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∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ   42/2008 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   425/2008 

 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 5η Νοεµβρίου 2008, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00  
συνέρχεται στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της οδού Αριστοµένους 28 στην 42η/2008 
συνεδρίαση η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την από 31-10-2008 
πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύµφωνα µε το νόµο.  
 
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Παναγιώτης Ε. Νίκας, ∆ήµαρχος Καλαµάτας, 
Πρόεδρος της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής και από τα τακτικά µέλη οι κ.κ. 1) Καµβυσίδης 
Ιωάννης, 2) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 3) Κουδούνης Αργύριος και 4) Πολίτης ∆ηµήτριος.  
 
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα τα τακτικά µέλη κ.κ.: 1) Αλευράς ∆ιονύσιος,  
και 2) Λαγανάκος Γεώργιος. 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα παρακάτω αναπληρωµατικά µέλη της 
∆ηµαρχιακής Επιτροπής :  

α) από την πλευρά της πλειοψηφίας ο κ.  Μιχαλόπουλος Σωτήριος, ο οποίος συµµετέχει στη 
συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Λαγανάκο Γεώργιο.  

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

 

 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 2ο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης µε τίτλο : 

Καθορισµός δηµοτικών τελών. 

 
Για το συγκεκριµένο θέµα έχουν προσκληθεί να παραβρεθούν και να διατυπώσουν τις 
απόψεις τους, εκπρόσωποι:  

1) του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας, 

2) της Οµοσπονδίας Επαγγελµατιών & Βιοτεχνών Καλαµάτας και 

3) του Εµπορικού Συλλόγου Καλαµάτας. 
 
 
Στο φάκελο του θέµατος για την ενηµέρωση του Σώµατος βρίσκονται α) η υπ’  αριθµ. 
πρωτ. 24899/24-10-2008 (Καθορισµός ∆ηµοτικών Τελών Καθαριότητας και Φωτισµού) 
εισήγηση της ∆ιεύθυνσης ∆ιοίκησης - Οικονοµίας, β) η υπ’  αριθµ. πρωτ. 25462/31-10-2008 
(Αναπροσαρµογή Τελών Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων και ∆ιαφηµίσεων έτους 2009) 
εισήγηση του Αντιδηµάρχου κ. Κλείδωνα και γ) η από 4/11/2008 (Τέλη ∆ηµοτικού 
Νεκροταφείου) του δηµοτικού συµβούλου κ. Καµβυσίδη, οι οποίες αναλυτικά έχουν ως 
εξής: 
 

 
Α) η υπ’  αριθµ. πρωτ. 24899/24-10-2008 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης ∆ιοίκησης - 

Οικονοµίας 
 
ΘΕΜΑ: Καθορισµός ∆ηµοτικών Τελών Καθαριότητας και Φωτισµού 
 
1. ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
 
         Προτείνουµε την αναπροσαρµογή των ∆ηµοτικών Τελών Καθαριότητας και 
Φωτισµού, αυξανόµενη κατά 4.7% από 01/01/2009, τόσο για τα καταστήµατα και για τις 
οικίες του ∆ήµου Καλαµάτας, όσο για τα καταστήµατα και τις οικίες των Τοπικών 
∆ιαµερισµάτων. Η αύξηση αυτή υπολογίσθηκε αφενός µε τη µέση αύξηση του ∆είκτη Τιµών 
Καταναλωτή µέχρι το Σεπτέµβριο του 2008 και αφετέρου µε την επίσηµη αύξηση που είχε 
το 2007. 
        Έτσι οι τιµές που θα προκύψουν θα διαµορφωθούν ως εξής: 
 
Α) για το Αστικό Συγκρότηµα του τέως ∆ήµου Καλαµάτας : 
 
        € ανά τ.µ. ετησίως 
 

 Ιεροί Ναοί 
ΦΦιλανθρωπικά και Νοσηλευτικά ιδρύµατα 

∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού ∆ικαίου 

1,30 € 
1,52 €. 
 

  
2. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ  
     Εµπορική Ζώνη 2,10 €. 
Α και Β Ζώνης 1,65 €. 
  
3. ΟΙΚΙΕΣ  



Συνεδρίαση :  42/2008 Τετάρτη 5/11/2008 ΑΠΟΦΑΣΗ   425/2008 

Πρακτικά ∆ηµαρχιακής Επιτροπής   3

Α Ζώνης 1,52 €. 
Β Ζώνης 0,91 €. 
  
4. Μη στεγασµένοι χώροι 1,06 €. 
  
5. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ -
ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ  -   ΣΟΥΠΕΡ-ΜΑΡΚΕΤ 

 

α) µέχρι 500 τ.µ επιφάνεια 2,66 €. 
β)άνω των 500 τ.µ επιφάνεια 5,87 €. 
  

 
Β. για τα Τοπικά ∆ιαµερίσµατα : 
 

1) ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ Οικίες      0,91 €. /τ.µ. 

  κατ/τα     1,21 €. /τ.µ. 

2) ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΥ οικίες   

κατ/τα 

    0,91 €. /τ.µ. 

    1,21 €. /τ.µ. 

3) ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ οικίες - 
κατ/τα 

    0,39 €./τ.µ. 

4) ΒΕΡΓΑΣ οικίες      0,91 €. /τ.µ.      

  κατ/τα      1,21 €. /τ.µ. 

5) ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ  οικίες -
κατ/τα 

    0,60 €. /τ.µ. 

6) ΛΑΙΪΚΩΝ οικίες  

κατ/τα 

    0,91 €. /τ.µ. 

    1,21 €. /τ.µ. 

7) Μ. ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ οικίες      0,91 €. /τ.µ. 

  κατ/τα     1,21 €. /τ.µ. 

8) ΠΗΓΩΝ οικίες - 
κατ/τα 

    0,39 €. /τ.µ. 

9) ΝΕ∆ΟΥΣΑΣ οικίες - 
κατ/τα 

    0,39 €. /τ.µ. 

10) ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ οικίες  

κατ/τα 

    0,91 €. /τ.µ. 

    1,21 €. /τ.µ. 

11) ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΣ οικίες - 
κατ/τα 

    0,39 €. /τ.µ. 

12) ΛΑ∆Α οικίες - 
κατ/τα 

    0,39 €./ τ.µ. 

13) ΚΑΡΒΕΛΙΟΥ οικίες - 
κατ/τα 

   0,39 €. /τ.µ. 
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2. ΦΟΡΟΣ ΗΛΕΚ/ΝΩΝ ΧΩΡΩΝ 
 
        1.  Η αύξηση για το έτος 2009 θα είναι 4.7% όπως αναφέρεται και παραπάνω, η οποία 
υπολογίσθηκε αφενός µε τη µέση αύξηση του ∆.Τ.Κ. µέχρι το Σεπτέµβριο του 2008 και 
αφετέρου µε την επίσηµη αύξηση που είχε το 2007, για τα καταστήµατα, για τις οικίες, τα 
φιλανθρωπικά και νοσηλευτικά ιδρύµατα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και τους Ιερούς 
Ναούς του ∆ήµου Καλαµάτας. Ο ΦΗΧ αναπροσαρµόζεται στο ποσό των 0,25 € ανά τ.µ. 
ετησίως.  
         2. Για όλα τα Τοπικά ∆ιαµερίσµατα (Βέργα, Μ.Μαντίνεια, Ασπρόχωµα, Αντικάλαµος, 
Σπερχογεία, Λέικα, Αλαγονία, Αρτεµισία, Λαδά, Καρβέλι, Πηγές, Νέδουσα, Ελαιοχώριο)  ο 
ΦΗΧ καθορίζεται σε 0,05€ ανά τ.µ. ετησίως.  
          
Ο Εισηγητής Ο Τµηµατάρχης 

Π. Καλέκας Αναστασία Τσαγκάνη 

 

 
                                                              Η ∆/ΝΤΡΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
 
         ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 
 
 
Β) η υπ’  αριθµ. πρωτ. 25462/31-10-2008 εισήγηση του Αντιδηµάρχου κ. 

Κλείδωνα 
 

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 
ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΚΑΙ  ∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ 
ΕΤΟΥΣ 2009 

 
1.Τέλη κατάληψης  κοινοχρήστων χώρων για οικοδοµικά υλικά. 
     Α. Για την κατάληψη πεζοδροµίων  της πόλης από όσους ανοικοδοµούν µε 

µπετονιέρες, σκαπτικά µηχανήµατα κ.λ.π.) µπαζών, οικοδοµικών υλικών περιφραγµάτων 
και σκαλωσιών, καθώς και για σκαµµένο κοινόχρηστο χώρο προ της ανεγειρόµενης 
οικοδοµής  το τέλος προτείνεται για όλη την πόλη :  5,70 €/τ.µ. το µήνα. 

Για χρήση µικρότερη του µήνα το τέλος που οφείλεται είναι µηνιαίο.   
 
     Β. Για την τοποθέτηση κοντέϊνερ (κάδων) συλλογής και απόρριψης οικοδοµικών 

υλικών στα πεζοδρόµια ή στο οδόστρωµα 15,71 € την εβδοµάδα. 
 
(Ανακαλείται η υπ’ αρ. 256/94 προηγούµενη απόφαση η οποία απάλλασσε τους 

ιδιοκτήτες διατηρητέων ακινήτων από την καταβολή  τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων 
κατά τη διάρκεια εργασιών επισκευής τους). 

 
2. 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 82,88 € το µήνα.  
         β. Για µικροπωλητές παραδοσιακών προϊόντων ( κάστανα, καλαµπόκι κτλ)  30,00 

€ το χρόνο.  
    γ. Για την εγκατάσταση πρόσκαιρα Λούνα Παρκ 4,88 €/τµ το µήνα. Κλάσµα του 

µήνα λογίζεται ως ολόκληρος µήνας.  (Απαγορεύεται η ενοικίαση δηµοτικών ή 
κοινόχρηστων  χώρων για εγκατάσταση τσίρκο) 

         δ. Για συγκροτήµατα αντλιών βενζίνης και πετρελαίου για κάθε δεξαµενή 
             105,00 € το χρόνο.  
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         ε. Για στέγαστρα σταθµών ΤΑΧΙ  94,5 €/τµ το  χρόνο. 
    στ. Για καταστήµατα ,εργοστάσια, βιοτεχνίες, οπωροπωλεία  
        (1)  Εµπορική Ζώνη 38,08 €/ τµ το χρόνο  
        (2)  Α΄ Ζώνη  29,33 €/τµ το χρόνο  
     ζ. Για τα καταστήµατα  ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ 95,64€/τµ το χρόνο.  
 

                η. Εκθέσεις και διαφηµίσεις προϊόντων, περιορισµένης διάρκειας σε 
κοινόχρηστους χώρους (οδούς και πλατείες της πόλης) καθώς και για εκδηλώσεις εγκαινίων 
καταστηµάτων ή λοιπές δραστηριότητες που θα χρησιµοποιείται κοινόχρηστος χώρος 
11,55€/τ.µ. την ηµέρα, έως 200 τ.µ. Πάνω από 200 τ.µ. θα ισχύει ειδική συµφωνία ανάλογα 
µε την περιοχή. 
 
           Παρέχεται ατέλεια µε απόφαση της δηµοτικής αρχής για χρήση κοινόχρηστων 
χώρων από κοινωνικούς φορείς, µε την προϋπόθεση της εξυπηρέτησης του κοινού 
συµφέροντος. 
    θ . Σε στέγαστρα αφετηριών και στάσεων αναµονής επιβατών αστικών και 
υπεραστικών συγκοινωνιών η αρχική τιµή για διαφηµίσεις θα είναι 500€ το στέγαστρο το 
χρόνο. 
    ι. Σε διαφηµιστικά πλαίσια η αρχική τιµή θα είναι 
                   1)Τύπου ΡΑΚΕΤΑ 700€ /πλαίσιο το χρόνο 

 2)Τύπου ΠΙΖΑ 2500€/πλαίσιο το χρόνο (σε γήπεδα εκτός σχεδίου) 
3)Τύπου ΠΥΡΓΟΥ 2000€/πλαίσιο το χρόνο  

 
3. Τέλη Κατάληψης Κοινόχρηστων Χώρων από Καταστήµατα Υγειονοµικού       
Ενδιαφέροντος. 
Οι κατασκευές στους κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 19 ΓΟΚ 85) δεν επιτρέπονται 
εκτός εάν εντάσσονται σε εγκεκριµένο συνολικό σχεδιασµό και έχουν έγκριση από 
την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου και από την  Αρχιτεκτονική Επιτροπή του Νοµού 
(ΕΠΑΕ), σύµφωνα µε την υπ’ αρ. 5271/01 απόφαση (ΦΕΚ 1663/13.12.01 τεύχος Β΄) 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων.  
 

Για τις αυθαίρετες κατασκευές ορίζεται τέλος µόνο για τον υπολογισµό του προστίµου 
: 60,00 €/τ.µ. 
 
 Σηµειώνεται ότι ο ορισµός τέλους για τις περιπτώσεις των αυθαίρετων κατασκευών 
δεν έχει σκοπό να τις νοµιµοποιήσει αφού άλλωστε δεν εκδίδονται άδειες, αλλά είναι 
απαραίτητο για να προσδιορίζεται η επιβολή των προστίµων που είναι αναλογικά των 
τελών. 
 
Πέραν αυτών προτείνονται τα εξής : 
 
Καλυµµένοι Χώροι (που έχουν έγκριση από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου 
και την Αρχιτεκτονική Επιτροπή του Νοµού). 

    
α.  Στην Πλατεία Βασ. Γεωργίου 52,50 €/τ.µ. το χρόνο. 
β.  Στην Πλατεία Παπαφλέσσα, στην οδό Σιδ. Σταθµού, στην Πλατεία 23ης Μαρτίου, 
στους πεζόδροµους, στην οδό Ναυαρίνου, στην οδό Σαλαµίνος και γενικότερα στην 
περιοχή της Μαρίνας (∆υτ. Παραλία)  36,75 €/τ.µ. το χρόνο. 
 
γ. Στις λοιπές περιοχές της πόλης. 
    1.  Εµπορική Ζώνη 26,25 €/τ.µ. το χρόνο 
    2.  Α’ Ζώνη 22,05 €/τ.µ. το χρόνο 
 
Μη Καλυµµένοι Χώροι 
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α.  Στην Πλατεία Βασ. Γεωργίου 38,50 €/τ.µ. το χρόνο. 
β.  Στην Πλατεία Παπαφλέσσα, στην οδό Σιδ. Σταθµού, στην Πλατεία 23ης Μαρτίου, 
στους πεζόδροµους, στην οδό Ναυαρίνου, στην οδό Σαλαµίνος και γενικότερα στην 
περιοχή της Μαρίνας (∆υτ. Παραλία)  25,00 €/τ.µ. το χρόνο. 
γ. Στις λοιπές περιοχές της πόλης. 
    1.  Εµπορική Ζώνη 21,00 €/τ.µ. το χρόνο 
    2.  Α’ Ζώνη 19,00 €/τ.µ. το χρόνο 
 

4. Τέλη χρήσης Αιγιαλού 
Για τον αιγιαλό που έχει περιέλθει στη δικαιοδοσία του διευρυµένου ∆ήµου 
Καλαµάτας  
Α. Ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων 
      α.  Για την οδό Ναυαρίνου 15,00 €/τ.µ. το χρόνο 
      β.  Για τις υπόλοιπες περιοχές 12,00 €/τ.µ. το χρόνο 
Β. Χώρο που καταλαµβάνουν οι ξαπλώστρες 
      α.  Για την οδό Ναυαρίνου 10€/τµ το χρόνο 
      β.  Για τις υπόλοιπες περιοχές 8 €/ τµ το χρόνο 
 

5. Περίπτερα - Καταστήµατα Ψιλικών   
 
    Τέλος χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων για το χώρο που καταλαµβάνουν οι κατασκευές 

των περιπτέρων των οποίων η χρήση δεν γίνεται από τους δικαιούχους τους  αλλά έχουν 
εκµισθωθεί,   

Εµπορική Ζώνη 36,27 €/τ.µ. το χρόνο. 
Α’ Ζώνη            27,93 €/τ.µ. το χρόνο. 
    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 3,00 τ.µ. για πλατείες και πεζοδρόµια  από 7,00 µ. και πάνω. Στα λοιπά 
περίπτερα τα 2,00 τ.µ. και πάντοτε µε τις προϋποθέσεις του νόµου. 

Περίπτερα που όπισθεν αυτών βρίσκονται προθήκες καταστηµάτων ή υπηρεσιών, 
ανεξάρτητα του πλάτους του πεζοδροµίου, ο χώρος που θα τους διατίθεται θα είναι 2,00 
τ.µ. 

                 Α.  Τα ψυγεία πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε η µεγαλύτερη πλευρά τους 
να είναι σε επαφή µε την κύρια κατασκευή του περιπτέρου. Ψυγείο που δεν θα βρίσκεται σε 
επαφή µε το περίπτερο θα επιβάλλεται  πρόστιµο τριπλάσιο του τέλους για παράνοµη 
χρήση κοινόχρηστου χώρου. 

        Επιτρέπεται η τοποθέτηση ενός ψυγείου παγωτών και ενός ψυγείου αναψυκτικών  
( Υγειον. ∆ιάταξη Α1β/8577/1983-ΦΕΚ526/Β΄/24-9-83). Το ετήσιο τέλος για τα ψυγεία 
παγωτών διαµορφώνεται: 

για ψυγεία διαστάσεων µέχρι 0,60Χ1,65,  125,00 € το χρόνο. 
                        για ψυγεία µεγαλυτέρων διαστάσεων, 260,00€ το χρόνο. 
             Η τοποθέτηση κάθε επιπλέον ψυγείου θα επιβαρύνεται µε χρηµατικό πρόστιµο 
διπλάσιο της παραπάνω µεγαλύτερης αναφερόµενης τιµής (τέλος).  
     
 Το ετήσιο τέλος για τα  ψυγεία αναψυκτικών διαµορφώνεται : 

- για ψυγείο (µονό) διαστάσεων 0,70 Χ0,70  65,00 € το χρόνο 
- για     //      (διπλό)       //           0,70Χ1,35  ή µονό µεγαλύτερο από τις 

παραπάνω διαστάσεις   167,52 € το χρόνο. 
          Απαγορεύεται η τοποθέτηση τριπλού ψυγείου αναψυκτικών και  καταλογίζεται 
χρηµατικό πρόστιµο ίσο µε το τριπλάσιο της µεγαλύτερης τιµής στην κατηγορία των 
ψυγείων.  
   

    Β. ΣΤΑΝΤ  µέχρι δύο (0,20Χ0,60Χ1,20) 
 - Το 1ο σταντ € 16,80 €  ετησίως  
 - Το 2ο   //      €  20,58 €  ετησίως  
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    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 € 44,00 το χρόνο  (διαστάσεις 0,80 Χ 1,20) 
 - Το 2ο        //           //         € 63,00 το χρόνο  (διαστάσεις 0,80 Χ 1,20).         
     
    Απαγορεύεται οποιαδήποτε προσθήκη ή τοποθέτηση διαφηµιστικών πινακίδων 
και λοιπών στοιχείων που µεταβάλλουν τον επιτρεπόµενο τύπο και τις διαστάσεις 
των περιπτέρων. 
     Σε αντίθετη περίπτωση να κινούνται άµεσα οι διαδικασίες αφαίρεσης των αδειών 
λειτουργίας.   
       

ΤΕΛΗ  ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 
 
           Η τοποθέτηση διαφηµιστικών πινακίδων θα γίνεται πάντοτε σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις και ιδιαίτερα σύµφωνα µε το Νόµο 2946/2001 και την ΚΥΑ  
52138/25-11-2003 (ΦΕΚ 1788/2-12-03) 
           Από το ∆ήµο επιβάλλεται τέλος για κάθε διαφήµιση που γίνεται µε οποιονδήποτε 
τρόπο και µορφή σε χώρους που βρίσκονται µέσα στα διοικητικά του όρια.Ως εκ τούτου τα 
Τέλη διαφήµισης προτείνονται όπως παρακάτω: 
 

 Α. Κατηγορία Α 
Για διαφηµίσεις που αναγράφονται ή αναρτώνται ή επικολλούνται σε όλα τα 

παρακάτω τέλος 0,37 €/τµ την εβδοµάδα.  
                 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 περίπτερα, στέγαστρα αφετηριών και στάσεων αναµονής επιβατών, 
λεωφορείων, αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών. 
    
          Β.   Κατηγορία Β 
     α. Για διαφηµίσεις µε ηλεκτρονικές εφηµερίδες ή κάθε είδους ηλεκτρονικό και 
οπτικοακουστικό τρόπο τέλος  73,37€/τµ το χρόνο  
                β. Για φωτεινές, µη φωτεινές ή φωτιζόµενες  τέλος 29,35€/τµ το χρόνο  
 
 Γ. Κατηγορία Γ 
                 Για διαφηµίσεις σε κάθε είδους οχήµατα  δηµόσιας χρήσεως εντός ή στην 
επιφάνεια αυτών διαστάσεων µέχρι 0,30 επί 0,50 εκατοστόµετρα τέλος 2,05 € το µήνα. Για 
διαφηµίσεις της κατηγορίας αυτής µεγαλύτερων διαστάσεων καταβάλλεται ανάλογο 
πολλαπλάσιο τέλος.  
     Ειδικότερα για τις διαφηµίσεις που προβάλλουν τόσο στον εσωτερικό χώρο όσο 
και στην εξωτερική τους επιφάνεια τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ Αστικών Γραµµών Καλαµάτας 
τέλος 700 ευρώ το χρόνο από κάθε ιδιοκτησία λεωφορείου ανεξάρτητα από τα τετραγωνικά 
µέτρα που χρησιµοποιούν. Το τέλος διαφήµισης θα καταβάλλεται το µήνα Ιανουάριο κάθε 
έτους. 
 
              ∆.  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ 
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       Για διαφηµίσεις που εντάσσονται στην κατηγορία ∆ ισχύουν ως προς το τέλος τα 
προβλεπόµενα κάθε φορά από το Νόµο και τις Υπουργικές Αποφάσεις. 

       Απαγορεύεται η ρίψη εντύπων , φυλλαδίων κτλ σε όλους τους κοινόχρηστους 
χώρους. Η ρίψη αυτών  θεωρείται ρύπος και θα επιβάλλονται πρόστιµα σύµφωνα µε τον 
Κανονισµό Καθαριότητας του ∆ήµου. Επιτρέπεται - µόνο κατόπιν αδείας - η διανοµή 
εντύπου υλικού που θα µοιραστεί µε το σύστηµα πόρτα-πόρτα µε επιβάρυνση και ευθύνη 
του διαφηµιζοµένου. Για την απόδοση στο ∆ήµο του τέλους ισχύουν τα αναφερόµενα στο 
Β∆ 24-09/20-10-1958 όπως αυτό τροποποιήθηκε µε µεταγενέστερες διατάξεις. 
 

Ε. Για διαφηµίσεις που γίνονται σε διαφηµιστικά πλαίσια τα οποία µισθώνονται από 
το ∆ήµο η αρχική τιµή του τέλους διαφήµισης καθορίζεται για: 

1) Τύπου ΡΑΚΕΤΑ 200€/πλαίσιο το χρόνο 
2) Τύπου ΠΙΖΑ 1000€/πλαίσιο το χρόνο 
3) Τύπου ΠΥΡΓΟΣ 1000€/πλαίσιο το χρόνο 
4) Αφετηρίες Αστικών και Υπεραστικών Λεωφορείων 200€/στέγαστρο το  
     χρόνο 
 
ΣΤ. Στους χώρους όπου έχουν παραχωρηθεί για προβολή διαφηµίσεων µε 

συµβάσεις αύξηση 10% στα τέλη διαφήµισης. 
 

      ΓΕΝΙΚΑ 
            Η χρήση των χώρων καθιστά υπεύθυνους τους επαγγελµατίες για την           
καθαριότητα τους και την ευπρεπή παρουσία τους. 
           Η άδεια κατάληψης κοινοχρήστου χώρου χορηγείται µόνο για ανάπτυξη 
τραπεζοκαθισµάτων ή την έκθεση προϊόντων καταστηµάτων και µε την σύµφωνη 
γνώµη της ∆ηµοτικής Αρχής. Οι όποιες άλλες χρήσεις ή παρεµβάσεις χωρίς έγκριση 
είναι παράνοµες. Οι διάδροµοι µεταξύ των καθισµάτων προσµετρούνται κανονικά 
στα τετραγωνικά µέτρα κοινόχρηστου χώρου. 
 
           Σε κάθε κατάστηµα χορηγείται άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου σύµφωνα 
µε τα προβλεπόµενα από το νόµο και µέχρι το διπλάσιο του εµβαδού του 
καταστήµατος σύµφωνα µε την άδεια λειτουργίας αυτού. 
 
           Για την έκδοση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου µε την αίτηση πρέπει  
να συνυποβάλλεται υπογεγραµµένο σκαρίφηµα του χώρου που αιτείται για 
κατάληψη. 
 
           Η σκίαση των κοινόχρηστων χώρων στην Κεντρική Πλατεία (Βασ. Γεωργίου) 
θα γίνεται µε την τοποθέτηση τέντας χωρίς κάθετα στηρίγµατα ή οµπρέλας (ή και 
των δύο). 
 
           Ο παραχωρούµενος κοινόχρηστος χώρος, σύµφωνα µε την µελέτη 
ανάπλασης της πλατείας, οριοθετείται µε κίτρινη γραµµή και εσωτερικά της οποίας 
οι ιδιοκτήτες των καταστηµάτων θα τοποθετούν ζαρντινιέρες µε επένδυση ξύλου και 
ύψους µέχρι 1,00 µ. στις οποίες θα φυτεύονται φυτά εποχής από του ίδιους, έχοντας 
ταυτόχρονα την ευθύνη της φροντίδας τους. Η διάταξη τους θα είναι τέτοια ώστε δεν 
θα εµποδίζει την ελεύθερη πρόσβαση του κοινού στον παραχωρούµενο χώρο. 
 
        Για την παρέµβαση στον κοινόχρηστο χώρο απαιτείται ειδική άδεια από την 
Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου. Η άδεια θα χορηγείται µετά από υποβολή σχετικής 
αίτησης που θα συνοδεύεται από φάκελο στον οποίο θα αναφέρονται ο τρόπος 
σκίασης, ο φωτισµός, ο τρόπος στρώσης του δαπέδου, η θέση των ζαρντινιερών οι 
διάδροµοι κτλ. 
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       Ο παραχωρούµενος χώρο στη δυτική πλευρά της πλατείας στο σιντριβάνι 
καθορίζεται σε απόσταση 7,60 µ. από την οικοδοµική γραµµή και σε όλο το µήκος 
αυτής. 
 
          Η µη τήρηση των ανωτέρω αποτελεί λόγο επιβολής προστίµου και ανάκλησης 
της άδειας χρήσης του χώρου χωρίς την υποχρέωση επιστροφής των 
καταβληθέντων χρηµάτων. 
 
         ∆εν επιτρέπεται να αναπτυχθούν στους πεζοδρόµους πλαστικές καρέκλες και 
γενικά τραπεζοκαθίσµατα που δεν συµβαδίζουν µε την αισθητική των πεζόδροµων. 
 
        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. 
 
        Η παράβαση των παραπάνω σε ότι αφορά τους κοινόχρηστους χώρους 
υποχρεώνει τη ∆ηµοτική Αρχή να αφαιρεί, χωρίς προειδοποίηση, 
τραπεζοκαθίσµατα  κτλ. µε τις όποιες συνέπειες προβλέπονται από το Νόµο. 
 
        Κατά τα λοιπά ισχύουν οι 5/86 και 8/92 προηγούµενες αποφάσεις του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου καθώς και οι αποφάσεις οριοθέτησης των κοινόχρηστων 
χώρων της πόλης για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων και λοιπών στοιχείων. 
        Για την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου απαιτείται υποχρεωτικά η έκδοση 
σχετικής άδειας  από το ∆ήµο. Εποµένως εάν ο ενδιαφερόµενος µετά την υποβολή 
της αίτησης καταλάβει το χώρο χωρίς να περιµένει να του χορηγηθεί η άδεια, 
θεωρείται ότι χρησιµοποιεί το χώρο αυθαίρετα  και υπόκειται στις κυρώσεις που 
προβλέπει ο νόµος (Γνωµ. Νοµ. Συµβ. Υπ. Εσωτ. 4/1973).   
 
       Για την υπαίθρια διαφήµιση σε ιδιωτικό κτίριο ή οικόπεδο, σε οχήµατα δηµόσια 
χρήσης, σε στέγαστρα στάσεων λεωφορείων  κτλ. Απαιτείται προηγούµενη άδεια η 
οποία χορηγείται µε Απόφαση του ∆ηµάρχου ύστερα από αίτηση που συνοδεύεται 
από τα απαραίτητα στοιχεία για τον καθορισµό του τέλους και προηγούµενη 
καταβολή του τέλους. 
  
        Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου 
ή διαφήµισης είναι να µην υπάρχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές σύµφωνα µε το Ν. 
3463/2006. 
                                                                                                                                                                                 
                                                                                        
                                                                                        Ο  ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 
                                                                                                   ΚΛΕΙ∆ΩΝΑΣ  ΘΕΟΦΑΝΗΣ 

 
 

 
Γ) η από 4/11/2008 του δηµοτικού συµβούλου κ. Καµβυσίδη 
 
ΘΕΜΑ: Τέλη ∆ηµοτικού Νεκροταφείου 

 

Τα τέλη του ∆ηµοτικού Νεκροταφείου έχουν να αναπροσαρµοσθούν από το 2004 µε την 

υπ’  αριθ. 556/2004 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Με δεδοµένα ότι υπάρχει 

πρόβληµα στη παραχώρηση χώρου ταφής αλλά και λόγω της οικονοµικής κρίσης που 

υπάρχει προτείνετε η αύξηση να περιορισθεί µόνο στο ύψος του πληθωρισµού του 2008 

ήτοι 4,7% 
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1
ον

  Για την τριετή (3 έτη) ταφή και την ταφή σε οικογενειακούς τάφους 

���� Α΄  Ζώνη  -  366 € 

���� Β΄  Ζώνη  -  262 € 

���� Γ΄  Ζώνη  -  105 € 

 

2
ον

  Παράταση πέραν της τριετίας για το πρώτο εξάµηνο 

���� Α΄  Ζώνη  -  210 € 

���� Β΄  Ζώνη  -  157 €  

���� Γ΄  Ζώνη  -     78 € 

 

Για κάθε επί πλέον εξάµηνο προσαύξηση 10%,  (δεν προτείνεται αύξηση)  ήτοι : 

���� Β΄  Εξάµηνο  -  συν 10% 

���� Γ΄  Εξάµηνο  -  συν 20%  

���� ∆΄  Εξάµηνο  -  συν 30%  κ.λ.π. 

 

3
ον

  Εκταφές 

���� Α΄  Ζώνη  -  105 € 

���� Β΄  Ζώνη  -    78 €  

���� Γ΄  Ζώνη  -    53 € 

 

4
ον

  Φύλαξη Οστών είκοσι Ευρώ (20 €) για κάθε κιβώτιο ετησίως (∆εν προτείνεται 

αύξηση) 

 

5
ον

  Για χορήγηση µαρµάρων εκατό Ευρώ (100 €) (∆εν προτείνεται αύξηση) 

 

6
ον

  Φόρος κατασκευής τάφου (από µαρµαράδες) 

���� Α΄  Ζώνη  -  105 € 

���� Β΄  Ζώνη  -    78 €  

���� Γ΄  Ζώνη  -    53 € 

 

Καµβυσίδης Ιωάννης 

∆ηµ. Σύµβουλος 
 
 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος κ. Κλείδωνας, αναφέρει τα εξής: 

 
Να πω δυο κουβέντες κε ∆ήµαρχε. Προτείνουµε στη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή 
την αύξηση των τελών για τους κοινόχρηστους χώρους, για τα τέλη 

καθαριότητας, τέλη φωτισµού ως επίσης και για τα τέλη χρήσης του κοιµητηρίου µία 
αύξηση 4,7% η οποία αντιστοιχεί στο µέσον όρο του πληθωρισµού που ήταν µέχρι και το 
τέλος Σεπτεµβρίου και αυτό είναι µία δέσµευση που έχει η ∆ηµοτική αρχή από τότε που 
ανέλαβε ότι δεν θα υπερβαίνει καµία αύξηση το ύψος του πληθωρισµού. Προτείνω λοιπόν 
την έγκριση και να το εισηγηθούµε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
 

ΚΛΕΙ∆ΩΝΑΣ: 
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Εσείς κα Ηλιοπούλου; Μπορείτε σας παρακαλώ να δώσετε αν θέλετε µερικά 
στοιχεία για το τι συµβαίνει µε τα ανταποδοτικά τέλη. 

 
(∆ιευθύντρια ∆ιοίκησης – Οικονοµίας): 
Εκείνο που έχω να πω κε ∆ήµαρχε, στο πνεύµα της ∆ηµοτικής αρχής ότι οι 

αυξήσεις να είναι στο επίπεδο του πληθωρισµού, υπολογίσαµε τα δηµοτικά τέλη στο 4,7%. 
Με αυτή την αύξηση και πάλι θα έχουµε στα ανταποδοτικά τέλη, δηλαδή στην καθαριότητα 
και στο δηµοτικό φωτισµό θα βγει πάλι ελλειµµατικοί η υπηρεσία µας σε ένα ποσό περίπου 
τα 2,600. ∆ηλαδή παρ’  όλη την αύξηση που κάνουµε, πάλι τα έξοδα θα υπερβαίνουν κατά 
2,600 τα έσοδα της υπηρεσίας αυτής. 
Πιστεύω ότι είναι απαραίτητη αυτή η αύξηση. 

 
∆ηλαδή έχουµε έλλειµµα και µε την αύξηση; 
 

Και µε την αύξηση 2,630 περίπου θα είναι το έλλειµµα της καθαριότητας 
και δηµοτικού φωτισµού. 

 
4,7 µέση αύξηση πληθωρισµού µέχρι το Σεπτέµβριο. Από το Σεπτέµβριο και 
µετά έχουµε µια µείωση του πληθωρισµού η οποία δεν προσφέρεται, την 

επόµενη χρονιά µετά τον προϋπολογισµό θα έχει προσδιορισθεί η µέση τελικά αύξηση για 
το 2008, αυτό θα το υπολογίσουµε το 2009. Τα προηγούµενα χρόνια δεν είχαµε αυτό το 
σκαµπανέβασµα, ανέβαινε ο πληθωρισµός, τώρα πέφτει ο πληθωρισµός. Φαίνεται να 
πέφτει, µακάρι. Θα δούµε. 

 
Για µας κε ∆ήµαρχε η αύξηση των δηµοτικών τελών σε αυτή τη 
φάση είναι απαράδεκτη. ∆εν είναι θέµα οικονοµικό, είναι θέµα 

κατεξοχήν πολιτικό. Πιστεύω ότι οι συνδηµότες µας ζουν µια πρωτόγνωρη οικονοµική 
στέρηση και δεν νοµίζω ότι πρέπει να τους επιβαρύνουµε και µε αύξηση των δηµοτικών 
τελών.  

Παρακολουθούµε από τα µέσα ότι πάρα πολλοί δήµοι παγώνουν τα δηµοτικά τέλη 
τουλάχιστον για το ’09 γιατί έχουνε πιστεύω καταλάβει καλλίτερα το τι µέλει γενέσθαι το 
2009 διότι µπορεί η κρίση να µην έχει έρθει ακόµα στην Ελλάδα, αλλά πιστεύω ότι το 
καλοκαίρι θα είναι καταιγιστική αυτή η επίδραση που θα έχει στην ελληνική οικονοµία και 
κατ’  επέκταση στη τσέπη του κάθε πολίτη και κάθε δηµότη µας. Εµείς πιστεύουµε ότι τα 
δηµοτικά τέλη πρέπει να παραµείνουνε ως έχουνε, να γίνει µία παραπέρα προσπάθεια για 
µείωση των εξόδων, να καταργηθούνε οι προσφορές προς διάφορους συλλόγους και 
τελευταίο να γίνει αύξηση των δηµοσίων επενδύσεων όπως ζητάνε και πάρα πολλά κόµµατα 
και πάρα πολλά στελέχη της κυβέρνησης ώστε να υπάρξει µία ανάσα στον κόσµο. Εµείς 
πιστεύουµε ότι η αύξηση των δηµοτικών τελών έχει ευθεία επίδραση στην καθηµερινότητα 
του πολίτη γιατί και οι υπαίθριοι χώροι άµα αυξηθούνε αυτό θα έχει αντίκτυπο και αύξηση 
στις τιµές των παρεχοµένων υπηρεσιών.  

Και όσον αφορά τις κατοικίες, µε το νέο φόρο που µπαίνει από το Υπουργείο Οικονοµικών 
που αφορά πάλι στις κατοικίες, πιστεύω ότι ο κόσµος πλέον δεν αντέχει άλλη φορολογία. 
∆εν είναι θέµα εικονικό, άλλωστε και µε την αύξηση αυτή, τα 2,6 εκατοµµύρια έλλειµµα 
ετήσιας χρήσης υπάρχει, πιστεύω ότι το έλλειµµα αυτό µπορεί να παραµείνει εδώ που 
βρίσκεται µε έναν καλλίτερο συντονισµό όλων των εργασιών του ∆ήµου και τη διαχείριση 
καλλίτερη των χρηµάτων. ∆εν νοµίζω ότι ο κόσµος πλέον αντέχει άλλες αυξήσεις. Εµείς 
είµαστε ΚΑΤΑ. 

 
Θα ξεκινήσω µε κάποιες παρατηρήσεις τις οποίες τις θεωρώ πάρα πολύ 
σηµαντικές.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Παρατήρηση πρώτη ότι το ποσοστό των αυξήσεων όπως πολύ καλά ειπώθηκε και 
συµφωνήσατε, υποθέτω συµφωνείτε, είναι καθαρά αποτέλεσµα πολιτικής βούλησης. 
Υπάρχουν τα οικονοµικά στοιχεία από τη µια και από κει η αντιµετώπιση του οικονοµικού 
προβλήµατος όπου υπάρχει έρχεται να λυθεί πολιτικά. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι δεν µπορεί να 
έχουµε στα χέρια µας µια εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας, στη 
∆ηµαρχιακή Επιτροπή υπογεγραµµένη από τη διευθύντρια διοίκησης και οικονοµίας. Όφειλε 
τουλάχιστον να υπάρχει υπογραφή του κ. Αντιδηµάρχου. Η διευθύντρια διοίκησης και 
οικονοµίας έπρεπε να έχει στείλει αυτό που έχει µπροστά της και το οποίο δυστυχώς δεν 
υπάρχει στο φάκελο, δηλαδή τα στοιχεία που αποδεικνύουν την ανταποδοτικότητα των 
χρηµάτων αυτών, αυτά τα οποία προσδοκάµε τη νέα χρονιά, τον τρόπο υπολογισµού τους 
ώστε και εµείς να έχουµε µία κριτική άποψη πάνω σ’  αυτά. Μέχρι εκεί. Από κει και ύστερα 
εντολή της δόθηκε, απόλυτα κατανοητή, «θα µας φέρεις µία εισήγηση µε 4,7%». 

Ένα δεύτερο και το λέω αυτό επειδή είναι και ο κ. Κλείδωνας εδώ πέρα. Έτσι. ∆εν είναι 
ιδιαίτερα κοµψό, το αντιλαµβάνεστε και εσείς, να έχουµε ειδικά για την αναπροσαρµογή 
τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων και διαφηµίσεων 2 εισηγήσεις, η µία µε την υπογραφή 
της κας Ηλιοπούλου, η δεύτερη η διορθωτική εκεί ποια µε την υπογραφή του κ. Κλείδωνα, 
συµφωνούµε απόλυτα και έτσι έπρεπε να γίνει, αλλά µε τον ίδιο αριθµό πρωτοκόλλου. 
Θεωρώ ότι είναι από τις λειτουργίες που θα πρέπει να προσεχτούν, δεν είναι. . . 

Και ας περάσουµε απευθείας αυτό καθ’  αυτό το θέµα. Θα ήθελα να διαβάσω πως 
αντιµετωπίζουν άλλοι δήµοι την πρωτοφανή κρίση που υπάρχει σήµερα. Και θα διαβάσω 
από τον αθηναϊκό τύπο ένα απόσπασµα. «Ο ∆ήµαρχος Αθηναίων και πρόεδρος της ΚΕ∆ΚΕ 

Νικήτας Κακλαµάνης προτίθεται να ζητήσει στο προσεχές συνέδριο της Ένωσης την έγκριση 

πακέτου οικονοµικών µέτρων για την αντιµετώπιση της κρίσης από την τοπική αυτοδιοίκηση 

αλλά και να προτείνει προς τους δηµάρχους όλης της χώρας το πάγωµα των δηµοτικών τελών 

για το 2009.» Αυτός είναι ο τρόπος συνεισφοράς στην κρίση κάθε τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο 
ίδιος πέρασε σε πράξη, ήδη ο ∆ήµος Αθηναίων δεν έχει αύξηση δηµοτικών τελών και ο 
δεύτερος µεγάλος δήµος ή τρίτος τέλος πάντων, ο ∆ήµος Πειραιά οµοίως καµία αύξηση για 
τα δηµοτικά τέλη. Αυτή για µας είναι η σωστή αντιµετώπιση. ∆εν µπορούµε να 
καταλάβουµε γιατί θα πρέπει να υπάρξει αυτή η αύξηση.  

Θα πρέπει εδώ να τονίσουµε και γι’  αυτό ήθελα να στοιχεία προηγούµενα, ότι ήδη υπάρχει 
ένα τεράστιο όφελος. Ποιο είναι αυτό; Η τιµή του πετρελαίου κίνησης. Σκεφτείτε πόσο είχε 
φτάσει η βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης µέχρι πριν από λίγο καιρό, πόσο είναι σήµερα και 
πόσο προβλέπεται να γίνει το αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα. Μία σηµαντικότατη 
µείωση. Αυτή η ελάφρυνση που θα πάει; Άρα λοιπόν φαίνεται ότι από κει θα υπάρχει ένα 
περίσσευµα το οποίο θα µπορέσει να στηρίξει το ∆ήµο. Εµείς είµαστε ενάντια. Πρώτα απ’  
όλα να τα πάρουµε ένα – ένα γιατί έχω παρατηρήσεις για το σύνολο των αποφάσεων.  

Ας µιλήσω λοιπόν για τον καθορισµό δηµοτικών τελών καθαριότητας και φωτισµού. Είµαστε 
ενάντια στην οποιαδήποτε αύξησή τους, αύξηση η οποία στις οικίες έστω και για λόγους 
στρογγυλοποίησης της πρώτης ζώνης φτάνει στο 4,83 υπερβαίνει και το 4,7. Το λέµε αυτό 
έτσι για την οικονοµία. 

 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 

 
Όχι, στις οικίες όχι. Αλλού. Στις οικίες όµως όχι. Και βέβαια είναι 
αδιανόητο σε µια εποχή δυσκολιών και που η ευαισθησία υποτίθεται για 

τον Ταΰγετο είναι τεράστια, να ερχόµαστε στην Αλαγονία στο Λαδά να επιβάλουµε φόρο 
ηλεκτροδοτούµενων χώρων όσο µικρός και αν είναι αυτός. Υπάρχουν ορισµένες φορές που 
αυτό που µετράει είναι η κίνηση αυτή καθ’  αυτή και όχι το ποσόν αυτό καθ’  αυτό. Είναι 
λοιπόν σηµαντικό ότι δεν θα έπρεπε να συµβαίνει κάτι τέτοιο.  

ΚΛΕΙ∆ΩΝΑΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Και θα ήθελα να περάσουµε στην αναπροσαρµογή των τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων 
και διαφηµίσεις. Η άποψή µας είναι ότι και εδώ πέρα δεν πρέπει να γίνει καµία αύξηση. Το 
είπαµε και προηγούµενα, διότι η ύφεση αντιµετωπίζεται όπως παγκοσµίως γίνεται µε 
ελάφρυνση φορολογίας. Ήδη στις ευρωπαϊκές χώρες έχουν αναγγελθεί µέτρα ελάφρυνσης 
της φορολογίας και εµείς ερχόµαστε εδώ να την επαυξήσουµε. Είναι σηµαντικότερο να 
εισπράττουµε από τα καταστήµατα αυτά που µας χρωστούν παρά να µπούµε σε έναν 
κυκεώνα που να µας χρωστούν τα καταστήµατα και να µην µπορούµε να τα εισπράξουµε. 
Ας διασφαλίσουµε λοιπόν σίγουρα αυτά τα οποία µπορούµε να εισπράξουµε και ας 
αφήσουµε τις παραπέρα αυξήσεις οι οποίες θα µετακυληθούν και ήδη στον λίγο κόσµο ο 
οποίος πηγαίνει στα καταστήµατα ή ενώ αυξάνει ο κόσµος ο τζίρος των καταστηµάτων 
πέφτει και φέτος το καλοκαίρι σε όλα τα καταστήµατα είναι από 20% πεσµένος παρά την 
αύξηση του κόσµου, τότε να δούµε πως θα διευκολύνουµε και τα καταστήµατα να 
εισπράττουµε αυτά που µας αναλογούν. 

Θα ήθελα να κάνω και επιµέρους παρατηρήσεις για να δείξω ότι τελικά οι αυξήσεις 
δυστυχώς, για σας δηλαδή δυστυχώς, για µένα ως ένα βαθµό αναµενόµενο, δεν είναι µόνο 
4,7%. Στα τέλη χρήση κοινοχρήστων χώρων οι αυξήσεις είναι 5% γενικά. Ας δούµε λοιπόν 
γιατί υπάρχει µία εµµονή σε µια δύσκολη περίοδο της οικοδοµής που πλήττεται, να τη 
χτυπήσουµε και άλλο. Έχουµε λοιπόν για την κατάληψη των πεζοδροµίων της πόλης ή όσον 
οικοδοµούν, µπετονιέρες κτλ 8 ευρώ το τετραγωνικό το µήνα. Πόσο ήταν πέρυσι; 5,44. 
Αύξηση 47,05. Πόσο ήταν το 2006; 4,10. Σε σχέση µε το 2006 αύξηση 100%. ∆ηλαδή 30 
τ.µ. αν θέλει κάποιος για να το καταλάβει και ο κόσµος, 30 τ.µ. που είναι ένα ελάχιστο 
κοµµάτι, δεν υπάρχει κάτω από 50 τετραγωνικά, εγώ λέω 30 τ.µ. είµαι µαζεµένος πρέπει να 
καταλάβει κάποιος µε 8 και επί 12 µήνες θέλει κοντά 3.000 ευρώ για να οικοδοµήσει. Είναι 
απίστευτο σαν χαράτσι. Πραγµατικά χαράτσι όµως. Οµοίως για την τοποθέτηση κοντέινερς 
– κάδων. Από 15 ευρώ που ήταν πέρυσι φτάνουµε στα 20 φέτος. ∆ηλαδή σε σχέση µε 
πέρυσι 33% αλλά αν αναλογισθούµε ότι πέρυσι είχε πάρει και 50% αύξηση, από τα 10 
ευρώ που ήταν το 2006 φτάνουµε στα 20 ευρώ. Σε δύο χρόνια 100% αύξηση. Καθόλου 
αµελητέο. Και δεν µπορώ να καταλάβω γιατί να εκλείψει η ευαισθησία µας απέναντι στα 
διατηρητέα κτήρια και να µην έχουν την ατέλεια την οποία είχαµε ψηφίσει στις 
προηγούµενες αποφάσεις. Τι συµβαίνει εκεί; Θεωρώ δηλαδή ότι και αυτό πρέπει να 
διορθωθεί. Υπάρχουν σε διάφορα σηµεία που µπορούµε να βρούµε το 6, το 7 ή και το 
παραπάνω.  

Θα περάσω εν τάχει και να πω κάτι το οποίο πραγµατικά εµένα µε έχει µπερδέψει και έχω 
σηκώσει τα χέρια ψηλά. Όταν συζητούσαµε εδώ πέρα για τους χώρους κατάληψης της 
πλατείας, εγώ το ψήφισα µε ένα σκεπτικό Α. Είχα επιστήσει την προσοχή της ∆ηµοτικής 
αρχής το τι θα πρέπει να ψηφίσει. Ότι η ∆ηµοτική αρχή δεν µπορεί να ψηφίσει αυτό που 
ψήφισε, ότι δηλαδή επιτρέπεται στην κεντρική πλατεία µέχρι την περίοδο της ανάπλασης να 
υπάρχει το υφιστάµενο σήµερα καθεστώς. Αυτή είναι η απόφαση. Με απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου παρατείνεται µέχρι την ανάπλαση το υφιστάµενο σήµερα καθεστώς. 
Και αυτό το καθεστώς το υφιστάµενο έρχεται σήµερα να τιµωρηθεί µε βάση την απόφαση 
αυτή σε αντίφαση µε την απόφαση που έχει πάρει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Ενώ δηλαδή 
γίνεται αύξηση 5% για τους καλυµµένους αυτούς χώρους, ειδικά λέει για τον υπολογισµό 
των προστίµων που είναι οι συγκεκριµένοι χώροι, η αύξηση είναι 20% και 71% γι’  αυτά τα 
οποία δεν είναι στην κεντρική πλατεία, η οποία είναι στην πλατεία Παπαφλέσσα και στη οδό 
Σιδηροδροµικού Σταθµού. Αυτές είναι οι αυξήσεις, 20 και 71%. ∆ηλαδή ενώ 
νοµιµοποιήσαµε κάποια πράγµατα σαν ∆ηµοτικό Συµβούλιο, σαν απόφαση, από την άλλη 
µεριά θα τους τιµωρήσουµε µε τις αυξήσεις αυτές. Πραγµατικά δεν µπορώ να καταλάβω το 
σκεπτικό, µε ξεπερνάει κατά πολύ. 

∆εν µπορώ να καταλάβω επίσης γιατί στους µη καλυµµένους χώρους στην πλατεία 
Παπαφλέσσα, στη Σιδηροδροµικού Σταθµού και πλατείας τα 22 ευρώ το τετραγωνικό µέτρο 
γίνονται 25. Αύξηση 13,64%. Ποιος τιµάριθµος, ποιο 5%! ∆εν µπορώ να καταλάβω γιατί 
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στο χώρο που περιλαµβάνουν ξαπλώστρες για πρώτη φορά µπαίνει µίσθιο, ενοίκιο. Ας 
κοιτάξουµε να περιορίσουµε τις ξαπλώστρες, ας κοιτάξουµε να υπάρχει µια ευταξία και 
ευνοµία. Ας ελέγξουµε αν εισπράττει κάποιος από αυτές τις ξαπλώστρες ή τις βάζει για το 
κοινό και µετά εφόσον το δούµε αυτό ας έρθουµε του χρόνου, και µαζί σας είµαι, να 
βάλουµε. 

Ένα άλλος πρόσθετος φόρος που µπαίνει. Ενοίκιο για τις κατασκευές των περιπτέρων των 
οποίων η χρήση δεν γίνεται από τους δικαιούχους. Εννοείται, αλλά έχουν εκµισθωθεί. 
Εννοείται για την ύπαρξη των ίδιων των περιπτέρων υποθέτω. Το χώρο που καταλαµβάνει 
το ίδιο το περίπτερο, όχι ο περιβάλλον χώρος. Το οποίο δεν υπάρχει µέχρι σήµερα. Και 
ποιος θα είναι ο τρόπος διαπίστωσης αν έχει εκµισθωθεί ή όχι; Θα ζητάµε από καθέναν να 
µας φέρνει τα στοιχεία; Θα ζητάµε φορολογική δήλωση αν το δηλώνει στη φορολογική 
δήλωση ή έχει άλλα στοιχεία; Το 90% είναι µισθώσεις άτυπες. Φαίνεται ότι το έχει κάποιος 
αλλά στην ουσία το λειτουργεί κάποιος άλλος. Ποιος θα είναι ο τρόπος αυτός διαπίστωσης ή 
θα βάλουµε σε όλα και θα τα πάρουµε στη σειρά;  

Νοµίζω ότι και σε άλλα σηµεία υπάρχουν παραπάνω αυξήσεις, δεν θέλω να µπω σ’  αυτή τη 
λογική, εγώ απλώς θέλω να συγχαρώ τον κ. Αντιδήµαρχο πάνω στη τελευταία εισήγηση 
που υπάρχει, για την τελευταία παράγραφο την οποία έχει προσθέσει και το λέω επειδή δεν 
υπήρχε στην προηγούµενη και λέει απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας 
χρήσης κοινοχρήστου χώρου ή διαφήµισης είναι να η µη ύπαρξη ληξιπρόθεσµων οφειλών 
απέναντι στο ∆ήµο. Το θεωρώ κορυφαίο, το θεωρώ µάλλον πάρα πολύ σοφή κίνηση και ως 
εκ τούτου µπράβο.  

Είναι πασιφανές µε αυτά που ανέφερα και τα ανέφερα µε την ελπίδα επειδή είναι εδώ και ο 
κ. Αντιδήµαρχος ότι θα υπάρξει κάποια αλλαγή διαφορετικά το είπα από την αρχή ότι ναι, 
θα τα πούµε όλα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Ευελπιστώ λοιπόν κάποια απ’  αυτά να αλλάξουν 
ώστε φτάνοντας στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο µεθαύριο να έχουµε µια διαφορετική προσέγγιση 
τουλάχιστον όσον αφορά τα ποσοστά. Εµείς θα καταψηφίσουµε, είναι αυτονόητο. 

 
Υπάρχουν δύο εισηγήσεις, αν δείτε είναι τελείως διαφορετικές. Η µία ήταν 
καθαρά υπηρεσιακή εισήγηση της κας Ηλιοπούλου η οποία εφάρµοζε το 

νόµο 100%. Όταν την είδα την οποία έκανε την αρχική εισήγηση έκρινα σκόπιµο ότι έπρεπε 
αυτή να αλλάξει διότι ορισµένα πράγµατα έπρεπε να τροποποιηθούν διότι δεν ήτανε σωστά 
να έρθουν στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για να έχουµε αυτή την πολιτική απόφαση όπως είπατε 
κι εσείς προηγουµένως. Αν τη διαβάσετε προσεκτικά θα δείτε ότι ήταν πολύ ποιο σκληρή η 
θέση της κας Ηλιοπούλου απ’  ότι είναι η δική µας. Εντάξει; Οπότε αυτή απλώς την 
αφήσαµε µέσα για να δείτε τη διαφορά, τίποτε άλλο. 

∆εύτερον. Σε ότι αφορά τα ορεινά διαµερίσµατα. Θα δώσω µια µικρή µόνο διευκρίνιση, 
αυτό το οποίο αναφέρατε το σκεφτήκαµε και εµείς. Είναι για ένα διαµέρισµα 100 τ.µ. επάνω 
στα ορεινά διαµερίσµατα, είναι 3 ευρώ το χρόνο, µάλλον 4 ευρώ το χρόνο. Αυτή είναι η 
επιβάρυνση. Τα προβλήµατα όµως τα οποία αντιµετωπίζει κάτω η υπηρεσία από πλευράς 
χειρισµού και ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι µεγαλύτερα. Ζήτησα να µου πουν αν 
πράγµατι υπάρχει πρόβληµα, ναι λέει όταν έρχονται να βγάλουν ορισµένα χαρτιά ή 
οτιδήποτε ή όταν θέλουν να περάσουν όταν στέλνονται στη ∆ΕΗ δηµιουργείται κάποιο 
πρόβληµα εκεί και για λόγους καθαρά γραφειοκρατικούς βάλαµε αυτές τις 4.000 ευρώ που 
θα εισπράξει ο ∆ήµος όλο το χρόνο. ∆εν είναι παραπάνω τα λεφτά, είναι τόσα ακριβώς που 
σας λέω. Ξέρω ότι από πολιτικής απόψεως δεν ήταν επικοινωνιακό. Το γνωρίζουµε. Αλλά 
υπήρχαν δυσλειτουργίες κάτω στο σύστηµα το υπηρεσιακό.  

Λέτε εάν εισπράττουµε. Θα ήθελα να ενηµερώσω εδώ το Σώµα ότι πράγµατι φέτος από 
πλευράς κοινοχρήστων χώρων κινηθήκαµε σε καλά επίπεδα και όχι µόνο αυτό αλλά οι 
καταστηµατάρχες όλοι έδειξαν µία ευαισθησία και ήρθαν µέσα στους χρόνους που τους 
είχαµε καθορίσει. Ελάχιστοι είναι αυτοί οι οποίοι σήµερα χρωστάνε. ∆εν τους τιµωρούµε µε 
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αυτά που βάζουµε. Αν τα κοιτάγατε όλα θα βλέπατε ότι σε ορισµένες περιπτώσεις έχουµε 
κάνει και µειώσεις. Έχουµε αφαιρέσει ποσά π.χ. ένα καθαρά κοινωνικό θέµα, λέµε γι’  
αυτούς που πουλάνε τα καλαµπόκια. ∆εν το αυξήσαµε. Στα διατηρητέα το πρόβληµα ήταν 
ότι επειδή δεν πληρώνουν ορισµένοι στα διατηρητέα, εκµεταλλεύονται αυτό το πράγµα και 
αφήνουνε και καταλαµβάνουν τα πεζοδρόµια κτλ και είχα παράπονα για τον συγκεκριµένο 
που φτιάχνει το διατηρητέο στην Αριστοµένους. Ήρθανε παράπονα από δηµότες πως αυτός 
τόσο καιρό κάθεται εκεί και δεν φτιάχνει αυτό που προβλέπεται, να φτιάξει µία ξύλινη 
κατασκευή κτλ. Λοιπόν, αυτός ήταν ο λόγος που το βάλαµε. 

 
Με συγχωρείτε επειδή απόψε κάνουµε µία συζήτηση, µήπως διορθωθεί. 
Άλλο να πούµε ότι ατελώς για χρονικό διάστηµα µέχρι τόσο και άλλο να 

πούµε δεν το χαρίζουµε εντελώς. 
 
Είχα παράπονα πάρα πολλά για το συγκεκριµένο, µπορεί να ήρθε και να σας 
τα µετέφερε και σας. Συγκεκριµένο πρόσωπο. 

Τώρα πάµε στις ξαπλώστρες. Πέρυσι, φέτος το καλοκαίρι, είχα πάρα πολλά παράπονα από 
τους καταστηµατάρχες που δραστηριοποιούνται στην παραλία διότι πληρώνανε στις 
ξαπλώστρες τα ίδια χρήµατα ότι χώρο καταλαµβάνανε µε τα τραπεζοκαθίσµατα και ήρθανε 
και µας είπανε «εµείς εδώ τις περισσότερες τις έχουµε δωρεάν, ένα καφέ παίρνουνε». Γι’ 
αυτό και µειώσαµε τη τιµή. Ενώ πέρυσι δηλαδή δεν υπήρχε, αυτό λέγανε «τι καταλαµβάνει, 
κανονικά» και γι’  αυτό. . . 

 
Κακώς χρεωνόντουσαν. 
 

Είναι κατάληψη αιγιαλού κε Κοσµόπουλε, οπότε είµαστε υποχρεωµένοι 
όποιος πήγαινε, είναι και µέτρα για όλα τα τετραγωνικά. Το βάζαµε µε 15, 

εφέτος τους βάλαµε όχι 15 αλλά. . . 
 
Έκανα συγκεκριµένη πρόταση. Ας ελέγξουµε το εύρος, να βγάλουµε 
κανονιστική διάταξη να µη φτάνουν ως το κύµα και έγινε αυτό που 

έγινε. 
 
Υπάρχει ο νόµος. 

 
Και µετά να δούµε. 
 

Και το τελευταίο, θα ήθελα για τα περίπτερα να πω, είναι ο νόµος ο οποίος 
προβλέπει ότι εφόσον δεν το χρησιµοποιεί το περίπτερο ο ίδιος ο ανάπηρος, 

έτσι δεν είναι κα Ηλιοπούλου; 
 
Ναι. 
 

Λοιπόν, δεν το χρησιµοποιεί ο ίδιος, είναι υποχρεωµένος να πληρώνει αυτός 
που το έχει κοινόχρηστο. ∆εν είναι πάλι το ποσό, ο νόµος. . . 

 
Τα στοιχεία µας τα δίνει η Νοµαρχία αυτά το ποιος τα έχει. 
 

Λοιπόν συνάδελφοι ακούστε. Στην αυτοδιοίκηση έχουν διαµορφωθεί δύο 
κατευθύνσεις ανεξάρτητα από κόµµατα και θα σας το αποδείξω σε λίγο. Η µία 

κατεύθυνση είναι αυτή που υποστηρίζει µια αυτοδιοίκηση η οποία να πατάει στα πόδια της, 
να προσεγγίζει τα προβλήµατα χωρίς λαϊκισµούς, να διεκδικεί τους πόρους οι οποίοι έχουν 
κατακρατηθεί από τις κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια και να πορεύεται µε κριτήριο την 
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αυτονοµία και κατά το δυνατόν αυτοδυναµία. Υπάρχει και η άλλη πλευρά της 
αυτοδιοίκησης, είναι εκείνη η οποία υποτίθεται ότι νοιάζεται για τους πολίτες και όλα τα 
φορτώνει στο κράτος. Υποτίθεται και όλα τα φορτώνει στο κράτος και συγκεντρώνεται στις 
πλατείες και λέει «το κράτος και το κράτος να µας δώσει και να µας δώσει και να µας 
κάνει».  

Λοιπόν νοµίζω ότι στη ∆ηµοτική αρχή ταιριάζει ο πρώτος δρόµος της υπευθυνότητας και 
της συνέπειας, της αποφυγής κάθε µορφής λαϊκισµού και τη στήριξη του προγράµµατός 
της. Εµείς υπερηφανευόµαστε ότι έχουµε ένα πρόγραµµα και έχουµε πει πριν έρθουµε στο 
δηµαρχείο ότι είµαστε µία ∆ηµοτική αρχή των µη αυξήσεων και ότι οι όποιες αυξήσεις θα 
κινούνται στα πλαίσια του πληθωρισµού, δηλαδή µη αυξήσεις, αποκατάστασης των 
οικονοµικών δεδοµένων του ∆ήµου. Αυτό κάνουµε. Τις αυξήσεις που θα πάρει ο µέσος 
εργαζόµενος, αυτές τις αυξήσεις θα ζητήσουµε. Και αν το 4,7. . . 

 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 
 

Αν θέλετε εγώ σας άκουσα µε εξαιρετικά µεγάλη προσοχή, δεν µε µπερδεύετε 
όσες παρεµβάσεις και αν κάνετε. Λοιπόν, δεν µε µπερδεύετε. Λοιπόν ακούστε. 

Νοµίζω να αυτοσυγκρατούµαστε όλοι και να ακούµε ο ένας τον άλλον. Λοιπόν εµείς δεν 
κάνουµε αυξήσεις και από τότε που ήρθαµε εδώ έχουµε την πολιτική των µη αυξήσεων. 
Τώρα εάν προσπαθούµε να κρατάµε σταθερό το εισόδηµα και τα οικονοµικά του ∆ήµου, 
αυτό είναι κάτι κατά το οποίο µόνο έπαινος προσχεδιάζει στη ∆ηµοτική αρχή. Αγαπητοί 
συνάδελφοι αυτά τα οποία σας είπα στην αρχή θα τα δείτε στο χάρτη της Ελλάδος, το 
αυτοδιοικητικό χάρτη και ασφαλώς υπάρχει µία διελκυστίνδα µεταξύ του Κουκουλόπουλου 
και Κακλαµάνη και µία αντιπαράθεση. ∆υστυχώς στο µέτωπο της αυτοδιοίκησης έχει 
διαρραγεί, ενδεχοµένως να έχουµε συνέπειες και στη διοικητική µετεξέλιξη της 
αυτοδιοίκησης και της χώρας, ενδεχοµένως, ο καθένας τραβάει τον δικό του δρόµο και µε 
επιχειρήµατα που θεωρώ ότι δεν είναι τα καλλίτερα δυνατά. Την απόφαση Κουκουλόπουλου 
τη γνωρίζετε όλοι, περί δανεισµού κλπ, κλπ και την απάντηση Κακλαµάνη.  

Πως διαµορφώνεται η κατάσταση αυτή τη στιγµή στη χώρα; Ακούστε. Άλλος εχθές 15% 
αύξηση. Θα δείτε δηµάρχους οι οποίοι είναι διαφόρων πολιτικών αποχρώσεων. Κόρινθος 
5% αύξηση. Πάτρα 5% αύξηση. Πεύκη 10% αύξηση. Να υπολογίσετε όµως και το 
διαφορετικό τρόπο µε τον οποίο προσεγγίζουν τις αυξήσεις διάφορες δηµοτικές αρχές. 
Ακούστε έναν απαράδεκτο τρόπο. 20% αύξηση τον πρώτο και τον δεύτερο χρόνο. Σας 
θυµίζει τίποτα αυτό για την Καλαµάτα; Καθόλου αύξηση τον τρίτο και τον τέταρτο χρόνο 
που πλησιάζουµε στις εκλογές. Μήπως µπορείτε να µου πείτε τι αυξήσεις έκανε ο 
Κακλαµάνης στην Αθήνα τον πρώτο και τον δεύτερο χρόνο; Μήπως µπορείτε να µου πείτε 
τι αύξηση έκανε ο Τζανακούλης στη Λάρισα τον πρώτο χρόνο; 20% αύξηση. Αυτά άµα τα 
βγάζετε σε µέσα επίπεδα, δηλαδή εάν κάνεις 20 τον πρώτο, 10 τον δεύτερο και πας τον 
τελευταίο χρόνο που έχεις εκλογές και λες «τίποτα», αυτό κάνει σηµαίνει. Εµείς µε 
σταθερότητα και συνέπεια είπαµε «όχι αυξήσεις, ο πληθωρισµός». Έχουµε επίγνωση ότι 
απευθυνόµαστε σε µία κοινωνία, έτσι και λυπούµαι που µας βάλατε απέναντι ότι είµαστε 
περίπου κοινωνικά δεν ξέρουµε το τι γίνεται έξω στην κοινωνία. Εµείς είµαστε µεσαίοι 
άνθρωποι, εργαζόµενοι και αυτόν τον κόσµο εκπροσωπούµε κυρίως. Λοιπόν, ξέρουµε 
ακριβώς το τι γίνεται και το τι συµβαίνει. ∆εν είναι λοιπόν η δική µας ∆ηµοτική αρχή που 
κάνει αυξήσεις, η δική µας ∆ηµοτική αρχή είναι µε το ρεύµα εκείνο της αυτοδιοίκησης που 
θέλει αυτοδύναµη αυτοδιοίκηση, συνεπή αυτοδιοίκηση, υπεύθυνη, αυτοδιοίκηση των µη 
αυξήσεων και διεκδίκησης από το κράτος αυτών που οφείλονται πράγµατι στην 
αυτοδιοίκηση. 

Εµείς λοιπόν είπαµε από την αρχή, ο πληθωρισµός, αποκατάσταση να γίνεται και αυτό λέµε 
και φέτος και το υπερτονίζουµε. Και αν ο πληθωρισµός πέσει κάνω από το 4,7% που ήταν 
το Σεπτέµβρη, δεν έχουµε τα στοιχεία της 31/12 να τα υπολογίζουµε, θα το αφαιρέσουµε 
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από του χρόνου ώστε να µη ζηµιωθεί κανένας και να µην υπάρχει παρέλκυση κατά 
εκατοστό στην πολιτική µας. Για να δούµε λοιπόν τώρα τι γίνεται µε µας εδώ. Να δούµε και 
τα επιχειρήµατα τα οποία αναπτύξαµε. Ουσιαστικά όταν µιλάµε για αυξήσεις, µιλάµε για 
αυξήσεις στα ανταποδοτικά τέλη, έτσι, γι’  αυτό µιλάµε. Κυρίως γι’  αυτό µιλάµε που σας 
είπε η διευθύντρια ότι έχουµε ένα άνοιγµα ότι και να κάνουµε, 2.600.000 ευρώ. Μιλάµε για 
τα τέλη φωτισµού και για τα τέλη καθαριότητας. Αυτά είναι τα ανταποδοτικά τέλη. Κανένας 
δεν λαµβάνει υπόψη του ότι το 2008 η ∆ΕΗ αύξησε το ρεύµα κατά 22%. Έτσι είναι. Από τη 
∆ΕΗ παίρνουµε ρεύµα για το δηµοτικό φωτισµό. 

Μιλάω κατά 22%. Εγώ τι είµαι, η ∆ΕΗ είµαι; Εγώ σας λέγω κατά 22% είχαµε αύξηση του 
ρεύµατος εκτός και αν πάρουµε δηµοτικό ρεύµα από κάπου αλλού. Μακάρι λέγω εγώ, έτσι; 
Γιατί να κάνω µια παρένθεση και για τα σκουπίδια επειδή έχει πέσει πολύ γκρίνια, ήρθαν 
γερµανοί επιχειρηµατίες, θα παίρνουν 300 ευρώ τον τόνο. Τα παίρνουν. Αν δεν 
συνεννοηθούµε γιατί υπάρχει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχουν και άλλες λύσεις. Λοιπόν 
22% αύξηση της ∆ΕΗ. Είχαµε την κούρσα του πετρελαίου στα 150 ευρώ το βαρέλι µε τις 
συνέπειές του τις οποίες τις πληρώνουµε ακόµα, κατέβηκε στα 65 δολάρια, υπάρχει µια 
αστάθεια εξαιρετική και δεν ξέρουµε τι θα συµβεί. Επειδή µιλάµε για το πετρέλαιο και είπε ο 
συνάδελφος εδώ, έπεσε η τιµή του πετρελαίου. Το πετρέλαιο το οποίο καταναλώνουµε εδώ 
είναι 200.000 λίτρα περίπου το χρόνο. Αυτό είναι το πετρέλαιο. Και ελέγχουµε ένα – ένα 
όχηµα. ∆ηλαδή εάν αγοράζεις 200.000 λίτρα πετρέλαιο το χρόνο και µειωθεί η τιµή του 
κατά κάτι, ποια είναι η οικονοµία την οποία επιτυγχάνουµε όταν έχουµε ένα έλλειµµα της 
τάξεως των 2.600.000 ευρώ. Το βρήκαµε αυτό το ελλείµµατα εµείς αγαπητοί συνάδελφοι, 
υπάρχει µία κατάσταση, δεν θέλουµε να το αυξάνουµε, δεν µπορεί να µας τα λέτε έτσι από 
τη µια µεριά και αλλιώτικα από την άλλη. Και εµείς ξέρουµε να χαϊδεύουµε αυτιά και να 
λέµε µεγάλα λόγια, αυτό δεν θα το κάνουµε ποτέ σε βάρος των συµφερόντων του ∆ήµου.  
Αν κάποιοι πολίτες παρασυρθούν απ’  αυτά και θεωρήσουν ότι είµαστε στην άδικη πλευρά, 
να κάνουν αυτό που νοµίζουν. Αλλά αυτό το οποίο κάνουµε είναι για το συµφέρον και για 
την προοπτική του ∆ήµου. Μετά πρέπει να πληρώσουµε εργαζόµενους. Ξέρετε ότι το 94% 
των εσόδων του ∆ήµου πηγαίνει για δαπάνες εργαζοµένων; Στους εργαζόµενους θα 
δώσουµε περίπου µια τέτοια µέση αύξηση. Στους εργαζόµενους µε σχέση εργασίας που 
έχουµε εδώ. Για πέστε µου λοιπόν στη ∆ΕΥΑΚ, γιατί όλα είναι ∆ήµος, εάν πάµε σε µηδενική 
αύξηση, όταν το κόστος των εργαζοµένων στη ∆ΕΥΑΚ είναι το 100% περίπου των εσόδων 
και έρθει η ∆ΕΥΑΚ µε το σωµατείο της και το Εργατικό Κέντρο µεθαύριο και πει αύξηση. 
Εµείς τι θα τους πούµε; Μηδενική αύξηση διότι βάλαµε µηδενική αύξηση στο νερό; Από κει 
και πέρα έχουµε δικαστήρια, έχουµε ιστορίες, έχουµε αδυναµία λειτουργίας επιχειρήσεων 
διότι µε το δίκιο τους οι εργαζόµενοι θα λένε οι συλλογικές συµβάσεις, η εθνική συλλογική 
σύµβαση εργασίας, η ΓΣΕΕ, το Εργατικό Κέντρο. Έχουµε δυνατότητες όλα αυτά να τα 
γράφουµε στα παλαιότερα των υποδηµάτων µας; Θα σας πω τι θα συµβεί µετά. Θα µας 
λένε κάτι, «πάτε στην κυβέρνηση που το 1996 κατακράτησε τόσα χρήµατα να σας τα δώσει 
και δεν είσαστε αγωνιστικοί και πάµε µε τούµπανα και τροµπέτες και µε φωνές για να τους 
τα πάρουµε», να κάνουµε έφοδο, λες και κάνουµε έφοδο στα θερινά ανάκτορα της Αγίας 
Πετρούπολης να τα πάρουµε.  

Αγαπητοί συνάδελφοι να πω και κάτι άλλο. Επειδή είπαµε πολλά πράγµατα για την πλατεία. 
Εµείς ιδρώνουµε, κάνουµε µια αγωνιώδη προσπάθεια και µε κανονιστικές αποφάσεις, να 
βάλουµε τάξη σε µία πόλη όπου δεν είχε επιχειρηθεί σε πολλούς τοµείς να µπει κάποια τάξη. 
Να πούµε για την πλατεία. Στην πλατεία προτείνεται 52,50 ευρώ το συνολικό ποσό το 
τετραγωνικό µέτρο το χρόνο. ∆ηλαδή προτείνει ο ∆ήµος για την πλατεία τα 100 µέτρα που 
έχει ο καταστηµατάρχης, να πληρώνει για τα 100 µέτρα 5.200 ευρώ το χρόνο. Ένα χρόνο 
για τα 100 µέτρα, 5.200 ευρώ που δεν είναι ούτε το 1/3 του ενοικίου του καταστήµατος 
που καταβάλει το µήνα. Αυτό είναι. Και καθόσαστε εδώ και µας λέτε ότι υπερβολικές 
αυξήσεις. Ανάλογα στη Σιδηροδροµικού Σταθµού, και αυτά είναι αθροιστικά έτσι, θα 
πληρώσει για 100 τετραγωνικά µέτρα που νοικιάζει, 3.600 ευρώ το χρόνο. ∆ηλαδή το ¼ 
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του µηνιαίου µισθώµατος ενός καταστήµατος. Τα νούµερα είναι σε γενικές γραµµές. Είναι 
δυνατόν όταν µιλάµε για συµφέροντα του ∆ήµου για δηµόσιο χώρο που ανήκει σε όλους 
µας, που είναι περιουσιακό στοιχείο όλων µας, να χρησιµοποιούµε επιχειρήµατα αυτής της 
µορφής; 

Και στη συνέχεια για τις οικοδοµές. Μία οικοδοµή η οποία στοιχίζει 100.000.000 ευρώ το 
ελάχιστο, όταν καταλάβουµε το πεζοδρόµιο που θα δώσουµε 1.000 ευρώ, αυτό είναι 
πόλεµος κατά της οικοδοµής. Υπάρχει µια πολιτική νοικοκυρέµατος, να έχει το πεζοδρόµιο 
στον αναγκαίο χρόνο, να το απελευθερώσει στη συνέχεια. Υπάρχουν οικοδοµές που 
κρατάνε 2 χρόνια τα πεζοδρόµια. Ε, όταν το έχει τσάµπα, δεν το απελευθερώνει ποτέ. Και 
είδαµε τέτοια χαρακτηριστικά παραδείγµατα. 1.000 και 2.000 ευρώ για πεζοδρόµια, για 
οικοδοµές των 200.000.000 ευρώ και να µη πούµε στη συνέχεια τι πληρώνεται µέσα στις 
οικοδοµές και µε κρατικές αποφάσεις και µε νόµους προς διάφορες κατηγορίες που 
εργάζονται εκεί. Ο ∆ήµος δηµιουργεί τα προβλήµατα και εν πάση περιπτώσει προς ποίον 
όλα αυτά, επιστρέφουν στους πολίτες, επιστρέφουν στις επιχειρήσεις, να µην αρχίσω να 
σας πω.  

Το κόστος – είναι εδώ ο Λιοντήρης – το κόστος των µηχανηµάτων, το κόστος των 
λιπασµάτων, το κόστος των εργατικών που είναι πολύ πάνω από το 4,7% αγαπητοί 
συνάδελφοι που σας προτείνουµε. Αυτά θα τα πούµε και εν εκτάσει στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο. Εγώ στενοχωρούµε ειλικρινά αν θέλουµε να παρουσιαζόµαστε δύο πλευρές, οι 
µεν οι σταθεροί και οι συνεπείς που από τότε που ήρθαµε εδώ λέµε πληθωρισµός, όταν 
συνάδελφοι έχουν ψηφίσει και 10% και 15% αυξήσεις σ’  αυτό το Συµβούλιο. Θα σας φέρω 
τα πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου να τα δείτε αυτά, να βάζουµε αυξήσεις µεγάλες τον 
πρώτο και τον δεύτερο χρόνο και όταν πηγαίνουµε σε εκλογές να µη βάζουµε καθόλου 
αυξήσεις αγαπητοί συνάδελφοι και έρχεται µία ∆ηµοτική αρχή σταθερή και λέει «όσο είναι ο 
πληθωρισµός τόσα» και αυτή η ∆ηµοτική αρχή υποτίθεται ότι είναι αντιλαϊκή. ∆εν είναι έτσι 
αγαπητοί συνάδελφοι. Λοιπόν θα πούµε περισσότερα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Εύκολα 
µπορούµε να πούµε ένα Χ, σβήστε τα. Όµως ακολουθούµε την πορεία συναδέλφων ανά 
την Ελλάδα που προσπαθούν.  

Και θέλω να σας κάνω και µία δήλωση. Εάν πράγµατι από πλευράς κυβέρνησης. Εγώ 
χαίροµαι και για την ανακοίνωση της Εκοφίν χθες σχετικά µε την κατάσταση της Ελληνικής 
οικονοµίας, υπάρχουν προγράµµατα δηµοσίων επενδύσεων, υπάρχει µια στήριξη της 
τοπικής αυτοδιοίκησης ιδιαίτερα στο συνέδριο της Θεσσαλονίκης σε 20 µέρες, γιατί θα τα 
δούµε όλα αυτά τα ζητήµατα, όλα αυτά θα τα λάβουµε πολύ σοβαρά υπόψη. Εάν υπάρξει 
µία πολιτική υποστήριξη της αυτοδιοίκησης τέτοια η οποία πολιτική µπορεί να βοηθήσει την 
αυτοδιοίκηση να συνδράµει ακόµα περισσότερο τους δηµότες γιατί αν ένας είναι κοντά 
στους δηµότες, όχι εµείς, είναι η αυτοδιοίκηση σε πανελλήνιο επίπεδο. Και θα κάνουµε το 
ορθό. Αλλά µη ρίχνετε στην πυρά όλους αυτούς τους δηµάρχους που σας ανέφερα, µην 
επαινείτε ποτέ τους δηµάρχους που βάζουν 20% την πρώτη και τη δεύτερη χρονιά και µετά 
δεν βάζουν τίποτα για να πάνε µε καλλίτερο βηµατισµό στις εκλογές, επαινείτε τη 
σταθερότητα και την υπευθυνότητα, την πολιτική των µη αυξήσεων. Και όταν λέµε 
πληθωρισµός, εννοούµε µη αυξήσεις, σταθερό εισόδηµα. 

 
∆υο κουβέντες. Καταρχάς για µας δεν υπάρχουν συνάδελφοι που 
ασχολούνται µε την τοπική αυτοδιοίκηση και χωρίζονται σε 

κατηγορίες, οι λαϊκιστές και οι άλλοι. Εµείς πιστεύουµε ότι όσοι ασχολούνται µε την τοπική 
αυτοδιοίκηση κε ∆ήµαρχε ασχολούνται µε αυτή χωρίς προκαταλήψεις και χωρίς κανένα 
άλλο προσωπικό όφελος.  

Ένα δεύτερο. Μπορεί κε ∆ήµαρχε να λέτε αυτά που λέτε σαν να ζείτε σε άλλο κόσµο. Εδώ 
το βλέπετε στην πόλη µας ιδιαίτερα να µη ανοίξουνε ξενοδοχεία καθόλου. Το 
καταλαβαίνετε αυτό; ∆ηλαδή η κρίση που θα έρθει το καλοκαίρι θα είναι τροµακτική. 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 
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Μιλάνε οι ξενοδόχοι για 80% µειώσεις. Και εσείς µένετε στο στερεότυπο των µη αυξήσεων 
4,7; Θα πάρουν οι εργαζόµενοι 4,7; Πήραν 3,5. Αυτή δηλαδή η προσήλωση στον 
πληθωρισµό µιας και οι άλλες ∆ηµοτικές αρχές, δεν περάσαν χρόνια. . .(δεν ακούγεται τι 
λέει). .  . αλλά η πάγια τακτική σας τι κάναν οι άλλοι. Εσείς τι κάνατε. Η περασµένη 
∆ηµοτική αρχή την πρώτη χρονιά δεν έβαλε καθόλου. Γιατί αφήνετε πάντα δηλαδή να 
αιωρούνται ωραία συνθήµατα. Πρέπει να καταλάβετε κάτι, ότι ο κόσµος δεν έχει περιθώρια. 
Νέος φόρος στην οικοδοµή, έρχονται τώρα τα χαρτιά από την εφορία. ∆ηλαδή λέτε για 
τους υπαίθριους χώρους. Ναι, αλλά όταν ακούτε ότι 5.000, για πόσους µήνες; ∆εν είναι για 
δώδεκα µήνες, είναι για 6 – 7 µήνες. Άρα δηλαδή διπλασιάζεται. Αλλά το βασικότερο, εµείς 
δεν θέλουµε να κάνουµε τον υπερασπιστή των καταστηµάτων, θεωρούµε απαράδεκτη τη 
λογική ότι όλα κινούνται µέσα σε µια λογική ότι εµείς πηγαίνουµε χωρίς να καταλαβαίνουµε 
τι γίνεται γύρω µας. Είναι σαν να λέµε «εδώ ο κόσµος καίγεται και εµείς χτενιζόµαστε». 

 
Κε ∆ήµαρχε έχετε µία δυνατότητα εξαιρετικής, σας την αναγνωρίζω, να 
βλέπετε τα πράγµατα ή να λέτε πράγµατα στα οποία εµείς δεν έχουµε 

αναφερθεί. Μπράβο. Ή να κρατάτε κάποιο κοµµάτι απ’ αυτά που είπαµε. 

Ερώτηση πρώτη. Μιλήσαµε εµείς για ∆ΕΥΑΚ; Ξέρετε τι θα κάνουµε στη ∆ΕΥΑΚ; Ξέρετε αν 
στο σκεπτικό µας να µη µπουν φόροι είναι ότι θα µπει σίγουρα αύξηση στη ∆ΕΥΑΚ που είναι 
αναπόφευκτο να µη µπει; Γιατί µιλήσατε για τη ∆ΕΥΑΚ; Για τις εντυπώσεις; ∆εν είναι όλα 
∆ήµος, υπάρχουν δηµοτικές επιχείρησης και εδώ δεν ψηφίζουµε, το θέµα µας είναι 
συγκεκριµένο. Άρα λοιπόν άστοχο το παράδειγµα της αφοράς στη ∆ΕΥΑΚ. 

Για την κεντρική πλατεία δεν µου απαντήσατε. Άλλο είπα. Είπα, σέβοµαι την πολιτική σας, 
διαφωνώ για την επιβολή του  5% αλλά έκανα άλλη σηµαντική παρατήρηση. ∆εν είπα εάν 
οι 100 θα πληρώσουν τόσο, είπα ότι ενώ τους είπατε ότι τα 100 αυτά κρατήστε τα παιδιά 
στην άκρη, κλείνουµε το µάτι για φέτος, απόφαση δική σας, αυτά δεν θα το πληρώσουν οι 
50, ούτε µε 52, θα το πληρώσουν µε 60 και τους τιµωρείτε. Και θα το πληρώσουν οι της 
Σιδηροδροµικού Σταθµού. Και εκεί έχει αύξηση 73%. Και εκεί τους τιµωρείτε. Λέτε βρε 
παιδιά, ναι µεν σας είπα κρατήστε τα αυτά και αλλιώτικα αλλά εµείς αυτά θα τα πληρώσετε 
παραπάνω. Μίλησα για αντίφαση έργων και απόψεων. Και σ’  αυτό δεν είδα καµία 
απάντηση. Εµείς πρώτοι, ο κ. Κουδούνης, δεν είναι άλλος συνάδελφος από το προηγούµενο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο και ο κ. Ηλιόπουλος θυµάται ότι είχαµε προτείνει στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο µε κοινή απόφαση, το είπα και το 2003, να υπάρξει επιτέλους κοινή απόφαση 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ώστε να χρεώνεται καµία παράταξη οποιαδήποτε αύξηση που 
θα λέει ότι κάθε χρόνο τα δηµοτικά τέλη και τα τέλη κοινοχρήστων χώρων 
αναπροσαρµόζονται σύµφωνα µε τον τιµάριθµο. Πρότασή µας από το 2003. Κάποια στιγµή 
όµως υπάρχει µια έκτακτη διαχείριση, µια έκτακτη κρίση. Σε αυτή ερχόµαστε να 
απαντήσουµε. ∆εν είµαστε κατά της πολιτικής που ακολουθείτε των αυξήσεων αυτών, τις 
θεωρούµε λογικές, εύλογες και πρέπει να γίνουν. Αλλά εδώ βρισκόµαστε µπροστά σε µία 
κρίση και στον δηµότη ποιος θα δώσει βοήθεια αν δεν δώσουµε και εµείς µε κάποιες 
ενέργειές µας; Να είµαστε σε εγρήγορση, το να ξεκινήσουµε, είπατε ήδη σαν παράδειγµα, 
το δέχοµαι ότι η ∆ΕΗ έχει δώσει 22% αύξηση. Ποιος τη φορτώθηκε την αύξηση αυτή µαζί 
µε τον ∆ήµο; Μήπως την φορτώθηκε το κάθε νοικοκυριό; Σαφώς τη φορτώθηκε το κάθε 
νοικοκυριό. Μήπως τη φορτώθηκε ο Α ή ο Β; Σαφώς την φορτώθηκε ο Α ή ο Β. Και όµως 
εµείς είµαστε εδώ για να προφυλάξουµε, να δούµε µε ποιες ενέργειες, µε ποιες κινήσεις 
στρατηγικές θα διασφαλίσουµε όσο το δυνατόν το δηµότη. Αυτός είναι το στόχος µας και σ’  
αυτόν προσβλέπουµε και αυτή θα έπρεπε να είναι η πολιτική µας. 

Και τέλος όσον αφορά τις οικοδοµές. ∆έχοµαι απόλυτα, το ίδιο και στα διατηρητέα, το 
σκεπτικό το να µην είναι επ’  αόριστο καλυµµένος ο χώρος. Το δέχοµαι απόλυτα. Άρα 
λοιπόν άλλο του να µπει περιορισµός στη χρήση και για ένα χρονικό διάστηµα τόσο και για 
ένα δεύτερο χρονικό διάστηµα πολλαπλάσιο και ας είναι και πολύ παραπάνω το δέχοµαι και 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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άλλο αυτή η πολιτική η οποία ακολουθείτε. Ξέρετε ότι ο τιµάριθµος των υλικών στην 
οικοδοµή ξεπέρασε το 2008 το 15%; 

 
Να ξέρετε και το ξέρετε, εντάξει είναι εύκολος ο ρόλος ασφαλώς της 
αντιπολίτευσης δεν έχει να χάσει και τίποτα να υπερθεµατίζει. Ξέρετε ότι ένας 

δήµος δεν είναι κυβέρνηση. Ότι οι δήµοι στην Ελλάδα ιδιαίτερα, µεταξύ αυτών και ο ∆ήµος 
Καλαµάτας σε µικρότερο βαθµό, έχουν πάρα πολλά προβλήµατα που συνδέονται ασφαλώς 
και µε την κυβερνητική πολιτική, συνδέονται και µε την κακοδιοίκηση γιατί η κακοδιοίκηση 
ήταν που έφτασε στα 200.000.000 ευρώ το ∆ήµο Αµαρουσίου ή η πολιτική του ∆ηµάρχου 
Λιοσίων. Ήταν ευθύνες  των δηµοτικών αρχών και εµείς δεν θέλουµε να είµαστε µια τέτοια 
δηµοτική αρχή η οποία να βγαίνουµε λαϊκίζοντας και να λέµε διαγράφοµε, σβήνοµε, δεν 
εισπράττουµε, δεν κάνουµε τίποτα και ας έρθει η κυβέρνηση, η όποια κυβέρνηση, η 
σηµερινή ή η αυριανή για να καλύψει τις. . . Είναι εύκολο να το λέµε και είναι και εύκολο να 
το κάνουµε. Και τα δύο χρόνια είναι λίγα. Είναι λίγα για να κρύβεις κάτω από το χαλί 
οτιδήποτε και να βγεις καµαρωτός – καµαρωτός και να λες κάποια πράγµατα. Εµείς µε 
συνέπεια γιατί το τονίζω ατό το µη αυξήσεων, από το προεκλογικό µας πρόγραµµα λέµε ο 
τιµάριθµος µόνο, που είναι µη αυξήσεις. Ότι είναι η περίοδος κρίσιµη και για όλο τον κόσµο 
και για την Ελλάδα, ασφαλώς το ξέρουµε όσο το ξέρετε και εσείς. Ακριβώς. Να µη θεωρείτε 
τον εαυτό σας ευφυέστερο η καλλίτερα πληροφορηµένο από µας ή περισσότερο κοινωνικά 
ευαίσθητο. Αυτό µε ενοχλεί. Ειλικρινά. Νοµίζω ότι είµαστε ίδια και ευφυείς και 
ενηµερωµένοι και κοινωνικά ευαίσθητοι. ∆εν είναι κανένας περισσότερο από τον άλλον, δεν 
έχει περισσότερο χάρισµα από τον άλλον σ’  αυτή την κατηγορία. Λοιπόν αλλά αυτός που 
πρέπει να δώσει το χέρι βοήθειας στους πολίτες θεωρώ ότι θα το κάνει όσο µπορεί γιατί δεν 
υπάρχει, είναι κυβέρνηση και δεν υπάρχει καµία κυβέρνηση οποιουδήποτε επιπέδου που δεν 
θέλει να βοηθήσει τους πολίτες. Καµία κυβέρνηση. Βεβαίως στον υπερθετικό. . . 

 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 
 

Αφήστε αυτό το σύνθηµα το οποίο είναι εκτός πραγµατικότητος. Γι’  αυτό οι 
τράπεζες δεν παίρνουν τη βοήθεια, δεν τη θέλουνε. Έτσι; Γι’  αυτό δεν τη 

θέλουνε. Λοιπόν το τι θα γίνει, στο υπερθετικό βαθµό κατά τις δυνατότητες της ελληνικής 
οικονοµίας. Ο ∆ήµος, πέραν από την τιµαριθµική αναπροσαρµογή, έχει υποχρέωση να 
εκφράσει µία κοινωνική πολιτική τέτοια η οποία πρέπει να ενταθεί για να βοηθήσει τα 
κοινωνικά εκείνα στρώµατα που έχουν και τη µεγαλύτερη ανάγκη και πρέπει να το κάνει. 
Όταν δε σας είπα για τη ∆ΕΥΑΚ, σας το είπα διότι η πολιτική του ∆ήµου είναι συνολική. Ότι 
σας λέµε εδώ, 4,7 είναι κατεύθυνση για όλο το πλέγµα των υπηρεσιών του ∆ήµου και τη 
∆ΕΥΑΚ. Και σας είπα ένα τέτοιο παράδειγµα που υπάρχει αντίστοιχο και µέσα στις δηµοτικές 
υπηρεσίες. Όταν θα δώσεις αυξήσεις στους εργαζόµενους από πού θα τις δώσεις όταν οι 
εργαζόµενοι όλα τα έσοδα πρέπει να τα πάρουν µισθούς, όταν δεν κάνεις και εσύ 
τιµαριθµική αναπροσαρµογή; Ο άλλος δρόµος είναι γνωστός πέρα από τις φωνές κατά του 
ανάλγητου κράτους, κατά την πάγια τακτική την οποία εµείς δεν θα ακολουθήσουµε ούτε σ’  
αυτήν την κυβέρνηση ούτε και στην επόµενη οποιουδήποτε χρώµατος, οποιασδήποτε 
ιδεολογίας.  

∆εν περίµενα ειλικρινά ποτέ ότι αυτή η πάγια τακτική µας της τιµαριθµικής αναπροσαρµογής 
και της αντιµετώπισης των πληθωριστικών φαινοµένων η οποία είναι πάγια, διαρκής και του 
χρόνου µε την ίδια εισήγηση θα έρθουµε, θα είναι µειωµένη η εισήγηση σε σχέση µε τον 
πληθωρισµό του χρόνου εάν φέτος πέσοµε κάτω από το 4,7%, θα το επιστρέψουµε αυτό 
στον κόσµο, δεν περίµενα λοιπόν ποτέ αυτό το οποίο γίνεται για να είναι υγιής τι, η 
συνολική περιουσία του καλαµατιανού λαού. Αυτό διαχειριζόµαστε εδώ. ∆εν είµαστε ένα 
κράτος που θα πηγαίνει από δω και από κει, να προσφέρουµε τουλάχιστον τις υπηρεσίες 
που προσφέραµε πέρυσι στο δηµοτικό φωτισµό, στην καθαριότητα, στους άλλους τοµείς. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 
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Αυτό κάνουµε αγαπητοί συνάδελφοι και ειλικρινά έτσι δεν περίµενα αυτή την πίεση προς 
κάτι για το οποίο εµείς έχουµε την προσέγγιση που έχουµε. 
 
 
Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει 
υπόψη της τα προαναφερόµενα, τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 3463/2007, την 
ΚΑΤΑψήφιση της πρότασης από τους κ.κ. Κοσµόπουλο και Ηλιόπουλου Παν., κατά 
πλειοψηφία, 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 
Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τον καθορισµό των δηµοτικών τελών του 
διευρυµένου ∆ήµου Καλαµάτας σύµφωνα µε τις εισηγήσεις, του Αντιδηµάρχου κ. 
Κλείδωνα για τα τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων & διαφηµίσεων, της 
∆ιεύθυνσης ∆ιοίκησης – Οικονοµίας για τα τέλη καθαριότητας & φωτισµού και 
του ∆ηµοτικού Συµβούλου κ. Καµβυσίδη για τα τέλη ∆ηµοτικού Νεκροταφείου, 
οι οποίες αναλυτικά καταχωρούνται στο ιστορικό της απόφασης αυτής.  
 

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

Η ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας  1. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  2. Καµβυσίδης Ιωάννης 

  3. Κοσµόπουλος Βασίλειος  

  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

  6. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 12 Νοεµβρίου 2008 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


