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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  24/2007 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  496/2007  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 26η Ιουλίου 2007, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά 
την υπ΄ αριθ. 24/20-07-2007 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’ αριθ. 492 
απόφαση), 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 9) Καµβυσίδης Ιωάννης, 10) 
Κλείδωνας Θεοφάνης, 11) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 12) Κουδούνης Αργύριος,  13) Κουρκουτάς 
Γεώργιος, 14) Μιχαλόπουλος Σωτήριος,  15) Μπάκας ∆ηµήτριος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 
492 απόφαση), 16) Μπάκας Ιωάννης, 17) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 18) Παπαµικρούλης 
Παναγιώτης, 19) Πολίτης ∆ηµήτριος, 20) Ράλλης Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 491 
απόφαση), 21) Σπίνος Γεώργιος, 22) Τσακαλάκου Σταυρούλα και 23) Τσερώνης Κωνσταντίνος 
(αποχώρηση στην υπ’ αριθ.  491 απόφαση).  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Ηλιόπουλος 
Ιωάννης, 2) Λαγανάκος Γεώργιος, 3) Μπασακίδης Νικόλαος και  4) Οικονοµάκου Μαρία.  
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων επειδή στην 
ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα Τοπικά ∆ιαµερίσµατα. Από 
αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Αντικαλάµου κα 
Αργυροπούλου Βασιλική, 2) Αρτεµισίας κα Βασιλάκη Γεωργία (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 491 
απόφαση), 3) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 4) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος (αποχώρηση 
στην υπ’ αριθ. 491 απόφαση), 5) Μ. Μαντίνειας κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος, 6) 
Ασπροχώµατος κ. Σπανός Αντώνιος, 7) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος και 8) Καρβελίου κ. 
Χρυσοµάλης Ιωάννης, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) 
Πηγών κ. Αλάµαρας Πέτρος, 2) Λεϊκων κ. Βρυώνης Φώτιος, 3) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος 
Χρήστος,  4) Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης και 5) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης.  
 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου και παραβρίσκεται ο κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, επικεφαλής του συνδυασµού 
«∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαµάτας».  
 
 
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 6ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Μείωση απόδοσης τέλους απλής χρήσης αιγιαλού & παραλίας έτους 2007 από τους 
επαγγελµατίες των καταστηµάτων της Μικρής Μαντίνειας. 

 
Η µε αριθµ. πρωτ. 16262/19-7-07 εισήγηση του Αντιδηµάρχου κ. Κλείδωνα Θεοφάνη που ήταν 
στο φάκελο του θέµατος προς ενηµέρωση, έχει αναλυτικά ως εξής: 
 

«ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

«ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2007 ΑΠΟ 
ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΧΕΤΙΚΟ 

ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥΣ» 
 
 
Οι επαγγελµατίες που δραστηριοποιούνται στο ∆.∆. Μικρής Μαντίνειας µε καταστήµατα 
εστιατόρια – καφετέριες κ.λ.π. αιτούνται (αρ. πρωτ. αίτησης 14044/21-06-07 µε υπογραφές), 
λόγω εκτελέσεως του έργου δικτύου αποχέτευσης της περιοχής τους, την απαλλαγή τους από 
την απόδοση τέλους χρήσης του αιγιαλού που χρησιµοποιούν για τα καταστήµατά τους για το 
έτος 2007.  
 
Κατόπιν τούτων εισηγούµαι την µείωση της οφειλής του τέλους για το έτος 2007 που θα 
πρέπει να αποδώσουν για το χώρο που χρησιµοποιούν στον αιγιαλό για τραπεζοκαθίσµατα, 
οµπρέλες και ξαπλώστρες στο 50% της οφειλής προς το ∆ήµο.  
 
Το 20% της συνολικής οφειλής (χωρίς τη µείωση) που αποδίδεται στη ∆ΟΥ Καλαµάτας υπέρ 
Κτηµατικής Υπηρεσίας θα καταβληθεί κανονικά.  
Σε αυτά τα ποσά θα εισπράττεται και προβλεπόµενο χαρτόσηµο ενοικίου που είναι το 3,6 της 
οφειλής.  
∆ιευκρινίζεται ότι όλα τα παραπάνω δεν δεσµεύουν την Κτηµατική Υπηρεσία Ν. Μεσσηνίας 
εφόσον διαπιστωθούν παραβάσεις να διεκδικήσει τα νόµιµα ως έχει την αρµοδιότητα. 
 
Παρακαλώ να αποφασίσετε σχετικά.  
 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΚΛΕΙ∆ΩΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ» 

     
 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος κ. Κλείδωνας συµπληρωµατικά της παραπάνω 
εισηγήσεώς του λέει ότι η µείωση αυτή απόδοσης τέλους απλής χρήσης αιγιαλού, έτους 2007, 
προτείνεται να ισχύσει όχι µόνο για τους επαγγελµατίες της Μ. Μαντίνειας όπως αναφέρεται 
στην εισήγηση αλλά στους επαγγελµατίες Μ. Μαντίνειας και Βέργας που δραστηριοποιούνται 
επί της παραλιακής οδού από την Αγ. Σιών  µέχρι  την έξοδο από τη Μ. Μαντίνεια. 
 
Με την ολοκλήρωση της εισήγησης του Αντιδηµάρχου κ. Κλείδωνα η διαδικασία συνεχίζεται ως 
εξής: 

 
 Οι αποφάσεις να στηρίζονται σε υπόβαθρο. Ο ∆ήµος Καλαµάτας έχει τη 
δυνατότητα, µε βάση τις δηλώσεις, να µπορεί να βγάζει συµπεράσµατα για 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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κάθε περιοχή και να κάνει σύγκριση µε τα προηγούµενα χρόνια. Το σωστό είναι η µείωση να 
είναι ανάλογη της µείωσης των εισπράξεων. 
Έτσι πρέπει να γίνεται η αντιµετώπιση γιατί διαφορετικά και κάποιοι άλλοι θα ζητήσουν κάτι 
ανάλογο. 

 
Σωστή η τοποθέτηση του κ. Κοσµόπουλου αλλά συµφωνούµε µε την προτεινόµενη 
µείωση γιατί πράγµατι έχουν πληγεί οι επαγγελµατίες. 

 
Η εξόφληση τελών γίνεται αρχές του χρόνου και µέχρι τώρα κανείς δεν τα έχει 
καταβάλει. Στις υποχρεώσεις των επαγγελµατιών είναι να καταβάλλουν το 

ποσοστό επί των τελών στην Κτηµατική Υπηρεσία. 
Η λογική για µείωση κατά 50 % στηρίχθηκε στο ότι ο δρόµος δόθηκε στο µέσο του 
καλοκαιριού. 
Επίσης υπάρχει απροθυµία των επαγγελµατιών στο να καταβάλλουν την οφειλή τους. 

 
Ψηφίζουµε για τη συγκεκριµένη περίπτωση, αλλά να δείτε την πρότασή µας 
αν χρειαστεί σε ανάλογες περιπτώσεις. 

 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την  ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του προαναφερόµενα, 
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 

 
Τη µείωση απόδοσης τέλους απλής χρήσης αιγιαλού & παραλίας, για το έτος 2007, 
από τους επαγγελµατίες καταστηµάτων που δραστηριοποιούνται επί της 
παραλιακής οδού από την Αγ. Σιών  του Τοπικού ∆ιαµερίσµατος Βέργας του ∆ήµου 
Καλαµάτας µέχρι την έξοδο από το Τοπικό ∆ιαµέρισµα  Μ.  Μαντίνειας του ∆ήµου 
Καλαµάτας, στο 50% της οφειλής προς το ∆ήµο Καλαµάτας, λόγω του ότι κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης του έργου δικτύου αποχέτευσης που συντελέστηκε στην 
περιοχή η προσέλευση πελατών στα καταστήµατα αυτά ήταν δυσχερέστατη και 
µειώθηκε δραστικά.    
Το 20% της συνολικής οφειλής (χωρίς τη µείωση) που αποδίδεται στη ∆.Ο.Υ. 
Καλαµάτας υπέρ της Κτηµατικής Υπηρεσίας θα καταβληθεί κανονικά.  
Σε αυτά τα ποσά θα εισπράττεται και το προβλεπόµενο χαρτόσηµο ενοικίου που 
είναι το 3,6% της οφειλής.    
 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  ΟΙ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ 

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ 

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 1. Κουµουνδούρος Νικόλαος (Μ. Μαντίνειας) 

 2. Αλευράς ∆ιονύσιος 2. Χειλάς Ευάγγελος (Βέργας) 

 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

 4. Γουρδέας Ανδρέας  

ΑΛΕΥΡΑΣ:  

ΚΛΕΙ∆ΩΝΑΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  
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 5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος   

 6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης   

 7. Καµβυσίδης Ιωάννης  

 8. Κλείδωνας Θεοφάνης   

 9. Κοσµόπουλος Βασίλειος  

 10. Κουδούνης Αργύριος  

 11. Κουρκουτάς Γεώργιος  

 12. Μιχαλόπουλος Σωτήριος  

 13. Μπάκας Ιωάννης  

 14. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

 15. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 16. Πολίτης ∆ηµήτριος  

 17. Σπίνος Γεώργιος  

 18. Τσακαλάκου Σταυρούλα   
 

Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 31  Ιουλίου 2007 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 

 


