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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  30/2008 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  534/2008  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 06η Νοεµβρίου 2008, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 30η/2008 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 31-10-2008 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε 
σύµφωνα µε το νόµο. 
 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης,  
Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς ∆ιονύσιος, 4) Γιαννακούλας 
Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 534 
απόφαση), 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 
534 απόφαση), 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 535 απόφαση), 10) 
Καµβυσίδης Ιωάννης, 11) Κλείδωνας Θεοφάνης, 12) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 13) Κουδούνης 
Αργύριος, 14) Κουρκουτάς Γεώργιος,  15) Λαγανάκος Γεώργιος, 16) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 
17) Μπάκας Ιωάννης, 18) Μπασακίδης Νικόλαος, 19)  Οικονοµάκου Μαρία, 20) Παπαµικρούλης 
Παναγιώτης, 21) Πολίτης ∆ηµήτριος,  22) Σπίνος Γεώργιος,  23) Τσακαλάκου Σταυρούλα και 
24) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 538 απόφαση). 
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.:1) Μπάκας 
∆ηµήτριος,  2)  Νταγιόπουλος Γεώργιος και 3)  Ράλλης Γεώργιος.  
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης και παραβρίσκονται όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών 
Συµβουλίων επειδή στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα εν 
λόγω Τοπικά ∆ιαµερίσµατα, ήτοι οι κ.κ.: 1) Αλάµαρας Πέτρος (Πηγών), 2) Αργυροπούλου 
Βασιλική (Αντικαλάµου), 3) Βασιλάκη Γεωργία (Αρτεµισίας), 4) Βεργινάδης Νικήτας 
(Νέδουσας), 5) Βουτσής Γεώργιος (Λαδά), 6) Κουµουνδούρος Νικόλαος (Μ. Μαντίνειας), 7) 
Κούτρος Χρήστος (Ελαιοχωρίου), 8) Μέλιος Ιωάννης (Αλαγονίας), 9) Περρωτής Παναγιώτης 
(Σπερχογείας), 10) Σπανός Αντώνιος (Ασπροχώµατος), 11) Χειλάς Ευάγγελος (Βέργας) και 12) 
Χρυσοµάλης Ιωάννης (Καρβελίου), καθώς επίσης και η αναπληρώτρια του Προέδρου του 
Τοπικού Συµβουλίου Λεϊκων κα Κάτσαρη – Τσαούση Παναγιώτα.  
 
Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση 
Καλαµάτας» κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.  
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου Καλαµάτας κ. Παναγιώτης 
Κουτσογιαννόπουλος. 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης παρουσία του ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Καθορισµός δηµοτικών τελών . 
 
Κατά τη συζήτηση του θέµατος βρίσκονται στην αίθουσα µέλη του ΠΑΜΕ και της ∆ΑΚ 
Καλαµάτας διαδηλώνοντας εντονότατα κατά της αναπροσαρµογής των δηµοτικών τελών και  
ζητώντας την απόσυρση του συγκεκριµένου θέµατος.  
 
 
Η παρούσα απόφαση αποτελεί κανονιστική απόφαση και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
79 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006), την έκδοση δηµοτικών κανονιστικών αποφάσεων εισηγείται στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή.  

Στην προκειµένη περίπτωση η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µε την υπ΄ αριθµ. 425/2008 απόφασή 
της εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο  τoν καθορισµό δηµοτικών τελών. 
 
 
Παίρνοντας το λόγο ο εισηγητής του θέµατος, Αντιδήµαρχος Καλαµάτας κ. Κλείδωνας 
Θεοφάνης, λέει τα εξής: 

 
Θέλω να τονίσω ότι η ∆ηµοτική αρχή συνεπής στις προεκλογικές της εξαγγελίες 
αναπροσαρµόζει τα παραπάνω τέλη στο ύψος του πληθωρισµού όπως ακριβώς 

έκανε και τα δύο προηγούµενα χρόνια. Στη συνεδρίαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής άκουσα τις 
ενστάσεις των µελών της µειοψηφίας και θα ήθελα προκαταβολικά να πω ορισµένες σκέψεις 
µου. Πράγµατι βρισκόµαστε συγκυριακά σε µια δύσκολη διεθνώς οικονοµική περίοδο η οποία 
αν δεν έφτασε, σε λίγο θα φτάσει στη χώρα µας. ∆ικαιολογηµένα ίσως ακούστηκαν ενστάσεις. 
 
 
Στο σηµείο αυτό λόγω των έντονων διαµαρτυριών των διαδηλωτών ο κ. Κλείδωνας διακόπτει 
την εισήγησή του και ο κ. Πρόεδρος προχωράει στη ψηφοφορία για το συγκεκριµένο θέµα.  
 
Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας παίρνοντας το λόγο ο κ. Κοσµόπουλος προτείνει όπως 
απαλειφθεί η παράγραφος που αναφέρεται στην απαγόρευση ανάπτυξης πλαστικών καρεκλών 
και γενικά τραπεζοκαθισµάτων, γιατί για το συγκεκριµένο θέµα έχει ληφθεί απόφαση από τη 
∆ηµαρχιακή Επιτροπή η οποία εισηγείται σχετικά στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για τη λήψη 
κανονιστικής απόφασης και το Σώµα το αποδέχθηκε.  
 
Οι παρόντες κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας δηµοτικοί σύµβουλοι τοποθετούνται ως εξής:  

- ΥΠΕΡ τάσσονται οι κ.κ. Αθανασόπουλος, Γιαννακούλας, Γουρδέας, Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 
Καµβυσίδης, Κλείδωνας, Κουδούνης, Κουρκουτάς, Λαγανάκος, Μιχαλόπουλος, Μπασακίδης, 
Οικονοµάκου, Πολίτης, Σπίνος και Καρατζέας Πρόεδρος του Σώµατος.  

- ΚΑΤΑ τάσσονται οι κ.κ. Αλευράς, Κοσµόπουλος,  Παπαµικρούλης, Τσακαλάκου και Τσερώνης.  

- Ο κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης δεν ψηφίζει διαµαρτυρόµενος ότι δεν ακούει. 
 
Επίσης οι παρόντες στην ψηφοφορία πρόεδροι των τοπικών συµβουλίων τοποθετούνται, ως 
προς το µέρος του αφορά στον καθορισµό των τελών που αφορούν στα αντίστοιχα τοπικά 
διαµερίσµατα, ως εξής:  

- ΥΠΕΡ τάσσονται οι κ.κ. Κουµουνδούρος (Μ. Μαντίνειας), Περρωτής (Σπερχογείας) και Σπανός 
(Ασπροχώµατος).  

ΚΛΕΙ∆ΩΝΑΣ: 
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- ΚΑΤΑ τάσσεται η κα Βασιλάκη (Αρτεµισίας) και 

- ΛΕΥΚΟ δηλώνει ο κ. Βεργινάδης (Νέδουσας).  
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού λαµβάνει υπόψη του τα προαναφερόµενα, την υπ΄ αριθµ. 
425/2008 απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής, τις διατάξεις των άρθρων 79 και 93 του Ν. 
3463/2006, το αποτέλεσµα της παραπάνω ψηφοφορίας, µε την απόλυτη πλειοψηφία του 
συνολικού αριθµού των µελών του Σώµατος,  
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 
Εγκρίνει τον καθορισµό των δηµοτικών τελών καθαριότητας και φωτισµού, χρήσης 
κοινοχρήστων χώρων και διαφηµίσεων και δηµοτικού νεκροταφείου,  σύµφωνα µε 
την υπ’ αριθ. 425/2008 σχετική απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής ∆ήµου 
Καλαµάτας,  όπως τελικά διαµορφώθηκε µετά την πρόταση του κ. Κοσµόπουλου, 
ως εξής: 
 
 
1. ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 
 

Εγκρίνει 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 διαµορφώνονται ως εξής: 

 
• ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 
Α) για το Αστικό Συγκρότηµα του τέως ∆ήµου Καλαµάτας : 

                    € ανά τ.µ. ετησίως 
1. Ιεροί Ναοί 

 Φιλανθρωπικά 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  
     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 €. 
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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. 
 
 

• ΦΟΡΟΣ ΗΛΕΚ/ΝΩΝ ΧΩΡΩΝ 
 

1. Τόσο 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.  

     
      
 
2. ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ  ∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009 
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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.  

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  
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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 

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 
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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  
 

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.   
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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. 

 
∆.  Κατηγορία ∆ 

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. 
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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. 
 
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. 
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Η µη τήρηση των ανωτέρω αποτελεί λόγο επιβολής προστίµου και ανάκλησης της 
άδειας χρήσης του χώρου χωρίς την υποχρέωση επιστροφής των καταβληθέντων 
χρηµάτων. 
 
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. 

                           
                                                                                                                                                       
3. ΤΕΛΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ  
 

1ον  Για την τριετή (3 έτη) ταφή και την ταφή σε οικογενειακούς τάφους 

���� Α΄  Ζώνη  -  366 € 

���� Β΄  Ζώνη  -  262 € 

���� Γ΄  Ζώνη  -  105 € 
 

2ον  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. 
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3ον  Εκταφές 

���� Α΄  Ζώνη  -  105 € 

���� Β΄  Ζώνη  -    78 €  

���� Γ΄  Ζώνη  -    53 € 
 

4ον  Φύλαξη Οστών είκοσι Ευρώ (20 €) για κάθε κιβώτιο ετησίως (∆εν προτείνεται 

αύξηση) 

 
5ον  Για χορήγηση µαρµάρων εκατό Ευρώ (100 €) (∆εν προτείνεται αύξηση) 

 
6ον  Φόρος κατασκευής τάφου (από µαρµαράδες) 

���� Α΄  Ζώνη  -  105 € 

���� Β΄  Ζώνη  -    78 €  

���� Γ΄  Ζώνη  -    53 € 
 
 

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

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  ΟΙ ΠΡΟΕ∆ΡΟI 

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ  
 

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 1. Βασιλάκη Γεωργία (Αρτεµισίας) 

 2. Αλευράς ∆ιονύσιος  2. Βεργινάδης Νικήτας (Νέδουσας) 

 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος 3. Κουµουνδούρος Νικόλαος (Μ. Μαντίνειας) 

 4. Γουρδέας Ανδρέας  4. Περρωτής Παναγιώτης (Σπερχογείας) 

 5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 5. Σπανός Αντώνιος (Ασπροχώµατος) 

 6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

 7. Καµβυσίδης Ιωάννης  

 8. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 9. Κοσµόπουλος Βασίλειος  

 10. Κουδούνης Αργύριος  

 11. Κουρκουτάς Γεώργιος  

 12. Λαγανάκος Γεώργιος  

 13. Μιχαλόπουλος Σωτήριος  

 14. Μπασακίδης Νικόλαος   
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 15. Οικονοµάκου Μαρία  

 16. Παπαµικρούλης Παναγιώτης   

 17. Πολίτης ∆ηµήτριος  

 18. Σπίνος Γεώργιος  

 19. Τσακαλάκου Σταυρούλα     

 20. Τσερώνης Κων/νος   

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 12 Νοεµβρίου 2008 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


