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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   44/2019 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   392/2019 

 
 
Στην Καλαμάτα σήμερα, την 20η  Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00  στο 
Δημοτικό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99, συνέρχεται στην 44η/2019 συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 52484/15-11-2019 

πρόσκληση  του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Φάβας Γεώργιος, Αντιδήμαρχος Καλαμάτας, 
Πρόεδρος  της  Οικονομικής   Επιτροπής  και από τα τακτικά μέλη του Σώματος οι κ.κ. 1) 
Ζαφειρόπουλος Ιωάννης, 2) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 3) Μαρινάκης Σαράντος, 4)  Μπασακίδης 
Νικόλαος και 5) Τζαμουράνης Βασίλειος.  
 
Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Αλειφέρη Καραθανάση 
Ελένη, 2) Μπάκας Ιωάννης και 3) Πολίτης Δημήτριος.  
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
κ.κ. Αθανασόπουλος Κων/νος, Αγγελής Αναστάσιος και Δρούγας Παντελής, οι οποίοι 
συμμετέχουν στη συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας τα τακτικά μέλη κ.κ. Μπάκα Ιωάννη, 
Αλειφέρη Καραθανάση Ελένη και Πολίτη Δημήτριο, αντίστοιχα.  
 

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης Πρόεδροι Συμβουλίων Κοινοτήτων και Πρόεδροι Κοινοτήτων, 

επειδή στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα που αφορούν στις εν λόγω Κοινότητες και απ’ 

αυτούς: 

 Παραβρίσκεται ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Άριος κ. Κωστόπουλος 

Γρηγόριος.  

 Δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Συμβουλίων Ασπροχώματος κ. Μαστοράκης 

Σωτήριος και Καλαμάτας κ. Λύρας Παναγιώτης, καθώς και ο Πρόεδρος της Κοινότητας 

Βρομόβρυσης κ. Αλιφέρης Κων/νος. 

 
Επίσης στη συνεδρίαση παραβρίσκονται, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Μπεχράκης Σταμάτης και 
Νιάρχος Αναστάσιος, καθώς και τα μέλη του Συμβουλίου της Κοινότητας Καλαμάτας κ.κ. 
Αλεξανδροπούλου Παναγιώτα και Καλαμουδάκου Αλεξάνδρα.  
 
 
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 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

με τίτλο : 

Καθορισμός δημοτικών τελών έτους 2020. 

Κατά τη συζήτηση του θέματος παραβρίσκεται η Προϊσταμένη του Τμήματος Προσόδων, 
Περιουσίας και Κοιμητηρίων του Δήμου κα Μπουρίκα Σοφία,  προκειμένου αν της ζητηθεί, να 
ενημερώσει το Σώμα σχετικά. 
 

Η από 19/11/2019 σχετική εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομίας, Οικονομικών & Περιουσίας 
του Δήμου Καλαμάτας κ. Φάβα Γεωργίου, αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
 
Θέμα: Καθορισμός Δημοτικών τελών οικ. έτους 2020 

 

                                Έχοντας υπόψη :  

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010 

3) Τις διατάξεις του  Ν. 1080/80, όπως συμπληρώθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα. 

4) Τις διατάξεις του Νόμου 2946/2001 και την ΚΥΑ 52138/25-11-2003 (ΦΕΚ1788/2-12-03) όπως 
συμπληρώθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα. 

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

σήμερα. 

6) Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ΑΝ 582/68, όπως συμπληρώθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα. 

7) Τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του ΒΔ της 24/9-20/10/1958, όπως συμπληρώθηκαν και 

ισχύουν μέχρι σήμερα 

8) Την αρ. 23/2012 Απόφαση Δ.Σ. με την οποία επανακαθορίστηκαν οι τιμές του Τέλους 
καθαριότητας και φωτισμού. 

9) Την αρ. 145/2011 Απόφαση Δ.Σ. με την οποία καθορίστηκε ο Φόρος Ηλεκτροδοτούμενων 

Χώρων. 

10) Την υπ’ αρ. 52/2011 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου με την οποία καθορίστηκαν τα τέλη 
Κοινοχρήστων Χώρων και τα τέλη Διαφήμισης. 

11) Την  αριθμ. 75/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για μείωση των δημοτικών τελών. 

12) Την αριθμ. 51/2011 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου με την οποία καθορίστηκαν τα τέλη 
διέλευσης. 

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

τέλη νεκροταφείων. 

14) Την αριθμ. 344/2014 Απόφαση Δ.Σ. όπως τροποποιήθηκε με την 547/2015 όμοια Απόφαση. 

15) Την αριθμ. 543/2010 Γενική Κανονιστική Απόφαση Δ.Σ. για τη χρήση Κ.Χ.  όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα. 

16) Την αριθμ. 602/2018 Απόφαση Δ.Σ. με την οποία καθορίστηκαν τα δημοτικά τέλη για το έτος 
2018. 

17) Την αριθμ. 315/2017 Απόφαση Δ.Σ. « Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Κεντρικού Κοιμητηρίου 

Καλαμάτας». 

18) Την αριθμ. 511/2017 Απόφαση Δ.Σ. «Κανονισμός Λειτουργίας Κοιμητηρίων  Ημιαστικών 
Περιοχών, Τοπικών Κοινοτήτων και Οικισμών Δήμου Καλαμάτας». 
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19) 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.» 

20) 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." 
 

                                                          Εισηγούμαστε : 

           Τον καθορισμό των Δημοτικών τελών οικ. έτους 2020 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 

3,50€/τ.μ./μήνα 

 

    

Α.2  Τοποθέτησης εμπορευμάτων-Αίτηση υποβάλλεται στην Δ/νση Οικον.– Τμήμα Προσόδων 

Περιουσίας & Κοιμητηρίων γρ. 121 -1ος όροφ. 2721360738 
e-mail:m.giannakaki@kalamata.gr 

  

α/α Ετήσια τιμή /τ.μ/ Είδος-Κατηγορία 

1 50,00€ 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 
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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 2721360738 e-

mail: m.giannakaki@kalamata.gr 

  

                    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.   
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Β)  Δημοτικές & 

Τοπικές Κοινότητες 

 

Επιφάνεια Κατάληψης Τέλος  

≤ 50τ.μ Δωρεάν  

> 50τ.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.  2721360738 e-mail: 

m.giannakaki@kalamata.gr 

  

α

/

α 

ΘΕΣΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΕΛΟΣ 

1 Στην πόλη της Καλαμάτας, 

με χρήση ηλεκτρικού ρεύματος, υπό την 

επίβλεψη ηλεκτρολόγου του Δήμου 

Μέχρι 3 ώρες 200,00€.  

 

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 

οποιοδήποτε τρόπο παραχώρηση του δικαιώματος αυτού σε τρίτους).  

 

Α.6 Τέλη χρήσης Αιγιαλού και παραλίας 

Χρέωση 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 € 
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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.  2721360738 e-mail: m.giannakaki@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 

Προσόδων, Περιουσίας & Κοιμητηρίων γρ. 121 -1ος όροφ.  Τηλ.  2721360738 

e-mail: m.giannakaki@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.  2721360738 e-mail: 

m.giannakaki@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 . 
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 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.) 

 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ  

ΧΩΡΟΙ 

 

         ΟΙΚΙΕΣ 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ Α’        ΖΩΝΗ              

                           2,16 

Α’ ΖΩΝΗ                          

                    1,57 

Β’  ΖΩΝΗ         

                           1,70 

Β’ ΖΩΝΗ                     

                     0,95 

ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΣ 

ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ 

ΒΕΡΓΑ 

ΘΟΥΡΙΑ 
ΛΕΪΚΑ 

Μ. ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ 

ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑ-ΒΙ.ΠΕ. 

ΑΡΙΣ 

ΑΡΦΑΡΑ 

                              

                           1,27 
                            

  

 

  

                           

                     0,95 

ΑΛΑΓΟΝΙΑ 

ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ 

ΕΛΑΙΟΧΩΡΙ 

ΛΑΔΑ 

ΚΑΡΒΕΛΙ 

ΝΕΔΟΥΣΑ  

ΠΗΓΕΣ 

 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ 

για το έτος 2020 

 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ 

για το έτος 2020 

ΛΟΙΠΑ ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 
 

                    0,50              0,70 

                              ΕΙΔΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ 

 

   ΕΙΔΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΤΙΜΗ ανά τ.μ./έτος 

Φιλανθρωπικά & Νοσηλ/κά ιδρύµατα για το σύνολο του Δήμου 1,59€ 

Μη στεγασµένοι χώροι καταστηµάτων –επαγγελματικών χώρων     Α’  

Ζώνης Κατ/των   

1,72€ 

Μη στεγασµένοι χώροι καταστηµάτων –επαγγελματικών χώρων  

υπολοίπου Δήμου 

1,27€ 

S/M, πολυκ/τα, εµπ.κέντρα επιφ. µέχρι 500 τ.µ.  για το σύνολο του 

Δήμου 

2,77€ 
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S/M, πολυκ/τα, εµπ. κέντρα επιφανείας άνω των 500 τ.µ. για το 
σύνολο του Δήμου 

4,85€ 

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 Τοπικές Κοινότητες Αλαγονίας Αρτεμισίας, Ελαιοχωρίου, Λαδά , Καρβελίου, Νέδουσας και 

Πηγών  απαλλάσσονται για το έτος 2020.  

 

                                

       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. 

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. 
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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 

Εναλλακτικά δίδεται η δυνατότητα 

και στα γραφεία τελετών να κάνουν 

ταφές,  με έκπτωση 100% επί του 

τέλους ταφής. 

2 Τέλος χρήσης τάφων 

τριετούς διάρκειας 

Α’ Ζώνη          370,00€ 

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€ 

Αν οι εκταφές πραγματοποιούνται 

από συγγενείς ή γραφεία τελετών , 

απαλλάσσονται από το τέλος 

εκταφής 

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. 
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α/α ΕΙΔΟΣ ΤΕΛΟΥΣ 

 

ΗΜΙΑΣΤΙΚΑ 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€/χρ
όνο 

Πέραν τριετίας για τα Ημιαστικά, 
πέραν της πενταετίας για τα 

Λοιπά Κοιμητήρια 

7 Τέλος για 

παράταση ταφής 

2ος χρόνος 

50,00€/χρόνο 50,00€/χρ

όνο 

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 

 

    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 
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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 50τ.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 

100,00€/ τ.μ. Αυτοτελές Πρόστιμο 

2 Σε χώρο που έχει επιτραπεί η παραχώρηση της 

χρήσης   

Τέλος 50,00€/τ.μ.& 

Πρόστιμο 50,00€/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 

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 € 
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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 

 

 

      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 ……/……/2018 

                       
                                                   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 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΒΑΣ 
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Επί του θέματος αυτού διεξάγεται διαλογική συζήτηση η οποία έχει ως εξής: 

 
Κύριοι συνάδελφοι, ομολογώ ότι και την προηγούμενη και αυτή τη βδομάδα, 
έγινε μία μεγάλη προσπάθεια από την Υπηρεσία για να μπορέσει να μας φέρει 

εδώ την εισήγηση, την οποία βέβαια την επεξεργαστήκαμε κατά το μέτρο του δυνατού, εδώ 
θα σας μοιράσουμε το βιβλιαράκι με τα δημοτικά τέλη του ’19, για να μπορέσετε να δείτε τις 
διαφορές και αν έχετε την καλοσύνη, κύριοι συνάδελφοι και εσείς από δω.  
Ξεκινάμε, λοιπόν, με τα δημοτικά τέλη.  
Τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων στις οικοδομικές εργασίες …  

 
Με συγχωρείτε, κ. Πρόεδρε.  
Προφανώς θεωρείτε ή ότι είμαστε ιδιοφυείς ιδιαίτερα ή δεν σας ενδιαφέρει 

καθόλου η άποψή μας. Αυτό καταλαβαίνω. 
 
Μην ξεκινάμε με ειρωνικό σχόλιο.  
Την εισήγηση να την κάνω και μετά να πείτε.  

 
Τι να πείτε; Να μην την κάνετε. Σήμερα το πρωί ήρθε, δηλαδή τι είμαστε 
εμείς; Σήμερα το πρωί μας φέρατε αυτά και λέει: πάρτε τα, να το 

συζητήσουμε. Γιατί να το συζητήσουμε σήμερα; Λέει η εισήγηση…, η εισήγηση έχει 
συγκεκριμένη ώρα, συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που πρέπει να την παίρνουμε; 
Τουλάχιστον δυο μέρες;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μία μέρα.  

 
Μία. Σήμερα το πρωί, σήμερα το πρωί;  
 

Μακάρι να είχαμε προλάβει … 
 
Και που να ξέρω εγώ τι γίνεται. Όχι, δεν είναι χειριστικά.  
 

Κύριε συνάδελφε, ακούστε λίγο. Τώρα θέλετε να μπούμε σε μια τέτοια 
διελκυστίνδα;   

 
Δεν είναι διελκυστίνδα. Είναι η ουσία, είναι η ουσία. Δεν μας επιτρέπετε με 
τίποτα, διαρκώς με αυτά τα συστήματα, με το σύστημα, και το ένα και το 

δεύτερο θέμα, την τελευταία στιγμή, δεν μας επιτρέπετε να κάνουμε σοβαρή προσέγγιση. 
Αυτό σας λέω.  

 
Νομίζω ότι θα σας καλύψω με την εισήγηση. Αν με αφήσετε να την κάνω, αν με 
αφήσετε να την κάνω, πόντο-πόντο θα το πάμε και θα δείτε ότι δεν υπάρχει κάτι 

άλλο.   
 
Δεν είναι έτσι, δεν είναι έτσι.  
 
Μια στοιχειώδη ενημέρωση δεν έχουμε.  
 

Κύριε Τζαμουράνη, όσον αφορά τα υφιστάμενα δημοτικά τέλη υπάρχουν σε 
βιβλιαράκι το οποίο έχει βγει εδώ και ένα χρόνο.  

Δεύτερο. Ακούστε λίγο…  
 
Για τα υφιστάμενα θα μιλήσουμε ή για τα νέα;  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:  
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Θα μιλήσουμε για την τροποποίηση επί των υφιστάμενων δημοτικών τελών. Δεν 
προσθέτουμε κάτι. 

 
Αυτή την εισήγηση δεν θα έπρεπε να την έχουμε;  
 

Όχι, δεν μπορούσαμε να την έχουμε πιο νωρίς. Υπηρεσιακά.  
 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Να το αναβάλλουμε τότε.  
 
Όχι, δεν γίνεται. Δεν γίνεται γιατί πρέπει να ψηφιστούν, γιατί μετά πρέπει να 
έρθουν στο Δημοτικό Συμβούλιο και μετά πρέπει να ενταχθούν στον 

προϋπολογισμό και δεν προλαβαίνουμε.  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο θα είναι στις 2 του μηνός μάλλον.  
 

Στις 2 του μηνός, βεβαίως και ταυτόχρονα, ακούστε λίγο, η όλη διαδικασία 
ξεκίνησε από το να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να προχωρήσει και τις 

διαδικασίες η Υπηρεσία. Εντάξει, δεν είναι τόσο τραγικό και μην το μεγιστοποιούμε.  
Τα δημοτικά τέλη θα σας δοθούν και θα σας δοθούν με πλήρη εικόνα και θα το δείτε από τις 
παρεμβάσεις τις οποίες κάνουμε τι αυξάνεται ή τι μειώνεται. Ότι είναι υφιστάμενο το 
γνωρίζετε. Δεν έχουμε κάνει και τις τραγικές παρεμβάσεις. Ακούστε μας πρώτα.  
 
ΦΩΝΗ: Να πω δύο λόγια;  

 
Να κάνω την εισήγηση και μετά πείτε ότι θέλετε. Θα σας δώσω. Θα μου 
επιτρέψετε να κάνω την εισήγηση.  

 
Εγώ προτείνω να αναβληθεί.  

 
Και εγώ προτείνω να συζητηθεί.  
 

ΝΙΑΡΧΟΣ: Μας τα δώσατε, μια χαρά…  
 
Ωραία, 10 η ώρα το πρωί σας ήρθε, 10 παρά.  
 

ΝΙΑΡΧΟΣ: Πού ήρθε 10 παρά;  
 
Συγνώμη. Εντάξει, να το ψηφίσουμε τότε, εμείς καταθέτουμε την πρόταση 
της αναβολής για την επόμενη συνεδρίαση. Και από κει και πέρα…   

 
Ωραία.  
Επί της προτάσεως της αναβολής.  

Η πλειοψηφία ¨κατά¨.  
 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Λόγω έλλειψης εισήγησης.  

 
 Όχι λόγω έλλειψης. Εισήγηση έχετε, απλά την πήρατε καθυστερημένα.  
 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Λόγω έλλειψης εισήγησης.  
 
Όχι, δεν τοποθετείται σωστά. Επειδή είστε μηχανικός και τοποθετείτε ακριβώς τα 
πράγματα, λόγω καθυστέρησης λήψης της εισήγησης η οποία λήφθηκε στις 10 

παρά τέταρτο το πρωί.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΝΙΑΡΧΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Δηλαδή τώρα αυτό, κ. Πρόεδρε, είναι σοβαρή αιτιολόγηση; Ότι στις 10 παρά 
τέταρτο έπρεπε εμείς να είμαστε καρφωμένοι και να περιμένουμε; 

Τουλάχιστον μην προκαλούμε και τη λογική μας. Να βοηθήσουμε; Να βοηθήσουμε, αλλά από 
κει και πέρα όμως μην μας προκαλείτε για το αυτονόητο.  

 
Επειδή, λοιπόν, έχουμε το…  
Ωραία, πάμε στην ψηφοφορία.  

 
Το γεγονός ότι υπάρχει απόλυτη πλειοψηφία στην Επιτροπή, εντάξει, σας 
δίνει το δικαίωμα να προχωρήσετε. Προχωρήστε αλλά πρέπει και εμείς να 

εκφράσουμε τις απόψεις μας.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να τις εκφράσετε.  

 
Τη στιγμή που δεν έχουμε στοιχειωδώς να δούμε κάτι και μου λέτε ότι 10 
παρά τέταρτο το πρωί …  

 
Εάν μας αφήνατε, εάν μας αφήνατε να ολοκληρώσουμε την εισήγηση θα 
βλέπατε ότι θα καταλαβαίνατε πολύ γρήγορα …  

 
Τότε να μην κάνετε και σε κανένα θέμα εισήγηση, να μην δίνετε σε κανένα 
θέμα, να μαζευόμαστε εδώ, να κάνετε τις εισηγήσεις, να τις ψηφίζουμε και 

να τελειώνουμε. Γιατί να μπαίνετε στον κόπο και να βάζετε εισηγήσεις στα θέματα;  
 
Λοιπόν, προχωράμε.  
Επί της αναβολής η πλειοψηφία ¨κατά¨.  

Ο κ. Κοσμόπουλος;  
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Τζαμουράνης;  
 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Υπέρ.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ζαφειρόπουλος;  
 
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ.  

 
Ο κ. Αγγελής; ¨Κατά¨.  
Κατά πλειοψηφία, καταψηφίζεται και συνεχίζουμε στην εισήγηση.  

Λοιπόν, όσον αφορά τα τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων επί των οικοδομικών εργασιών στο 
πεδίο Α1 τα δύο πρώτα παραμένουν σταθερά. Ως προς το τρίτο: Τοποθέτηση κάδου συλλογής 
και απόρριψης οικοδομικών υλικών στο διαμορφωμένο πεζοδρόμιο ή στο οδόστρωμα τα 20 
ευρώ ανά τ.μ. την εβδομάδα, γίνονται για την πρώτη εβδομάδα 10 ευρώ ανά τ.μ. και για τις 
επόμενες εβδομάδες 20 ευρώ ανά τ.μ. Αυτό είναι το τρίτο. Α1, το τρίτο, τοποθέτηση κάδου 
συλλογής και απόρριψης οικοδομικών υλικών στο διαμορφωμένο πεζοδρόμιο ή στο 
οδόστρωμα.  
Καταλαμβάνει 6 τ.μ. ο συγκεκριμένος κάδος, λοιπόν, για την πρώτη εβδομάδα το μειώνουμε, 
από 20 σε 10 για την πρώτη εβδομάδα και σε 20 για την κάθε εβδομάδα η οποία έπεται. Απλά 
να σας δώσω και ένα στατιστικό στοιχείο, για το 2018 εκδόθηκαν 44 άδειες επί 120, 5.280 και 
αν έχουμε ανάλογες άδειες για το 2020 θα έχουμε 44 άδειες επί 10, εφόσον δεν ξεπερνούν τη 
δεύτερη, δεν πάνε δηλαδή σε δεύτερη εβδομάδα θα εισπράξουμε 440 ευρώ ανά τ.μ. που 
σημαίνει θα έχουμε μία αντίστοιχη μείωση.  

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:  

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τοποθέτηση κάδου συλλογής και απόρριψης, το άλλο δεν αλλάζει 
κάτι, στο 4ο όπως και στο 5ο, δεν αλλάζουμε κάτι.  

Πάμε στη δεύτερη σελίδα. Εδώ πέρα βάζουμε ένα άλλο τέλος, η μακροχρόνια κατάληψη 
κοινόχρηστου χώρου με την τοποθέτηση περιφράξεων σε διατηρητέα κτίρια. Εδώ πέρα έχουμε 
ένα θέμα, μέχρι τώρα δεν συμπεριλαμβανόταν μέσα, έχουν επιβληθεί σύμφωνα με το Νόμο με 
7 ευρώ το τ.μ., πήγε η Δημοτική Αστυνομία, κατέγραψε κάποιους ανθρώπους σε διατηρητέα 
κτίρια και η αλήθεια είναι ότι τα ποσά τα οποία βγήκαν είναι τεράστια, δηλαδή ακόμα και της 
τάξεως των 15.000 ευρώ, συν το ανάλογο πρόστιμο φτάνανε 30.000 ευρώ, έχουν καταθέσει 
προσφυγή στα δικαστήρια, γιατί φυσικά δεν δέχθηκαν ούτε και επί της Φορολογικής Επιτροπής 
να μειώσουν το πρόστιμο.  

Εμείς για να μπορέσουμε, επειδή θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ υψηλή η τιμή αυτή και για να 
καταγραφεί και στα τέλη και με απόφαση δική μας το κατεβάζουμε στο μισό. Έκπτωση 50%. 
Πάμε 3,5 ευρώ το τ.μ. ανά μήνα.  

 
Γιατί πιο χαμηλά;  
Επειδή είναι ειδική περίπτωση, επειδή αφορά συγκεκριμένο και χρειάζεται 

μεγάλη ευαισθησία, δεν υπάρχει η δυνατότητα …    
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα σας εξηγήσω. Υπάρχει …  

 
Ξέρουμε ότι δεν είναι στη δυνατότητα των ιδιοκτητών να προχωρήσουν 
στην άρση ή στην επισκευή τους.  

 
Ναι, εμείς αυτή τη στιγμή κάνουμε μία μείωση της τάξης των 22.000 ευρώ. Σε 
σχέση με αυτό το προηγούμενο το οποίο ίσχυε. Τώρα μην πάμε γιατί πιο 

χαμηλά, όχι, γιατί πιο…, μπορούμε να φτάσουμε και ατελώς αν το επιθυμούσαμε, αλλά 
δυστυχώς δεν είναι στο χέρι μας. Εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε και με έσοδα του Δήμου και 
ξέρετε ότι τελούμε και υπό κατασταλτικό έλεγχο.  

Λοιπόν, η πρόταση η δική μας είναι αυτή. Όπου έχετε ενστάσεις επί των προτάσεων που 
κάνουμε, εσείς θα μπορέσετε να μας πείτε τη δική σας πρόταση.  

Λοιπόν, πάμε μετά στο Α2, τοποθέτηση εμπορευμάτων, στο οποίο δεν αλλάζουμε κάτι, στο Α3 
κατάληψη περιπτέρων δεν αλλάζουμε κάτι, στο Α4 έχουμε όσον αφορά…, είναι τα τέλη 
κατάληψης πεζοδρομίων, οδών, πλατειών και κοινοχρήστων στοών της πόλης στων οποίων 
επιτρέπεται η χρήση για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.  

Στα 40 ευρώ που είναι η περιοχή πλατείας, Βασιλέως Γεωργίου και οδοί Κροντήρη - Φραντζή, 
στο τμήμα που έχουν πρόσωπο στην πλατεία, δεν αλλάζουμε κάτι. Στα 30 ευρώ που είναι η 
περιοχή Ιστορικού Κέντρου, που περικλείεται απ’ τις οδούς Υπαπαντής – Τζάνε – Σπάρτης – 
Νέδοντος και 23ης Μαρτίου, προσθέτουμε τους πεζόδρομους Ιατροπούλου και Αντωνοπούλου, 
οι οποίοι βρίσκονταν στα 25 ευρώ. Απλά εκεί τους πάμε λίγο παραπάνω.  

Μετά έχουμε, τα 25 ευρώ παραμένουν ως έχουν εκτός των οδών Ιατροπούλου και 
Αντωνοπούλου και απλά προσθέσαμε εδώ την πλατεία Μαυρομιχάλη  στην οποία είχαμε 
κάποια  ζητήματα εκεί  κατασκευής  και  δεν είχαμε..., δόθηκε  σε χρήση μέσα στο ’19, δεν 
είχε προβλεφθεί ειδικό τέλος για την πλατεία Μαυρομιχάλη, την οποίαν την εντάξαμε στα 25 
ευρώ.  

Τα υπόλοιπα, 23 ευρώ, 20 ευρώ και 15 ευρώ παραμένουν ως έχουν.  

Στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες για κατάληψη μέχρι 50 τ.μ. είναι δωρεάν και άνω των 
50 τ.μ. 5 ευρώ ανά τ.μ. το χρόνο.  

Εδώ πέρα θα σημειώσω ότι θα κληθούν όλοι όσοι έχουν καταστήματα σε Κοινότητες και 
αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσματα σε κοινόχρηστους χώρους, να εκδώσουν την άδεια όπως 
προβλέπει ο Νόμος ατελώς, εφόσον είναι αυτοί κάτω από 50 τ.μ., γιατί η αλήθεια είναι ότι ως 
τώρα δεν ερχόταν   κανένας να εκδώσει άδεια. Προβλέπει όμως ο Νόμος ότι όφειλε να έρθει, 
οπότε θα τους καλέσουμε να έρθουν να τις εκδώσουν.           

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Α5, χρήση πλατειών για τη διενέργεια εκδηλώσεων. Εδώ τα 150 ευρώ που ήταν τα κάναμε 
200, στα οποία 200 περιλαμβάνεται και η χρήση ηλεκτρικού ρεύματος. Δεν θα χρεώνουμε 
έξτρα το ηλεκτρικό ρεύμα, το εντάσσουμε μέσα εδώ, το χρεώναμε έξτρα, το χρεώναμε έξτρα 
το ηλεκτρικό ρεύμα, ήταν με χρήση …  
 
ΦΩΝΗ: … (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 

 
Θα σας το πω. Όταν λέμε με χρήση δίναμε τη χρήση. Δηλαδή μπορούσε να 
χρησιμοποιήσει το χώρο. Έτσι; Το δίκτυο. Δεν θα χρεώνεται το ηλεκτρικό ρεύμα. 

Το λέω και αν θέλετε να το αλλάξουμε ως τροποποίηση χωρίς να χρεώνεται το ηλεκτρικό 
ρεύμα. Θα εμπεριέχεται μέσα στην κατάληψη, δηλαδή θα μπορούν να χρησιμοποιούν 
ηλεκτρικό ρεύμα και θα εμπεριέχεται μες στην κατάληψη του χώρου.  
Έχουμε όμως μία απαλλαγή εδώ, στην εισήγηση που σας δώσαμε, συγνώμη, στην εισήγηση, 
λοιπόν, γράφουμε ότι απαλλάσσονται για τη 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 οποιοδήποτε τρόπο παραχώρηση του δικαιώματος αυτού σε τρίτους). Δηλαδή δεν 
μπορεί να έρθει παράδειγμα ένας Σύλλογος και να εκχωρήσει το δικαίωμά του, να πάρει 
δωρεάν το χώρο και να εκχωρήσει το δικαίωμά του σε έναν τρίτο ο οποίος μπορεί να αποκτά 
έσοδα.  

 
Ένας Σύλλογος π.χ. ο οποίος κάνει την εκδήλωση και έχει μια χορηγία θα 
πρέπει να πληρώσει; Γιατί ο χορηγός θα έχει μετά ένα μπάνερ.  

 
Όχι, ακούστε λίγο. Λέμε εδώ ότι δεν υπάρχει διαφήμιση προϊόντων.  
 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Άμα έχει ένα μπάνερ;  
 
Δεν θα απαλλάσσεται. Δεν θα έχει διαφήμιση οποιουδήποτε προϊόντος. Το να 
διαφημίζει ο Σύλλογος τον εαυτό του δεν είναι διαφήμιση προϊόντος.  

 
ΦΩΝΗ: Ο χορηγός. 

 
Ο χορηγός. Εε βέβαια. Είναι διαφήμιση. Θα εισπράττει έσοδα.  

 
Άμα έχει έναν, όπως λες Βασίλη, εντάξει, αλλά άμα έχει 10;  
 

Τέλος, τέλη χρήσης αιγιαλού και παραλίας, η χρέωση είναι 11 ευρώ, υπήρχε σε 
παλιότερα τέλη, εδώ πέρα βέβαια ξέρουμε ότι αν η αίτηση γίνει μέχρι το μήνα 

Μάρτιο θα τα εισπράξουμε εμείς και θα αποδώσουμε το 30% στην Κτηματική, το αν γίνει μετά 
τον Μάρτιο την άδεια την εκδίδει η Κτηματική και μας αποδίδει εμάς το 50%. Απλά το 
συμπληρώσαμε εδώ πέρα αυτό, δεν υπήρχε στο προηγούμενο.  
 
ΦΩΝΗ: Πόσο είναι σήμερα;  

 
11 ευρώ, δεν αλλάξαμε κάτι.  
Λοιπόν, ως προς τις διελεύσεις δεν πειράξαμε κάτι, πάμε στη σελίδα 5, στο Α7, 

τέλος εδάφους …  
 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Τι εννοούμε με τη διέλευση.  
 
ΜΠΟΥΡΙΚΑ: Τέλη διέλευσης είναι τα δίκτυα …  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Τα δίκτυα, οι υποδομές, παράδειγμα η WIND. Πώς ήρθε και έκανε τη διέλευση 
της οπτικής ίνας; Ναι, ναι.  

 
Αυτά καθορίζονται από το Υπουργείο νομίζω.  
 

Αυτά προβλέπονται από το Νόμο και υπάρχουν τα εφάπαξ και τα ετήσια τα οποία 
βγαίνουν με τις αντικειμενικές, με το μέσο αντικειμενικό προσδιορισμό.  

Ναι, δεν μπορούμε να… Είναι στάνταρ.  
 
Λοιπόν, δεν τα πειράζουμε αυτά. Λοιπόν, όπως και για τα ATM δεν πειράζουμε 
εδώ, ούτε τα ταχυδρομικά κιβώτια.  

Στο Α8 εκθέσεις και διαφημίσεις προϊόντων περιορισμένης διάρκειας σε κοινόχρηστους χώρους 
δεν πειράξαμε κάτι. Το Α9 χρήση κοινόχρηστων χώρων από μικροπωλητές, ούτε αυτό. Το Α10 
άλλες περιπτώσεις χρήσης δεν το πειράξαμε.  
Πάμε στην κατηγορία: Τέλη διαφήμισης. Και εδώ δεν πειράξαμε κάτι, στα τέλη διαφήμισης.  
Δημοτικά τέλη καθαριότητας. Λοιπόν, όσον αφορά τα καταστήματα - επαγγελματικούς χώρους 
στην Α ζώνη έχουν παραμείνει τα ίδια, στη Β ζώνη το ίδιο, για όσον αφορά την Καλαμάτα, το 
ίδιο και για τα χωριά Αντικάλαμος, Άρις, Αρφαρά, Ασπρόχωμα, Βέργα, Θουρία, Λέϊκα, Μικρή 
Μαντίνεια, Σπερχογεία, ΒΙΠΕ, τα ίδια, δεν έχουμε αλλάξει κάτι. Έχουμε προσθέσει όμως στο 
Λαδά και στο Καρβέλι απαλλαγή όλα τα χωριά του Ταϋγέτου. Δηλαδή συνολικά τα λέω: 
Αλαγονία, Αρτεμισία, Ελαιοχώρι, Λαδά, Καρβέλι, Νέδουσα, Πηγές. Τα έχουμε απαλλάξει από 
δημοτικά τέλη καθαριότητας. Και φωτοηλεκτρισμό. Αυτό θα το δούμε πιο κάτω. Στα λοιπά 
Διαμερίσματα το έχουμε αφήσει όπως είναι. 
Δηλαδή στην ουσία η μόνη καινοτομία είναι αυτή η οποία έχουμε την απαλλαγή του 2020 των 
δημοτικών τελών.  
Ήταν κάτι νομίζω που είχε ζητηθεί και συζητηθεί κατά το παρελθόν. Στις ειδικές ζώνες  … 
  
ΦΩΝΗ: … (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: … γίνεται η διαχείριση εκεί πέρα, εντάξει. Εντάξει;  

 
Άλλη λογική δεν έχει γιατί πρέπει και τα υπόλοιπα χωριά να τα απαλλάξουμε. 
Δηλαδή η Βρομόβρυση ας πούμε και η …  

 
Κύριε Τζαμουράνη, είναι κάτι το οποίο ο κ. Μπεχράκης, για παράδειγμα, και η 
παράταξη την οποία εκπροσωπούσε και άλλοι και άλλοι και άλλοι το ζητούσαν, 

το είχε πει και ο Δήμαρχος ο σημερινός ότι αυτό θα είναι κάτι το οποίο θα το πράτταμε.  
Λοιπόν, πάμε. Στις ειδικές ζώνες δεν έχουμε πειράξει κάτι. Στα παραλιακά… Ναι, αυτό που 
έχουμε να πούμε όσον αφορά τις ειδικές ζώνες, είναι στα παραλιακά καταστήματα που 
εντάσσονται στην πρώτη ζώνη, λόγω εποχιακής χρήσης τα δημοτικά τέλη και ο φόρος 
ηλεκτροδοτούμενων χώρων μη στεγασμένων, επιβάλλονται αναλογικά για χρονικό διάστημα 
έξι μηνών.  

 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Τι εννοείτε εδώ πέρα μη στεγασμένων;  

 
Μη στεγασμένος θα σας εξηγήσω. Ένας χώρος ο οποίος είναι στεγασμένος και 
απέξω έχει έναν προαύλιο χώρο δικό του, ο οποίος παράγει όμως σκουπίδι, 

αυτός θεωρείται μη στεγασμένος. Εφόσον, λοιπόν, υπάρχει εποχικότητα, δηλαδή είναι κλειστό 
το…  

 
Είναι εντός, δηλαδή, της οικοδομικής γραμμής του.  
 

Ναι, ακριβώς. Ναι, ναι, δεν είπαμε. Εκεί αν είχαμε πεζοδρόμιο κτλ. είχαμε τέλος 
άλλο. Είχαμε τέλη πεζοδρόμου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:  

ΜΠΟΥΡΙΚΑ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Δεν προσθέτουμε τα μεν με τα δε.  
 

Όχι, όχι, όχι, όχι. Είναι εντός οικοδομικής γραμμής του. Εδώ, λοιπόν, του 
δίνουμε τη δυνατότητα να τον χρεώσουμε τους έξι μήνες και όχι ολόκληρο τον 

χρόνο. Κάτι που δεν υπήρχε.  
Λοιπόν, φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Το ίδιο που έγινε και για τα δημοτικά τέλη 
καθαριότητας, το ίδιο γίνεται και για το φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων στις Κοινότητες 
Αλαγονίας, Αρτεμισίας, Ελαιοχωρίου, Λαδά, Καρβελίου, Νέδουσας και Πηγών, που 
απαλλάσσονται για το έτος 2020.  
Λοιπόν, από κει και πέρα είπαμε δεν έχουμε κάτι άλλο στις ειδικές ζώνες και πάμε στις 
απαλλαγές δημοτικών τελών και φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων, στις ειδικές κατηγορίες, 
επάνω λέμε τη διαδικασία που γίνεται, πού υποβάλλεται και πώς, οι απαλλαγές εξετάζονται σε 
ετήσια βάση και έχουμε: Δεν πειράξαμε κάτι σχετικά με τα όρια, απλά οριοθετήσαμε πώς 
υπολογίζεται το οικογενειακό εισόδημα. Γιατί εδώ πέρα υπήρχαν παρερμηνείες.  
Εδώ πέρα, λοιπόν, ως συνολικό οικογενειακό εισόδημα γράφουμε εμείς λογίζεται το συνολικά 
μεγαλύτερο μεταξύ πραγματικού εισοδήματος απ’ όλες τις πηγές και τεκμαρτού.  

 
Γι’ αυτό που φωνάζουν οι πάντες για τη φορολόγηση, θα το κάνουμε εμείς 
εδώ;  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ποιο λέτε; Το τεκμαρτό;  
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Το τεκμαρτό, ακριβώς.  

 
Θα το καταργήσει λέει η κυβέρνηση.  

 
Πρέπει να υπάρχει μία βάση και μία λογική.  
 

ΦΩΝΗ: …. (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 
 
 Όχι. Δεν είναι έτσι, γιατί για παράδειγμα ένας ο οποίος παρουσιάζει ζημιές σε μία 
επιχείρηση, πώς μπορεί και διαβιεί με ένα αυτοκίνητο και πολλές φορές 

πολυτελές και σε ένα σπίτι 100 ή 120 τετραγωνικών και ενδεχομένως έχει και ένα μικρό 
σκαφάκι για να πηγαίνει για ψάρεμα; Γι’ αυτό το λόγο, ακούστε λίγο, ο προσδιορισμός του 
εισοδήματος, γι’ αυτό βάλαμε και θα το δείτε παρακάτω ότι έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της 
Φορολογικής Νομοθεσίας, για τον προσδιορισμό του εισοδήματος και το ίδιο αναφερόμαστε 
και για τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειας.  
Ποιο είναι, δηλαδή, το προστατευόμενο μέλος της οικογένειας; Ότι λέει η φορολογική 
νομοθεσία. Μέχρι τα 18 έτη όλα τα παιδιά, μέχρι το 25ο έτος εφόσον είναι φοιτητής, 25ο 
θυμάμαι εγώ, Νίκο μου, και από κει και πέρα εάν είναι φαντάρος θεωρείται και αυτός 
προστατευόμενο μέλος. 

 
Δηλαδή του έχει γράψει ο πατέρας του ένα σπίτι και το τεκμαρτό που προκύπτει …. 

 
Ναι, αλλά μένει, προσέξτε, του το έχει γράψει. Εξαρτάται. Αν το σπίτι είναι 
κλειστό και δηλωθεί κενό στο έντυπο Ε2 δεν έχει τεκμήριο. Εντάξει;  

 
Κύριε Πρόεδρε, μια ερώτηση ήθελα να κάνω σ’ αυτό το σημείο. Εδώ μιλάει για 
ΑμεΑ με αναπηρία άνω του 80%. Αυτό προβλέπεται από κάποια νομοθεσία ή έχει 

αποφασιστεί εδώ;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ποιο εννοείτε;  
 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΝΙΑΡΧΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΦΩΝΗ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΓΓΕΛΗΣ:  
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ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Γιατί όχι 67% και όχι και 80%.  
 
Λοιπόν, ΑμεΑ, δυο λεπτά. Είναι κάτω από τις 20.000 καταρχήν που έχουμε το 
50% και άνω από τις 20.000.  

 
Δεν ρωτάω για τα χρήματα, για τα εισοδήματα, ρωτάω για το ποσοστό αναπηρίας. 
Γιατί εγώ προσωπικά έχω δύο περιπτώσεις, η μία είναι προσωπική, εντελώς 

προσωπική και η άλλη είναι μέσα στην οικογένεια αλλά όχι προσωπική. Η μία είναι 67% με 
ψυχική ασθένεια, πηγαίνετε να κρατήσετε να εργαστεί αυτός με την ψυχική ασθένεια, που 
είναι ανίκανος για εργασία και ο άλλος ο οποίος είναι η δεύτερη περίπτωση, η οποία έχει 
βρογχικά εδώ στα πνευμόνια, αναπνευστικά προβλήματα, έχει πάρει σύνταξη και ζει με 400 
ευρώ. Αυτός δεν μπορεί να πάει να εργαστεί. Του το αποκλείουμε, γιατί το αποκλείουν οι 
γιατροί καταρχάς. Έχει 67% και αυτός.  
Αυτή την ερώτηση έχω να κάνω και δεν ξέρω αν πρέπει να βάλουμε ακόμα και το 67%, εκτός 
αν προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία και είμαστε υποχρεωμένοι.   

 
Στο ίδιο πράγμα που έγινε και με τη ΔΕΥΑΚ.  
 

Είπαμε στη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί αυτή τη στιγμή ξέρετε όλα αυτά τα 
οποία συζητάμε εδώ πρέπει να είναι κοστολογημένα. Δηλαδή οποιεσδήποτε 

εκπτώσεις εμείς τις έχουμε κοστολογήσει και τις έχουμε βρει. Δεν μπορούμε να υπολογίσουμε 
πόσοι είναι με 67% και άνω και τι επίπτωση θα έχει στο δημοτικό προϋπολογισμό. Αυτό είναι 
κάτι, θα μας επιτρέψετε, δύο μήνες – δυόμισι, είμαστε στη διοίκηση του Δήμου και δεν το 
είχαμε κατά το παρελθόν κοιτάξει, είναι κάτι το οποίο τίθεται στο τραπέζι, το έχουμε εντοπίσει 
και εμείς, αλλά πρώτα θα το κοστολογήσουμε και μετά θα το φέρουμε ως πρόταση.  
Σε πρώτο χρόνο, λοιπόν, όσον αφορά τα δημοτικά τέλη του 2020 το αφήνουμε απέξω και 
όσον αφορά του ’21 θα είναι υπό συζήτηση ήδη από την πρώτη στιγμή. Θα έχουμε, δηλαδή, 
όλο το χρόνο μπροστά μας και οι Υπηρεσίες να εργαστούν επάνω σε αυτό και εμείς να έχουμε 
μία σαφέστερη εικόνα ποια θα είναι η επιβάρυνση στο δημοτικό προϋπολογισμό γι’ αυτό το 
οποίο μιλάμε και θα δούμε και το ποσοστό της έκπτωσης ποιο θα είναι. Εντάξει;  

 
Κύριε Πρόεδρε, εγώ δεν έχω ούτε ανάγκη για το πρώτο ζήτημα που είπα, ζει σε 
άλλη πόλη το παιδί, ούτε ανάγκη για το δεύτερο μέλος που ζει και αυτό σε άλλη 

πόλη. Εγώ το είδα ανθρώπινα, διότι όπου πηγαίνουμε έχουνε βάλει αυτό το 80%, όλοι τους 
και δεν καταλαβαίνουν το 67 με 80 τι θα γίνει. Και καθόμαστε και το μετράμε με πόσα 
χρήματα θα χαλάσουμε. Προσωπικά δεν έχω κάποια ανάγκη, ζει σε άλλη πόλη για να 
απαλλαγεί, ούτε θα απαλλαγώ απ’ αυτό.   

 
Εντάξει, δεν μιλάμε προσωπικά, καταλαβαίνουμε όμως, κ. Αγγελή, σ’ αυτό που 
λέτε αλλά για να προχωρήσουμε …   

 
Και εν πάση περιπτώσει ας το προχωρήσετε και να φέρετε μια τροποποίηση γι’ 
αυτό το θέμα. Να μην υπερβαίνουμε το 2021. Εγώ αυτό έχω να πω. Να καθίσουμε, 

να ψηφίσουμε αυτό αλλά να το φέρετε σε δύο μήνες, σε τρεις μήνες…  
 
Κύριε Αγγελή, εισακούστηκε, σας λέω το έχουμε και εμείς υπόψη μας, εάν 
προβλέπεται απ’ τις διαδικασίες με έγκριση της Αποκεντρωμένης να έρθει αυτό 

αργότερα θα το φέρουμε αργότερα. Ως σημειακή τροποποίηση. Εντάξει;  
Λοιπόν, πάμε και στο επόμενο, στα τέλη κοιμητηρίων, όπου εδώ πέρα έχουν γίνει οι εξής 
παρεμβάσεις: Τα τέλη ταφής προσδιορίζονται στα 120 ευρώ, ήταν 170 αν θυμάμαι καλά. Πόσο 
ήταν; Συγνώμη, να το δω λίγο. Δώστε μου λίγο χρόνο. Ναι, ναι, δυο λεπτά, δυο λεπτά. 
Λοιπόν, 120 ήταν, 120. Αυτά δεν τα πειράζουμε καθόλου. Πάμε στα τέλη χρήσης τάφων όπου 
ήταν 378 ευρώ … 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΓΓΕΛΗΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΓΓΕΛΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΓΓΕΛΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Να κάνω μια ερώτηση γιατί δεν το καταλαβαίνω να… όπως είναι γραμμένο 
μήπως με βοηθήσετε λίγο. 

Εναλλακτικά δίνεται η δυνατότητα και στα γραφεία τελετών να κάνουν ταφές με έκπτωση 
100% επί του τέλους ταφής. 

 
Ναι, αυτό σημαίνει ότι αν κάνει ένα γραφείο τελετών την ταφή και δεν 
χρησιμοποιηθούν δικοί μας εργάτες και την κάνει το γραφείο τελετών, τότε δεν 

εισπράττουμε εμείς το τέλος και το εισπράττει…, εισπράττει αυτό το οποίο θέλει, μπορεί να 
είναι λιγότερο ή περισσότερο, το γραφείο τελετών. 
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Προετοιμασία του τάφου …  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν… όχι, όχι, δεν κάνουμε εμείς τίποτα, όχι. 
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Όλα τα κάνει αυτό; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όλα τα κάνει αυτός, ναι.  

 
Έχουν καθαριστεί, δηλαδή, οι τάφοι…  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι. 
 
ΦΩΝΗ: Ιδιωτικοποίηση ….  

 
Είναι. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο ενδεχομένως να μας απασχολήσει αργότερα, 
το συγκεκριμένο. Λοιπόν, όχι ενδεχομένως, μάλλον θα μας απασχολήσει 

αργότερα, εντάξει; 
Τέλος χρήσης τάφων τριετούς διάρκειας. Ήταν … 

 
Τέλος πάντων, δεν θα έπρεπε να είναι 100%. Τουλάχιστον. Θα έπρεπε και ο 
Δήμος να έχει μια συμμετοχή σ’ αυτό. 

 
Λοιπόν, κοιτάξτε νομίζω ότι ενδεχομένως να προσανατολιστούμε σε μία 
διαφορετική να το πω έτσι διαδικασία, προς το παρόν όμως αυτή τη στιγμή για 

πολλούς λόγους πρέπει να παραμείνει αυτή τη στιγμή, τη συγκεκριμένη. 
Λοιπόν, τέλος χρήσης τάφων…  
 
ΦΩΝΗ: …. (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 

 
Αυτό θα το δούμε στο μέλλον. Δεν έχουμε πάρει ακόμη σαφείς αποφάσεις. Αν 
ήταν θα σας το ανακοινώναμε. 

Τέλος χρήσης τάφων τριετούς διάρκειας. Από 378 ευρώ, 370 στην Α ζώνη, από 240 το 
κατεβάζουμε στα 210 στη Β ζώνη και στη Γ ζώνη από 86 το ανεβάζουμε στα 100.  
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Γιατί αυτό; 

 
Θα σας πούμε. 
 

 (διαλογική συζήτηση εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)  

 
Όχι, το μην το λέτε, συγνώμη, δεν είχε δόση ειρωνείας, έχω διαφορετική άποψη 
γιατί τουλάχιστον επισκέπτομαι πολύ συχνά, να μην σας πω σε καθημερινή βάση 

το Κοιμητήριο και ξέρω τι γίνεται. Δεν το σχολιάζω. 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Τέλος για παράταση ταφής 225, 169 και 100 όπως ήταν για το πρώτο εξάμηνο και για το 
δεύτερο εξάμηνο 300, 250 και 200, δεν άλλαξε κάτι. 

Στις εκταφές που ήταν 170 για την Α ζώνη, 120 για τη Β ζώνη και 100 για τη Γ, κατεβάσαμε 
την Α ζώνη από 170 σε 120. 

Λοιπόν, το άλλο το ετήσιο τέλος φύλαξης είναι 20 ευρώ ανά κιβώτιο στο οστεοφυλάκιο και 
επειδή η καταβολή τους γίνεται εφάπαξ, ακριβώς από κάτω στο 7, για να μην δίνει για 5 
χρόνια εφάπαξ 200 ευρώ, το κάναμε ανά δύο χρόνια να δίνει 80 ευρώ. Για τη θυρίδα, για την 
παραχώρηση οστεοθήκης. Δεν άλλαξε κάτι, δηλαδή, στο σύνολο, αλλά κάθε 2 χρόνια να δίνει 
το εφάπαξ το 80 και όχι 200 από την πρώτη χρονιά. 

Ετήσιο τέλος οικογενειακών τάφων πέραν της τριετίας έως 9 τετραγωνικά, δεν άλλαξε. 

Την απαλλαγή καταβολής δαπανών ταφής και εκταφής για άπορους συμπολίτες μας με 
απόφαση Δημάρχου, έπειτα από εισήγηση της Διεύθυνσης Πρόνοιας, παραμένει. 

Πάμε στα τέλη Κοιμητηρίων ημιαστικών περιοχών και λοιπών περιοχών. Το τέλος χρήσης 
τάφων παρέμεινε το ίδιο 3τούς διάρκειας για τα ημιαστικά Κοιμητήρια και 5ετούς διάρκειας για 
τα λοιπά Κοιμητήρια. Στο τέλος ταφής το τέλος φύλαξης οστών στο οστεοφυλάκιο έχουμε 
απαλλαγές. Στη χρήση οστεοθηκών, εδώ από 200 ευρώ που έγινε για τα 5 χρόνια το κάνουμε 
60 ευρώ για 2 χρόνια. Λοιπόν και εκεί όπου βέβαια υπάρχουν θυρίδες και οστεοθήκες. 

Στα τέλη εκταφής υπάρχει απαλλαγή. Τέλος για παράταση ταφής είναι: 50 ευρώ το χρόνο, δεν 
το ’χουμε αλλάξει και για τον πρώτο και για το δεύτερο χρόνο. 

Λοιπόν, τα τέλη στάθμευσης δεν τα ’χουμε πειράξει καθόλου. 

Στην αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστων χώρων δεν έχουμε κάτι άλλο. 
 
ΦΩΝΗ: … (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 

 
Ναι, το έχουμε πει, τις Κοινότητες που απαλλάσσονται, τα είπαμε προηγουμένως. 
Στα εμπορευματοκιβώτια δεν υπάρχει κάποια αλλαγή. 

Αυτά είναι, αυτά είναι στο σύνολό τους, κύριοι συνάδελφοι. Δεν έχουμε αλλάξει κάτι άλλο. 
Ερωτήσεις ή τοποθετήσεις; 
 
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ: Να ρωτήσω κάτι εγώ, Πρόεδρε; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ζαφειρόπουλε, ναι. 

 
Τα ποσά που βγαίνουν για τα καταστήματα που είναι π.χ. της Υπαπαντής, 
ξέρω ’γώ, είναι 40 ευρώ και στην παραλία είναι 23. Αυτό πώς βγαίνει; Πώς 

καθορίζεται αυτό; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εμείς το καθορίζουμε. 
 
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι κάτι συγκεκριμένο; Δηλαδή… 

 
Όχι. Αν μου λέτε αν υπάρχει κάποιος αλγόριθμος ή ένας τύπος για να 
υπολογιστεί, όχι. 

 
Γιατί εγώ τώρα πώς το σκέφτομαι: στην Υπαπαντής είναι όλα μπακάλικα. 
Έχουν 10 τραπέζια το καθένα, ενώ στην παραλία π.χ. έχουν τετραγωνικά 

μεγάλα. 
 
Τα μπακάλικα καταλαμβάνουν και μικρό χώρο. Άρα, τα τετραγωνικά μέτρα τα 
οποία θα καλύψουν … 

 
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ανά τετραγωνικό. 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι ανά τετραγωνικό, βέβαια. 
 
Όχι λέω επειδή είναι μεγάλη η διαφορά, 40, ξέρω ’γώ, με 15. 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι ανά τετραγωνικό μέτρο … 
 
Επειδή είναι πιο πολλά τα τετραγωνικά, δηλαδή. 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι, ναι. 
 
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ: Καλώς, ευχαριστώ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να ’στε καλά. 
 
ΝΙΑΡΧΟΣ: Να κάνω εγώ μια ερώτηση; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Νιάρχος έχει το λόγο. 

 
Επειδή είπατε στην εισήγησή σας, στην παρατήρηση που έγινε για το υπαρκτό ή 
για το αντικειμενικό εισόδημα, τέλος πάντων πώς το λένε το άλλο, είπατε ότι δεν 

μπορεί κάποιος όπου έχει μια πολυτελή κατοικία και ένα πολυτελές αυτοκίνητο να δηλώνει …, 
να μειώνετε τα δημοτικά τέλη. Ναι, αυτό σωστό είναι.  
Επειδή όμως γίνονται αιτήσεις στο Δήμο, για να τύχει κάποιος αυτής της μείωσης, έχετε τέτοια 
παραδείγματα; Έχουν έρθει, δηλαδή, εκεί πόσοι να κάνουν αίτηση να μειωθούν τα δημοτικά 
τέλη που έχουν πολυτελείς κατοικίες και πολυτελή αυτοκίνητα; Ρωτάω, αν έχετε, για να 
μάθουμε και εμείς. 

 
Θα βάλουμε την Υπηρεσία να ψάξει το ερώτημα το οποίο μου λέτε. Αν νομίζετε 
ότι είναι τόσο εύκολο να ψάξουμε, να αναμοχλεύσουμε όλες τις αιτήσεις οι 

οποίες έχουν έρθει για απαλλαγή και να βάλουμε την Υπηρεσία σε μία τέτοια ταλαιπωρία, για 
να απαντηθεί το δικό σας το ερώτημα, το οποίο δεν έχει βάση αυτή τη στιγμή. 

 
Θα σας κάνω και συμπληρωματικά ερωτήματα … 
Ποιοι θα απορρίπτονται; Αν έχετε στατιστικά … 

 
Απορρίπτονται αυτές που δεν προβλέπονται με βάση τον υπάρχοντα Κανονισμό. 
 

ΝΙΑΡΧΟΣ: Δηλαδή το 10%, το 80, το 50; 
 
Δεν μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή. Θα έπρεπε να είμαι υποχρεωμένος αυτή 
τη στιγμή να έχω… Να ψάξουμε τα στοιχεία να σας πούμε σε μία επόμενη 

Οικονομική Επιτροπή. 
 
ΝΙΑΡΧΟΣ: Αυτό που λέτε … 

 
Προφανώς. Βεβαίως.  
Ο κ. Μπεχράκης. 
 
Σε σχέση με τα σπίτια τα οποία είναι κλειστά και δεν έχουν καμία λειτουργία, το 
οποίο μπορεί να το αποδείξουν, η διαφοροποίηση, εδώ δεν βλέπουμε, δεν 

ανιχνεύουμε κάποια πολιτική ιδιαίτερη απ’ το Δήμο. Δηλαδή, κάποιος έχει ένα σπίτι το οποίο 
είναι κλειστό και πληρώνει κανονικά όλα όσα θα πλήρωνε τα μηνιάτικα … 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, τα δημοτικά τέλη λέτε. 

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΝΙΑΡΧΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΝΙΑΡΧΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  
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Ναι. Και άλλη μία ερώτηση είναι: Οι δημότες που κάνουν πιστοποιημένη χρήση 
οικιακών κάδων κομποστοποίησης, έχουν προσφύγει στην Υπηρεσία και η 

Υπηρεσία δεν πάει να τους ελέγξει γιατί, λέει, δεν έχει προσωπικό. Με ποια ευθύνη, ας πούμε, 
αυτοί δεν τους δίνουμε το 30%; Δηλαδή, μήπως αναβάλλουμε εδώ πέρα ότι οι δημότες που 
κάνουν πιστοποιημένη κομποστοποίηση έχουν κάνει αίτηση για 1 χρόνο στην Υπηρεσία και δεν 
έχει πάει η Υπηρεσία να τους …  

 
Μπορείτε να αναφέρετε σε ποια περίπτωση, παράδειγμα στην τάδε οδό ζητήθηκε 
τότε αυτό και δεν ήρθε. 

 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Είναι ένα θέμα το οποίο … 

 
Και να υπάρχει έγγραφο της Υπηρεσίας ότι αρνείται αυτό. 
 
Θα πω, θα πω. Έχει απασχολήσει ξανά και το Δημοτικό Συμβούλιο και την 
Οικονομική Επιτροπή. Θυμόσαστε και ήταν ο κ. Μπουζιάνης που ’χαμε μια 

αντιπαράθεση ότι είναι 5 χιλιάδες πιστοποιημένοι έλεγε ο κ. Μπουζιάνης και εμείς λέγαμε ότι 
είναι 30. Πήγαμε στην Υπηρεσία και διαπιστώσαμε, τότε, πριν από δύο χρόνια, ότι ήταν μόνο 
30. 
 
ΦΩΝΗ: Τώρα πόσοι είναι; 

 
Εντάξει. Δηλαδή η Υπηρεσία λέει ότι για να γίνει αυτή η πιστοποίηση, για να 
εξηγήσω και στους συναδέλφους, για να γίνει πιστοποίηση θέλει μία μονάδα 

από υπαλλήλους, 3-4, οι οποίοι θα κάνουν αυτή τη δουλειά. Καταλαβαίνετε ότι πρέπει να 
κάνουν επισκέψεις, να πιστοποιήσουν κτλ. Έτσι, λοιπόν, γίνονται αιτήσεις ή δεν 
ανταποκρίνεται η Υπηρεσία και οι άνθρωποι δεν παίρνουν αυτό που δικαιούνται: το 30% της 
έκπτωσης.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επειδή, λοιπόν, αυτό θα πρέπει να… 

 
Και άλλη μία ερώτηση είναι οι εργαζόμενες στα Κοιμητήρια, είναι συναφή ας 
πούμε. Αμείβονται, παίρνουν 30 ευρώ όταν κάνουνε … οι εργαζόμενες που 

κάνουν την καθημερινή… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ποιοι λέτε; 

 
Οι γυναίκες που είναι στο Νεκροταφείο. 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Που επιλέγουν οι συγγενείς. 
 
Οι συγγενείς, ναι. Αυτές αμείβονται από τους συγγενείς; 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι. 
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Εμείς δεν έχουμε δικιά μας…; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καμία εμπλοκή απολύτως. 
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Δεν θα έπρεπε να έχουμε; 

 
Καμία εμπλοκή απολύτως, γιατί δεν προβλέπεται ούτε από τον Ο.Ε.Υ. να έχουμε 
τέτοιου είδους κυρίες, ούτε από κάποια άλλη διαδικασία. 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Λοιπόν, όσον αφορά το θέμα της πιστοποίησης των κομποστοποιητών είναι ένα θέμα, επειδή 
το θέτετε πάλι, θα το δω με την Υπηρεσία Καθαριότητας και με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο και 
νομίζω ότι αν δεν είναι ενεργοποιημένο, θα το ενεργοποιήσουμε στο βαθμό στον οποίο 
δύναται η Υπηρεσία. 
Λοιπόν, υπάρχει κάτι άλλο που δεν απαντήθηκε; 
 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Μια ερώτηση εγώ. 

 
Βεβαίως. 
Αα συγνώμη, για τα κλειστά σπίτια, να πω αυτό: Σύμφωνα με το Νόμο για να 

διαπιστώσεις αν ένα σπίτι είναι κλειστό, θα πρέπει να μην έχει παροχή ρεύματος, δηλαδή 
μπορεί να έχει κάποιος παροχή και να λέει: το ’χω κλειστό. Αυτό σημαίνει δεν είναι κλειστό. Θα 
πρέπει να έχει αποξηλώσει τον μετρητή για να θεωρηθεί ότι είναι κλειστό και να τύχει της 
απαλλαγής. 

 
Στο PHILOXENIA δεν είπαμε …, είπαμε την κατανάλωση. Στο PHILOXENIA, το 
ξενοδοχείο. 

 
Το ξενοδοχείο, αυτό είναι άλλο. Δεν είναι το ίδιο. 
 

ΦΩΝΗ: Επιχείρηση είναι. 
 
Γιατί η επιχείρηση εργάζεται, δεν είναι κλειστή. 
Παρακαλώ ο κ. Τζαμουράνης. Απ’ το μικρόφωνο, κ. Τζαμουράνη, δεν ακούγεστε. 

 
Τα δημοτικά τέλη μόνο στο Λαδά και Καρβέλι κάνουμε απαλλαγή; 
 

Σε όλα. Αυτό ήταν παλιά. Τώρα όλο το σύμπλεγμα των χωριών του Ταϋγέτου… 
 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Και η υπόλοιπη Αλαγονία. 
 
Όλοι, όλοι, όλοι, όλοι. Αλαγονία, Πηγές, Αρτεμισία, Καρβέλι, Λαδά, Ελαιοχώρι, 
όλοι. Τα εφτά χωριά δεν είναι;  Νομίζω συνολικά. Μάλιστα. 

Κάτι άλλο έχουμε; Όχι.  
Να πάμε στην ψηφοφορία. 

 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, να πω κάτι; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα κ. Κοσμόπουλε. 

 
Για να ’χαμε μια σαφή εικόνα, θα ’πρεπε αυτά τα στοιχεία τα οικονομικά τα 
οποία έχετε κατά κατηγορία να μας έχουν δοθεί. Να ξέρουμε και εμείς ότι 

από τα δημοτικά τέλη, την περσινή χρονιά πάρθηκαν αυτά τα χρήματα ή προβλέπονται αυτά 
τα χρήματα και μέσα από αυτή τη διαδικασία, επιτυγχάνουμε αυτές τις μειώσεις και βλέπουμε 
ότι αυτά τα δημοτικά τέλη, αυτά τα δημοτικά τέλη, θα μπουν όπως είναι αυτή η πρόβλεψη στο 
νέο προϋπολογισμό. Δεν έχουμε καμία ανάλυση από αυτά αν θέλετε να έχουμε πλήρη εικόνα 
του τι γίνεται. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ανέφερα όμως τις μειώσεις. 
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Είπατε σε δύο κατηγορίες. 

 
Όχι, σε όλες τις κατηγορίες μπορούμε να αναφέρουμε. Έχουμε και θα σας τις 
δώσουμε κιόλας. Θα σας τις διανείμουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ως εκ τούτου, λοιπόν, επειδή για να μην κουράζω … 
 

Συγνώμη, πριν συνεχίσετε με μία άνω τελεία, σας ζητώ συγνώμη. Για να γίνει 
αυτός ο υπολογισμός, η Υπηρεσία κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες. Δηλαδή, να 

πάρουμε τις αποφάσεις, τι θα μειώσουμε και πώς και ταυτόχρονα να υπολογιστούν και όλα 
αυτά για να ξέρουμε τι επίπτωση έχουν στον προϋπολογισμό. 

 
Να υπάρχουν και τα επιμέρους στοιχεία. Είναι δύσκολο να είναι … 
 

Πάντως επειδή θα είναι και θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα σας το 
διανείμουμε και αυτό το επεξηγηματικό το οποίο έχουμε να το έχετε. 

 
Καλό θα ήταν, λοιπόν, μέχρι τότε να έχουμε μία τέτοια ενημέρωση. Έτσι; 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως, να έχετε την ενημέρωση, βεβαίως. 
 
Επειδή εγώ έχω τις ενστάσεις μου όσον αφορά τα τέλη τα οποία πηγαίνουν 
για τις περιφράξεις των διατηρητέων κτιρίων, όπου είναι ένα πολύ 

ευαίσθητο σημείο, ο Δήμος δεν έχει προχωρήσει κάτι, δεν μπορεί να προχωρήσει σε μερικά και 
στα δικά του, και από κει και ύστερα και οι άλλοι ιδιοκτήτες είναι πάρα πολλοί. Όπως έχουμε 
υπολογίσει τα πράγματα, έχουμε τεθνεώτες και έχουμε και τους κληρονόμους, είναι πολύ 
δύσκολο να λυθεί αυτό το θέμα και είναι πολύ δύσκολο να αρθεί και η επικινδυνότητα. Ως εκ 
τούτου, λοιπόν, εκεί πιστεύω ότι θα χρειαζόταν μία γενναιότερη τοποθέτηση και νομίζω ότι 
αυτό δεν θα έβλαπτε καθόλου τον προϋπολογισμό. Είναι θέμα οπτικής γωνίας, βέβαια. 
Επίσης, θα έβλεπα και εγώ συμφωνώ κάλλιστα ότι ήταν και προεκλογικό αίτημα των Συλλόγων 
ότι θα πρέπει να δούμε το 67% στην αναπηρία. Το 80% γιατί μπήκε κάποια στιγμή δεν μπορώ 
να καταλάβω, είχε ξεκινήσει, από τη ΔΕΥΑΚ ξεκίνησε αυτό και το αίτημα ήταν στη ΔΕΥΑΚ και 
μετά βλέπω ότι επεκτάθηκε και στη συνέχεια και εδώ και δεν ξέρω πώς ήταν πέρυσι αλλά 
βλέπω ότι υπάρχει και εδώ. 
Και ένα τρίτον θέμα που για μένα είναι πάρα πολύ σοβαρό είναι αυτό: ο υπολογισμός του 
τεκμαρτού, έτσι; Έχει καταργηθεί. Όπου και να ακούσετε, όποιον και να ακούσετε στις 
τηλεοράσεις να κάνει δηλώσεις, οποιονδήποτε φοροτεχνικό, οποιονδήποτε Υπουργό σας λέει: 
Δεν έχω άλλο τρόπο αλλά είναι κατακριτέος αυτός ο τρόπος. Και υπάρχουν 150 λόγοι γιατί 
είναι κατακριτέος. Από κει και ύστερα, όλες οι κυβερνήσεις προεκλογικά είχαν υποσχεθεί ότι θα 
τον μειώσουν, θα τον αντιμετωπίσουν με διαφορετική ματιά. Είναι αδύνατον ο Δήμος που 
υποτίθεται έχει την αντίστοιχη ευαισθησία, γιατί αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες συνδημοτών 
μας, να μην αντιμετωπίζει το θέμα με αυτή την ευαισθησία την οποία πρέπει.  
Ως εκ τούτου θεωρώ ότι γι’ αυτούς τους λόγους εγώ θα καταψηφίσω. 

 
Μάλιστα.  
Κύριε Τζαμουράνη, θέλετε να πείτε κάτι; 

 
Πρώτα-πρώτα το να έχει κανείς μία σαφή άποψη θα έπρεπε να το έχει 
επεξεργαστεί. Αυτή τη δυνατότητα δυστυχώς δεν μας την δώσατε.  

Τώρα, εξ όσων μπόρεσα να σημειώσω, για τα διατηρητέα π.χ. όντως υπάρχει ένα θέμα. Επειδή 
το είχαμε δουλέψει και στο παρελθόν αυτό το θέμα, δεν ξέρω εάν υπάρχει η πρόβλεψη ότι 
όταν θα κάνει κατασκευή η οποία θα επιτρέπει τη διέλευση των πεζών να απαλλάσσεται, γιατί 
αυτή η δυνατότητα υφίσταται, δηλαδή να σηκώσει…, ναι, υφίσταται και να μπορεί ο…  
 
ΦΩΝΗ: …. (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 

 
Δεν ξέρω αυτό εάν το έχετε προβλέψει.  
Το δεύτερο …  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:  

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:  
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ΦΩΝΗ: …. (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 

 
Ναι, είναι θέμα ερμηνείας από κει και πέρα.  

 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: … παραμένει στο πεζοδρόμιο.  

 
Κύριε Κοσμόπουλε, με το υπόσκαφο λέτε.  

 
Όχι υπόσκαφο. Είπαμε να γίνει τύπου στοά. Δηλαδή, όταν δημιουργείται μια 
σκαλωσιά και σου δίνει τη δυνατότητα και κάνει σκάφη από πάνω, ώστε να 

μην πέσει τίποτα και μπορεί από κάτω να έχει διέλευση ο πεζός, κατά την άποψή μου δεν 
πρέπει να χρεώνεται. Πρέπει να απαλλάσσεται.  

 
Ωραία, το θέμα είναι και τι λέει ο Νόμος. Η άποψή μας καλή είναι και συμφωνώ 
και εγώ, ο Νόμος λέει άλλα όμως. Ο Νόμος λέει ότι όταν υπάρχουν πόδια κάτω, 

πόδια για να στηρίζεται η σκαλωσιά, τότε κανονικά χρεώνεται. Όταν πάνω στον τοίχο υπάρχει 
η βάση, η βάση για να μπορέσει να αναπτυχθεί επάνω, τότε δεν χρεώνεται.  

 
Εν τοιαύτη περιπτώσει θα μπορούσε να γίνει μία μικρότερη χρέωση.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νομίζω ότι …  
 
Δεν το λέει ακριβώς έτσι ο Νόμος, δεν το γνωρίζω. 
 

Εμείς είναι μία γενναία μείωση αυτή που γίνεται σε πρώτο χρόνο πάντως.  
 
Ναι. Στο δεύτερο σημείο που θέλω, που δεν πρόλαβα να το καταλάβω, 
έχουμε κάποιους δρόμους που τους περνάμε από τη μία κατηγορία χρέωσης 

σε μια άλλη κατηγορία. Στην κατηγορία Α4 που είναι τέλη κατάληψης πεζοδρομίου κτλ. Αυτό 
τώρα θέλει μια επεξεργασία για να τα δει κανείς.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όπως; Ποια είναι η επεξεργασία; Τι είδους εννοείτε; 

 
Δεν ξέρω, δεν μπόρεσα να σημειώσω ποιους δρόμους.  
 

Ιατροπούλου και Αντωνοπούλου. Δύο δρόμοι είναι.  
 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Μόνο αυτούς τους δύο είναι; Γιατί …  
 
Και η πλατεία Μαυρομιχάλη που μπήκε τώρα. Δεν κάνουμε κάτι άλλο.  

 
Δηλαδή, η πλατεία Μαυρομιχάλη θεωρείτε ότι είναι ευνοϊκότερη εν σχέση με 
τις περιοχές παραλίας και μαρίνας, της οδού Ναυαρίνου, Ποσειδώνος και 

Σαλαμίνος από εμπορικότητα; 
Λέω: Αν κατάλαβα καλά η Μαυρομιχάλη εντάχθηκε στην κατηγορία 3.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, και τις άλλες τις αφήσαμε όπως ήταν.  

 
Και λέω τώρα: Η από κάτω κατηγορία που είναι φθηνότερη περιλαμβάνει τις 
περιοχές της παραλίας και της Μαρίνας. Δηλαδή τις οδούς Ναυαρίνου, 

Ποσειδώνος, Σαλαμίνος. Και ρωτώ: Είναι από εμπορικότητα καλύτερη η Μαυρομιχάλη εν σχέση 
με τη Ναυαρίνου; Θεωρώ ότι δεν είναι.  
 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:  

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:  

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:  

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δύο καταστήματα είναι εκεί. Και θα σας πω το λόγο. 
 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Δεν έχει σημασία. Κατά την άποψή μου, έτσι;  

 
Ναι, ναι, δεν είναι ζήτημα εμπορικότητας, είναι ζήτημα συνάθροισης και τ.μ. που 
καταλαμβάνουν. Η εμπορικότητα έχει να κάνει με άλλο πράγμα. Είναι κάτι 

διαφορετικό.  
 
Αλήθεια; Αυτό είναι; Δηλαδή, δεν σχετίζεται με την εμπορικότητα; Τότε γιατί 
την πλατεία την βάζουμε με 40; Τουλάχιστον μην ανατρέπουμε …  

 
ΦΩΝΗ: …. (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, βεβαίως, προφανώς.  

 
Όχι, αυτό είναι θέμα του Δήμου το αν θα παραχωρήσει. Μπορεί να 
παραχωρήσει και μηδέν τετραγωνικά μέτρα. Δεν έχει καμία σχέση. Η 

τιμολογιακή πολιτική με το αν θα επιτρέψουμε ή όχι την… Έτσι;   
 
Λοιπόν, ωραία. Κύριε. Τζαμουράνη, αν είναι αυτή η μόνη παρατήρησή σας…  
 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Όχι, έχω και άλλες.  
 
Βεβαίως, να τις ακούσουμε, να τις ακούσουμε, βεβαίως.  

 
Αυτό που είπαμε στην πλατεία με τη χρήση ηλεκτρικού ρεύματος κτλ., 
επειδή μας έχει απασχολήσει και στο παρελθόν και πρώτα τι γινόταν; Υπήρχε 

με την παρατήρηση να έχει ενδιάμεσο μετρητή. Σιγά να μην είχε ποτέ ενδιάμεσο μετρητή, 
διότι για να τοποθετηθεί ενδιάμεσος μετρητής, θέλει τόση διαδικασία απ’ τη ΔΕΗ που δεν…  
Σωστά το βάλατε και με τη χρήση ηλεκτρικού ρεύματος. Μπαίνει ένα θέμα όμως εδώ. Ποιος θα 
έχει την ευθύνη εκεί.  

 
Όσον αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα όπως γινόταν και κατά το παρελθόν, 
ηλεκτρολόγος του Δήμου θα κάνει τη σύνδεση και θα την επιβλέπει και τη 

σύνδεση και την αποσύνδεση.  
 
Και πώς θα αμείβεται ο ηλεκτρολόγος του Δήμου για εκείνες τις ώρες;  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σύνδεση κάνει στο πίλαρ.  
 
Τέλος πάντων, κατά την άποψή μου υπάρχει θέμα σοβαρότατο, θέμα 
επίβλεψης αυτών των εγκαταστάσεων και των ευθυνών τους.  

Λοιπόν, στη συνέχεια θεωρώ ότι σωστά απαλλάσσετε τα ορεινά χωριά του Ταϋγέτου, αλλά με 
αντίστοιχα κριτήρια θα πρότεινα τουλάχιστον και τα υπόλοιπα ορεινά χωριά, δηλαδή ένα 
καφενείο στη Βελανιδιά που βγάζει δυο καθίσματα έξω και πάνε και κάθονται δυο άνθρωποι 
πρέπει να πληρώνει τέλη κτλ.;  

 
Έχει απαλλαγεί μέχρι τα 50, έχει απαλλαγεί.  

 
Λοιπόν, για το θέμα των ΑμεΑ και εγώ συμφωνώ ότι πρέπει να επεκταθεί, να 
μπει το όριο του 67% και νομίζω ότι δεν θα είναι τόσο επιζήμιο. Για το 

τεκμαρτό, το τεκμαρτό η ίδια η κυβέρνηση έρχεται και λέει θα το καταργήσει και σωστά θα το 
καταργήσει.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:  

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:  

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:  
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Όταν θα το καταργήσει η κυβέρνηση θα το καταργήσουμε και εμείς. Μην 
προτρέχουμε απ’ την κυβέρνηση όμως.  

 
ΦΩΝΗ: Έχει κάνει δηλώσεις επίσημα.  

 
Όταν θα το κάνει εδώ είμαστε εμείς. Εμείς τώρα παίρνουμε απόφαση. Άλλο η 
δήλωση της κυβέρνησης που θα το κάνει στο μέλλον και άλλο η απόφαση που 

παίρνουμε εμείς τώρα. Εμείς παίρνουμε με την υφιστάμενη κατάσταση.  
 
Άρα, μήπως πρέπει τότε εδώ να γραφεί με συνολικό τεκμαρτό οικογενειακό 
εισόδημα και όχι οικογενειακό εισόδημα.  

 
Όχι, όχι. Η διευκρίνιση λέει ο κάθε ένας ατομικά και μετά αθροιστικά. Αν δεν 
υποβάλλει δήλωση …  

Θα σου πω κάτι. Έχουμε μία εξαμελή οικογένεια, πολύτεκνη. Έτσι; Αν δεν υποβάλλουν τα 
παιδιά, τώρα ξέρετε για ποιες περιπτώσεις συζητάμε; Για τις περιπτώσεις που το παιδί αποκτά 
εισόδημα. Πότε ενδεχομένως ένα προστατευόμενο μέλος αποκτά εισόδημα; Όταν εργάζεται 
και υποβάλει δήλωση. Όταν δεν υποβάλει δήλωση δεν έχει κανένα τεκμήριο. Μηδέν.  
 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Σωστό είναι αυτό. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι το κουβεντιάζουμε τότε;  
 
ΦΩΝΗ: Δουλεύει για 300 ευρώ.  

 
Είναι προφανές, το καλύτερο τεκμήριό του. Επειδή, λοιπόν, το λέτε, κοιτάξτε, 
στα φορολογικά θα μου επιτρέψετε να είμαι καλύτερος. Με 300 ευρώ είναι 3.000 

ευρώ το τεκμήριό του. Με 300 ευρώ το μήνα, λοιπόν, έχει 4.200 μαζί με τα δώρα του. Πάμε 
παρακάτω. Το καλύπτει λοιπόν.  

 
Μια ερώτηση πάνω σ’ αυτό. Έχουμε μια οικογένεια που η μητέρα ας το πούμε έχει 
ένα παιδί, αλλά το παιδί αυτό της μητέρας έχει και έναν πατέρα σε άλλη πόλη, σε 

άλλο … Ποιο είναι το οικογενειακό εισόδημα; Της μητέρας ή του συντρόφου της του 
καινούργιου;  

 
Όχι, δυο λεπτά. Ποιος έχει την ευθύνη; Γιατί με πάτε σε ζητήματα φορολογικά 
να σας τα λύσω.  

 
Η μητέρα. Την ευθύνη την έχει η μητέρα.  

 
Να σας τα λύσω, να σας τα λύσω και αυτά, αλλά τώρα θα καθυστερήσουμε τα 
υπόλοιπα.  

Ποιος είναι ο αρχηγός του νοικοκυριού; Η μητέρα που έχει την ευθύνη του παιδιού. Αν ο 
σύντροφος ο νέος είναι παντρεμένος με τη μητέρα, τότε το συνολικό οικογενειακό εισόδημα 
είναι αθροιστικά και για τους 3. Αν δεν είναι παντρεμένοι ή δεν έχουν -πώς το είπε ο ¨ΣΥΡΙΖΑ¨ 
και το έκανε τώρα τελευταία;- σύμφωνο συμβίωσης, έστω και με σύμφωνο συμβίωσης 
θεωρείται οικογενειακό. Λοιπόν, τελειώσαμε με αυτά.  
Πάμε στην ψήφιση.  
Βεβαίως, κ. Νιάρχο. Έχετε δικαίωμα να πείτε.  

 
Ναι, μιας και όπως είπατε θα ’ρθει και στο Δημοτικό Συμβούλιο το ζήτημα με τα 
δημοτικά τέλη, θα τοποθετηθούμε εκεί πιο αναλυτικά, αν και πιστεύω ότι κακώς 

στην αρχή βάλαμε το ζήτημα αναβολής και καλώς νομίζω εσείς δεν μας είχατε δώσει την 
εισήγηση γιατί θα μπορούσατε να μας πείτε: Είναι τα ίδια τα περσινά. Ουσιαστικά αυτό είναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΓΓΕΛΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΓΓΕΛΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΝΙΑΡΧΟΣ:  
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Δεν αλλάζει τίποτα.  

Άρα, κακώς μας εξηγούσατε, κατά τη γνώμη μου, τόση ώρα, όπως αναλυτικά θα σας πω τι 
αλλαγές έχουμε κάνει, δεν έχετε κάνει καμία αλλαγή.  

Όταν έγινε εκκαθάριση των οικονομικών του ’18 στο Δήμο της Καλαμάτας 8 εκατομμύρια 
ευρώ είχε στοιχίσει στους δημότες η καθαριότητα και ο ηλεκτροφωτισμός. Αυτά τα αφήνετε 
τα ίδια.  Όχι  τα  αφήνετε τα ίδια,  τα  τελευταία χρόνια, τα  10  χρόνια της οικονομικής  
κρίσης όπου το εισόδημα έχει μειωθεί 20, 30, 40% όλων των εργαζομένων, οι φόροι και τα 
δημοτικά τέλη που έχουν πληρώσει στο Δήμο της Καλαμάτας όλα αυτά τα χρόνια αυξάνονται 
συνέχεια.  

Τώρα βέβαια εσείς αφού έχουμε ψηφίσει το προσχέδιο του προϋπολογισμού, το οποίο 
προβλέπει περισσότερα έσοδα από ίδιους πόρους και από δημοτικά τέλη, από την 
καθαριότητα, από τον ηλεκτροφωτισμό, προσπαθήσατε τώρα να κάνετε κάπου μια μικρή 
μείωση και κάπου αλλού μια μικρή αύξηση, ώστε να μείνει το άθροισμα όσο προβλέπει ο 
προϋπολογισμός. Αυτό κάνατε. Βέβαια άλλα λέγατε, ότι θα κοιτάξετε εδώ πέρα, θα μειώσετε 
τα δημοτικά τέλη, τους φόρους, δεν κάνατε τίποτα τέτοιο.  

Τώρα για μερικά που ακούστηκαν εδώ απλά να πούμε ότι βεβαίως είναι ένα ζήτημα, όχι ένα 
ζήτημα, είναι σοβαρό αυτό το ποσοστό αναπηρίας, πρέπει να αλλάξει και αυτό το άλλο που 
ακούστηκε για το τεκμαρτό και το πραγματικό εισόδημα, αλλά σ’ αυτό εδώ θα πούμε και κάτι 
άλλο. Οι τρίτεκνοι με συνολικό εισόδημα μικρότερο των 20.000 λέτε 50% απαλλαγή, αλλά 
ξέρετε είναι άλλο το 19.000 εισόδημα, άλλο το 9.000 εισόδημα και άλλο το 3.000 εισόδημα. 
Δεν μπορεί, δηλαδή, να υπάρχει εδώ πέρα μια κατηγορία μικρότερη από τις 20.000 απαλλαγή 
50%. Θα έπρεπε σε κάποιους να υπάρχει και απαλλαγή 100% δηλαδή, όπως σε ΑμεΑ. Λέτε με 
ποσοστό αναπηρίας 80%, με εισόδημα μικρότερο του 20.000 μείωση 50%. Εδώ θα έπρεπε να 
υπάρχει κατηγοριοποίηση και να υπάρχει και απαλλαγή ορισμένων που έχουν πάρα πολύ μικρό 
εισόδημα, μπορεί να έχουν και μηδενικό εισόδημα. Και το τεκμαρτό τους μπορεί να είναι 
μηδενικό. Και 50%. Δεν ξέρω αν προβλέπει πουθενά αλλού απαλλαγή και δεν το είδα.  

Και βέβαια θα έπρεπε να προβλέπει και για άνεργους, γι’ αυτούς που παίρνουν το εισόδημα 
κοινωνικής αλληλεγγύης κλπ., αλλά θα έπρεπε να προχωρήσει γενικότερα ο Δήμος, θα πρέπει 
και είναι ανάγκη, δηλαδή, σε μια γενικότερη μείωση των φόρων και των δημοτικών τελών, 
γιατί είναι πολύ βαριά η φορολογία που επιβάλλεται στους δημότες.  

 
Κύριε Μπεχράκη. Όσο μπορείτε σύντομα γιατί καταλαβαίνετε.  
 
Το πρώτο στοιχείο είναι ότι για να χαράξουμε την οικονομική δραστηριότητα 
του Δήμου με τα τέλη και έτσι όπως περιγράφεται στο θέμα έπρεπε να έχουμε 

αυστηρά στατιστικά στοιχεία. Χωρίς στατιστικά στοιχεία, δηλαδή πόσα τ.μ. είναι τα 
τραπεζοκαθίσματα, πόσα τ.μ. είναι τα σπίτια που επιβάλλουμε τα τέλη, το ίδιο για τα 
κοιμητήρια, το ίδιο για τα καφενεία στα χωριά, δηλαδή αν δεν έχουμε πλήρη άποψη 
στατιστική, οικονομική δραστηριότητα δεν μπορεί να καθοριστεί και δημοτικά…, να είναι δίκαια 
τα δημοτικά τέλη. Αυτό είχε γίνει και παλιότερα συζήτηση στην Οικονομική Επιτροπή, 
τουλάχιστον για τα τ.μ. που είναι τα τραπεζοκαθίσματα που είναι ένας βασικός παράγοντας 
ώστε να δούμε τι άλλες απαλλαγές μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε την 
οικονομική δραστηριότητα μέσα στην πόλη, γιατί ρυθμίζεται η οικονομική δραστηριότητα μες 
στην πόλη.  

Για παράδειγμα θα μπορούσε να υπάρξει μια οικονομική πολιτική και να λέει ότι όσοι είναι νέοι 
ηλικιακά, μέχρι 20 χρονών και θέλουν να κάνουν μια επαγγελματική δραστηριότητα να έχουν 
μια απαλλαγή για τρία χρόνια, να σπρώξει τους νέους ανθρώπους να αξιοποιήσουν την πόλη 
τους και το αστικό περιβάλλον για να κάνουν μια δράση. Αυτό είναι ένα συγκεκριμένο, μια 
συγκεκριμένη στοχοθεσία η οποία προκύπτει από στατιστικά δεδομένα και πιστεύω, για να 
τελειώσω, ότι πρέπει να υπάρχει μια μόνιμη επιτροπή στο Δήμο, η οποία να ασχολείται σε 
τακτά περιοδικά διαστήματα και να συγκεντρώνει όλα τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν 
στο διάβα του χρόνου και ταυτόχρονα να επεξεργάζεται τέτοιου είδους στοιχεία, ώστε να 
μπορεί η Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο να είναι πιο ολοκληρωμένα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  
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Με πολύ χοντρικές παρατηρήσεις φαίνεται ότι δεν έχει γίνει μια τέτοια αξιοποίηση, κινούμαστε 
στη λογική να αξιοποιήσουμε την πόλη, να γίνει ένας  εισπρακτικός μηχανισμός, έχουμε 
κάποιες ευαισθησίες  επιβάλλει μέσα από  όλα αυτά τα χρόνια από τη λειτουργία του 
Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά δεν είναι αυτό το οποίο χρειαζόμαστε σήμερα μετά από μια 
σκληρή οικονομική κρίση, για να δούμε αυτά που λέμε θέματα τοπικής ανάπτυξης. Νοικοκυριά 
κλειστά, χρήση σκουπιδιών και διαχείριση σκουπιδιών, τα τέλη των κοιμητηρίων, τα 
διατηρητέα κτίρια, είναι παρατηρήσεις που κάνανε και άλλοι συνάδελφοι εδώ πέρα και είναι 
πάρα πολύ σοβαρές.  

Εμείς είμαστε σε μεγάλη απόσταση απ’ αυτή την πολιτική που προτείνετε σήμερα και θα τα 
πούμε μες στο Δημοτικό Συμβούλιο.  

 
Μάλιστα.  

Λοιπόν, πάμε στην ψηφοφορία.  

Η πλειοψηφία ¨Υπέρ¨.  

Κύριε Κοσμόπουλε; ¨Κατά¨.  

Κύριε Τζαμουράνη. ¨Κατά¨.  

Κύριε Ζαφειρόπουλε; ¨Υπέρ¨.  

Κύριε Αγγελή; ¨Υπέρ¨.  

Κατά πλειοψηφία.   

 
 
Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη 
του την παραπάνω εισήγηση και  τις αναφερόμενες σ’ αυτή διατάξεις, μειοψηφούντων των 
κ.κ. Κοσμόπουλου και Τζαμουράνη, οι οποίοι τάσσονται ΚΑΤΑ, 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 2020, σύμφωνα με όσα αναφέρονται  στην από 19/11/2019 
σχετική εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομίας, Οικονομικών & Περιουσίας και 
Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ. Φάβα Γεωργίου, 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. Αθανασόπουλος Κων/νος 

  2. Αγγελής Αναστάσιος 

  3. Δρούγας Παντελής  

  4. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης 

  5. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

  6. Μαρινάκης Σαράντος  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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  7. Μπασακίδης Νικόλαος 

  8. Τζαμουράνης Βασίλειος  

 
 

Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 3 Δεκεμβρίου 2019 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓ. ΦΑΒΑΣ 

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 

 

 

 

 

 


