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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   09/2017 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   48/2017 
 

 

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 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

με τίτλο : 

Παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την πώληση χαρταετών κατά το τριήμερο 
της Καθαράς Δευτέρας και καθορισμός τέλους χρήσης αυτών. 

Η από 8-2-2017 εισήγηση του Αντιδημάρχου Καλαμάτας κ. Μπούχαλη Δημητρίου έχει 
αναλυτικά ως εξής:  
 
 
Θέμα: Παραχώρηση Κοινοχρήστου χώρου για την πώληση Χαρταετών κατά το 
τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας. 
  
Κατά το Σαββατοκύριακο της Τυρινής και την Καθαρά Δευτέρα, λόγω του εθίμου του 
πετάγματος χαρταετών ο Δήμος παραχωρεί άδειες χρήσης Κοινοχρήστου Χώρου για την 
πώληση χαρταετών.                                                                    

                                                                     Εισηγούμαστε: 

                Α) Την χορήγηση κατά το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας (Σαββάτο-Κυριακή της 

Τυρινής-Καθ. Δευτέρα) κάθε έτους, δέκα (10) αδειών χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου σε 

δημότες του Δήμου Καλαμάτας, στις εξής θέσεις:   

1) Στην οδό Κρήτης (έξωθεν του πάρκου Σιδηροδρόμων). 

2) Στην οδό Κρήτης (έναντι του πάρκου του Λιμενικού Ταμείου). 

3) Στην συμβολή των οδών Κρήτης και Φιλελλήνων (βόρειο πεζοδρόμιο). 

4) Στην συμβολή των οδών Λυκούργου & Νέδοντος (40μ. από το σήμα STOP). 

5) Στην συμβολή των οδών Νέδοντος & Μακεδονίας. 

6) Στην συμβολή των οδών Σπάρτης και Αρτέμιδος (έμπροσθεν των Δημ. Φυτωρίων). 

7) Στην συμβολή των οδών Αρτέμιδος και Μπομπολέτη (γωνία). 

8) Στην συμβολή των οδών Φαρών και Βασ. Γεωργίου (40μ. από τον φωτεινό σηματοδότη 

επί της Βασ. Γεωργίου) 

9) Στην οδό Αθηνών (έναντι και διαγώνια του Ιερού Ναού Αγ. Τριάδος). 

10) Στην οδό Αθηνών (στο βόρειο πεζοδρόμιο πλησίον πολυκαταστήματος με διακριτικό 

τίτλο «DIA»). 

 

   Β) Ορίζει τέλος 30,00€ για χρήση έως 3,00 τ.μ.  

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
«ΜΕ  ΕΝΤΟΛΗ» 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤ. ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ 

 
 
Επί του θέματος αυτού διεξάγεται διαλογική συζήτηση η οποία έχει ως εξής:  
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 Ότι ίσχυε και τα προηγούμενα χρόνια, απλώς το ορίζουμε να είναι συνεχόμενο 
να μην ερχόμαστε κάθε φορά και παίρνουμε αποφάσεις επ' αυτού.  

Όπως κάναμε και στην Υπαπαντή.  
 
Κύριε Πρόεδρε, αυτοί που θα πουλάνε τους χαρταετούς έξω από τα 
καταστήματα ή τα περίπτερα, όποιος ας πούμε, εάν φτιάχνω εγώ 

χαρταετούς και θέλω να πουλήσω, θα πληρώσω 30 ευρώ; 
 
Όχι, όχι, είναι για κάποιους ανθρώπους τώρα που είναι …..  
 

ΦΑΒΑΣ: Πλανόδιοι ……… (διακοπή ήχου)  
 
Αυτό τι πράγμα είναι;  Δεν νομίζω να ……. 
 

Είναι εθιμικό δικαίω, γίνεται όλα τα χρόνια. 
 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, να πω κάτι τώρα;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να πείτε.  

 
Από αυτό, από αυτή την απόφαση, από αυτή την απόφαση, τα έσοδα του 
Δήμου Καλαμάτας θα είναι μηδενικά.  
 
 Δεν μπορεί να είναι και δωρεάν όμως. 
 
Είναι περίπου δέκα θέσεις νομίζω, αν θυμάμαι καλά;  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι.  
 
Εντάξει δέκα θέσεις. Δηλαδή να 'ρθουν και οι πέντε να 'ρθουν, είναι μηδενικό 
το ποσό δηλαδή.  
 
Δεν είναι το θέμα το έσοδο, δεν το καταλαβαίνετε ποιο είναι το θέμα μας;  
Ότι δεν μπορούμε να κάνουμε δωρεάν. Δίνουμε μία θέση εκεί πέρα να 

βοηθήσουμε κάποιους ανθρώπους να βγάλουν κανένα μεροκάματο την Καθαρή Δευτέρα.  
Δεν πάμε ούτε να εισπράξουμε, για αυτό και το τέλος είναι τίποτα, ένα τίποτα, απλώς πρέπει 
να υπάρχει ένα τέλος.  

 
Κύριε Πρόεδρε, δεν είναι ένα τίποτα το τέλος, είναι 30 ευρώ, τρία 
τετραγωνικά. 
 
Τα βγάζουν με το παραπάνω. Έλα κύριε Φαββατά τώρα. Ισχύει αυτό το 
πράγμα εδώ και 10, 15 χρόνια, δεν έχει αλλάξει το ποσό αυτό.  

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

 
Η πλειοψηφία υπέρ, τι ψηφίζετε;  

 
Εμείς κατά είμαστε. 
Κατά είμαστε και να το δικαιολογήσουμε. 

 
Το δικαιολογήσατε.  
Θέμα 5ο. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Εντάξει. Δεν είναι σωστά πράγματα τώρα. Προσπαθείτε να δέχεστε  
ανθρώπους να έρχονται και να σας παρακαλάνε για να κάνετε κι άλλες 

δουλειές ….. 
 
Είναι ακριβά και μας παρακαλάνε ή είναι φθηνά και μας παρακαλάνε;  
Το ανάποδο θα ήταν, άμα ήταν δωρεάν τότε θα μας παρακαλάγανε.  

 
Να τους ζητάμε 30 ευρώ; 
 

Μας παρακαλάνε; Άμα ήταν φθηνά θα μας παρακαλάγανε, άμα ήταν τσάμπα θα 
μας παρακαλάγανε, τώρα δεν μας παρακαλάνε.  

 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: ……. (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου)  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέμα 5ο, θέμα 5ο.  

 
Να ξέρεις Πρόεδρε, ότι φέτος θα έχουμε παιδιά να πουλάνε αετούς όχι ………. (δεν 
ακούγεται – εκτός μικροφώνου)  

 
Εντάξει.  
Θέμα 5ο.  

 
Άμα σας αφήσουμε θα πηγαίνετε με το μέτρο της ουράς το χαρταετό να 
πουλάτε.  
 
Δεν είναι άσχημη ιδέα.  
 

Δώσε μας ιδέες, δώσε μας ιδέες, Σταμάτη.   
 
Εντάξει Σταμάτη, Σταμάτη, μην υποβαθμίζεις τη συζήτηση, σε παρακαλώ, 
έχουμε κρατήσει ένα επίπεδο μην το υποβαθμίσεις.  

 
 
Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της τα προαναφερόμενα,  μειοψηφούντων των κ.κ. Μπεχράκη και Φαββατά οι οποίοι 
τάσσονται ΚΑΤΑ, κατά πλειοψηφία, 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τα εξής: 
 
Ι. Τη χορήγηση, κατά το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας (Σάββατο - Κυριακή της 

Τυρινής - Καθ. Δευτέρα) κάθε έτους, δέκα (10) αδειών χρήσης κοινόχρηστου 
χώρου σε δημότες του Δήμου Καλαμάτας, για την πώληση χαρταετών, στις εξής 
θέσεις:  

1) Στην οδό Κρήτης (έξωθεν του πάρκου Σιδηροδρόμων). 

2) Στην οδό Κρήτης (έναντι του πάρκου του Λιμενικού Ταμείου). 

3) Στη συμβολή των οδών Κρήτης και Φιλελλήνων (βόρειο πεζοδρόμιο). 

4) Στη συμβολή των οδών Λυκούργου & Νέδοντος (40 μ. από το σήμα STOP). 

5) Στη συμβολή των οδών Νέδοντος & Μακεδονίας. 

6) Στη συμβολή των οδών Σπάρτης και Αρτέμιδος (έμπροσθεν των Δημ. 
Φυτωρίων). 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΦΩΝΗ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ: 

ΦΑΒΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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7) Στη συμβολή των οδών Αρτέμιδος και Μπομπολέτη (γωνία). 

8) Στη συμβολή των οδών Φαρών και Βασ. Γεωργίου (40 μ. από τον φωτεινό 
σηματοδότη επί της Βασ. Γεωργίου) 

9) Στην οδό Αθηνών (έναντι και διαγώνια του Ιερού Ναού Αγ. Τριάδος). 

10) Στην οδό Αθηνών (στο βόρειο πεζοδρόμιο πλησίον πολυκαταστήματος με 
διακριτικό τίτλο «DIA»). 

 

ΙΙ. Τον καθορισμό του τέλους χρήσης αυτών σε 30,00 €, για χρήση μέχρι 3,00 τ.μ.,  
 
σύμφωνα  με   την    από   8-2-2017   εισήγηση     του   Αντιδημάρχου    Καλαμάτας 
 κ. Μπούχαλη Δημητρίου, η οποία αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της 
απόφασης αυτής. 
 
 
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 

  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) 

 
 

 


