2211.16 (Πρόστιμα παράβασης 
κανονισμού καθαριότητας ΤΟ 
ΠΡΩΤΟΝ)

1.250,00
  

3211 (Τέλη καθαριότητας και 
φωτισμού ΠΟΕ) 20.694,04

 
3221.10 (Πρόστιμα τελών 
καθαριότητας ΠΟΕ) 1.143,53

  

3221.19 (Πρόστιμα παράβασης 
κανονισμού καθαριότητας ΠΟΕ) 2.597,53   
    

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 9.062.275,25 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 7.056.196,95
    
ΑΠΟΚΛΙΣΗ (Έσοδα - Έξοδα)  2.006.078,30  

            
                  

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: Εκτέλεση Προϋπολογισμού Α' εξαμήνου 2020  Υπηρεσίας 20 
 Εισπραχθέντα Έσοδα Πληρωμή Εξόδων

Υπόλοιπο Προηγούμενης Χρήσης 
(2017) 2.006.078,30 Υπόλοιπο Προηγούμενης 

Χρήσης  

0311 (Τέλος καθαριότητας και 
φωτισμού) 1.629.758,93 Λειτουργικές Δαπάνες 

Υπηρεσίας 20 2.241.603,89

1519.03 (Πρόστιμα τελών 
καθαριότητας ) 0,00 Επενδυτικές Δαπάνες  

Υπηρεσίας 20 700.398,26

1519.08 (Πρόστιμα παράβασης 
κανονισμού καθαριότητας ) 530,00

00.6151 (Δικαιώματα τρίτων 
(ΔΕΗ κλπ) σπό την είσπραξη 

τελών και φόρων)
88.854,33

2111 (Τέλος καθαριότητας και 
φωτισμού ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ) 1.310.166,32

Ανεξόφλητες Υποχρεώσεις 
ΠΟΕ που πληρώθηκαν στο 

έτος
126.855,06
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2211.07 (Πρόστιμα τελών 
καθαριότητας ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ) 0,00

Πρόβλεψη μη είσπραξης 
Εσόδων ΠΟΕ (32) στο 2018 

(Κ.Α. Εξόδων 8511)  
2211.16 (Πρόστιμα παράβασης 
κανονισμού καθαριότητας ΤΟ 
ΠΡΩΤΟΝ)

0,00
 

3211 (Τέλη καθαριότητας και 
φωτισμού ΠΟΕ) 5.439,16

 
3221.10 (Πρόστιμα τελών 
καθαριότητας ΠΟΕ) 100,32

  

3221.19 (Πρόστιμα παράβασης 
κανονισμού καθαριότητας ΠΟΕ) 448,28

  

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 4.952.521,31 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 3.157.711,54
    
ΑΠΟΚΛΙΣΗ (Έσοδα - Έξοδα)  1.794.809,77  

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ: Εκτέλεση Προϋπολογισμού Α εξαμήνου 2019  Υπηρεσίας 20
Εκτίμηση Εισπραχθέντων Εσόδων Εκτίμηση Πληρωμής Εξόδων

Υπόλοιπο Προηγούμενης Χρήσης 
(2018) 2.488.349,76 Υπόλοιπο Προηγούμενης 

Χρήσης  

0311 (Τέλος καθαριότητας και 
φωτισμού) 2.100.586,61 Λειτουργικές Δαπάνες 

Υπηρεσίας 20 1.940.533,32

2111 (Τέλος καθαριότητας και 
φωτισμού ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ) 1.149.682,37 Επενδυτικές Δαπάνες  

Υπηρεσίας 20 141.670,74

2211.07 (Πρόστιμα τελών 
καθαριότητας ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ) 3.926,63

00.6151 (Δικαιώματα τρίτων 
(ΔΕΗ κλπ) σπό την είσπραξη 

τελών και φόρων)
129.936,82

2211.16 (Πρόστιμα παράβασης 
κανονισμού καθαριότητας ΤΟ 
ΠΡΩΤΟΝ)

250,00 Ανεξόφλητες Υποχρεώσεις 
ΠΟΕ που πληρώθηκαν το 2017 254.770,02

1519.08 (Πρόστιμα παράβασης 
κανονισμού καθαριότητας) 160,00

Πρόβλεψη μη είσπραξης 
Εσόδων ΠΟΕ (32) στο 2018 

(Κ.Α. Εξόδων 8511)  

1519.03 (Πρόστιμα τελών 
καθαριότητας) 577,54

 
3211 (Τέλη καθαριότητας και 
φωτισμού ΠΟΕ) 12.275,17   
3221.10 (Πρόστιμα τελών 
καθαριότητας ΠΟΕ) 351,54   
3221.19 (Πρόστιμα παράβασης 
κανονισμού καθαριότητας ΠΟΕ) 932,77   
    

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 5.757.092,39 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2.466.910,90
    
ΑΠΟΚΛΙΣΗ (Έσοδα - Έξοδα)  3.290.181,49  
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ΠΙΝΑΚΑΣ Δ: Εκτίμηση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού 2020  Υπηρεσίας 20
Εκτίμηση Εισπραχθέντων Εσόδων Εκτίμηση Πληρωμής Εξόδων

Υπόλοιπο Προηγούμενης Χρήσης 
(2019) 2.006.078,30 Υπόλοιπο Προηγούμενης 

Χρήσης  

0311 (Τέλος καθαριότητας και 
φωτισμού) 4.500.000,00 Λειτουργικές Δαπάνες 

Υπηρεσίας 20 6.063.833,89

1519.03 (Πρόστιμα τελών 
καθαριότητας) 0,00 Επενδυτικές Δαπάνες  

Υπηρεσίας 20 1.223.595,00

1519.08 (Πρόστιμα παραβασης 
κανονισμού καθαριότητας) 1.370,00

00.6151 (Δικαιώματα τρίτων 
(ΔΕΗ κλπ) σπό την είσπραξη 

τελών και φόρων)
220.648,95

2111 (Τέλος καθαριότητας και 
φωτισμού ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ) 1.380.000,00 Υποχρεώσεις ΠΟΕ που 

εξοφλήθηκανν το τρέχον έτος 135.065,14

2211.07 (Πρόστιμα τελών 
καθαριότητας ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ) 960,00

Πρόβλεψη μη είσπραξης 
Εσόδων ΠΟΕ (32) στο 2018 

(Κ.Α. Εξόδων 8511)
0,00

2211.16 (Πρόστιμα παράβασης 
κανονισμού καθαριότητας ΤΟ 
ΠΡΩΤΟΝ)

1.600,00
 

3211 (Τέλη καθαριότητας και 
φωτισμού ΠΟΕ) 12.878,32

 
3221.10 (Πρόστιμα τελών 
καθαριότητας ΠΟΕ) 100,32

  
3221.19 (Πρόστιμα παράβασης 
κανονισμού καθαριότητας ΠΟΕ) 898,27   
    

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 7.903.885,21 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 7.643.142,98
    
ΑΠΟΚΛΙΣΗ (Έσοδα - Έξοδα)  260.742,23  

ΠΙΝΑΚΑΣ Ε: Προϋπολογισμός 2021
Εκτίμηση Εισπραχθέντων Εσόδων Εκτίμηση Πληρωμής Εξόδων

Υπόλοιπο Προηγούμενης Χρήσης 260.742,23 Υπόλοιπο Προηγούμενης 
Χρήσης  

0311 (Τέλος καθαριότητας και 
φωτισμού) 5.500.000,00 Λειτουργικές Δαπάνες 

Υπηρεσίας 20 6.170.361,40

1519.03 (Πρόστιμα τελών 
καθαριότητας) 1.000,00 Επενδυτικές Δαπάνες  

Υπηρεσίας 20 1.148.696,00

1519.08 (Πρόστιμα παράβασης 
κανονισμού καθαριότητας) 5.000,00

00.6151 (Δικαιώματα τρίτων 
(ΔΕΗ κλπ) σπό την είσπραξη 

τελών και φόρων)
100.000,00

2111 (Τέλος καθαριότητας και 
φωτισμού ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ) 1.450.000,00 Ανεξόφλητες Υποχρεώσεις 

ΠΟΕ που πληρώθηκαν το 2017 83.704,41
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2211.07 (Πρόστιμα τελών 
καθαριότητας ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ) 25.000,00

Πρόβλεψη μη είσπραξης 
Εσόδων ΠΟΕ (32) στο 2018 

(Κ.Α. Εξόδων 8511)
402.305,44

2211.16 (Πρόστιμα παράβασης 
κανονισμού καθαριότητας ΤΟ 
ΠΡΩΤΟΝ)

2.000,00
  

3211 (Τέλη καθαριότητας και 
φωτισμού ΠΟΕ) 310.199,67   
3221.10 (Πρόστιμα τελών 
καθαριότητας ΠΟΕ) 56.306,94   
3221.19 (Πρόστιμα παράβασης 
κανονισμού καθαριότητας ΠΟΕ) 49.127,65   

    
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 7.659.376,49 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 7.905.067,25
    
ΑΠΟΚΛΙΣΗ (Έσοδα - Έξοδα)  -245.690,76  

Από τους παραπάνω πίνακες προκύπτει ότι  η υπηρεσία 20 (καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισμού) κατά το έτος 2021 έχει αρνητική απόκλιση Εσόδων – Εξόδων ποσού 245.690,76€.

Η μείωση των δημοτικών τελών που θα προέλθει από την απαλλαγή των τελών στις 
κοινότητες Αλαγονίας, Αρτεμησίας, Πηγών, Νέδουσας και Ελαιοχωρίου ανέρχεται στο ποσό περίπου 
των 65.300,00 € (αντιστοιχεί σε 68.711,6 τ.μ) η οποία θεωρείται αμελητέα.

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 185 του νόμου 4555/2018 θα πρέπει οι 
συντελεστές των τελών καθαριότητας και φωτισμού να διαμορφωθούν σε γενικούς και ειδικούς ως 
εξής:

                                            Γ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (Δ.Τ.) 

                         1ος ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
                          Οικίες, κοινόχρηστοι χώροι οικιών και βοηθητικοί χώροι (αποθήκες, χώροι στάθμευσης)

ΟΙΚΙΕΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ Α’ ΖΩΝΗ
1,57

ΚΑΛΑΜΑΤΑ Β’ ΖΩΝΗ
0,95

ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΣ
ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ
ΒΕΡΓΑ
ΘΟΥΡΙΑ
ΛΕΪΚΑ
Μ. ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ
ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑ-ΒΙ.ΠΕ.
ΑΡΙΣ
ΑΡΦΑΡΑ

0,95

ΑΛΑΓΟΝΙΑ
ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ
ΕΛΑΙΟΧΩΡΙ
ΛΑΔΑ
ΚΑΡΒΕΛΙ
ΝΕΔΟΥΣΑ 
ΠΗΓΕΣ

ΑΠΑΛΛΑΓΗ
για το έτος 2021

Η  απαλλαγή χορηγείται λόγω των πλημμυρών έτους 2018
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ΑΓΙΟΣ ΦΛΩΡΟΣ
ΑΓΡΙΛΟΣ
ΑΙΘΑΙΑ
ΑΛΩΝΙΑ
ΑΜΜΟΣ
ΑΜΦΕΙΑ
ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ
ΑΝΘΕΙΑ
ΑΡΙΟΧΩΡΙ
ΑΣΠΡΟΠΟΥΛΙΑ
ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ
ΒΡΟΜΟΒΡΥΣΗ
ΜΙΚΡΟΜΑΝΗ
ΠΗΔΗΜΑ
ΠΛΑΤΥ
ΠΟΛΙΑΝΗ
ΣΤΑΜΑΤΙΝΟΥ

0,70

2ος ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς,  μη κερδοσκοπικούς 
και φιλανθρωπικούς σκοπούς

Για το σύνολο του Δήμου 1,59€

                          
3ος ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Ακίνητα που χρησιμοποιούνται για την άσκηση πάσης φύσης  
οικονομικής δραστηριότητας 

                                     Στεγασμένες επαγγελματικές στέγες (καταστήματα –γραφεία κ.λ.π. )
 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ Α’        ΖΩΝΗ
2,16

ΚΑΛΑΜΑΤΑ Β’  ΖΩΝΗ
1,70

ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΣ
ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ
ΒΕΡΓΑ
ΘΟΥΡΙΑ
ΛΕΪΚΑ
Μ. ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ
ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑ-ΒΙ.ΠΕ.
ΑΡΙΣ
ΑΡΦΑΡΑ

1,27

ΑΛΑΓΟΝΙΑ
ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ
ΕΛΑΙΟΧΩΡΙ
ΛΑΔΑ
ΚΑΡΒΕΛΙ
ΝΕΔΟΥΣΑ 
ΠΗΓΕΣ

ΑΠΑΛΛΑΓΗ
για το έτος 2021

Η  απαλλαγή χορηγείται λόγω των πλημμυρών έτους 
2018

ΑΓΙΟΣ ΦΛΩΡΟΣ
ΑΓΡΙΛΟΣ
ΑΙΘΑΙΑ
ΑΛΩΝΙΑ

0,50
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ΑΜΜΟΣ
ΑΜΦΕΙΑ
ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ
ΑΝΘΕΙΑ
ΑΡΙΟΧΩΡΙ
ΑΣΠΡΟΠΟΥΛΙΑ
ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ
ΒΡΟΜΟΒΡΥΣΗ
ΜΙΚΡΟΜΑΝΗ
ΠΗΔΗΜΑ
ΠΛΑΤΥ
ΠΟΛΙΑΝΗ
ΣΤΑΜΑΤΙΝΟΥ

                              3.1 ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ στεγασμένες επαγγελματικές στέγες με αυξημένο όγκο απορριμμάτων   
Ειδικότερα: 

 Για το σύνολο του Δήμου S/M, πολυκ/τα, εµπ.κέντρα επιφάνειας µέχρι 500 τ.µ.  2,77€

Για το σύνολο του Δήμου S/M, πολυκ/τα, εµπ. κέντρα επιφανείας άνω των 500 τ.µ. 4,85€

3.2 ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ μη στεγασμένοι επαγγελματικοί  χώροι με αυξημένο όγκο 
απορριμμάτων 

   ΤΙΜΗ ανά 
τ.μ./έτος

Μη στεγασµένοι χώροι καταστηµάτων –
επαγγελματικών χώρων     Α’  Ζώνης Κατ/των  1,72€

ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Μη στεγασµένοι χώροι καταστηµάτων –
επαγγελματικών χώρων  υπόλοιπη περιοχή Καλαμάτας 1,27€

ΥΠΟΛΟΙΠΟΣ ΔΗΜΟΣ Λοιποί µη στεγασµένοι χώροι για το σύνολο του Δήμου 0,97€

Στα παραλιακά καταστήματα, (Α ΖΩΝΗ) λόγω εποχιακής χρήσης, τα Δ.Τ. και ο Φ.Η.Χ. μη 
στεγασµένων χώρων, επιβάλλονται αναλογικά για χρονικό διάστημα έξι (06)  μηνών.  

            Δ. ΦΟΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ (Φ.Η.Χ.)
Επιβάλλεται ΦΗΧ σε όλα τα ηλεκ/να κτίσµατα που ευρίσκονται στην περιφέρεια του Καλλικρατικού 
Δήµου Καλαµάτας. 
Ο ΦΗΧ ορίζεται στο ποσό των  0,26€ / τ.µ. Ετησίως.
Οι  Κοινότητες Αλαγονίας Αρτεμισίας, Ελαιοχωρίου, Λαδά , Καρβελίου, Νέδουσας και Πηγών  
απαλλάσσονται για το έτος 2021. Η  απαλλαγή χορηγείται λόγω των πλημμυρών έτους 2018

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ Δ.Τ. & Φ.Η.Χ.
Αίτηση υποβάλλεται στην Δ/νση Οικονομικών–Τμήμα  Προσόδων, Περιουσίας & Κοιμητηρίων γρ. 
121 -1ος όροφ.  Τηλ. 2721360741 e-mail: a.kagia@kalamata.gr

Απαραίτητα δικαιολογητικά : φωτ/φο λογαριασμού ΔΕΗ και φωτ/φο του εκκαθαριστικού 
σηµειώµατος της Δ.Ο.Υ. και επιπλέον για τρίτεκνους-πολύτεκνους: πιστ/κό οικ. κατ/σης, ενώ για 
Α.Μ.Ε.Α.: Απόφαση ΚΕ.Π.Α.

Οι απαλλαγές θα εξετάζονται σε ετήσια βάση, γι’ αυτό και τα δικαιολογητικά θα πρέπει να 
κατατίθενται στην αρχή κάθε έτους.

mailto:a.kagia@kalamata.gr
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α/α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ

1 Πολύτεκνοι με συνολικό οικογενειακό εισόδημα <25.000,00€ 100%

2 Πολύτεκνοι με συνολικό οικογενειακό εισόδημα 25.000,00€-
40.000,00€ 50%

3 Τρίτεκνοι με συνολικό οικογενειακό εισόδημα <20.000,00€ 50%
4 Τρίτεκνοι με συνολικό οικογενειακό εισόδημα 20.000,00€-40.000,00€ 30%

5 Α.Μ.Ε.Α.  (αναπηρία άνω του 80%) με συνολικό οικογενειακό 
εισόδημα <20.000,00€ 50%

6 Α.Μ.Ε.Α.  (αναπηρία άνω του 80%) με συνολικό οικογενειακό 
εισόδημα 20.000,00€-30.000,00€ 30%

7 Δηµότες που κάνουν πιστοποιημένη χρήση, (µε βεβαίωση από την 
υπηρεσία καθαριότητας), οικιακών κάδων κοµποστοποίησης 30%

Σημείωση:  

Α) Ως συνολικό οικογενειακό εισόδημα λογίζεται το συνολικά μεγαλύτερο μεταξύ 
πραγματικού εισοδήματος από όλες τις πηγές και τεκμαρτού, του δημότη και των μελών της 
οικογενείας του . Ο υπολογισμός γίνεται για τον καθένα ατομικά και μετά αθροίζονται τα 
μεγαλύτερα εισοδήματα  (πραγματικά ή τεκμαρτά).

 Β) Για τον ορισμό των προστατευόμενων μελών μίας οικογενείας έχουν εφαρμογή οι 
διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας  όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.                       
      

   Ε. ΤΕΛΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ
Υποβολή αιτήσεων για τα κοιμητήρια της Δ.Ε. Καλαμάτας στο Κεντρικό Κοιμητήριο Καλαμάτας Τηλ. 
2721026457,23869 και για στα Γραφεία των Δημοτικών Ενοτήτων τα κοιμητήρια των Τοπ. Κοιν/των 
των Δημοτικών Ενοτήτων: Δ.Ε. Άριος Τηλ. 2721360500, Δ.Ε. Αρφαρών Τηλ. 2721362606και Δ.Ε. 
Θουρίας Τηλ. 2721360229.
Η καταβολή των τελών όλων των Κοιμητηρίων γίνεται στο Κεντρικό Κοιμητήριο Καλαμάτας  τηλ. 
2721026457,23869 ή με κατάθεση στους Τραπεζικούς Λογαριασμούς του Δήμου ( παρ. Η)

 
ΤΕΛΗ  ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ)

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΛΟΥΣ ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1 Τέλος ταφής  
Α’ Ζώνη          120,00€
Β  Ζώνη          120,00€
Γ  Ζώνη           80,00€

Για μονό και σε οικογενειακό τάφο

2
Τέλος χρήσης 
τάφων τριετούς 
διάρκειας

Α’ Ζώνη          310,00€
Β  Ζώνη          210,00€
Γ’ Ζώνη          100,00€

Για μονό και σε οικογενειακό τάφο.

3
Τέλος για 
παράταση ταφής
Α’ Εξάμηνο

Α’ Ζώνη          225,00€
Β’  Ζώνη         169,00€
Γ’  Ζώνη         100,00€

Α’ Εξάμηνο
Πέραν τριετίας

4
Β Εξάμηνο 
Παράταση ταφής

Α’ Ζώνη          300,00€
Β’  Ζώνη         250,00€
Γ’  Ζώνη         200,00€

Β’  Εξάμηνο
Πέραν τριετίας

5 Εκταφές
Α’ Ζώνη         120,00€
Β’  Ζώνη         120,00€
Γ’  Ζώνη         100,00€
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6

Ετήσιο τέλος 
φύλαξης οστών 
στο οστεοφυλάκιο 20,00€

Ανά κιβώτιο
Οι διαστάσεις του κιβωτίου θα είναι, 

για το μονό 48Χ23Χ23και το διπλό 
52Χ33Χ23 και ανοξείδωτης κατασκευής

7

Χρήση 
οστεοθηκών-
χρέωση για δύο 
(02) χρόνια

80,00€
Καταβολή των τελών 
προκαταβολικά και 

εφάπαξ

Για κάθε θυρίδα.
Δωρεάν παραχώρηση οστεοθηκών για 

διακεκριμένους στο διηνεκές.

8

Ετήσιο τέλος 
οικογενειακών 
τάφων-πέραν 
τριετίας έως  9 τ.μ.

Α’ Ζώνη          150,00€
Β’ Ζώνη          100,00€
Γ’ Ζώνη            80,00€

Για τάφους πάνω από 9τ.μ., ανεξάρτητα 
από τη θέση ζώνης του οικ. τάφου , το 

ποσό προσαυξάνεται κατά 30 € /τ.μ  και 
η προσαύξηση δεν θα απαλλάσσεται σε  

περίπτωση ταφής.

9

Απαλλαγή 
καταβολής 
δαπανών ταφής 
και εκταφής

----
Για άπορους συμπολίτες μας με 
απόφαση Δημάρχου, έπειτα από 
εισήγηση της Δ/νσης Πρόνοιας

ΤΕΛΗ  ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ  ΗΜΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΠΕΡΙΟΧΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
Ημιαστικά κοιμητήρια: Άριος, Αρφαρών, Αντικαλάμου, Ασπροχώματος, Βέργας, Γιαννιτσανίκων,
                                  Θουρίας, Λεΐκων, Παναγίτσας.
Λοιπά Κοιμητήρια: Τα κοιμητήρια των υπολοίπων Τοπ. Κοινοτήτων και οικισμών.

α/α ΕΙΔΟΣ ΤΕΛΟΥΣ ΗΜΙ
-ΑΣΤΙΚΑ

ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1 Τέλος χρήσης 
τάφων 100,00€ 50,00€

3ετούς διάρκειας για τα Ημιαστικά 
Κοιμητήρια και 5ετούς διάρκειας για 

τα Λοιπά Κοιμητήρια.
2 Τέλος ταφής ------ ------ Απαλλαγή από το τέλος

3
Τέλος φύλαξης 
οστών στο 
οστεοφυλάκιο

------- ------- Απαλλαγή από το τέλος

4

Χρήση 
οστεοθηκών-
χρέωση για δύο 
(02) χρόνια

60,00€
Καταβολή των 

τελών 
προκαταβολικά 

και εφάπαξ

------- Για κάθε θυρίδα, στα Κοιμητήρια 
όπου υπάρχουν οστεοθήκες

5 Τέλη Εκταφής ---- ---- Απαλλαγή από το τέλος

6

Τέλος για 
παράταση 
ταφής
1ος χρόνος

50,00€/χρόνο 50,00€/χρόνο

Πέραν τριετίας για τα Ημιαστικά, 
πέραν της πενταετίας για τα Λοιπά 

Κοιμητήρια

7

Τέλος για 
παράταση 
ταφής
2ος χρόνος

50,00€/χρόνο 50,00€/χρόνο
Πέραν τριετίας για τα Ημιαστικά, 

πέραν της πενταετίας για τα Λοιπά 
Κοιμητήρια

8
Απαλλαγή 
καταβολής 
δαπανών ταφής

---- ----
Για άπορους συμπολίτες μας με 
απόφαση Δημάρχου, έπειτα από 
εισήγηση της Δ/νσης Πρόνοιας
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ΣΤ. ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ-

1) Το τέλος στάθμευσης ορίζεται σε πενήντα λεπτά (0,50)€ για κάθε ώρα.
2)  Μηνιαίες κάρτες στάθμευσης: Πενήντα (50,00) ευρώ ανά μήνα, για χρήση ενός οχήματος- 
Εξοφλούνται και παραλαμβάνονται από το Κεντρικό Πάρκινγκ Καλαμάτας Τηλ. 6948206355
3) Έκπτωση των επιτηδευματιών που πωλούν κάρτες στάθμευσης  (διάρκειας 1 και 2 ωρών) : 20%.
Η έκπτωση χορηγείται υπό την προϋπόθεση τοποθέτησης ευμεγέθους και ευκρινούς διαφημιστικής 
πινακίδας πώλησης καρτών, η οποία θα είναι σύμφωνη με τις νόμιμες προδιαγραφές και 
απαλλάσσεται των τελών διαφήμισης.

            Ζ.  ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ              

1) ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Α. Τραπεζοκαθίσματα

1 Στην πόλη της Καλαμάτας
α/α Είδος ΠΡΟΣΤΙΜΟ

1 Σε χώρο του οποίου δεν έχει επιτραπεί η 
παραχώρηση της χρήσης 80,00€ /τ.μ. Αυτοτελές Πρόστιμο

2 Σε χώρο που έχει επιτραπεί η παραχώρηση της 
χρήσης

Αναλογούν Τέλος &
Πρόστιμο (ισόποσο)

2. στις Τοπικές Κοινότητες
α/α Είδος ΠΡΟΣΤΙΜΟ

1
Σε χώρο που έχει επιτραπεί η παραχώρηση της 

χρήσης
Σε περίπτωση μη έκδοσης άδειας 
τέλος 5,00€ από το πρώτο τ.μ. & 

πρόστιμο (ισόποσο).

2 Σε χώρο του οποίου δεν έχει επιτραπεί η 
παραχώρηση της χρήσης

Πρόστιμο 10,00€ /τ.μ. από το 
πρώτο τ.μ. (Αυτοτελές Πρόστιμο)

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Έστω και εάν απαλλάσσονται για τα πρώτα 100,00τ.μ. υποχρεούνται από τον νόμο 
                           σε έκδοση της σχετικής αδείας από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου ΑΤΕΛΩΣ.   

Β. Εμπορεύματα  
α/α Είδος ΠΡΟΣΤΙΜΟ

1 Σε χώρο του οποίου δεν έχει 
επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης

90,00€/ τ.μ. Αυτοτελές Πρόστιμο

2 Σε χώρο που έχει επιτραπεί η 
παραχώρηση της χρήσης

Τέλος     45,00€/τ.μ. &

Πρόστιμο 45,00€/τ.μ.

Γ. Οικοδομικές εργασίες
α/α Είδος ΠΡΟΣΤΙΜΟ

1 Χωρίς άδεια Τέλος &
Πρόστιμο (ισόποσο)

2 Περιπτώσεις υπερβάσεων αδειών Αυτοτελές Πρόστιμο (διπλάσιο του τέλους ανά  
κατηγορία)

Δ.  Περίπτερα
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α/α Αυθαίρετη χρήση ΠΡΟΣΤΙΜΟ

1 Υπαίθριου χώρου περιπτέρου (πάνω 
από 10 τ.μ.) 100,00€/ τ.μ.

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4483/31-07-2017 (ΦΕΚ 107/τ.Α’/2017) στις περιπτώσεις 
αυθαίρετης χρήσης επιδίδεται στον παραβάτη εντολή να άρει την αυθαίρετη κατάληψη εντός 
προθεσμίας επτά (7) ημερών από την επομένη της επίδοσης.

Αν ο παραβάτης δεν συμμορφωθεί τα εν λόγω αντικείμενα απομακρύνονται άμεσα από συνεργείο 
του Δήμου και δεν επιστρέφονται αν προηγουμένως δεν καταβληθεί ειδικό πρόστιμο για τα έξοδα 
μεταφοράς και αποθήκευσης :

 Εκατόν πενήντα (150,00 )ευρώ για όλες τις περιπτώσεις κατάληψης Κοινοχρήστων χώρων.

Αν το ανωτέρω ειδικό πρόστιμο δεν εξοφληθεί εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία της 
αφαίρεσης, τα αφαιρεθέντα αντικείμενα κατάσχονται άμεσα και μπορεί να διατίθενται, να 
εκποιούνται ή να καταστρέφονται από το Δήμο, σύμφωνα με το άρθρο 199 του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων.
Αν μετά την αφαίρεση των ανωτέρω αντικειμένων διαπιστωθεί δεύτερη παράβαση, αφαιρείται η 
άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών. Αν το ανωτέρω χρονικό 
διάστημα δεν συμπληρώνεται εντός του ημερολογιακού έτους που αφορά η άδεια χρήσης 
κοινόχρηστου χώρου, δεν χορηγείται στον παραβάτη νέα αντίστοιχη άδεια στο επόμενο 
ημερολογιακό έτος μέχρι συμπληρώσεως του χρονικού διαστήματος αυτού.».

2) ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

α/α Παράβαση Κανονισμού Λειτουργίας Κοινοχρήστων Χώρων Πρόστιμο

1 Ανάρτηση εμπορευμάτων επί των προσόψεων των κτιρίων πέραν 
του 1,25μ. καθ’ ύψος 200,00 €

2 Τοποθέτηση ηχείων και μεγαφωνικών εγκαταστάσεων καθώς και 
διαφημιστικών στοιχείων στον Κ.Χ. 200,00 €

3 Τοποθέτηση σκιαδίων κάτω από το προβλεπόμενο ύψος των 2,20 ή 
καθέτων προστατευτικών από νάιλον, καμβά κ.α. 200,00 €

4 Τοποθέτηση τεντών που στηρίζονται στο έδαφος σε δυο ή 
περισσότερα στηρίγματα, με οποιοδήποτε τρόπο ή όταν οι πάσσαλοι 
και τα εμπόδια στηρίζονται μεταξύ τους με αλυσίδα ή με άλλο τρόπο 

αυθαίρετα,

200,00 €

5 Υπέρβαση του επιτρεπόμενου ύψους  των διαφανών υαλόφρακτων 
ανεμοφρακτών  (1,20) και άλλων διακοσμητικών στοιχείων 200,00 €

6 Τοποθέτηση σκιαδίων και λοιπών λειτουργικών διακοσμητικών 
στοιχείων χωρίς την έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου ή 

τοποθέτηση μονίμων κατασκευών στον Κοινόχρηστο Χώρο, οι οποίες 
δεν επιτρέπονται.

300,00 €

7 Λοιπές Παραβάσεις Κανονισμού Λειτουργίας Κ.Χ. 200,00 €
   
                    Η. ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  

Στην Εθνική Τράπεζα: IBAN GR3101102200000022054035021
                             ΑΡ. ΛΟΓ.  22054035021

Στην ALPHA BANK   IBAN GR3401408890889002001000207
                           ΑΡ. ΛΟΓ. 889002001000207
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  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

                              
ΑΙΤΗΣΗ

Επώνυμο:            ………………………………………
Όνομα                 ………………………………………
Όνομα Πατρός:   ………………………………………
Αρ. Αστ. Ταυτ.     ……………………………………
Α.Φ.Μ.                 ……………………………………
Δ/νση Κατοικίας:  …………………………(Πόλη)
                           …………………………(Οδός)
                           …………………………………… (Αριθμ.)
                           …………………………… (τ.κ.)
e-mail:                ......................................
αρ. τηλ.               
………………………………………(Σταθερό)
 ………………………………………(Κινητό)

ΘΕΜΑ : Χορήγηση άδειας για …………………..........
 …………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 

                            Καλαμάτα ……/……/2021
                      
                                                   ΠΡΟΣ
              τον Δήμο Καλαμάτας
              Δ/νση ………………………..
             Τμήμα …………………………
    
          

 Παρακαλώ όπως μου χορηγήσετε άδεια 
……………………………………………………………………
………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………
……………….……………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
………………………………………….
 
                              
             Ο Αιτών/ Η Αιτούσα

       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
        ΚΑΙ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ

             Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

        ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ

Επί του θέματος διεξάγεται η εξής διαλογική συζήτηση: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Ο κ. Μαρινάκης έχει το λόγο.

Κύριε Πρόεδρε, δεν θέλω να κουράσω με το θέμα, η πολιτική μας είναι στο σε 
καμία περίπτωση να μην κάνουμε αυξήσεις των τελών και όπου υπήρχαν οι 

δυνατότητες να μειώσουμε τις ήδη, σε κάποιες περιπτώσεις να επεκτείνουμε τις μειώσεις που 
υπήρχαν και τον προηγούμενο χρόνο.
Καταλαβαίνετε ότι οι μειώσεις τελών είναι ένα πολυπαραγοντικό σύστημα που έχει να κάνει 
και με τη λειτουργία και με τις δαπάνες τις ανταποδοτικές του Δήμου, θεωρώ ότι το 
σημαντικότερο από όλα είναι ότι δεν έχουμε καμία αύξηση και έχουμε μικρές μειώσεις σε 
περιπτώσεις που περιγράφονται, αν κάποιος έχει παρακολουθήσει τους πίνακες θα το έχει 
διαπιστώσει. Σε διαφορετική περίπτωση, αν θέλετε να κάνουμε μία αναφορά για πού γίνεται 
παρέμβαση και πόσο μειώνονται τα τέλη.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα. Κύριε Κοσμόπουλε;

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: 
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Εγώ σε δύο σημεία έχω δει να μειώνονται -έτσι;- και θα ήθελα μάλιστα 
στο ένα ιδιαίτερα να μειωθεί και άλλο. Είναι στη μακροχρόνια κατάληψη 

κοινοχρήστων χώρων για την τοποθέτηση περιφράξεων σε διατηρητέα κτίρια.
Έχουμε πει το πρόβλημα, το ’χουμε αναλύσει πολλές φορές, έχει συζητηθεί και στο Δημοτικό 
Συμβούλιο, τώρα από τα 3,5 ευρώ να πάμε στα 2,5 δεν λέει και κάτι. Είναι κάτι, αλλά επειδή 
δεν είναι τόσο…, θεωρώ ότι μπορούμε να συζητήσουμε για κάτι δραστικότερο. Σημαντικά 
δραστικότερο, διότι ήδη έχουν συσσωρευτεί αρκετά χρήματα, είναι δύσκολο να εισπραχθούν 
αυτά, τουλάχιστον μην επιτείνουμε την κατάσταση και μην συσσωρεύουμε απαιτήσεις.
Ας γίνει από τώρα μία ελάφρυνση σ’ αυτή την κατηγορία -έτσι;- και κανονικά θα ’πρεπε να 
είναι μία εντελώς συμβολική τιμή αλλά, τέλος πάντων, μπορούμε να το μειώσουμε σημαντικά 
και άλλο.
Και ένα άλλο είναι ότι, το άλλο που βλέπω είναι στο Α2: Τοποθέτηση εμπορευμάτων, όπου 
από 50 γίνονται 45. Όλα αυτά…, στα υπόλοιπα δεν είδα μια διαφορά, μπορεί να μου ’χει 
ξεφύγει κάτι, δεν λέω, αλλά αυτό που με ανησυχεί κυρίως και δεν μπόρεσα να βγάλω ένα 
σαφέστερο αποτέλεσμα και θα ήθελα να το δείτε ή κάποια στιγμή να το δούμε ή να το δείτε 
και εσείς, κ. Μαρινάκη, είναι οι αναλύσεις οι οποίες υπάρχουν μέσα και αφορούν πριν από τα 
δημοτικά τέλη, τα οικονομικά στοιχεία για τη λειτουργία της Υπηρεσίας 20, έτσι;
Και μου κάνει τρομερή εντύπωση, δηλαδή ωστόσο θα μου επιτρέψετε να κάνω μερικές 
παρατηρήσεις. Π.χ. συγκρίνουμε, έχει το 2019 και το 2020. Το πρώτο εξάμηνο είναι αυτά 
που έχουνε γίνει ήδη, το 2019 και αυτό πώς έκλεισε η χρονιά, ενώ το 2020 είναι η προβολή, 
η πρόβλεψη πώς θα κλείσει.
Συζητάμε λοιπόν. Κρίνοντας απ’ το 2019 ας πάμε στον κωδικό 0311, είχαμε έσοδα 
2.100.586,61 και έξοδα 1.940.533. Στο τέλος της χρονιάς αυτό διαμορφώθηκε κατά 2,55 
φορές μεγαλύτερο, δηλαδή 5.351.306 είναι τα έσοδα, ενώ τα έξοδα 5.742. Δηλαδή, έχουμε 
μία διαφορά 391 χιλιάδων. Η αύξηση από το πρώτο εξάμηνο στο δεύτερο εξάμηνο ήταν 
2,55, δηλαδή η συνάρτησή του, ενώ στα έξοδα ήταν 2,96.
Αν έρθουμε τώρα αυτά και προσπαθήσουμε να τα εφαρμόσουμε, αφού είναι ως μπούσουλας 
το έχουμε, έτσι-; να τα εφαρμόσουμε στο Α’ εξάμηνο του 2020, αφού το δεύτερο εξάμηνο 
δεν το έχουμε, για να δούμε περίπου την προβολή πού μπορεί να φτάσουν τα έσοδα και τα 
έξοδα το 2020, παρατηρούμε τραγικά πράγματα. Παρατηρούμε ότι ενώ τα έσοδα μας στο Α’ 
εξάμηνο ήταν 1.629.758, χρησιμοποιώντας το 2,55 το Β’ εξάμηνο θα πρέπει να είναι 
4.155.885. Παρόλα αυτά η πρόβλεψη της Υπηρεσίας είναι 4,5.
Θα ρωτήσω εδώ αν εμπεριέχονται αυτά που… αλλά νομίζω δεν εμπεριέχονται εδώ αυτά τα 
οποία προβλέπεται να εισπράξουμε από τα επιπλέον τετραγωνικά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εμπεριέχονται.

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Ακόμα δεν…

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Προβλέπονται.

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Προβλέπονται; Αυτή η διαφορά; 

Προβλέπονται. Είχε γίνει αυτή η εκτίμηση, θα μας πει ο Γιώργος αν θέλει, αλλά 
είχε αυτή η εκτίμηση. 

Γιώργο. 

Την εκτίμηση την ξέρω, την εκτίμηση, ότι είναι περίπου στις 400.000. 
Ρωτάω, λέω αν αυτή είναι η διαφορά που προκύπτει. Και, επίσης, τα έξοδα 

διογκώνονται. Δηλαδή, με βάση το συντελεστή 2,96 θα έπρεπε τα έξοδα να είναι 6 
εκατομμύρια 635 και είναι 6.063. Άρα είναι υποβαθμισμένα. Πλην όμως σε σχέση με τα 5.700 
της περασμένης χρονιάς ξαναέγινε παραπάνω. Και έτσι η διαφορά ανάμεσα σε έσοδα και 
έξοδα, ενώ την περασμένη χρονιά ήταν 391.000 υπέρ των εξόδων τώρα γίνεται 1.563.000. 
Δηλαδή, βλέπουμε ένα άνοιγμα μεγάλο. Δεν ξέρω ακριβώς πού οφείλεται η τόσο μεγάλη 
διαφορά και θα πρέπει να μας απασχολήσει περισσότερο, διότι τελικά, επειδή υπάρχουν και 
άλλα στοιχεία, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί, δηλαδή, υπάρχει τόσο μεγάλα, ποιες είναι 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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αυτές οι επενδυτικές δαπάνες 1.223 τα οποία υπολογίζουμε να κάνουμε μέχρι το τέλος του 
χρόνου; 1.223.595, που πρέπει να τα προϋπολογίζουμε. Νομίζω ότι είναι μεγάλο το ποσό που 
μπαίνει ως έξοδο. 
Και, επίσης, βέβαια στον κωδικό 2111 ενώ θα περίμενε κανείς, επειδή είναι των πρώτων 
είσπραξη, ότι υπήρχε ήδη στο πρώτο εξάμηνο να επαναληφθεί και στο δεύτερο εξάμηνο, 
όπως συνέβη το ’19, όπως είναι, δηλαδή, στους πίνακες του ’18, ενώ βλέπουμε στο τέλος 
του χρόνου ότι το 1.310 γίνεται 1.380. Πάλι υπερβάλλουμε. 
Θέλω να πω, δηλαδή, ότι οι πίνακες όπως τους είδα σε προβληματισμό μεγάλο με έβαλαν, 
δεν μου έδωσαν κάποια λύση, γι’ αυτό πάμε ότι το όποιο πλεόνασμα περιμένουμε φέτος των 
260.000 να έχουμε από τη λειτουργία της υπηρεσίας αυτής μάλλον δεν είναι κοντά στην 
πραγματικότητα. Μάλλον είναι μακριά από την πραγματικότητα και αυτό βέβαια θα 
δυσχεράνει την επόμενη χρονιά και δεν ξέρω ακριβώς πώς πρέπει να το αντιμετωπίσουμε 
αυτή τη στιγμή. Έτσι; Τα στοιχεία με προβληματίζουν ιδιαίτερα. Και μάλιστα, ένα τελευταίο 
που με προβληματίζει είναι γιατί στην πρόβλεψη του 2021 έχουμε μία μη είσπραξη, 
πρόβλεψη μη είσπραξης 402.305 ευρώ. Γιατί; Το ’19 είναι μηδέν, το ’18 είναι μηδέν. Εδώ 
γιατί φαίνεται οι 402.000 αυτές ότι δεν θα τα εισπράξουμε; Τι είναι αυτά; Πού αναφέρονται; 

Λοιπόν, ας αφήσουμε τον Πρόεδρο να μας απαντήσει πού είχε κινηθεί η 
σύνταξη όλου του προϋπολογισμού μέχρι πρότινος. Πρόεδρε. 

Λοιπόν, καταρχήν, κ. Δήμαρχε και κύριοι συνάδελφοι, να πω ότι αυτοί οι 
πίνακες συντάσσονται από την Υπηρεσία, δεδομένο ότι έχουν το σύνολο των 

στοιχείων των οποίων απαιτούνται για τη σύνταξή τους. Έτσι, λοιπόν, η Υπηρεσία εκτίμησε, 
η Υπηρεσία όχι εμείς, ότι με βάση τα στοιχεία τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή στα χέρια μας 
η απόκλιση για το 2020 θα είναι στα 260 χιλιάρικα. Άρα οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση 
νομίζω ότι δεν ευσταθεί με την έννοια ότι όποιος το προσεγγίζει διαφορετικά ίσως να μην 
έχει το σύνολο των στοιχείων στα χέρια του, εννοώ των αναλυτικότερων στοιχείων από 
αυτών των οποίων παρουσιάζονται, και που φυσικά δεν είναι δυνατόν να παρουσιαστούν σε 
μία εισήγηση. 
Άρα, λοιπόν, αν υπάρχουν απορίες για το πώς προκύπτει αυτό το πλεόνασμα νομίζω ότι θα 
μπορούσατε περαιτέρω να επισκεφθείτε την Οικονομική Διευθύντρια που έχει το σύνολο των 
στοιχείων και να το ρωτήσετε. 
Ναι, είναι αλήθεια ότι και στο 2020 και στο 2021 έχουμε προβλέψει στην Υπηρεσία 
Καθαριότητος τα επιπλέον χρήματα τα οποία προέρχονται από την είσπραξη των 
τετραγωνικών των οποίων δηλώθηκαν μέσω της σχετικής πλατφόρμας ή κατατέθηκαν οι 
αιτήσεις και δηλώθηκαν εγγράφως, σε φυσικό χαρτί δηλαδή, στην Οικονομική Υπηρεσία. Γι’ 
αυτό το λόγο άλλωστε μπήκατε και είδατε αυτές τις διαφορές.    
Όσον αφορά την πρόβλεψη μη είσπραξης εσόδων του 2018, τα 402.000 ευρώ, αυτό είναι 
κάτι το οποίο το είδε η Υπηρεσία και είναι απλά μία πρόβλεψη. Δεν σημαίνει ότι δεν θα τα 
εισπράξει, εκτιμά ότι ενδεχομένως υπάρχει περίπτωση να μην τα εισπράξει. Είναι 
υποχρεωμένη να το κάνει αυτό για λόγους ισοσκελισμού του πίνακα που προβλέπεται σ’ αυτή 
την περίπτωση. 
Άρα λοιπόν, οι αποκλίσεις αυτές και γενικώς τα νούμερα αυτά έτσι όπως αποτυπώθηκαν 
βασίζονται σε καίρια στοιχεία τα οποία έχει η Οικονομική Υπηρεσία στα χέρια της και μην 
ξεχνάμε ποτέ ότι αυτά εγκρίνονται πάντοτε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Δηλαδή αν 
κάτι δεν πάει καλά η Αποκεντρωμένη Διοίκηση έρχεται και στο λέει. Ξέρεις κάτι (;), δεν στο 
εγκρίνω γιατί εγώ εκτιμώ ότι δεν θα το πετύχεις αυτό. 
Λοιπόν, όπως είδατε και κάποιο πρόβλημα το οποίο είχαμε θέσει αντιμετωπίστηκε και τελικά 
αποδείχθηκε ότι είχαμε δίκιο εμείς και όχι, δεν είχε δίκιο η Αποκεντρωμένη ως προς το 
αποτέλεσμα. 
Λοιπόν, αυτά έχω να σας πω ως προς την αιτιολόγηση του συγκεκριμένου θέματος και των 
συγκεκριμένων διευκρινίσεων.

Και ένα τελευταίο, με συγχωρείτε, το ξέχασα προηγουμένως, στα τέλη 
καθαριότητας και φωτισμού τη φετινή χρονιά θα κλείσετε με 4,5 

εκατομμύρια, αν κλείσει με 4,5 εκατομμύρια, εγώ λέω ότι θα κλείσει με 4,5 εκατομμύρια, 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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συνδυάζεται και το ποσοστό και οι πρόσθετοι και η επόμενη χρονιά με 5,5. Πώς είναι 
δυνατόν; 

Κοιτάξτε, το ένα κομμάτι είναι οι ελαφρύνσεις τις οποίες κάναμε στους 
επαγγελματίες. Έτσι; Δεν λέω ότι είναι τόσο υψηλό, δεν είναι, δηλαδή, ένα 

εκατομμύριο, αλλά ένας σημαντικός παράγοντας είναι αυτός. Οι μειώσεις που κάναμε στα 
δημοτικά τέλη το ξέρετε πολύ καλά λόγω COVID στους επαγγελματίες. Λοιπόν, δεν έχω κάτι 
άλλο να προσθέσω, προφανώς τα στοιχεία τα οποία έχει στα χέρια της η Υπηρεσία είναι 
αυτά. 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Έτσι κι αλλιώς αυτά είναι στον προϋπολογισμό. Κύριε Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ….(δεν ακούγεται).

Δεν ικανοποιήθηκα αλλά, εντάξει, αυτή είναι η απάντησή σας. Πήρα 
απάντηση, εντάξει, πρέπει να το ψάξω διαφορετικά. 

Και εγώ σας προτρέπω για ότι δεν ικανοποιηθήκατε μπορείτε να προσέλθετε 
στη Διεύθυνση Οικονομικών, να ρωτήσετε την Οικονομική Διευθύντρια, να σας 

το εξηγήσει ….(δεν ακούγεται).

Κύριε Κοσμόπουλε, έτσι κι αλλιώς στον προϋπολογισμό θα γίνει  πλήρη 
ανάλυση όλων αυτών των στοιχείων. Αυτά που είπε ο Γιώργος έτσι είναι και 

ισχύουν και προφανώς η Υπηρεσία έχει συγκεκριμένους πίνακες, το έτος δεν έχει κλείσει, 
στον προϋπολογισμό θα έχουμε ασφαλέστερη συζήτηση να κάνουμε και με την Υπηρεσία 
παρούσα.  

Και πιο αναλυτική, βέβαια. 
Λοιπόν, να πω για την κατάληψη δημόσιου χώρου που αναφέρθηκε ο κ. 

Κοσμόπουλος. Να πω ότι εμείς πέρυσι το μειώσαμε κατά 50%. Το 7 ευρώ, δηλαδή, ανά 
τετραγωνικό το βάλαμε 3,5. Φέτος το μειώσαμε ακόμα 30%. Το 3,5 ευρώ το τετραγωνικό το 
κάναμε 2,5. Είναι σημαντικές οι μειώσεις μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Και δεν 
πρέπει να στείλουμε και το μήνυμα ότι ας μείνουνε εκεί η κατάληψη χώρου όπως είναι και να 
μην γίνουνε παρεμβάσεις ουσιαστικές. 
Ας υπάρχει έστω αυτό το μικρό, από 7 σε 2,5, είναι πάρα πολύ μεγάλη η διαφορά, ας δούμε 
και εμείς κάποια πράγματα να γίνονται και να το μειώσουμε και περαιτέρω. Νομίζω ότι είναι 
μια ακόμα σημαντική και μην ξεχνάμε ότι πρέπει να γίνονται όλα αυτά σε συνεννόηση με την 
Οικονομική Υπηρεσία. Για κάθε μείωση, δηλαδή, που προτείνουμε δεν την κάνουμε εμείς από 
μόνοι μας. Κάνουμε μια συζήτηση με την Οικονομική Υπηρεσία, συζητάμε μαζί τους και 
ρωτάμε τι επιπτώσεις έχει αυτό στον προϋπολογισμό του Δήμου. 

Μάλιστα. 
Κύριε Τζαμουράνη; 

Λοιπόν, πραγματικά η εισήγηση είναι σχεδόν ίδια με την περσινή, με την 
περσινή απόφαση του καθορισμού των τελών, με δύο…, εγώ τουλάχιστον 

έχω εντοπίσει 3 διαφορές. Η μία αφορά τα διατηρητέα που είπατε, η άλλη είναι στις Τοπικές 
Κοινότητες μεγάλωσαν τα τετραγωνικά και κάπου αλλού άλλη μία τέτοια ήσσονος σημασίας. 
Και τα δικά μου τα ερωτήματα είναι… 

Το 10% αφορά στους κοινόχρηστους χώρους, Βασίλη. Το 10% αφορά τους 
κοινόχρηστους χώρους των εμπορευμάτων. 

Λοιπόν, τα ερωτήματά μου είναι ταυτόσημα με αυτά που είπε ο κ. 
Κοσμόπουλος και για να μην επαναλαμβάνω θεωρώ το εξής: ότι με 4,5 

εκατομμύρια φετινή πρόβλεψη για το 2021 πάμε στο 5.351. Δεν ξέρω, το βρίσκω αισιόδοξο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ:

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 
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Τώρα, δηλαδή, ουσιαστικά μιλάμε για…

ΦΩΝΕΣ: …(δεν ακούγονται).

… Αναμονή εσόδων αυξημένων κατά 20% περίπου. 
Απ’ την άλλη, βλέπω τις δαπάνες οι οποίες και αυτές είναι συνεχώς 

κλιμακούμενες. Δηλαδή το ’19 ήταν 6,5 εκατομμύρια, 6,55, το ’20 7,28, το ’21 προβλέπονται 
7,32 περίπου. 
Και αναρωτιέμαι σε τι ακριβώς οφείλεται αυτή η διαφορά; 
Ένα ακόμη που θα ’θελα, παρακαλώ, να μου σχολιάσετε είναι το εξής: Από την εφαρμογή 
του συστήματος LED στο φωτισμό υπάρχει μία ωφέλεια για το Δήμο. Μόνο και μόνο από την 
κατανάλωση ρεύματος. Αυτή έχει συνυπολογιστεί και πώς αυτή περνάει στον δημότη; 
Και ένα δεύτερο: ότι ισχυρίζεστε ότι το θέμα της ανακύκλωσης πάει πάρα πολύ καλά. 
Άρα και η  οικιακή κομποστοποίηση πάει  καλά και ήθελα να ξέρω πώς αυτά επηρεάζουν τα 
δημοτικά τέλη υπέρ των δημοτών; Διότι μέσα από την εισήγηση κάτι τέτοιο δεν είδα. 
Και ένα τελευταίο, πέρυσι είχαμε αναφερθεί στο θέμα των ΑμεΑ και των κοινωνικών ομάδων 
…(δεν ακούγεται) στα δημοτικά τέλη.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τζαμουράνη, βάλτε πιο κοντά το μικρόφωνο, γιατί το απομακρύνεται και… 

Ναι, έλεγα, λοιπόν, ότι πέρυσι είχαμε αναφερθεί στο θέμα ΑμεΑ και στο 
θέμα των κοινωνικών ομάδων που έχουν κάποια ωφελήματα σε σχέση με 

τα δημοτικά τέλη. Τότε είχατε ισχυριστεί ότι θα κάνετε κάποια μελέτη γιατί δεν ήσασταν σε 
θέση και καλώς δεν ήσασταν τότε έτοιμοι να απαντήσετε. Και ήθελα να ’ξερα φέτος έγινε 
κάποια σχετική προσέγγιση στο θέμα αυτό ώστε να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε κάτι 
καλύτερο; 
Αυτά σαν ερωτήματα. Ευχαριστώ. 

Μάλιστα. 
Κύριε Μαρινάκη, θέλετε να πείτε κάτι; 

Κύριε Πρόεδρε, θα επιμείνω ότι ειδικότερη ανάλυση όλων αυτών των 
στοιχείων θα γίνουν στον προϋπολογισμό και βεβαίως εκεί θα ερμηνευτούν και 

τα ποσά και οι αποκλίσεις που ενδεχομένως διαπιστώνουν οι κύριοι συνάδελφοι της 
αντιπολίτευσης. Το ένα είναι αυτό. 
Το δεύτερο είναι, ότι δεν είναι ούτε πολιτική πρακτική μπορεί να είναι αυτό, ούτε, εν πάση 
περιπτώσει, ο Δήμος μπορεί να λειτουργεί ως επιχείρηση για να έχει έσοδα. Αυτές οι 
εκτιμήσεις γίνονται πάντα, όπως είπε ο Δήμαρχος, με την Υπηρεσία όπου η Υπηρεσία έχει και 
την κεντρική ευθύνη σύνταξης και εκτέλεσης του προϋπολογισμού και βεβαίως αυτό είναι 
ένα μέρος των εσόδων και ειδικότερα των ανταποδοτικών εσόδων.
Να είστε βέβαιοι ότι δεν θα επιτρέψει κανένα Υπουργείο Εσωτερικών να υπάρχει μεγάλη 
απόκλιση ειδικά στα ανταποδοτικά των εσόδων σε σχέση με τις δαπάνες. Δηλαδή, δεν μπορεί 
και δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε οφέλη – κέρδη από αυτή τη διαδικασία. Αυτό είναι το 
μεγάλο μάτι του Υπουργείου Εσωτερικών που παρακολουθεί και βεβαίως εκεί θα ζητήσει 
διορθώσεις.
Βλέπετε ότι τα  τέλη   δεν διαφοροποιούνται,  επ’  ουδενί δεν  πάνε προς τα πάνω, έχουμε 
και κάποιες μειώσεις, αν θα βλέπατε και πιο κάτω  υπάρχουν και  κάποιες...  που αφορά 
…(δεν ακούγεται) και το Νεκροταφείο κάποιες μειώσεις,  που μικραίνει η διαφορά, η  
κλίμακα, τέλος πάντων, 1ης  2ης και 3ης ζώνης, αλλά θεωρώ ότι εκτενή συζήτηση, εύλογες 
είναι αυτές οι απορίες στον πίνακα, στον προϋπολογισμό θα αναλυθούν όλα κατά τον 
καλύτερο τρόπο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, να προσθέσω εγώ πριν, δεν ξέρω αν ο κ. Δήμαρχος θέλει μετά το λόγο.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θέλω να πω μια κουβέντα, ναι, ολοκλήρωσε και θα πω.

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: 
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Λοιπόν, να προσθέσω κάτι σ’ αυτά που είπε ο Σαράντος ο Μαρινάκης. Καταρχήν 
ως προς τα 5,5 εκατομμύρια, η διαφορά 4,5 – 5,5, το εξηγήσαμε και 

προηγουμένως, είναι η είσπραξη από τα επιπλέον τετραγωνικά για 2 έτη. Γι’ αυτό το 2021 
προβλέπεται φορτωμένο κατά 1 εκατομμύριο περίπου. Έτσι; Αυτή είναι η αιτιολόγηση.
Το δεύτερο: κόστος για τις λειτουργικές δαπάνες, αυτό ξέρετε πολύ καλά ότι έχουμε να 
κάνουμε...

Γιώργο μου, έχουνε μπει…, στα 4,5 έχουνε μπει, άρα μία χρονιά ακόμα 
είναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα στα 4,5…, με ακούτε; Δεν μπορούν να μπουν στα 4,5 του ’20...

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Εσείς το είπατε προηγουμένως. Εσείς το είπατε. Εγώ το είπα;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Με ακούτε; Είπαμε...

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι στο ’20. Στο ’21, όχι στο ’20.

Λοιπόν, θα σας πω κάτι το οποίο δεν ξέρετε, ίσως είναι …… (δεν ακούγεται). 
Πάντοτε κάθε χρόνο, εκτός από αυτή τη διαδικασία που ακολουθήθηκε μέσω 

της ΚΕΔΕ, δηλαδή την πλατφόρμα της ΚΕΔΕ, πάντοτε υπήρχαν διορθώσεις στα τετραγωνικά, 
δεν είναι κάτι πρωτοφανές, απλώς δόθηκε τώρα, να το πω έτσι, μία χάρη να μπορέσουν να 
έρθουν μαζικά όλοι οι πολίτες να δηλώσουν το σύνολο των τετραγωνικών. Θα έρθουν, 
λοιπόν, οι δημότες. Η εκτίμηση, λοιπόν, της Υπηρεσίας για το 2020 από τα τετραγωνικά τα 
οποία είχαν δηλωθεί και τα οποία λειτουργούν και τα οποία εισπράττονται αυτή τη στιγμή, 
είναι τα 4,5 εκατομμύρια.
Άρα λοιπόν, από κει και πέρα, όσον αφορά το 2021, η πρόβλεψη έχει να κάνει με το 
άθροισμα των δύο ετών, γιατί; Γιατί μέσα στο 2021 αναμένουμε να εισπράξουμε και τα 
επιπλέον τετραγωνικά που δηλώθηκαν για το ’21 και θα τρέξουν αλλά και για το ’20 το οποίο 
είναι αναδρομικό. Άρα λοιπόν, αυτό αιτιολογείται και έτσι αιτιολογείται.
Όσον αφορά για τις δαπάνες, για την αύξηση των δαπανών, όλοι ξέρουμε τη μεγάλη…, ως 
προς τη διαχείριση των απορριμμάτων τι αυξημένες δαπάνες υπάρχουν και πόσο μάλλον που 
τώρα λόγω COVID που αναγκαστήκαμε να πάρουμε προσωπικά γιατί υπήρχαν πάρα πολλές 
άδειες ειδικού σκοπού και δεν υπήρχε το απαραίτητο προσωπικό για να μπορέσει να κάνει 
την αποκομιδή των απορριμμάτων.
Άρα κατά ένα μεγάλο ποσοστό αυτό έφερε την αύξηση στις δαπάνες της Υπηρεσίας 20.
Και ένα τελευταίο: Ως προς τα ΑΜΕΑ. Δεν άλλαξε κάτι με την πολιτική των ΑΜΕΑ, κ. 
Τζαμουράνη, εφόσον αφορά τα άτομα με ειδικές ανάγκες που έχουν αναπηρία 80% και άνω. 
Αν εννοείτε για το 67% και άνω επειδή και τα στοιχεία ήταν λίγο δύσκολο να τα πάρουμε, 
αλλά είναι και πάρα-πάρα πολύ αυτοί οι οποίοι είναι πάνω από 67%, καταλαβαίνετε ότι ήτανε 
πολύ δύσκολο να μπούνε σε μία διαδικασία και να δώσουμε και εκεί πέρα κάποια έκπτωση. 
Και βέβαια εντάξει υπάρχει και απ’ τη μεριά των αντιπολιτεύσεων συνέχεια το αίτημα στο να 
μειώνονται και σε κάποιες ομάδες αναντίρρητα τα δημοτικά τέλη, αλλά και απ’ την άλλη να 
προσπαθούμε να υπάρξουμε και να ’χουμε και την αντίστοιχη ισορροπία με τα έσοδα.
Επειδή, λοιπόν, τα δημοτικά τέλη και συγκεκριμένα της Καθαριότητας και του Φωτισμού είναι 
ανταποδοτικά, δεν μπορούμε να έχουμε μεγάλες παροχές. Εντάξει;
Αυτά τουλάχιστον ως προς εμένα, δεν ξέρω ο κ. Δήμαρχος ζήτησε το λόγο.

Ναι, μια κουβέντα θα πω μόνο.
Τώρα πρώτα όσον αφορά τα θέματα που ανέφερε ο κ. Τζαμουράνης για τα 

φώτα LED τα οποία τοποθετήθηκαν στο Δήμο Καλαμάτας, τα πρώτα δύο χρόνια πληρώθηκαν 
το 2020 όπως ξέρετε και σύμφωνα με το τεκμαρτό, γιατί τα πρώτα δύο χρόνια δεν βγαίνουνε 
σύμφωνα με την έκπτωση που έχουμε επωφεληθεί από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, των 
χρημάτων που καταβάλλουμε στη ΔΕΗ, το 81% και πάνω από το 81% βγαίνει το 8% ανά 
έτος, αλλά με το τεκμαρτό και φέτος, λοιπόν, αποκτούμε το 8%.
Τα έσοδα λοιπόν, τα οφέλη μάλλον από αυτά που θα ’ναι πολλά, θα τα δούμε σε βάθος 
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χρόνου, δεν τα ’χουμε δει ακόμα μπροστά μας. Δεν την έχουμε ακόμα αντιμετωπίσει αυτή 
την κατάσταση, θα τα δούμε, δηλαδή, σε βάθος χρόνου, τα οποία όπως έχει γίνει η 
οικονομοτεχνική μελέτη είναι πολλά και θα ’ναι πάρα πολύ σημαντικά για το Δήμο.
Τώρα όσο για τα τέλη που συζητάμε σήμερα. Να πω ότι αυτός είναι ο 14ος χρόνος που δεν 
πραγματοποιείται καμιά απολύτως αύξηση στα δημοτικά τέλη. Αντιθέτως, όπως πέρυσι, έτσι 
και φέτος, έχουμε και μικρές μειώσεις.
Το 2019 μην ξεχνάμε ότι ο Δήμος εισέπραξε 13 εκατομμύρια 400 χιλιάδες σε δημοτικούς 
πόρους και το 2020 με το ζόρι θα φτάσουμε τα 11 εκατομμύρια. Αυτό είναι γεγονός, δεν 
αλλάζει.
Παρόλα αυτά ο Δήμος αντέχει και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, πρέπει να μείνει ο Δήμος 
όρθιος, όλοι θέλουμε να κάνουμε μειώσεις και ποιος Δήμαρχος και ποια Δημοτική Αρχή και 
ποιο Δημοτικό Συμβούλιο δεν θα ήθελε να κάνει τεράστιες μειώσεις στα δημοτικά τέλη. Όμως 
πρέπει ο Δήμος να μείνει όρθιος, να μείνει δυνατός, για να μπορεί να υποστηρίξει τις Δομές 
του. Αυτό νομίζω το αντιλαμβανόμαστε όλοι και μ’ αυτή τη σοβαρότητα όλη η Οικονομική 
Επιτροπή το αντιμετωπίζει. Αυτό τουλάχιστον εισπράττω εγώ.
Οπότε, λοιπόν, ακολουθούμε την πορεία μας, των μειώσεων, προσεχτικά βέβαια, 
επιφυλακτικά, πάντα ρωτώντας την Οικονομική Υπηρεσία και σύμφωνα με τις υποδείξεις της 
Οικονομικής Υπηρεσίας πράττουμε. Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα αν δείτε η Οικονομική 
Υπηρεσία διαφωνούσε που εμείς κάναμε λίγο παραπάνω μειώσεις από αυτές που πρότεινε η 
ίδια. Αλλά είναι μικρές και δεν επηρεάζουν τον προϋπολογισμό, όπως είπα. Και αναλυτικά, 
λοιπόν, όλα τα θέματα θα τα συζητήσουμε στις 30 Νοεμβρίου που θα κάνουμε…, που θα 
συζητήσουμε ως μοναδικό θέμα το ζήτημα του προϋπολογισμού του Δήμου Καλαμάτας για 
το 2021. Ευχαριστώ, Πρόεδρε.

Μάλιστα. 
Η κα Οικονομάκου;

Η μία ερώτηση ήτανε για το φωτισμό, απάντησε ήδη ο κ. Δήμαρχος.
Μια δεύτερη ερώτηση θα ήταν, ήθελα αν μπορούσαμε να μειώσουμε τα 

τέλη στα Κοιμητήρια, η μείωση να ’τανε, θα τολμήσω να πω, κατά το μισό, στο 50%. Ήδη 
πληρώνουμε πάρα πολλά. Ήδη στα χωριά και αν είναι δυνατόν αυτά τα χρήματα που 
εισπράττουμε απ’ τα χωριά, αν μπορούσαν να πηγαίνουν στους Προέδρους, ούτως ώστε οι 
Πρόεδροι εκεί να κάνουν και έργα, να μένουν τα λεφτά, δηλαδή, στις Κοινότητες, ούτως 
ώστε να μπορούν οι Πρόεδροι να κάνουν έργα στα ίδια τα Κοιμητήρια.
Έχω κάνει σ’ αυτό το χώρο και ξέρω πόσο δύσκολο είναι. Και πόσο ακριβά είναι. Πιστεύω ότι 
η μείωση θα έπρεπε να ήτανε λίγο πιο γερή.
Δεν ξέρω, Δήμαρχε, αν γίνεται αυτό και στις πολύτεκνες οικογένειες, εκεί που είχαμε βάλει το 
όριο 25 χιλιάδες, αν δεν κάνω λάθος, να μπει, να ανέβει το ποσό. Αυτό. Ευχαριστώ.

Μάλιστα. 
Κύριε Μαρινάκη; 

Κύριε Πρόεδρε, για τα Δημοτικά Διαμερίσματα καταρχάς, τώρα το τι έχουμε 
εισπράξει να μην το πω στον αέρα τι έχουμε εισπράξει απ’ τα Δημοτικά 

Διαμερίσματα για τα Κοιμητήρια. Παρόλα αυτά όμως επειδή από κει αναδεικνύεται ο 
πολιτισμός κάθε Δήμου και, εν πάση περιπτώσει, κάθε Τοπικής Κοινότητας υπάρχει γενναία 
υποστήριξη των χώρων αυτών.
Γνωρίζετε ήδη ότι η μία εργολαβία των 170 χιλιάδων ευρώ για υποστήριξη… 

ΦΩΝΗ: 180…

180 χιλιάδες ευρώ για την υποστήριξη των συγκεκριμένων χώρων είναι σε 
εξέλιξη.

Συνεπώς, όχι μόνο αυτά που προσδοκούμε, σύμφωνα με τα γραφόμενα, να εισπράξουμε, δεν 
επιστρέφονται μόνο, αλλά πολλαπλάσια θα έλεγα από αυτά.
Σε ότι έχει σχέση με τους τάφους, τέλος πάντων, τη διάρκεια και την τιμή, ήδη από την Α’ 
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Ζώνη την κατεβάσαμε στα 310 ευρώ, η Β’ Ζώνη στα 210 και η Γ’ Ζώνη στα 100 ευρώ.
Υπάρχει μια σχετική μείωση…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και πέρυσι μειώθηκε. Και πέρυσι.

Και πέρυσι είχαμε πάλι μείωση σε αυτό το… Θεωρώ ότι και εκεί έχει γίνει μια 
μείωση, εν πάση περιπτώσει, αξιοσημείωτη θα έλεγα.

Ναι, εντάξει, Ok. 
Εγώ πιστεύω ότι θα μπορούσαμε ήδη να το δούμε λίγο γιατί είναι ένα 

ευαίσθητο σημείο και δεν είναι και ανταποδοτικά, εισπράττουμε τόσα χρήματα, θα 
μπορούσαμε να κάνουμε ακόμα πιο γενναία μείωση εκεί. Ειλικρινά το ξέρετε και το ’χω 
εισπράξει αυτό όλα αυτά τα χρόνια που ήμουνα εκεί και ξέρω ότι είναι… πιστεύω ότι είναι 
αρκετά και γι’ αυτό που πραγματικά…

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Κοιτάξτε, ήδη…

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ:  …γιατί το Νεκροταφείο μας εδώ στην Καλαμάτα θα έπρεπε…

Ήδη, ήδη, η βασικότερη Ζώνη που προσεγγίζει, τέλος πάντων, ή προτιμά η 
συντριπτική πλειοψηφία των συγγενών είναι η Γ’ Ζώνη η οποία πήγε ένα 

κατοστάρικο. Ήταν 120 ευρώ και πήγε 100 ευρώ.

Να σας πω κάτι; 
Για μένα, για μένα, κ. Μαρινάκη…

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι αλλά μειώθηκε….

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Ναι αλλά μειώθηκε. Μειώθηκε. Μειώθηκε αυτό λέω.

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ: Για μένα, κ. Μαρινάκη, ας μην υπήρχαν Ζώνες…

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Μειώθηκε η έκτασή της όμως.

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ: Ξέρετε κάτι;

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Τι εννοείτε: μειώθηκε η έκταση;

Μπορώ να μιλήσω; 
Κύριε Μαρινάκη, αν ήταν δυνατόν για μένα να υπήρχε μία, να μην 

υπήρχαν Ζώνες Α-Β-Γ. Να ήταν ενιαίο.

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Ποιος δεν το θέλει αυτό; Να το βάλουμε να το συζητήσουμε.

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ: Όλοι ίσοι είμαστε στο θάνατο.

Όχι, να το συζητήσουμε αν θέλετε, αλλά να σας πω κάτι; Εε βλέπετε και κάτι 
περίλαμπρους εκεί και κάτι και τι έχει ακολουθήσει, τι έχει συμβεί στο 

παρελθόν, για το ποιος είναι, πού πρέπει να πάει και πόσο χώρο πρέπει να έχει και, εν πάση 
περιπτώσει, μοιράζονται οικόπεδα εκεί μέσα, θυμόσαστε στο παρελθόν τι γινότανε.

Επειδή σας λέω το ’χω ζήσει το κομμάτι πολύ καλά, γι’ αυτό λέω. Και 
μείωση γενναία χρειάζεται και ίσως η κατάργηση των Ζωνών.

Γίνεται μια προσπάθεια, εν πάση περιπτώσει, αυτό τώρα, εε έχουμε καιρό να 
τα πούμε.
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Είναι σημαντικό να δούμε τι θέσεις υπάρχουν μες στο Κοιμητήριο, έτσι; Να 
δούμε υπάρχουνε στη Γ’ Ζώνη θέσεις; Υπάρχουνε στη Β’ Ζώνη θέσεις; 

Υπάρχουνε στην Α’ Ζώνη θέσεις; Να δούμε τι υπάρχει. Και στη Γ’ σας πληροφορώ ότι σχεδόν 
ποτέ δεν υπάρχουν θέσεις.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν υπάρχουν, Δήμαρχε, έτσι είναι.

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό ήθελα να πω, κ. Δήμαρχε.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και στη Β’… και στη Β’…

Να επεκτείνουμε τη Γ’. Να επεκτείνουμε τη Ζώνη, αυτό ήτανε για μένα…

Και στη Β’, αν δεν υπάρχουνε και στη Β’ διαθέτουμε με το ίδιο ποσό ακριβώς 
στην Α’. Κάνουμε δηλαδή, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι το βασικό είναι να 

υπάρχουνε θέσεις. Αυτό πρέπει να το διαφυλάξουμε, δεν πρέπει… αν το πάμε με 50 ευρώ 
όλες τις θέσεις, όλοι θα θέλουν να αφήνουν τους δικούς τους εκεί για χρόνια και να πιέζουνε 
μετά να στείλουμε παρατάσεις…

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό είναι …...

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οπότε αν το κάνουμε έτσι γέμισε το Κοιμητήριο.

Εγώ δεν μίλησα για παράταση. Η παράταση, να είμαστε αυστηροί στις 
παρατάσεις. Μίλησα ως προς τα τέλη, το τέλος ταφής, το… Αυτά μίλησα. 

Γι’ αυτά μιλάω. Δεν μιλάω για τις παρατάσεις. Οι παρατάσεις ορθώς πρέπει να υπάρχει μία 
αυστηρότητα εκεί.

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Μαρία… Συγνώμη, κ. Πρόεδρε, έχουμε…

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Υπήρξε και περαιτέρω μείωση.

Έχουμε μία μείωση και φέτος. Να κάτσουμε, λοιπόν, να συζητήσουμε, 
ενδεχομένως ακούγεται… ακούγεται ωραίο αυτό με τη μη ύπαρξη Ζώνης, αλλά 

θα υπάρξει ένας κόσμος που θα θέλει κάτι περισσότερο από όλους τους άλλους και εκεί να 
δω πώς θα το επιλέξουμε.

Δεν είναι… για να μην ξεφεύγουμε και χρονοτριβούμε, δεν είναι της 
παρούσης, αλλά αν το Κοιμητήριό μας γίνει κόσμημα, το φροντίσουμε 

όπως πρέπει, να κάνουμε όλους τους χώρους να τους διαμορφώσουμε όπως πρέπει, πιστεύω 
δεν θα υπάρχει θέμα: Α’, Β’ και Γ’.

Μακάβριο αλλά είναι πανέμορφο, Μαρία, και ομορφαίνει κάθε μέρα. Είναι 
μακάβριο αλλά είναι πανέμορφο το Νεκροταφείο.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Έλα, Πρόεδρε.

Δυο λεπτά για να προχωρήσουμε, γιατί αυτό είναι μια κουβέντα η οποία θα 
μπορούσε να συνεχιστεί, εγώ απλά θα υπενθυμίσω δυο πράγματα σχετικά με 

τα Κοιμητήρια.
Τα τέλη των Κοιμητηρίων είναι ανταποδοτικά, κύριοι συνάδελφοι. Ποιος το είπε ότι δεν είναι 
ανταποδοτικά; Και φυσικά εάν κατέβουμε στο μισό δεν θα μπορούμε να καλύπτουμε ούτε τις 
μισθοδοσίες, ούτε τα οποιαδήποτε έργα θέλουμε να κάνουμε εντός του Κοιμητηρίου.
Άρα λοιπόν, πρέπει να υπάρχει ένας ισοσκελισμός πάνω σε αυτό το πράγμα και έχουν να 
γίνουν έργα στο Κοιμητήριο.
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πάμε, Πρόεδρε. Εξαντλήθηκε, νομίζω, το θέμα.

Και για να ολοκληρώσουμε, όσον αφορά τις Ζώνες, οι Ζώνες υπάρχουν γι’ αυτό 
το λόγο που είπε ο κ. Δήμαρχος: για να υπάρχει ευταξία και να μην μπουκώσει 

το Κοιμητήριο και δεν έχουμε πού να βάλουμε τους νεκρούς.
Λοιπόν, πάμε λοιπόν, όσον αφορά τον κ. Αγγελή αν θέλει να πει κάτι και να προχωρήσουμε.

ΑΓΓΕΛΗΣ: Όχι, όχι.

Ωραία, ψηφοφορία. 
Κύριε Κοσμόπουλε; Κύριε Κοσμόπουλε;

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά.

Κύριε Τζαμουράνη;

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:  Δεν θα κάνουμε τοποθετήσεις; Νομίζω ότι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι….

Αν δεν θέλετε δεν πειράζει, και εγώ Κατά είμαι και να τα πούμε πια στο 
Δημοτικό Συμβούλιο.

Κύριε Τζαμουράνη, είναι άσχημο να το θέτετε έτσι. Δεν είναι ότι δεν θέλουμε, 
φυσικά και να κάνετε τοποθέτηση.

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Όχι, λέω επειδή περίμενα ότι θα γίνει…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ….(δεν ακούγεται) Ok, πάντως αν θέλετε να κάνετε κάντε μια τοποθέτηση.

Εγώ ήθελα να πω το εξής: επειδή συνηθίζεται όλοι να ζητάμε μειώσεις και 
αυτό θα ήτανε το ευκταίων, εγώ θα αντιστρέψω λίγο τα πράγματα και θα 

πω ότι θα μπορούσαν να γίνουνε και κάπου αυξήσεις. Π.χ. στην περίοδο που ζούμε και ειδικά 
με τους περιορισμούς που έχουμε κτλ., υπάρχουνε ορισμένες επιχειρήσεις οι οποίες θεωρώ 
ότι έχουν υπερκέρδη ή τουλάχιστον έχουν πολύ μεγαλύτερους τζίρους από ότι ανέμεναν. 
Λοιπόν, θα μπορούσαν εκεί κάλλιστα να γίνουν κάποιες αυξήσεις, και νομίζω ότι θα ήτανε και 
κοινωνικά πολύ αποδεκτό αυτό.
Λοιπόν, από κει και πέρα, ασφαλώς και δεν μπορούν να γίνουν αυξήσεις, διότι η εποχή με τα 
μικροκαταστήματα κλειστά, με την εστίαση να είναι σε καθεστώς αβεβαιότητας αν θα 
λειτουργήσει και τον επόμενο χρόνο και πόσο, ο τουρισμός, και τα νοικοκυριά με δυσκολία, 
μόνο μείωση θα ήτανε συμβατή.
Γι’ αυτό το λόγο-έτσι;- εγώ θα ψηφίσω Κατά.

Μάλιστα. 
Κυρία Οικονομάκου

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ: Λευκό.

Κύριε Αγγελή; Κύριε Αγγελή; Δεν ακούει.
Κατά πλειοψηφία, λοιπόν, τα δημοτικά τέλη, με την παρατήρηση ότι δεν 

υπάρχει τέλος που να συνδέεται με το εισόδημα των επιχειρήσεων, κ. Τζαμουράνη, παρά 
μόνο το τέλος παρεπιδημούντων το οποίο συνδέεται και λειτουργεί κανονικά.

 Εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι ένα συμπέρασμα 
διαφορετικό.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:
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Μιας και το πιάσατε το θέμα τώρα, αν και έχει ολοκληρωθεί η ψηφοφορία, 
υπήρχαν μειώσεις στο πνεύμα που είπε ο κ. Τζαμουράνης, συγνώμη, αυξήσεις 

στο πνεύμα που είπε ο κ. Τζαμουράνης πέρυσι, είχαμε κάποιες αυξήσεις.

Ναι, εννοείτε, κύριε συνάδελφε, τα τέλη σε κάποιους δρόμους που υπήρχαν 
καταστήματα με…

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Κάποιοι δρόμοι που άλλαξαν, εντάξει τώρα.

Εντάξει, δεν το είπα να ανοίξουμε κύκλο, με συγχωρείτε, να το πάρω πίσω.

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Πρόεδρε, είναι σαφείς οι επιχειρήσεις.

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Στα σούπερ μάρκετ, αυτό εννοείτε, κάτι τέτοιο.

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Έτσι, αυτό συζητάμε.

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Υπήρξε πέρυσι.

Στα σούπερ μάρκετ, όλα αυτά της εφοδιαστικής αλυσίδας, είναι επίσης οι 
επιχειρήσεις οι οποίες διαφημίζουν στα ηλεκτρονικά μέσα κλπ. οι οποίες 

έχουνε ήδη μεγαλύτερη… υπάρχουν κάποιες κατηγορίες που θα μπορούσε να τις δει κάποιος 
και να βάλει τουλάχιστον μια…

Πώς θα το κάνουμε αυτό. 
Πάμε.

Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της την παραπάνω εισήγηση και  τις αναφερόμενες σ’ αυτή διατάξεις, μειοψηφούντων 
των κ.κ. Κοσμόπουλου και Τζαμουράνη, οι οποίοι τάσσονται Κατά,  ενώ η κα Οικονομάκου 
δηλώνει Λευκή ψήφο, 
κατά πλειοψηφία

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας τον καθορισμό των δημοτικών 
τελών για το έτος 2021, σύμφωνα με όσα αναφέρονται  στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 
72942/10-11-2020  σχετική εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομίας, Δημοτικής 
Περιουσίας και Πρόνοιας κ. Μαρινάκη Σαράντου, η οποία αναλυτικά καταχωρείται 
στο ιστορικό της απόφασης αυτής.

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

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Γεώργιος Φάβας 1. Αγγελής Αναστάσιος 

2. Δρούγας Παντελής 

3. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 



Συνεδρίαση :  46/2020 Τετάρτη  18 / 11 / 2020 ΑΠΟΦΑΣΗ   565/2020

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5fbcfa28f236cbeec2aaf538 στις 25/11/20 10:32
Πρακτικά Οικονομικής Επιτροπής 30

4. Μαρινάκης Σαράντος

5. Μπάκας Ιωάννης

6. Μπασακίδης Νικόλαος

7. Τζαμουράνης Βασίλειος 

8. Οικονομάκου Μαρία

Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓ. ΦΑΒΑΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
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