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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   09/2017 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   47/2017 
 

 

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 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

με τίτλο : 

Καθορισμός τελών χρήσης αιγιαλού έτους 2017. 

Η από 06/02/2017 σχετική εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών και Προέδρου της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία ήταν στο φάκελο του θέματος προς ενημέρωση, 
έχει αναλυτικά ως εξής: 
 
 
Θέμα: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ έτους 2017 
 
 
     Έχοντας υπόψη :  
 

1) Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 72  του Ν. 3852/2010  

2) Τις διατάξεις του ν. 2971/2001 (285 Α΄) «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» 

και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 2, 13, 15 και 31 αυτού, ως ισχύουν. 

3) Την υπ΄ αριθμ. ΔΔΠ0005159/586Β’ΕΞ2015/07.04.2015 (ΦΕΚ 578/09-04-2015 

τεύχος Β’) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών 

& Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 

4) Την υπ’ αριθμ. ΔΔΠ0006856/728Β’ΕΞ2015/27.04.2015 Κοινή Υπουργική Απόφαση 

των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης με την 

οποία τροποποιήθηκε η ανωτέρω ΚΥΑ. 

5) Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν.4384/2016 (ΦΕΚ 78/26-04-2016 τεύχος Α’). 

6) Την Απόφαση Δ.Σ. 149/2014 

7) Τις μισθωτικές συνθήκες της περιοχής και τον εποχιακό χαρακτήρα της χρήσης της 

ζώνης του  αιγιαλού.  

                                                          Εισηγούμαστε: 
 
   Τον καθορισμό των δημοτικών τελών απλής χρήσης κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού για 
ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων ομπρελών και ξαπλωστρών, εντός των διοικητικών ορίων 
του Δήμου Καλαμάτας  για το έτος 2017, εφόσον εκδοθεί  Κ.Υ.Α. απευθείας παραχώρησης 
του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού στους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, σε έντεκα (11,00) ευρώ 
ανά τ.μ.  
 
 
                                                                              Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
                                                                                                      «ΜΕ  ΕΝΤΟΛΗ» 
                                                                                   Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ 

 
                                                                                      ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤ. ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ 
 
 
 
 
Στη συνέχεια ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 
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Δεν αλλάζει κάτι, το ίδιο,  έντεκα ευρώ. Απλώς, επειδή είχαμε πάρει την 
απόφαση πέρυσι η οποία δεν πέρασε από την Αποκεντρωμένη ξανά 

επανερχόμαστε το οποίο ίσχυε πέρυσι και πρόπερσι. Έντεκα ευρώ το τετραγωνικό. 
 
ΦΩΝΕΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγονται). 

 
Να ρωτήσω εγώ; ……. πόσα λεφτά πήρατε πέρυσι, πρόπερσι, μέχρι το τέλος έχετε 
πάρει… 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σχεδόν τίποτα. 
 
ΦΩΝΗ: Σχεδόν τίποτα, αυτό. 

 
Αυτό τα ‘χαμε πει, είχα δώσει και στοιχεία πέρσι.  
Με το πρόβλημα που υπάρχει δεν παίρνει κανένας άδεια, δεν είναι κανένας 

νόμιμος, οπότε κανένας δεν έρχεται στο Δήμο. Πληρώνουνε όλοι τα πρόστιμα στο Λιμενικό, 
συγνώμη στην Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου, γιατί όλοι είναι παράνομοι.  

 
Γιατί δεν χαμηλώνουμε το κόστος κύριε Πρόεδρε; Από 11 ευρώ να το 
χαμηλώσουμε να βγάλουν άδειες ή μήπως επειδή….. 
 
Δεν είναι θέμα αυτό κύριε Φαββατά. Το θέμα είναι ότι ακόμα και μία πλάκα να 
έχει ακουμπήσει επάνω, όλοι είναι αυθαίρετοι, όλοι είναι παράνομοι.  

Τι ψηφίζετε επ' αυτού; 
Η πλειοψηφία «Υπέρ».  
Λευκό;  
 
ΦΩΝΗ: Υπέρ. 
  
ΦΩΝΗ: Όχι υπέρ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπέρ. 
 
 
 
Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της τα προαναφερόμενα, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 
3852/2010,  

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την από 06/02/2017 πρόταση 
του Αντιδημάρχου Οικονομίας και Οικονομικών και Προέδρου της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου κ. Μπούχαλη Δημητρίου, η οποία αναλυτικά καταχωρείται 
στο ιστορικό της απόφασης αυτής, τη λήψη απόφασης για τον καθορισμό των 
δημοτικών τελών απλής χρήσης κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού για ανάπτυξη 
τραπεζοκαθισμάτων ομπρελών και ξαπλωστρών, εντός των διοικητικών ορίων του 
Δήμου Καλαμάτας για το έτος 2017, εφόσον εκδοθεί  Κ.Υ.Α. απευθείας 
παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού στους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, σε 
έντεκα (11,00) ευρώ ανά τ.μ.  
 

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

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΦΩΝΗ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   
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Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Δημήτριος Μπούχαλης       1. Μπεχράκης Σταμάτης 

  2. Μπουζιάνης Παύλος 

  3. Πολίτης Δημήτριος  

  4. Φάβας Γεώργιος 

  5. Φαββατάς Δημήτριος  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 22 Φεβρουαρίου 2017 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤ. ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 

 


