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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   07/2007 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   050/2007 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 26η Φεβρουαρίου 2007, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12η 
μεσημβρινή  συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28                 
σε συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την με αριθμό                
07/22-02-2007 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  
 
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Παναγιώτης Ε. Νίκας, Δήμαρχος Καλαμάτας, 
Πρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής και από τα τακτικά μέλη οι κ.κ.                              
1) Καμβυσίδης Ιωάννης, 2) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 3) Κουδούνης Αργύριος και 4) 
Λαγανάκος Γεώργιος.  
 
Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Αλευράς Διονύσιος και 
2) Πολίτης Δημήτριος. 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα αναπληρωματικά μέλη της Δημαρχιακής 
Επιτροπής:  

α)  από την πλευρά της πλειοψηφίας ο κ. Γιαννακούλας Γρηγόριος, ο οποίος συμμετέχει στη 
συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας τον κ. Πολίτη Δημήτριο και  

β) από την πλευρά της μειοψηφίας ο κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης, ο οποίος συμμετέχει στη 
συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Αλευρά Διονύσιο. 

 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται, κατόπιν της πρόσκλησης που του κοινοποιήθηκε για τη 
συνεδρίαση του Σώματος, και ο κ. Νικόλαος Διασάκος, επικεφαλής του συνδυασμού 
«Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» που μετείχε στις δημοτικές εκλογές του 
Οκτωβρίου 2006 αλλά δεν κατέλαβε καμία έδρα στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας διότι 
δεν συμπλήρωσε το εκλογικό μέτρο.   
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος  κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 1ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων. 

 
Εισηγούμενος το θέμα ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Κλείδωνας αναφέρεται στην υπ’ αριθ. 
πρωτ. 3775/16-2-2007 εισήγηση του Τμήματος Δημοτικών Προσόδων και συμπληρωματικά 
λέει συνοπτικά τα εξής: 
 
Έχει να γίνει αύξηση των τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων από το 2001.  

Προτείνεται : 
- Αύξηση των τελών στην εμπορική ζώνη κατά 20%, 
- Αύξηση των τελών στις υποβαθμισμένες περιοχές κατά 2,9 %, 
- Η θεσμοθέτηση 2 – 3 τελών τα οποία δεν υπήρχαν, όπως κατάληψη οδών από κάδους 

οικοδομικών υλικών και ρίψεις φυλλαδίων – εντύπων. 
- Καμία αύξηση σε ευαίσθητους τομείς όπως π.χ. οι ταξιτζήδες. 
 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας, επί του θέματος παρεμβαίνουν οι 
κ.κ. ΚΑΜΒΥΣΙΔΗΣ και ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑΣ και ο Κ. ΚΛΕΙΔΩΝΑΣ που απαντά σε ερωτήσεις και 
δίνει τις απαραίτητες διευκρινίσεις, οι δε τοποθετήσεις των κ.κ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝ., 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΙΑΣΑΚΟΥ και του κ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ περιληπτικά έχουν ως εξής: 
 

 
Από το 2001 δεν είχε γίνει καμία αύξηση. Κάναμε προσπάθεια το 
χρονικό διάστημα 2003 – 2006 για αυξήσεις των εσόδων με τη 

σύλληψη της φορολογητέας ύλης. Εφαρμόσαμε σφικτή οικονομική πολιτική  και διαφάνεια.  
Εφαρμόζετε πολιτική διασπάθισης του δημοσίου χρήματος,  σε συνδυασμό με τις 
προσλήψεις. Είμαστε ΚΑΤΑ. 
 

 
-  Η επιβολή τέλους για την τοποθέτηση των κάδων οικοδομικών 

υλικών και μπάζων, που  αισθητικά και λειτουργικά είναι 
προτιμότερο από τη ρίψη μπάζων ανεξέλεγκτα, είναι αντικίνητρο για την τοποθέτηση 
αυτών.  

-   Στο Λούνα Πάρκ θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερες οι αυξήσεις αφού δεν απευθύνεται 
σε δημότες μας. 

-   Στα οπωροπωλεία δίνεται κίνητρο για κατάληψη περισσότερου χώρου. 
-   Τα σούπερ μάρκετ γιατί χωρίζονται σε δύο ζώνες; 
-  Στα περίπτερα να γίνει αύξηση για τα μεγάλα ψυγεία προκειμένου να αποτραπεί η 

τοποθέτησή τους. 
-   Γιατί γίνονται μειώσεις στα παιχνίδια; 
-  Στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, μέσα από την επιβολή τέλους, να μην 

νομιμοποιούμε την παρανομία. 
-   Να προστεθεί άρθρο ¨Η άδεια κατάληψης κοινοχρήστων χώρων χορηγείται για ένα (1) 

έτος και ανανεώνεται αυτόματα με την κατάθεση του ανάλογου τέλους για κάθε 
περίπτωση¨. 

Εάν ενσωματωθούν οι παρατηρήσεις μας δεν έχουμε καμία αντίρρηση. 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 



Συνεδρίαση :  07/2007 Δευτέρα  26/02/2007 ΑΠΟΦΑΣΗ   050/2007 

Πρακτικά Δημαρχιακής Επιτροπής   3

 
 
Να μη γίνει καμία αύξηση. Να γίνει διεκδίκηση των κλεμμένων πόρων από το 
κράτος τα οποία για το Δήμο Καλαμάτας φθάνουν στο ύψος των 50.000.000 

€. Με αυτά θα κάνουμε όχι μόνο πάγωμα, αλλά και μείωση των τελών. 
 

 
- Ευχαριστούμε τον κ. Κλείδωνα και τις υπηρεσίες του Δήμου. Σοβαρή και 

πλήρης η εισήγηση που κατατέθηκε.  
-  Τις παρατηρήσεις του κ. Κοσμόπουλου θα τις δούμε και θα τις συζητήσουμε στο 

Δημοτικό Συμβούλιο.  
-  Η συνολική αύξηση είναι στα όρια του πληθωρισμού.  
-  Υπάρχει ασυδοσία στα περίπτερα που έχουν κάνει κατάληψη υπερπολλαπλάσιου χώρου.  
-  Η συμβολή της δημοτικής αστυνομίας στους ελέγχους θα είναι καθοριστική.  
-  Βάζουμε τέλος στην εγκατάσταση τσίρκο στην περιοχή μας.  
-  Οι περίκληστοι  χώροι δεν τιμούν την πόλη. Σ΄ αυτό είναι συναρμόδιοι κι άλλοι. Θα πάμε 

σε άλλη πολιτική. Δείγμα αυτής θα δείτε την Τετάρτη στη συνεδρίαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου. 

-  Μηχανογραφούνται τα πάντα σχετικά με τις άδειες των καταστημάτων και ο καθένας θα 
μπορεί ανά πάσα στιγμή να έχει πλήρη εικόνα. 

-  Η «διασπάθιση» είναι βαριά λέξη. Οι ενδεχόμενες προσλήψεις κατά 80% θα καλύπτονται 
από το ΥΠΕΣΔΔΑ. Οι ειδικοί σύμβουλοι στοιχίζουν 650 € το μήνα και οι δύο. 

-  Από την εφαρμογή θα δικαιωθούμε για τα τέλη.  
-  Να εξετάσετε  κε Κλείδωνα τις θέσεις του κ. Κοσμόπουλου. 
 
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της τα 
προαναφερόμενα, τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 3463/2007, την ΚΑΤΑψήφιση της 
πρότασης από τον ο κ. Ηλιόπουλου Παν. και τη δήλωση ΛΕΥΚΗΣ ψήφου του  κ. 
Κοσμόπουλου, κατά πλειοψηφία, 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τον καθορισμό των τελών χρήσης 
κοινοχρήστων χώρων  του διευρυμένου Δήμου Καλαμάτας ως εξής: 
 

1.Τέλη κατάληψης  κοινοχρήστων χώρων (πεζοδρομίων, πλατειών, 
οδοστρωμάτων, κ.τ.λ) 

Α. Για την κατάληψη πεζοδρομίων και του οδοστρώματος των οδών ολόκληρης της 
πόλης από όσους ανοικοδομούν  προτείνεται Τέλος για: 
α. Την εμπορική Ζώνη 5,28 €/τμ το μήνα.  
β. Την Α΄ Ζώνη 4,10 €/τμ το μήνα.  
γ. Τοποθέτηση σκαφών (κάδων) οικοδομικών υλικών διαστάσεων μέχρι 2Χ4μ  20 € 

την εβδομάδα  στα πεζοδρόμια ή στο οδόστρωμα. 

Β. Για τα πεζοδρόμια των οδών και των πλατειών της πόλης στα οποία επιτρέπεται η 
χρησιμοποίηση τους. 
α. Γι΄ αυτούς που ασκούν το επάγγελμα των στάσιμων και πλανόδιων μικροπωλητών 

75,88 € το μήνα.  

ΔΙΑΣΑΚΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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β. Για μικροπωλητές παραδοσιακών προϊόντων ( κάστανα, καλαμπόκι κτλ)  30 € το 
χρόνο.  

γ. Για την εγκατάσταση πρόσκαιρα Λούνα Παρκ 4,52 €/τμ το μήνα. Κλάσμα του μήνα 
λογίζεται ως ολόκληρος μήνας.  (Απαγορεύεται η ενοικίαση χώρων για 
εγκατάσταση τσίρκο) 

δ. Για συγκροτήματα αντλιών βενζίνης και πετρελαίου για κάθε δεξαμενή 
(1). Εμπορική Ζώνη 88,03 € το χρόνο.  
(2). Α΄ Ζώνη  75,88 € το χρόνο. 

ε. Για στέγαστρα σταθμών ΤΑΧΙ  88 €/τμ το  χρόνο. 
στ. Για καταστήματα ,εργοστάσια, βιοτεχνίες, οπωροπωλεία  

(1)  Εμπορική Ζώνη 35,22 €/ τμ το χρόνο  
(2)  Α΄ Ζώνη  27,12 €/τμ το χρόνο  

ζ. Για τα καταστήματα  ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ 88,44€/τμ το χρόνο.  

Γ. Εκθέσεις περιορισμένης διάρκειας σε οδούς και πλατείες της πόλης. 
α. Πλατεία Βασ. Γεωργίου, 23ης Μαρτίου και Ναυαρίνου 10,56 € /τμ την ημέρα. έως 

200 τ.μ. Πάνω από 200 τ.μ ισχύει διαφορετικός υπολογισμός (ειδική συμφωνία). 
β. Στους λοιπούς χώρους  9,05 € /τμ την ημέρα.  

 

2. Περίπτερα - Καταστήματα Ψιλικών   

Ο χώρος που θα καταλαμβάνεται για την τοποθέτηση ψυγείων πώλησης παγωτών και 
αναψυκτικών, σταντ για πώληση εφημερίδων κτλ και παιχνίδια –παιχνιδομηχανές δεν θα 
υπερβαίνει τα 3 τμ. 

Α. Ψυγεία 
Επιτρέπεται η τοποθέτηση ενός ψυγείου παγωτών και ενός ψυγείου αναψυκτικών 
(Υγειον. Διάταξη Α1β/8577/1983-ΦΕΚ526/Β΄/24-9-83). Το ετήσιο τέλος για τα 
ψυγεία παγωτών διαμορφώνεται: 
- για ψυγείο διαστάσεων  0,60Χ1,10 € 82,30  
- για     //             //            0,60Χ1,35 € 123,48  
- για ψυγείο μεγαλύτερων διαστάσεων  από 1,35 e 160,00 
για ψυγεία αναψυκτικών 
- για ψυγείο (μονό) διαστάσεων 0,70 Χ0,70 € 61,74  
- για     //      (διπλό)       //           0,70Χ1,35 €  154,35  
- για    //    (τριπλό)  μεγαλυτέρων διαστάσεων από 1,35  € 266,67  
Τα ψυγεία πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε η μεγαλύτερη πλευρά τους να είναι σε 
επαφή με την κύρια κατασκευή του περιπτέρου ή την οικοδομή (παράλληλα με την 
οικοδομική γραμμή).  
Για κάθε ψυγείο που δεν τοποθετείται σύμφωνα με τα παραπάνω, επιβάλλεται 
πρόστιμο τριπλάσιο του ισχύοντος τέλους. 

Β. ΣΤΑΝΤ  μέχρι δύο (0,20Χ0,60Χ1,20) 
- Το 1ο σταντ € 15,44/ ετησίως  
- Το 2ο   //      €  20,58/ ετησίως  

Γ. Παιχνίδια- παιχνιδομηχανές 
Η τοποθέτηση μέχρι δύο εξ αυτών κατά περίπτωση και εφόσον υπάρχει επαρκής 
χώρος μόνο σε πλατείες ή πεζοδρόμια πλάτους μεγαλύτερου των 5,00μ, με την 
προϋπόθεση να μην παρεμποδίζεται η ασφαλής κυκλοφορία των πεζών. 
- Το 1ο παιχνίδι – παιχν/νή € 36           διαστάσεις 0,80 Χ 1,20 
- Το 2ο         //           //        €  51,45    διαστάσεις 0,80 Χ 1,20         
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Δ. Απαγορεύεται οποιαδήποτε προσθήκη ή τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων και 
λοιπών στοιχείων που μεταβάλλουν τον επιτρεπόμενο τύπο και τις διαστάσεις των 
περιπτέρων (1,50Χ1,30) σύμφωνα με την υπ΄ αριθ.  443531/24/300030 ΚΥΑ της 
17/7/16/9/1969. ΦΕΚ 588Β΄  

Ε. Τα καταστήματα ψιλικών απαγορεύεται να τοποθετούν ψυγεία αναψυκτικών και 
παγωτών εκτός του καταστήματος (αρ. 47 παρ. 5 & 6 της Α1Β/8577/1983 
Υγειονομικής Διάταξης. 

 

3. Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 

Α. Στην Πλατεία Βασ. Γεωργίου. Μη καλυμμένος χώρος (απλή σκιά με ομπρέλες ή 
τέντες) 35,22 €/τμ το χρόνο  

Β. Στην Πλατεία Παπαφλέσσα , 23ης Μαρτίου, Όθωνος και στις Οδούς Αριστομένους, 
Σιδηροδρομικού Σταθμού, Ναυαρίνου, στους  πεζόδρομους και στην περιοχή της 
Μαρίνας (Δυτ. Παραλία). Μη καλυμμένοι χώροι ( απλή σκιά με ομπρέλες ή τέντες)  
21,21€/τμ το χρόνο  

Γ. Στις λοιπές περιοχές της πόλης. Μη καλυμμένοι χώροι. 
α. Εμπορική Ζώνη  21 €/τμ το χρόνο  
β.  Α΄ Ζώνη 12,08€/τμ το χρόνο. 

Δ. Σε όλα τα παραπάνω εφόσον  ο χώρος που καταλαμβάνουν με διάφορες 
παρεμβάσεις καθίσταται  περίκλειστος τότε το Τέλος διπλασιάζεται.  

 

4. Τέλη Διαφήμισης 

Η τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων θα γίνεται πάντοτε σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις και ιδιαίτερα σύμφωνα με το Νόμο 2946/2001 και την ΚΥΑ  
52136/25-11-2003 (ΦΕΚ 1788/2-12-03) 

Α. Κατηγορία Α 
Για διαφημίσεις που αναγράφονται ή αναρτώνται ή επικολλούνται σε όλα τα 
παρακάτω το Τέλος προτείνεται σε 2,68 €/τμ το μήνα.  
α. Μέσα σε μόνιμα και σταθερά ή προσωρινά και κινητά πλαίσια, τα οποία 

τοποθετούνται σε πλατείες , οδούς, πεζοδρόμια, δημόσιους και κοινόχρηστους 
χώρους 

β. Στις περιφράξεις ακάλυπτων χώρων και ανεγειρομένων ή εγκαταλειμμένων 
οικοδομών με συναίνεση του ιδιοκτήτη ή νομέα ή του διαχειριστή αυτών. 

γ. Σε χώρους σιδηροδρομικών, λιμενικών και αεροπορικών σταθμών, καθώς και σε 
χώρους σταδίων και γηπέδων. 

δ. Μέσα σε καταστήματα, κινηματογράφους, θέατρα και άλλους δημόσιους χώρους. 
ε. Σε  στέγαστρα αφετηριών και στάσεων αναμονής επιβατών, λεωφορείων, αστικών 

και υπεραστικών συγκοινωνιών. Ιδιαίτερα  τα Τέλη φωτεινών διαφημίσεων 
(ρακέτες)  που υπάρχουν σήμερα επί των στεγάστρων των στάσεων του Αστικού 
ΚΤΕΛ  450 €  ανά ρακέτα ετησίως. 

στ. Τέλη κοινοχρήστων χώρων στάθμευσης (στάσης) αστικής συγκοινωνίας 
Καλαμάτας 70,43/τ.μ ετησίως  

ζ. Για τις διαφημιστικές εταιρείες που έχουν συμβάσεις με το Δήμο Καλαμάτας 
(INTERMEDIA ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Α.Ε και Α. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Α.Ι ΡΟΥΤΖΟΥΝΗΣ) για τα 
τέλη διαφήμισης για το έτος 2007 να υπολογιστεί αύξηση της τάξης 10%. 
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Β. Κατηγορία 
α. Για διαφημίσεις με ηλεκτρονικές εφημερίδες ή κάθε είδους ηλεκτρονικό και 

οπτικοακουστικό τρόπο 100€/τμ το χρόνο  
β. Για φωτεινές, μη φωτεινές ή φωτιζόμενες  45€/τμ το χρόνο 

Γ. Κατηγορία 
Για διαφημίσεις σε κάθε είδους οχήματα  δημόσιας χρήσεως εντός ή στην επιφάνεια 
αυτών 15€/τμ το μήνα. 

Δ. Για τα φωτεινά πλαίσια του Δήμου που υπάρχουν σε διάφορα σημεία της πόλης  85 € 
την εβδομάδα για κάθε πλευρά πλαισίου. Εφόσον υπάρχουν πολλοί ενδιαφερόμενοι η 
άδεια θα χορηγείται για μία εβδομάδα ώστε να εξυπηρετούνται όλοι με τη σειρά 
υποβολής της αίτησης.  

Ε. Πλαίσια διαφήμισης στους στύλους ονοματοθεσίας των οδών  175 € το χρόνο για 
κάθε πινακίδα.  

Τα πλαίσια απαραίτητα θα είναι ισομεγέθη με τις πινακίδες ονοματοθεσίας μη 
φωτιζόμενα και διαφορετικού χρώματος.   

Τα έξοδα κατασκευής των πλαισίων θα βαρύνουν τους ενδιαφερόμενους. 

ΣΤ.  Απαγορεύεται η ρίψη εντύπων , φυλλαδίων κτλ σε όλους τους δημοτικούς χώρους. 
Επιτρέπεται – μόνο κατόπιν αδείας- η διανομή εντύπου υλικού που θα μοιραστεί με το 
σύστημα πόρτα-πόρτα με επιβάρυνση και ευθύνη του διαφημιζομένου. Το ποσό που 
θα καταβάλλει ο διαφημιζόμενος σε Δημοτικά Τέλη  50 € ανά χιλιάδα εντύπων.  

 

5. Tέλη Δικαιώματος Βοσκής.  

Για κάθε μικρό ζώο 25 λεπτά το χρόνο και για κάθε μεγάλο 40 λεπτά το χρόνο.  

Για το βοσκότοπο ΤΔ Νέδουσας  ετήσιο ενοίκιο όπως αυτό καθορίζεται από το υπ’ αρ. 
14893/26-08-03 Συμφωνητικό. 

 

6. Για τον αιγιαλό που έχει περιέλθει στη δικαιοδοσία του διευρυμένου Δήμου Καλαμάτας  
14€/τμ το χρόνο. 

 

7.  ΓΕΝΙΚΑ 
1. Η χρήση των χώρων καθιστά υπεύθυνους τους επαγγελματίες για την  καθαριότητα 

τους και την ευπρεπή παρουσία τους. 
2. Η άδεια κατάληψης κοινοχρήστου χώρου χορηγείται μόνο για ανάπτυξη 

τραπεζοκαθισμάτων ή την έκθεση προϊόντων καταστημάτων και με την σύμφωνη 
γνώμη της Δημοτικής Αρχής. Οι όποιες άλλες χρήσεις ή παρεμβάσεις χωρίς έγκριση 
είναι παράνομες. 

3. Για την έκδοση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου με την αίτηση πρέπει  να 
συνυποβάλλεται υπογεγραμμένο σκαρίφημα του χώρου που αιτείται για κατάληψη με 
τις ακριβείς διαστάσεις του και επίσης στην αίτηση  να αναγράφεται ο τρόπος σκίασης 
του χώρου. 

4. Η μη τήρηση των ανωτέρω αποτελεί λόγο επιβολής προστίμου και ανάκλησης της 
άδειας χρήσης του χώρου χωρίς την υποχρέωση επιστροφής των καταβληθέντων 
χρημάτων. 
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5. Απαγορεύεται η τοποθέτηση μαζί με τα τραπεζοκαθίσματα ζαρντινιέρων – γλαστρών 
που αυξάνουν τον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο. 

6 Δεν επιτρέπεται να αναπτυχθούν στους πεζοδρόμους πλαστικές καρέκλες και γενικά 
τραπεζοκαθίσματα που δεν συμβαδίζουν με την αισθητική των πεζόδρομων. 

7. Απαγορεύεται η τοποθέτηση γύρω από τα περίπτερα  σκαλιέρων, σταντ κτλ  που δεν 
βρίσκονται σε σταθερή επαφή (σύνδεση) με το περίπτερο. Ως επίσης απαγορεύεται 
κάθε μόνιμη εγκατάσταση με αυθαίρετες  κατασκευές. 

8. Ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για χρήση κοινόχρηστου 
χώρου  μέχρι την 20 Μαρτίου 2007. 

9. Η άδεια κατάληψης κοινοχρήστων χώρων χορηγείται για ένα (1) έτος και ανανεώνεται 
αυτόματα με την κατάθεση του ανάλογου τέλους για κάθε περίπτωση. 

 
 

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

 
Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας    1. Γιαννακούλας Γρηγόριος 

  2. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

                                                                                                                              3. Καμβυσίδης Ιωάννης 

  4. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

  5. Κουδούνης Αργύριος 

  6. Λαγανάκος Γεώργιος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 6 Μαρτίου 2007 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 

 


