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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  29/2009 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ  490/2009  

 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 12η Νοεµβρίου 2009, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 29η/2009 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 06-11-2009 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) Γουρδέας 
Ανδρέας, 5) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 6) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Ιωάννης 
(αποχώρηση κατά την εκτός ηµερήσιας διάταξης συζήτηση), 8) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 9) 
Καµβυσίδης Ιωάννης, 10) Κλείδωνας Θεοφάνης, 11) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 12) Κουδούνης 
Αργύριος, 13)  Λαγανάκος Γεώργιος, 14) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 15) Μπάκας Ιωάννης, 16) 
Μπασακίδης Νικόλαος, 17) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 18) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 19) 
Πολίτης ∆ηµήτριος, 20) Ράλλης Γεώργιος, 21) Σπίνος Γεώργιος και 22) Τσερώνης Κων/νος 
(αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 490 απόφαση). 
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) Γιαννακούλας 
Γρηγόριος, 2) Κουρκουτάς Γεώργιος, 3) Μπάκας ∆ηµήτριος, 4) Οικονοµάκου Μαρία και 5) 
Τσακαλάκου Σταυρούλα.   
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκε και παραβρίσκεται ο Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου 
Ασπροχώµατος κ. Σπανός Αντώνιος επειδή στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνεται θέµα που 
αφορά στο εν λόγω Τοπικό ∆ιαµέρισµα.  
 
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.  
 
 
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 : 

Αναπροσαρµογή δηµοτικών τελών . 
 
Στο φάκελο του θέµατος για την ενηµέρωση του Σώµατος βρίσκονται οι α) από 6/11/2009 
εισήγηση της ∆ιευθύντριας Οικονοµικών ∆ήµου Καλαµάτας, β) υπ’  αριθµ. πρωτ. ∆ήµου 
26568/11-11-2009 εισήγηση τµήµατος δηµοτικών προσόδων ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών περί 
αναπροσαρµογής δηµοτικών τελών καθαριότητας – ΦΗΧ – τελών χρήσης κοινοχρήστων 
χώρων & διαφηµίσεων έτους 2010 και γ) υπ’  αριθµ. πρωτ. ∆ήµου 26271/9-11-2009 εισήγηση 
τµήµατος διαχείρισης κοιµητηρίων & δηµοτικής περιουσίας ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών περί 
αναπροσαρµογής δηµοτικών τελώνη κεντρικού κοιµητηρίου Καλαµάτας, περιφερειακών 
κοιµητηρίων & κοιµητηρίων δηµοτικών διαµερισµάτων, έτους 2010. 
 
 
Για το παρόν θέµα γίνεται η εξής διαλογική συζήτηση: 

 
Όπως γνωρίζετε η ∆ηµοτική Αρχή από την αρχή της θητείας της έκανε γνωστό 
στους συνδηµότες µας ότι οι αυξήσεις για δηµοτικά τέλη γενικά θα είναι στο ύψος 

του πληθωρισµού. Έτσι και για το 2010 προτείνουµε αύξηση των δηµοτικών τελών κατά 1%.  

Η αύξηση του 1% προκύπτει ως εξής : 

       Ο µέσος ∆είκτης του δωδεκάµηνου Σεπτεµβρίου 2008-Αυγούστου 2009, σε σύγκριση µε 
τον ίδιο ∆είκτη του δωδεκάµηνου Σεπτεµβρίου 2007-Αυγούστου 2008, παρουσίασε αύξηση 
1,8%. Επειδή, όµως, η αύξηση των τελών το 2009 ήταν 4,7% και όχι 4,2% που ήταν η 
αύξηση που σηµειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούµενα δωδεκάµηνα, πρέπει η διαφορά 
4,7%-4,2%=0,5% να αφαιρεθεί από το 1,8%. 

      Άρα η αύξηση για το 2010 θα πρέπει να είναι 1,8%-0,5%=1,3%. Όµως, επειδή 
εισπράξαµε ένα χρόνο νωρίτερα το 0,5%, προτείνουµε η αύξηση των δηµοτικών τελών για το 
2010 να είναι 1% αντί του 1,3%. 

Το µόνο που θέλω να κάνω, µια τροποποίηση στην εισήγησή µου, ύστερα από αίτηµα που 
κατέθεσε ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Ραδιοταξί σχετικά µε τα τέλη διαφήµισης. Στην Κατηγορία 1, 
εκεί που λέει: ¨Για διαφηµίσεις  σε κάθε είδους οχήµατα δηµόσιας χρήσεως εντός ή στην 
επιφάνεια αυτών, διαστάσεων µέχρι 0,30 επί 0,50 εκατοστόµετρα, τέλος 2,05¨ αντί για τέλος 
2,05 να βάλουµε ¨0,41 € το µήνα¨. 

Αυτή είναι η τροποποίηση επειδή  γνωρίζουµε όλοι την οικονοµική κρίση την οποία διέρχονται 
οι ιδιοκτήτες των Ραδιοταξί και να υπάρχει και µια δικαιοσύνη και µε τους λεωφορειούχους   
γιατί όπως γνωρίζετε το τέλος διαφήµισης για τους ιδιοκτήτες λεωφορείων είναι 700 € το 
χρόνο, οπότε µε αυτή την τιµή που δίνουµε … 

 
Είναι το κατώτερο που προβλέπει ο νόµος.  
 

Το κατώτερο που προβλέπει ο νόµος. 
 
Ερωτήσεις; Τοποθετήσεις.  
Ο κ. Νταγιόπουλος. 

 
Θα ήθελα να παρατηρήσω το εξής: Οτιδήποτε κάνουµε σήµερα είναι τι 
παίρνεις, τόσα πληρώνεις. Τα τελευταία χρόνια δεν ξέρω αν έχει πέσει στην 

αντίληψή σας, η παραγωγή σκουπιδιών από τους καλαµατιανούς έχει µειωθεί τουλάχιστον 

ΠΟΛΙΤΗΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΠΟΛΙΤΗΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ:  
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κατά 50%. Ένα το κρατούµενο. Κατά 50%. ∆ιαπιστωµένο, ξέρεις το ψώνιο µου µε την 
καθαριότητα και µπορούµε όποια στιγµή θέλεις να δούµε όλους τους κάδους πότε γέµιζαν και 
που ήταν και οι σακούλες απέξω και σήµερα οι κάδοι αδειάζονται από τα αυτοκίνητα µέχρι τη 
µέση τουλάχιστον. Όποτε θέλετε στη διάθεση σας.  
Και ο ∆ήµαρχος κάποτε είχε πει ότι θα ζητήσουµε από την Εταιρεία Ανακύκλωσης κάποια 
χρήµατα γιατί της δίνουµε κάποιο προϊόν. Κάποια καταστήµατα εδώ στην Καλαµάτα δεν 
βγάζουνε σκουπίδια, βγάζουνε κάποιο προϊόν το οποίο είναι εµπορεύσιµο και µάλιστα αυτά τα 
καταστήµατα πληρώνουν πάρα πολλά χρήµατα.  

 
Γιώργο,  µε συγχωρείς που σε διακόπτω, τα πήραµε τα χρήµατα….  

 
Ωραία. Αν τα πήρατε κε ∆ήµαρχε, κάποια καταστήµατα που βγάζουν. . . 
 

Τα πήραµε από την Ανακύκλωση. Νοµίζω 70.000 ευρώ. 
 
Πολύ ωραία. Αν λοιπόν τα πήρατε, τα καταστήµατα αυτά που δίνουν αυτό 
το προϊόν και το οποίο επιστρέφεται στο ∆ήµο σε χρήµατα, θα πρέπει να 

γίνει µια αυτή να τους µειωθεί το κόστος. ∆ηλαδή έχω ένα παράδειγµα απλό που κατάστηµα 
πληρώνει σήµερα,  δεν βγάζει τίποτε άλλο από χαρτόνι, τίποτε άλλο από χαρτόνι και πληρώνει 
κατά µήνα 123 ευρώ. Αυτό το κατάστηµα θα µπορούσε να είχε τη δυνατότητα του νόµου να 
το εµπορευτεί και να µην πληρώνει τίποτα, να πληρώνει τη συµµετοχή του στην καθαριότητα 
των κοινοχρήστων χώρων, στο δηµοτικό φωτισµό κα τα υπόλοιπα, όχι να µην πληρώνει τίποτα 
απ’  αυτό, να του έχει γίνει µείωση σε ένα µεγάλο ποσοστό. Θα πρέπει λοιπόν. . . Αυτό δεν σας 
αφορά κε Πολίτη και δεν είναι απέναντί σας, είναι µια νέα πολιτική που θα πρέπει να χαράξει ο 
∆ήµος να δούµε ποίος ρυπαίνει, αυτός να πληρώνει. Αυτός που δεν ρυπαίνει δεν θα πρέπει να 
πληρώνει. Είναι ξεκάθαρο. Το 1% που είπαν οι συνάδελφοι εντάξει είναι εκ του νόµου το 
λιγότερο, αλλά και κάποια στιγµή θα πρέπει να µπαίνουµε στη σύγχρονη εποχή, βάζουµε 
καλωδίωση για έξυπνη πόλη. Οι πολίτες να είναι έξυπνοι ή να είναι κουτοί; Μη γελάτε κε 
Μπασακίδη. Ακόµα δεν µας αποδείξατε ότι απευθύνεστε στην έξυπνη πόλη γιατί οι τοµές είναι 
ακόµα άφτιαχτες. Να ξεκαθαρίζουµε. Ο εργολάβος πιστεύει ότι φτάσανε 100 χρόνια πίσω. 
Πέστε µου ότι θέλετε µετά, που πηγαίνανε οι εγγλέζοι στους µαύρους, δίνανε το καθρεφτάκι, 
βάζαµε τη µούρη τους οι εγγλέζοι και βλέπανε τη γλώσσα τους και τους δίνανε ένα διαµάντι 
για το καθρεφτάκι. Εκεί έχουµε φτάσει σήµερα. Ο µη ρυπαίνων να πληρώνει. Είναι ξεκάθαρο. 
Θα πρέπει λοιπόν αυτός που δεν ρυπαίνει και δεν παράγει προϊόντα ρύπανσης κλπ να µειωθεί. 
Εγώ λοιπόν προτείνω να γίνει µία καλλίτερη και µια ευρύτερη σύσκεψη να βρεθεί ένας τρόπος 
που να αρχίσουµε να αποδίδουµε το δίκαιο σε όλους τους δηµότες. Τίποτα λιγότερο ή 
περισσότερο. 

 
Ευχαριστώ. Κάποιος άλλος συνάδελφος; Ο κ. Κοσµόπουλος. 

 
Έχω µπροστά µου ένα δελτίο τύπου από τον Εθνική Στατιστική Υπηρεσία 
του ∆εκεµβρίου του 2008 η οποία λέει. «Ο εναρµονισµένος δείκτης τιµών 

καταναλωτή του µηνός ∆εκεµβρίου του ’08 σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του ’07 
παρουσίασε αύξηση 2,2». ∆ηλαδή ένα προϊόν το οποίο το 2007 είχε µία Α τιµή, τώρα είχε µία 
τιµή αυξηµένη κατά 2,2%. Πλην όµως κατά τη διάρκεια του έτους υπήρξαν διακυµάνσεις κατά 
µήνα που αύξησαν τις αντίστοιχες τιµές που έφταναν µέχρι και 5%. Έτσι υπάρχει στο ίδιο 
δελτίο τύπου µία άλλη παράµετρος η οποία λέει «Ο µέσος εναρµονισµένος δείκτης τιµών 
καταναλωτή του 12µήνου Ιανουαρίου ’08 έως ∆εκεµβρίου ’08 σε σύγκριση µε τον ίδιο δείκτη 
του Ιανουαρίου ’07 µέχρι ∆εκεµβρίου του ’07, παρουσίασε αύξηση 4,2%».  

Κάποιοι για τις αυξήσεις του 2,2% που ανέφερα πρώτα, κάποιοι άλλοι και αυτοί είναι οι 
περισσότεροι, χρησιµοποιούν τον µέσο εναρµονισµένο δείκτη ο οποίος είναι το 4,2 και κατά 
τούτο να αναγνωρίσω ότι στην περσινή µας διχογνωµία κε ∆ήµαρχε είχατε δίκιο, απλώς δεν 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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είχατε ή και εγώ δεν το είχα δει αλλά και δεν είχε γίνει εξήγηση τι είναι ο µέσος και τι είναι το 
συγκεκριµένο µήνα. Επειδή λοιπόν οι περισσότεροι χρησιµοποιούν τον µέσο ενιαίο δείκτη, 
πιστεύω ότι ορθώς λαµβάνετε το 4,2 και που υπολείπεται κατά 0,5 µονάδες αυτού του οποίου 
είχατε ψηφίσει την περασµένη φορά. 

Πλην όµως µου κάνει εντύπωση γιατί τη φετινή χρονιά, και έχω εδώ µπροστά το αντίστοιχο 
δελτίο του 2009, γιατί θα πρέπει να πάρουµε τον Σεπτέµβριο του ’09 µε τον Αύγουστο του 
’08, ήδη είµαστε στο Νοέµβριο, έχουµε λοιπόν το αντίστοιχο δελτίο του Οκτωβρίου εγώ το 
οποίο λέει ο µέσος, άρα αναφερόµαστε στο νέο στοιχείο, εναρµονισµένος δείκτης τιµών 
καταναλωτή του 12µήνου Νοεµβρίου ’08 – Οκτωβρίου ’09, γιατί αυτό µπορούµε να έχουµε 
τώρα, κάποια στιγµή θα έχουµε του Ιανουαρίου µε το ∆εκέµβριο, ολόκληρου του χρόνου, 
αυτό που έχουµε το Νοέµβριο λοιπόν του ’08 µέχρι το Νοέµβριο του ’09 σε σύγκριση µε το 
δείκτη του 12µήνου ’07 – ’08, παρουσίασε αύξηση 1,4. ∆εν καταλαβαίνω. Εάν δεν πάµε πίσω 
στη δεύτερη σελίδα που φαίνεται η κατά µήνα ανάλυση, είναι δεδοµένο ότι στο τέλος του 
χρόνου ο µέσος ενιαίος εναρµονισµένος δείκτης θα είναι από 1,2 µέχρι 1 διότι τους 
τελευταίους µήνες το ξέρουµε όσοι είµαστε στην αγορά, Νοέµβριο και ∆εκέµβριο έχουµε τις 
µικρότερες δυνατές αυξήσεις. Και πέρυσι είχε φτάσει στο 4,7 κάποια στιγµή και έπεσε στο 4,2. 
Οµοίως λοιπόν και το 1,4 εδώ που έχω του Οκτωβρίου, η λογική είναι ότι θα πέσει στο 1,2. Το 
λιγότερο στο 1,2, εγώ λέω 1,2. Εάν από το 1,2 αφαιρέσουµε το 0,5 που είχαµε πέρυσι, 
φτάνουµε στο 0,7.  

Η άποψη λοιπόν η οποία κατατίθεται, επειδή το 0,5 είχε προεισπραχθεί, φέτος να µην γίνει 
καµία µα καµία αύξηση. Έτσι του χρόνου να µπει και η φετινή αύξηση µε τη διαφορά ώστε η 
προείσπραξη που προϋπήρξε µε την ετεροχρονισµένη είσπραξη που θα υπάρξει την επόµενη 
φορά, να εναρµονίζει τα πράγµατα. Αυτό που λέω το να µη µπει πρόσθετη φέτος αύξηση 
βολεύει και εσάς σαν ∆ηµοτική αρχή αλλά εµένα ποσώς µε ενδιαφέρει αυτό, µε ενδιαφέρουν οι 
δηµότες οι οποίοι έχουν µπροστά τους ένα 2010, έναν Γολγοθά να περάσουν. Ως εκ τούτου 
λοιπόν η πρόταση την οποία εµείς καταθέτουµε και νοµίζω είναι πλήρως τεκµηριωµένη είναι να 
µην υπάρξουν αυξήσεις την επόµενη χρονιά. 

 
Να απαντήσω; Κε Κοσµόπουλε η Στατιστική Υπηρεσία µας είπε ότι θα λαµβάνεται 
υπόψη το µέσο δείκτη του 12µήνου Σεπτεµβρίου ’08 µε Αύγουστο ’09 σε σύγκριση 

µε τον ίδιο δείκτη του 12µήνου Σεπτεµβρίου ’07 µε Αυγούστου ’08. Καταλάβατε; 
 
Εµείς σαν ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφασίζουµε και είπαµε ο περσινός είναι 
4,2 – νάτο φαίνεται από το δελτίο – ο ετήσιος και ο φετινός ετήσιος τείνει 

να φτάσει στο 1,2. Σας το αποδεικνύω. Πρώτα απ’ όλα πράγµατι τον Σεπτέµβριο ήτανε 1,9 δεν 
ήταν 1,8 αλλά το ξεπερνάω αυτό. Έτσι. Είναι 1,9 δεν είναι 1,8 αλλά το ξεπερνάω. Φαίνεται 
όµως ότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο χειρίζεται αυτά τα πράγµατα µε τον ετήσιο. Πράγµατι έτυχε 
επειδή κοίταξα σε ένα βάθος χρόνου, έτυχε ο περσινός Σεπτέµβριος τελικά να είναι ίδιος µε το 
4,2 που έληξε αλλά αυτό έτυχε την περσινή χρονιά, δεν έπεται ότι θα συµβεί και τη φετινή 
χρονιά. Έτυχε όµως την περσινή χρονιά το 4,2 του Σεπτεµβρίου να είναι το 4,2 που τελικά 
κατέληξε. Αυτή τη στιγµή όµως, εγώ έχω τα δελτία της Στατιστικής Υπηρεσίας, είναι στη 
διάθεσή σας, ότι οδεύουµε ως µέσο ετήσιο φετινό 1,2 πλην 0,5 = 0,7. Τι νόηµα έχει η αύξηση; 

 
Ευχαριστώ. Κε ∆ήµαρχε; 
 

Η Στατιστική Υπηρεσία µας συνέστησε ότι έτσι πρέπει να. . . 
 
Συγνώµη κε Πολίτη, η Στατιστική Υπηρεσία σας έδωσε και τη µείωση της 
κατανάλωσης; Γιατί αν πέρυσι φερ’ ειπείν έλειπαν στους κάδους 100 τόνοι 

σκουπίδια δηλαδή αν ήταν µια Α κατανάλωση, αν µειωθεί η κατανάλωση αντίστοιχα θα 
µειώθηκαν και τα σκουπίδια. Σας έδωσε την πτώση της κατανάλωσης; 

ΠΟΛΙΤΗΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΠΟΛΙΤΗΣ: 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 
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∆εν ξέρω αν η κα Ηλιοπούλου θέλει να προσθέσει τίποτα; 

 
Κε ∆ήµαρχε; 
 
Λοιπόν συνάδελφοι εγώ περίµενα έπαινο σήµερα. ∆εν θα σας πούµε τι συνέβαινε 
στο παρελθόν. ∆εν θέλω να πω αναλυτικά, ούτε να θίξω προηγούµενες 

οικονοµικές πολιτικές. 3,5 πληθωρισµό, 15% αυξήσεις - 20% αυξήσεις. 

Ακούστε. Σας παρακαλώ. Και όχι την τελευταία χρονιά. Έρχεται λοιπόν εδώ µια ∆ηµοτική αρχή 
η οποία έχει µία συγκεκριµένη οικονοµική πολιτική, δηλαδή γίνεται απλή τιµαριθµοποίηση των 
τελών µε ένα σταθερό τέµπο και στα 4 χρόνια. ∆εν ξέρω αν ανατρέξετε στο παρελθόν αν 
βρείτε προεκλογική χρονιά να υπάρχει η παραµικρή αύξηση. Και αυτό θέλοµε να καθιερωθεί 
και για τις επόµενες ∆ηµοτικές αρχές ώστε να ξέρουν οι πολίτες ότι το πολύ – πολύ αυτό που 
έχουν να περιµένουν από τη ∆ηµοτική αρχή είναι να αυξηθούν τα τέλη και οι υπηρεσίες το 
πολύ όσον είναι ο τιµάριθµος. Αυτή η πολιτική εφαρµόστηκε στα 3 χρόνια, αυτή η πολιτική 
εφαρµόζεται και φέτος από το ∆ήµο και τα νοµικά του πρόσωπα, 1% αύξηση. Ξέρετε πόσο 
είναι το 1% αύξηση για τα τέλη και τις υπηρεσίες; Της τάξεως του 30.000 ευρώ. Ούτε 30.000 
ευρώ. ∆ηλαδή στην ουσία αν λάβετε το εύρος των πολιτών που πληρώνουν, δεν υπάρχει 
αύξηση στους πολίτες. Υπάρχει όµως µία σταθερή πολιτική, υπάρχει µία σταθερή 
συµπεριφορά, θεωρώ συµπεριφορά συνεννόησης, εντιµότητας της ∆ηµοτικής αρχής προς τους 
πολίτες. 

Ούτε 30.000 ευρώ, περί αυτού οµιλούµε αγαπητοί συνάδελφοι όταν από την άλλη µεριά µας 
λέτε δώστε χρήµατα στον Αθλητικό Φορέα, δώστε παραπάνω χρήµατα στους Βρεφονηπιακούς 
Σταθµούς. Σηµειώνω αναφέροµαι σε νοµικά πρόσωπα που από το 2001 που ήρθαν στο ∆ήµο 
Καλαµάτας ως δραστηριότητες ενώ έχει διπλασιαστεί το προσωπικό, δεν έχουν διπλασιαστεί οι 
πόροι που έρχονται για την υποστήριξη αυτών των δραστηριοτήτων. 

Λοιπόν για να τελειώσω, υπάρχει µια σταθερή οικονοµική πολιτική που πρέπει πάντα να µας 
διέπει, ενώ και στο µέλλον είτε είµαστε εµείς είτε δεν είµαστε, νοµίζω και άλλες παρατάξεις το 
είχαν εντάξει στο προεκλογικό τους πρόγραµµα, τιµάριθµος και τελειώσαµε και από κει και 
πέρα να κάνουµε τα κουµάντα µας πρώτον για τη διασφάλιση της µισθοδοσίας των 
εργαζοµένων σ’ αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες και δεύτερον για την υποστήριξη των 
νοµικών µας προσώπων. Εκείνο που έχω να σας πω είναι ότι η χρονιά η οποία έρχεται είναι 
δύσκολη, είναι αντικειµενικά δύσκολη, δεν είναι γιατί το θέλει η κυβέρνηση είναι γιατί έχοµε 
εξαιρετικά δύσκολες οικονοµικές συνθήκες και περνάµε µια δύσκολη κατάσταση, εποµένως και 
στο ∆ήµο το περιµάζεµα, ο έλεγχος κυρία διευθύντρια σε όλα τα επίπεδα πρέπει να είναι 
εξαιρετικά σκληρός ώστε να µην έχοµε έτσι αρνητικά επακόλουθα. Βλέπετε τη διαφορά που 
υπάρχει µεταξύ των υπηρεσιών που παρέχουµε, τις ανταποδοτικές υπηρεσίες και χρηµάτων τα 
οποία εισπράττοµε, δεν είναι εύκολα τα πράγµατα ασφαλώς αλλά θα το παλέψοµε. 

 
Ευχαριστώ κε ∆ήµαρχε. 
Εν τάχη κε Νταγιόπουλε. 

 
Μια παρατήρηση να κάνω κε Πρόεδρε. Οπωσδήποτε ο κ. ∆ήµαρχος είχε 
εξαγγείλει ότι θα ακολουθήσουν τη τιµαριθµική αναπροσαρµογή στις 

αυξήσεις για τα τέλη τα ανταποδοτικά. Πλην όµως ότι βρήκε σωστά θεµέλια δηλαδή τι εννοώ 
µε αυτό. Βρήκε µηδέν χρέος στην ανανέωση του εξοπλισµού γιατί τα περισσότερα οχήµατα 
πάρθηκαν µέσω προγράµµατος ΘΗΣΕΑ, είχαν ενταχθεί στο πρόγραµµα ΕΠΤΑ. 

Κάποια πράγµατα που γίνανε, γίνανε µετά από κάποιον αγώνα και µέχρι σήµερα είναι σιωπηρά, 
ας αναγνωριστούν. Όταν εγώ ανέβαζα από µεγάλη µου χαρά τα αυτοκίνητα στην πλατεία, 
ήταν το δώρο που γινότανε από τον ΘΗΣΕΑ στους καλαµατιανούς χωρίς µια δραχµή. 300.000 

ΠΟΛΙΤΗΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 
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ευρώ έκανε το δάνειο Κώστα µου, εντάξει, για να επισκευάσουµε και να αγοράσουµε δύο 
οχήµατα. 

Εγώ απλά λέω τα στοιχεία, ήταν τα αυτοκίνητα από το πρόγραµµα ΘΗΣΕΑΣ και κάναµε ένα 
δάνειο 300.000 ευρώ και µάλιστα δεν φτάσαµε στο 300.000 αν θυµάµαι καλά, περίπου στα 
250.000 και αναγκάστηκε η καθαριότητα να αυξήσει τα τέλη της γιατί ήθελε οπωσδήποτε 
αντικατάσταση του στόλου, ήθελε τα πάντα, ανταποδοτικά τέλη ήτανε, έπρεπε να 
εκταµιευθούν από τον ίδιο λογαριασµό. Αυτό ήτανε ένα θεµέλιο που βρήκατε και δεν είχατε 
ανάγκες από στόλο και από οτιδήποτε άλλο. Αυτά έχουν µια συνέχεια. 

 
Ευχαριστώ. Η πλειοψηφία ναι. Ο κ. Αλευράς όχι. Ο κ. Κοσµόπουλος; 

 
Όχι εµείς θα ψηφίσουµε. Να αιτιολογήσω λίγο. Εµείς είµαστε υπέρ, το 
δηλώνω, της τιµαριθµικής αναπροσαρµογής. Έτσι; Το είχαµε δηλώσει πριν, 

το είχαµε δηλώσει προεκλογικά, επιµένουµε και τώρα. Ανέλυσα όµως µε βάση τα στοιχεία γιατί 
θα ψηφίσουµε εφέτος όχι. Έτσι; 

 
Όχι. Ο κ. Μπάκας; Λευκό. 
 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόµενα, τις διατάξεις του άρθρου 93 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) σε 
συνδυασµό µε την υπ΄ αριθµ. 41/12243/14-6-2007 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. ¨Η κανονιστική 
αρµοδιότητα των ΟΤΑ α΄ βαθµού επί θεµάτων επιβολής φόρων, τελών, δικαιωµάτων και 
εισφορών, στο πλαίσιο των ρυθµίσεων του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006)¨, το 
αποτέλεσµα της σχετικής ψηφοφορίας σύµφωνα µε την οποία ΥΠΕΡ τάσσονται οι παρόντες 
σύµβουλοι της πλειοψηφίας, ΚΑΤΑ τάσσονται οι παρόντες σύµβουλοι των δηµοτικών 
παρατάξεων ¨ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΟΛΗ ΖΩΗΣ¨ & ¨ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ¨ και ΛΕΥΚΟ 
δηλώνει ο κ. ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ., κατά πλειοψηφία, 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 

Εγκρίνει την αύξηση κατά 1% των δηµοτικών τελών καθαριότητας, 
ηλεκτροδοτούµενων χώρων, χρήσης κοινοχρήστων χώρων, διαφηµίσεων, 
κεντρικού κοιµητηρίου Καλαµάτας, περιφερειακών κοιµητηρίων και κοιµητηρίων 
δηµοτικών διαµερισµάτων για το έτος 2010.  
 
Έτσι οι τιµές διαµορφώνονται ως εξής: 
 

 

1. ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
 

Α) για το Αστικό Συγκρότηµα του τέως ∆ήµου Καλαµάτας : 
 
       € ανά τ.µ. ετησίως 

Ιεροί Ναοί 
Φιλανθρωπικά και Νοσηλευτικά ιδρύµατα  
∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού ∆ικαίου 

1,31 € 
1,54 €. 
 

  
2. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ  
     Εµπορική Ζώνη 2,12 €. 

Α και Β Ζώνης 1,67 €. 
  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 
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3. ΟΙΚΙΕΣ  
Α Ζώνης 1,54 €. 
Β Ζώνης 0,92 €. 

  
4. Μη στεγασµένοι χώροι 1,07 €. 
  
5. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ-ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ- 
     ΣΟΥΠΕΡ-ΜΑΡΚΕΤ 

 

α) µέχρι 500 τ.µ επιφάνεια 2,69 €. 
β)άνω των 500 τ.µ επιφάνεια 5,93 €. 

  
 

Β. για τα Τοπικά ∆ιαµερίσµατα : 
 

1) ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ οικίες     0,92 €. /τ.µ. 
  κατ/τα     1,22 €. /τ.µ. 

2) ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΥ οικίες   
κατ/τα 

    0,92 €. /τ.µ. 
    1,22 €. /τ.µ. 

3) ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ οικίες - κατ/τα     0,39 €./τ.µ. 

4) ΒΕΡΓΑΣ οικίες      0,92 €. /τ.µ.      
  κατ/τα -      1,22 €. /τ.µ. 

5) ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ  οικίες -κατ/τα     0,61 €. /τ.µ. 

6) ΛΑΙΪΚΩΝ οικίες  
κατ/τα 

    0,92 €. /τ.µ. 
    1,22 €. /τ.µ. 

7) Μ. ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ οικίες -      0,92 €. /τ.µ. 
  κατ/τα     1,22 €. /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 

    0,92 €. /τ.µ. 
    1,22 €. /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. 
 

 

2. ΦΟΡΟΣ ΗΛΕΚ/ΝΩΝ ΧΩΡΩΝ 
 

α. Για τα καταστήµατα, τις οικίες, τα φιλανθρωπικά και νοσηλευτικά ιδρύµατα δηµοσίου και 

ιδιωτικού δικαίου και τους Ιερούς Ναούς του ∆ήµου Καλαµάτας, ο Φ.Η.Χ. παραµένει στο ποσό 

των 0,25€ ανά τ.µ. ετησίως. 

β. Για τα πεδινά Τοπικά ∆ιαµερίσµατα (Βέργα, Μ.Μαντίνεια, Ασπρόχωµα, Αντικάλαµος, 

Σπερχογεία, Λέικα)  ο ΦΗΧ καθορίζεται σε 0,05€ ανά τ.µ. ετησίως.  
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γ. Για τα ορεινά Τοπικά ∆ιαµερίσµατα (Αλαγονία, Αρτεµισία, Λαδά, Καρβέλι, Πηγές, Νέδουσα, 

Ελαιοχώριο) δεν επιβάλλεται Φ.Η.Χ. 
 
 
3. ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

 
Α. Τέλη κατάληψης  κοινοχρήστων χώρων για οικοδοµικά υλικά. 

Α1. Για την κατάληψη πεζοδροµίων  της πόλης,, µε  µπάζα, οικοδοµικά υλικά, περιφράγµατα και 

σκαλωσιές, καθώς και για σκαµµένο κοινόχρηστο χώρο προ της ανεγειρόµενης οικοδοµής,  

το τέλος προτείνεται για όλη την πόλη να είναι  5,76 €/τ.µ. το µήνα. 

Για χρήση µικρότερη του µήνα το τέλος που οφείλεται είναι µηνιαίο.   

 

Α2. Για την τοποθέτηση κοντέϊνερ (κάδων) συλλογής και απόρριψης οικοδοµικών υλικών στα 

πεζοδρόµια ή στο οδόστρωµα 15,87 € την εβδοµάδα. 

 

Β. Τέλη κατάληψης των πεζοδροµίων, των οδών,  των πλατειών και των κοινόχρηστων στοών 
της πόλης, στα οποία επιτρέπεται η χρησιµοποίησή τους. 

 

Β1. Γι’ αυτούς που ασκούν το επάγγελµα των στάσιµων και πλανόδιων µικροπωλητών 83,71 € 

το µήνα.  

Β2. Για µικροπωλητές παραδοσιακών προϊόντων ( κάστανα, καλαµπόκι κ.λπ)  30,30 € το χρόνο.  

Β3. Για την εγκατάσταση πρόσκαιρα Λούνα Παρκ 4,93 €/τµ το µήνα. Κλάσµα του µήνα 

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

Β4. Για συγκροτήµατα αντλιών βενζίνης και πετρελαίου για κάθε δεξαµενή 106,05 € το χρόνο.  

Β5. Για στέγαστρα σταθµών ΤΑΧΙ  95,45 €/τµ το  χρόνο.  

Β6. Για καταστήµατα ,εργοστάσια, βιοτεχνίες, οπωροπωλεία  

        (1)  Εµπορική Ζώνη 38,46 €/ τµ το χρόνο  

        (2)  Α΄ Ζώνη  29,62 €/τµ το χρόνο  

Β7. Για τα καταστήµατα  ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ 96,60 €/τµ το χρόνο.  

 

Β8. Για 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 το τέλος προτείνεται να 

είναι 11,67 €/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. 

 

Γ. 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  60,60 € / τ.µ., προκειµένου να υπολογισθεί το 

πρόστιµο. 

 

 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. 
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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 53,03 €/τ.µ. το χρόνο. 

β.  Στην Πλατεία Παπαφλέσσα, στην οδό Σιδ. Σταθµού, στην Πλατεία 23
ης

 Μαρτίου, στους 

πεζόδροµους, στην οδό Ναυαρίνου, στην οδό Σαλαµίνος και γενικότερα στην περιοχή της 

Μαρίνας (∆υτ. Παραλία)  37,12 €/τ.µ. το χρόνο. 

 

γ. Στις λοιπές περιοχές της πόλης. 

    1.  Εµπορική Ζώνη 26,51 €/τ.µ. το χρόνο 

    2.  Α’ Ζώνη 22,27 €/τ.µ. το χρόνο 

 

Μη Καλυµµένοι Χώροι 
α.  Στην Πλατεία Βασ. Γεωργίου και στη συµβολή της µε τους πεζόδροµους Ιατροπούλου & 

Αντωνοπούλου  38,89 €/τ.µ. το χρόνο. 
β.  Στην Πλατεία Παπαφλέσσα, στην οδό Σιδ. Σταθµού, στην Πλατεία 23

ης
 Μαρτίου, στους 

πεζόδροµους, στην οδό Ναυαρίνου, στην οδό Σαλαµίνος και γενικότερα στην περιοχή της 

Μαρίνας (∆υτ. Παραλία)  25,25 €/τ.µ. το χρόνο. 

γ. Στις λοιπές περιοχές της πόλης. 

    1.  Εµπορική Ζώνη 21,21 €/τ.µ. το χρόνο 

    2.  Α’ Ζώνη 19,19 €/τ.µ. το χρόνο 

 
∆. Τέλη χρήσης Αιγιαλού 
 

Για τον αιγιαλό που έχει περιέλθει στη δικαιοδοσία του διευρυµένου ∆ήµου Καλαµάτας : 

A. Ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων 

      α.  Για την οδό Ναυαρίνου 15,15 €/τ.µ. το χρόνο 

      β.  Για τις υπόλοιπες περιοχές 12,12 €/τ.µ. το χρόνο 

Β. Χώρο που καταλαµβάνουν οι ξαπλώστρες 

      α.   Για την οδό Ναυαρίνου 10,10 €/τ.µ  το χρόνο 

      β.   Για τις υπόλοιπες περιοχές 8,08 € τ.µ το χρόνο 

 

Ε. Περίπτερα - Καταστήµατα Ψιλικών  

Από έρευνα της υπηρεσίας µας διαπιστώθηκε ότι τα περίπτερα εκµισθώνονται σε τρίτους και 

συνεπώς πρέπει να επιβληθεί τέλος χρήσης του κοινόχρηστου χώρου που καταλαµβάνει η 

κατασκευή του περιπτέρου, του οποίου η χρήση δεν γίνεται από το δικαιούχο αλλά  από το 

µισθωτή. 

      

Στην προκειµένη περίπτωση οι τιµές να καθοριστούν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες τιµές των 

καταστηµάτων, εργοστασίων, βιοτεχνιών, οπωροπωλείων, ήτοι: 

Εµπορική Ζώνη 38,46 €/τµ το χρόνο 

Α΄Ζώνη                29,62 €/τµ το χρόνο  

 

Ο χώρος που θα καταλαµβάνεται για την τοποθέτηση ψυγείων πώλησης παγωτών και 

αναψυκτικών, σταντ για πώληση εφηµερίδων κ.λπ. και παιχνιδοµηχανών δεν θα υπερβαίνει τα 

3,00 τ.µ. για πλατείες και πεζοδρόµια,  από 7,00 µ. και πάνω. Στα λοιπά περίπτερα ο χώρος που 

θα καταλαµβάνεται δεν θα υπερβαίνει 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. 

• Τα ψυγεία πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε η µία 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. 
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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,  126,25 € το χρόνο. 

                          για ψυγεία µεγαλυτέρων διαστάσεων, 262,60€ 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  65,65 € το χρόνο 

- για     //      (διπλό)       //           0,70Χ1,35  ή µονό µεγαλύτερο από τις παραπάνω 

διαστάσεις   169,20 € το χρόνο. 

 
Απαγορεύεται η τοποθέτηση τριπλού ψυγείου αναψυκτικών και  καταλογίζεται 
χρηµατικό πρόστιµο ίσο µε το τριπλάσιο της µεγαλύτερης τιµής στην κατηγορία των 
ψυγείων.  

 
• ΣΤΑΝΤ  µέχρι δύο (0,20Χ0,60Χ1,20) 

     - Το 1
ο
 σταντ € 16,97 €  ετησίως  

     - Το 2
ο
   //      €  20,79 €  ετησίως  

 

• Παιχνίδια- παιχνιδοµηχανές 
Η τοποθέτηση αυτών σε πλατείες ή πεζοδρόµια  θα εξετάζεται κατά περίπτωση και θα 

εκδίδεται άδεια  εφόσον  η δηµοτική αστυνοµία συνηγορεί ότι δεν δηµιουργείται πρόβληµα 

στο δηµόσιο χώρο.  

 - Το 1
ο
 παιχνίδι – παιχν/νή € 44,44 το χρόνο  (διαστάσεις 0,80 Χ 1,20) 

 - Το 2
ο
        //           //         € 63,63 το χρόνο  (διαστάσεις 0,80 Χ 1,20).         

 

Επιτρέπεται η τοποθέτηση κινητού προστεγάσµατος (τέντας) µε στήριξη µόνο επάνω στο 

περίπτερο, χωρίς κατακόρυφα στηρίγµατα η οποία να προεξέχει  το µέγιστο κατά 1,50 µ. σε 

οριζόντια προβολή από αυτό και 0,50 µ. εσώτερον του άκρου του πεζοδροµίου. 

 

Απαγορεύεται οποιαδήποτε προσθήκη ή τοποθέτηση διαφηµιστικών πινακίδων και λοιπών 

στοιχείων που µεταβάλλουν τον επιτρεπόµενο τύπο και τις διαστάσεις των περιπτέρων (µέγιστο 

µήκος και µέγιστο πλάτος του περιπτέρου 1,70 µ.Χ1,50 µ.). 

    

Σε αντίθετη περίπτωση να κινούνται άµεσα οι διαδικασίες αφαίρεσης των αδειών λειτουργίας.  

 
 

4.  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. 
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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 µε 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 0,41 € 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 707 

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. 

 

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. Για τα πρατήρια πωλήσεως υγρών καυσίµων, σχετικά µε την τοποθέτηση ενδεικτικών 

πινακίδων ,επιγραφών ή διαφηµιστικών πλαισίων, ισχύουν οι προδιαγραφές των διατάξεων του 

Π.∆ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α ) και Β.∆ 465/9-7-70 (ΦΕΚ 156/Α) και οι εκάστοτε εκδιδόµενες 

σχετικές εγκύκλιοι. ∆εν απαιτείται άδεια ούτε καταβάλλεται Τέλος για την τοποθέτηση µιας 

ενδεικτικής πινακίδας που αφορά αποκλειστικά τις τιµές πώλησης υγρών καυσίµων καθώς και 

για τις πινακίδες σήµατος της εταιρείας καυσίµων. Κάθε άλλη αναφορά ή πινακίδα παρέχει το 

δικαίωµα επιβολής τέλους ,σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Β.∆ 24/9-20/10/1958, όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο  5 του Ν. 1900/90  

 

Ζ. 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  καθαριότητά τους και 
την ευπρεπή παρουσία τους. 
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Η άδεια κατάληψης κοινόχρηστου 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 διάταξή 
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 ζαρντινιέρων οι διάδροµοι κτλ. 

Ο παραχωρούµενος χώρος 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. 

Η παράβαση των παραπάνω σε ό,τι αφορά τους κοινόχρηστους χώρους υποχρεώνει τη 
∆ηµοτική Αρχή να αφαιρεί, χωρίς προειδοποίηση, τραπεζοκαθίσµατα  κτλ. µε τις όποιες 
συνέπειες προβλέπονται από το Νόµο. 

Σε συνεργασία της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας και της Τεχνικής Υπηρεσίας θα οριοθετηθεί ο 
παραχωρούµενος προς χρήση κοινόχρηστος χώρος  για τα περίπτερα. 

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. 
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5.  ΤΕΛΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ 
 

1
ον

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

• Α΄ Ζώνη  -   370  € 

• Β΄ Ζώνη  -   265  € 

• Γ΄ Ζώνη  -   106  € 

 
2

ον
   Παράταση πέραν της τριετίας για το πρώτο εξάµηνο 

• Α΄ Ζώνη  -   212  € 

• Β΄ Ζώνη  -   159  € 

• Γ΄ Ζώνη  -     79  € 

 

Για κάθε επί πλέον εξάµηνο προσαύξηση  10 % ήτοι : 

• Β΄  Εξάµηνο  -  σύν 10 % 

• Γ ΄ Εξάµηνο  -  σύν 20 % 

• ∆ ΄ Εξάµηνο  -  σύν 30 %  κ.λ.π. 

 

3
ον

   Εκταφές  

• Α΄ Ζώνη  -   106  € 

• Β΄ Ζώνη  -     79  € 

• Γ΄ Ζώνη  -     54  € 

 

4
ον

  Φύλαξη Οστών, είκοσι ευρώ (20 €),για κάθε κιβώτιο ετησίως στο παλαιό  οστεοφυλάκιο. 

 

Για την  φύλαξη Οστών στο νέο οστεοφυλάκιο η χρέωση για 5 έτη παραµένει όπως έχει 

διαµορφωθεί (µε την 337 Α.∆.Σ. , 30-07-2009) στα 250 ευρώ. 

 

5
ον

   Για χορήγηση µαρµάρων εκατόν ένα ευρώ (101 €) 

 

6
ον

   Φόρος κατασκευής τάφου (από µαρµαράδες) 

• Α΄ Ζώνη  -   106  € 

• Β΄ Ζώνη  -     79  € 

• Γ΄ Ζώνη  -     54  € 

 

 
6. ΤΕΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ  ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 
 

Για  τα  κοιµητήρια Γιαννιτσανίκων και Παναγίτσας  : 

1. Τέλος χρήσης χώρου ταφής ,διάρκειας 5 ετών, 152 € 

2. Φόρος κατασκευής ταφικών µνηµείων  101 € 

3. Παράταση ταφής πέραν της 5ετίας 101 € ανά έτος 

 

Για το κοιµητήριο του οικισµού Κουταλά : 

1. Τέλος χρήσης χώρου ταφής ,διάρκειας 5 ετών,  

α. οι µόνιµοι κάτοικοι ατελώς, 

β. οι λοιποί   152 € 

2. Φόρος κατασκευής ταφικών µνηµείων,  

α. οι µόνιµοι κάτοικοι 51 ε 

β. οι λοιποί   101 € 

3.  Παράταση ταφής πέραν της 5ετίας  101 € ανά έτος. 
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7.    ΤΕΛΗ  ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 
 

1. Τέλος Ταφής 

α. οι µόνιµοι κάτοικοι ατελώς για πέντε (5) έτη, 

β. οι λοιποί   152 € (οι καταγόµενοι από το Τοπικό ∆ιαµέρισµα), 

 

2. Παράταση ταφής πέραν της 5ετίας 101 € ανά έτος για όλους, 

     

3. Φόρος κατασκευής µνηµάτων, 

   α. οι µόνιµοι κάτοικοι 51 €, 

β. οι λοιποί   101 € (οι καταγόµενοι από το Τοπικό ∆ιαµέρισµα). 

 

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

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

 2. Αλευράς ∆ιονύσιος  

 3. Γουρδέας Ανδρέας  

 4. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος  

 5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

 7. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 8. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 9. Κοσµόπουλος Βασίλειος  

 10. Κουδούνης Αργύριος 

 11. Λαγανάκος Γεώργιος  

 12. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 13. Μπάκας Ιωάννης 

 14. Μπασακίδης Νικόλαος  

 15. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

 16. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  
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 17. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 18. Ράλλης Γεώργιος  

 19. Σπίνος Γεώργιος  

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 17 Νοεµβρίου 2009 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 


