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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   09/2017 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   46/2017 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα,  την 14η  Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, 

στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99, συνέρχεται στην 9η/2017 συνεδρίαση η 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6382/10-2-2017 

πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Μπούχαλης Δημήτριος, Αντιδήμαρχος Καλαμάτας, 

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και από τα τακτικά μέλη οι κ.κ.: 1) Μπεχράκης 

Σταμάτης, 2) Μπουζιάνης Παύλος, 3) Πολίτης Δημήτριος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 45 

απόφαση), 4) Φάβας Γεώργιος και 5) Φαββατάς Δημήτριος. 

  

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ.: 1) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 

2) Μπασακίδης Νικόλαος και 3)  Νιάρχος Αναστάσιος.  

 

Επίσης παραβρίσκεται στη συνεδρίαση ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης 
«ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ»  κ. Αντωνόπουλος Μιχαήλ.  

 

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 : 

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 525/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
Καλαμάτας ως προς την επιβολή δημοτικών τελών σε μη στεγασμένους χώρους 

καταστημάτων της παραλιακής ζώνης. 

Η από 6-2-2017 εισήγηση του Αντιδημάρχου Καλαμάτας κ. Μπούχαλη Δημητρίου έχει 
αναλυτικά ως εξής:  
 
 
Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. 525/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. - ΧΡΕΩΣΗ ΤΕΛΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & Φ.Η.Χ. ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥΣ 
ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ.    

 
 
     Έχοντας υπόψη :  
 
1) Την αρ. 525/2016 Απόφαση Δ.Σ. με την οποία καθορίστηκαν τα τέλη καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισμού και ο Φόρος Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων και σύμφωνα με την οποία :  
«Τα  Δημοτικά τέλη Καθαριότητας και ο Φόρος Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων μη 
στεγασµένων χώρων καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος στα παραλιακά 
καταστήματα επιβάλλονται λόγω εποχιακής χρήσης για χρονικό διάστημα τεσσάρων (04) 
μηνών. 

2) Την αριθμ. 23/2012 Απόφαση Δ.Σ.  

3) Το γεγονός ότι η χρήση των μη στεγασμένων χώρων από τα καταστήματα της παραλιακής 
ζώνης υπερβαίνει το χρονικό διάστημα των τεσσάρων μηνών και διαφέρει ανά κατάστημα.    

                                                          
Εισηγούμαστε: 

      Την τροποποίηση της Απόφασης Δ.Σ. 525/2016 ως προς την επιβολή Δημοτικών τελών 
καθαριότητας (Δ.Τ.) και Φ.Η.Χ. σε μη στεγασμένους χώρους των καταστημάτων της 
παραλιακής ζώνης ως εξής :   
           
         Τα Δημοτικά τέλη Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (Δ.Τ.) και ο Φόρος 
Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (Φ.Η.Χ.) μη στεγασµένων χώρων καταστηµάτων υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος, στα παραλιακά καταστήματα, λόγω εποχιακής χρήσης, επιβάλλονται 
τμηματικά ανάλογα με την χρήση.   
          
        Προϋπόθεση γι’ αυτό αποτελεί η βεβαίωση του χρονικού διαστήματος της μη χρήσης 
των μη στεγασμένων χώρων από την Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας, έπειτα από αίτηση και 
υπεύθυνη δήλωση των ενδιαφερομένων.                         

         
         Για το έτος 2016 επειδή δεν υπήρχε σχετική πρόβλεψη για αναλογική χρέωση λόγω 
εποχιακής χρήσης, η χρέωση θα επιβληθεί για χρονικό διάστημα τεσσάρων (04)  μηνών.  
 
                                                                                     Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
                                                                                              «ΜΕ  ΕΝΤΟΛΗ» 
                                                                                 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ 

    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤ. ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ 
 
 



Συνεδρίαση :  09/2017 Τρίτη  14 / 02 / 2017 ΑΠΟΦΑΣΗ   46/2017 

Πρακτικά Οικονομικής Επιτροπής   3

Η διαλογική συζήτηση που διεξάγεται επί του θέματος έχει αναλυτικά ως εξής:  

 
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 525/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
Καλαμάτας ως προς την επιβολή δημοτικών τελών σε μη στεγασμένους χώρους 

καταστημάτων της παραλιακής ζώνης. Επειδή τα καταστήματα αυτά συνήθως λειτουργούν 
την θερμή περίοδο και μιλάμε για κάποιους μήνες, για να μην τους επιβάλλουμε τα τέλη για 
όλη τη χρονιά, σύμφωνα και με την εισήγηση της Δημοτικής Αστυνομίας, να επιβάλλονται 
τέλη μόνο το διάστημα που λειτουργούν τα καλοκαιρινά καταστήματα, τα οποία είναι 
συνήθως τέσσερις μήνες, δηλαδή καλοκαιρινή σεζόν ουσιαστικά, από Ιούνιο μέχρι 
Σεπτέμβριο.  

 
Μέχρι σήμερα πήγαινε η Δημοτική Αστυνομία και διαπίστωνε …….. 
 

Όχι η Δημοτική Αστυνομία μέχρι τώρα, από το '16 που πάρθηκε αυτή η 
απόφαση, έχει κάνει τις αυτοψίες της και ζητάμε και για το '16, επειδή δεν 

υπήρχε σχετική πρόβλεψη να επιβληθεί για το διάστημα τεσσάρων μηνών, δηλαδή να μην 
τους επιβληθεί αυτό το τέλος για όλο το χρόνο, γιατί έτσι και αλλιώς αυτά τα καταστήματα 
δεν λειτουργούν για  όλο το έτος.  

 
Κύριε Πρόεδρε για που μιλάμε, για την Ναυαρίνου δεν μιλάμε; 
 
Βασικά για τη Ναυαρίνου, αλλά οποιοδήποτε κατάστημα ……. 
 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Για όλη τη Ναυαρίνου μιλάμε;  
 
Ναι και μιλάμε για χώρους ιδιωτικούς έτσι; Δεν μιλάμε για τους κοινόχρηστους 
χώρους που παραχωρεί ο Δήμος και από αυτούς εισπράττει ο Δήμος. 

 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Για όλη τη Ναυαρίνου μιλάμε; 

 
Όποιος έχει χώρο, για όλη την Καλαμάτα μιλάμε.  
 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Για όλη τη Ναυαρίνου. 
 
ΦΩΝΗ: ………. (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου)  

 
Το είπα παιδιά, το είπα. Όχι αυτά που πληρώνουν κοινόχρηστο χώρο τα 
καταστήματα. Μιλάμε για ιδιωτικούς χώρους, παραλιακή ζώνη ανάλογα με τη 

χρήση, μιλάμε για ιδιωτικούς χώρους.  
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Μετά την Ανάσταση δηλαδή. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε; 
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Μετά από την Ανάσταση. 

 
Παραλιακή ζώνη, μετά την Ανάσταση, ναι. Δεν έχουμε ιδιωτικούς χώρους πριν 
την Ανάσταση κανένας. Μιλάμε για ιδιωτικούς χώρους, το άλλο υπάρχει τέλος 

κοινοχρήστων.  
 
ΦΩΝΗ: Το πίτσα ¨ΡΟΜΑ¨. 
 
 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Τι ψηφίζετε για αυτό; Να τους κάνουμε να πληρώνουν τέσσερις μήνες ή να 
πληρώνουν ………. 

 
ΦΩΝΗ: Δεν έχει ……….. (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου)  

 
Για το '16, για το '16.  

 
Εννοείται  ότι πρέπει να υπάρχει εξοπλισμός έτσι στο χώρο αυτό. 
 

Το λέμε, το λέμε, το έχουμε προβλέψει, το έχουμε προβλέψει, το έχουμε 
προβλέψει.  

Μιλάμε για ιδιωτικούς χώρους, δηλαδή θα σας πω συγκεκριμένα, μιλάμε για το «ESPERIA» 
π.χ., δεν μιλάμε για καταστήματα ……. 

 
Για παραλία, γιατί είπες για όλη την Καλαμάτα.  

 
Δεν λέω για παραλία, όχι, δεν λέω για παραλία και δεν μιλάμε για 
κοινόχρηστους χώρους, μιλάμε για ιδιωτικούς χώρους, είναι ξεκάθαρο.  

 
ΦΩΝΗ: Παραλιακά ναι.  

 
Παραλιακά ναι, για την παραλιακή ζώνη μιλάμε, ναι, ναι.  
 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Μέχρι τώρα πως γινότανε, πως γινότανε; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το '16 πάρθηκε αυτή η απόφαση.  
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Το '16, πως γινόταν μέχρι το '16;  

 
Δεν είχε παρθεί η απόφαση για να πάει με δωδέκατα, με μήνες. Τώρα λέμε και 
για το '16 να ισχύσει αυτό, να χρεωθεί το '16 με τέσσερις μήνες, ήταν ετήσιο.  

 
ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ: Να μειωθεί ….. 

 
Να μειωθεί, είναι λογικό να μειωθεί, δεν νομίζω ότι αυτό υπάρχει κανένας …...  
 

ΦΩΝΗ: Με δωδεκατημόρια.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό.  
 
ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ: Δίκαιο είναι πιο δίκαιο.  
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Πρόεδρε στην Ανάσταση που υπάρχει μια καφετέρια τι γίνεται εκεί; 
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Το χειμώνα υπάρχει μια αντίληψη ότι …….. 
 
ΦΩΝΗ: …………. (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου)  

 
Δεν μιλάμε για τον αιγιαλό, δεν μιλάμε για το αιγιαλό, μιλάμε για το χώρο, τον 
ιδιωτικό χώρο που είναι πάνω από την Ναυαρίνου, είναι ξεκάθαρο.  

 
ΦΩΝΗ: Να μαζεύουν αυτά που …… 
 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΩΝΗ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ναι, πάνω από την Ναυαρίνου, π.χ. το “ELITE” θα πληρώσει ετήσιο που έχει 
χώρο πάνω από τη Ναυαρίνου και το χρησιμοποιούν και το χειμώνα.  

Γιατί να πληρώσει; Εντάξει δεν έχει λογική τώρα, δεν πρέπει αυτά τώρα, δεν πρέπει να 
καταγράφονται, λέω και καταστήματα, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.  
 
ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ: Αφού ανοίγει τέσσερις μήνες.  

 
Αφού ανοίγει τέσσερις μήνες.  
 

Φαίνεται και από τα έξοδά του, φαίνεται και από …….  
 
Από παντού φαίνεται.  
Ομόφωνα κύριε ….. , ομόφωνα.  

Συμφωνεί και ο Παύλος. 
 
 
 
Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης αφού λαμβάνει υπόψη 
της τα προαναφερόμενα,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, σύμφωνα με την από 6-2-2017 
πρόταση του Αντιδημάρχου Καλαμάτας κ. Μπούχαλη Δημητρίου, η οποία 
καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής, την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 
525/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικής με την αναπροσαρμογή 
των δημοτικών τελών για το έτος 2017 στο Δήμο Καλαμάτας, ως προς την επιβολή 
δημοτικών τελών σε μη στεγασμένους χώρους καταστημάτων της παραλιακής 
ζώνης ως εξής: 
 
Τα Δημοτικά τέλη Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (Δ.Τ.) και ο Φόρος 
Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (Φ.Η.Χ.) μη στεγασµένων χώρων καταστηµάτων 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος, στα παραλιακά καταστήματα, λόγω εποχιακής 
χρήσης, επιβάλλονται τμηματικά ανάλογα με την χρήση.   
          
Προϋπόθεση γι’ αυτό αποτελεί η βεβαίωση του χρονικού διαστήματος της μη 
χρήσης των μη στεγασμένων χώρων από την Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας, 
έπειτα από αίτηση και υπεύθυνη δήλωση των ενδιαφερομένων.                         

         
Για το έτος 2016 επειδή δεν υπήρχε σχετική πρόβλεψη για αναλογική χρέωση 
λόγω εποχιακής χρήσης, η χρέωση θα επιβληθεί για χρονικό διάστημα τεσσάρων 
(4)  μηνών.  
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Δημήτριος Μπούχαλης       1. Μπεχράκης Σταμάτης 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΑΒΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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  2. Μπουζιάνης Παύλος 

  3. Φάβας Γεώργιος 

  4. Φαββατάς Δημήτριος  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 20 Φεβρουαρίου 2017 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤ. ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 

 


