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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   11/2014 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   90/2014 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα,  την 11η Μαρτίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 

μεσ., στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28, συνέρχεται στην 

11η/2014 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ 

αριθμ. πρωτ. 12735/7-3-2014 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα 

με το νόμο.  

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Μπουζιάνης Παύλος, Αντιδήμαρχος 

Καλαμάτας, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και όλα τα τακτικά μέλη, ήτοι οι 

κ.κ.: 1) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 2) Καμβυσίδης Ιωάννης, 3) Καρβέλης Γεώργιος, 4) 

Μπασακίδης Νικόλαος, 5) Μπούχαλης Δημήτριος, 6) Μπρεδήμας Θεόδωρος, 7) Νιάρχος 

Αναστάσιος και 8) Φαββατάς Δημήτριος. 

 

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 : 

Αναπροσαρμογή τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων στην οδό Ναυαρίνου. 

Εισηγούμενος  το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. του Δήμου 
12464/6-03-2014 εισήγηση του η οποία έχει ως εξής:  
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

Θέμα: ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΥΨΟΥΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 
             ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ (ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ) 
     
 Έχοντας υπόψη:  
 
1) Τις  διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1080/1980 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως 
των διατάξεων της περί προσόδων Νομοθεσίας των Ο.Τ.Α.» όπως τροπ/θηκαν και 
συμπληρώθηκαν με μεταγενέστερες διατάξεις Νόμων. 

 
2) Την αριθμ. 52/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που εγκρίθηκε με την αριθ. 
620/18-04-2011  απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Πελοποννήσου Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου και την υπ’ αρ. 075/2013 απόφαση για την μείωση των τελών και 
ισχύουν και το έτος 2014. 
 
3)Την υφιστάμενη χρέωση κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη 
τραπεζοκαθισμάτων σύμφωνα με την οποία: 
α)Το νότιο πεζοδρόμιο της οδού Ναυαρίνου ανήκει στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας 
του οποίου  η χρέωση είναι από την  οδό Φαρών μέχρι και το Πανελλήνιο 25,00 ευρώ/τ.μ. 
και από το Πανελλήνιο μέχρι και την Roma Pizza 21,00 ευρώ/τ.μ.   
β)Το βόρειο πεζοδρόμιο της οδού Ναυαρίνου ανήκει στον Δήμο Καλαμάτας και η χρέωση είναι 
31,50 ευρώ/τ.μ.   
     

4) Την αριθμ. 20428/2553/30-08-2013 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με θέμα: « Έναρξη λειτουργίας του 
Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας»   
 

5) Το γεγονός ότι λόγο της μεγάλης αυτής απόκλισης προκύπτει ζήτημα άνισης μεταχείρισης  
των ενδιαφερόμενων από τους δυο σχετιζόμενους Δημοτικούς φορείς (Δήμος και Δημοτικό 
Ν.Π.Δ.Δ.)                          

                                                                

                                                                    Εισηγούμαστε: 

Την τροποποίηση της αριθμ. 52/2011 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας (όπως 
τροποποιήθηκε με την αριθμ. 75/2013 όμοια)  και συγκεκριμένα την αναπροσαρμογή των 
τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων στην οδό Ναυαρίνου από 31,50 ευρώ/τ.μ. σε: 
           α) 25,00 ευρώ/τ.μ.  για τα καταστήματα Α’ Ζώνης (Από Φαρών μέχρι και Πανελλήνιο) 
     και β) 21,00 ευρώ /τ.μ. για τα καταστήματα Β’ Ζώνης (Από Πανελλήνιο μέχρι τέρμα 
Ναυαρίνου), 
προκειμένου να μην υφίσταται πλέον διαφοροποίηση της τιμολόγησης της οδού Ναυαρίνου 
από τον Δήμο Καλαμάτας και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας.     

 
                                                                                                     

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
                                                                                                      «ΜΕ  ΕΝΤΟΛΗ» 
                                                                                        Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ 

  
ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ 
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Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 
 
Είναι αυτό που είχαμε αναφέρει τον προηγούμενο χρόνο στην περιοχή 
της παραλίας. Όπως θα θυμάστε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο μείωσε τα 

τέλη και υπήρχε μια εκκρεμότητα, γιατί  η αρμοδιότητα του Δημοτικού Λιμενικού 
Ταμείου είναι από το νότιο πεζοδρόμιο και κάτω. Στο βόρειο πεζοδρόμιο επί της 
Ναυαρίνου ο Δήμος έχει άλλο τέλος και είπαμε να τα εναρμονίσουμε, δηλαδή, αυτό 
είναι ουσιαστικά. 
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: ……(δεν ακούγεται) 

 
Μείωση είναι, δηλαδή ήταν 31 ευρώ. Ακολουθούμε όπως ακριβώς 
εισπράττει το Λιμενικό και συγκεκριμένα από τη Φαρών… 

 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Από το 31 πάμε στο; 

 
Στο 25 από τη Φαρών μέχρι και Πανελλήνιο και 21 από τον Πανελλήνιο 
μέχρι τέρμα Ναυαρίνου, όπως ακριβώς στο Λιμενικό Ταμείο. Δηλαδή, ότι 

ακριβώς είναι στο Λιμενικό. Έτσι ακριβώς είναι στο Λιμενικό, τα ίδια εισπράττει. 
Μείωση, ναι. 
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Μήπως όμως εκεί δεν εισέπραττε καθόλου; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Δήμος; 
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Ναι. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αντίθετα, ο Δήμος τα εισπράττει όλα εκεί.  
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Συμφωνούμε. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Νιάρχο; 

 
Για τα δημοτικά τέλη έχουμε κάνει συνολικές προτάσεις όταν συζητιόταν ο 
προϋπολογισμός του Δήμου και ο φετινός και ο περσινός. Βέβαια δεν 

διαφωνούμε με το να γίνει μείωση των τελών και εναρμονισμός εκεί, αλλά έχουμε 
συνολική πρόταση. Ισχύει ακριβώς ότι είπαμε στην τοποθέτησή μας στο Δημοτικό 
Συμβούλιο για κατάργηση των τελών για τους ανέργους,  τους χαμηλοσυνταξιούχους, 
τους φτωχούς αγρότες, 50% μείωση για όλους τους άλλους… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό είναι για κοινόχρηστους, αυτά τα γενικά που λέτε… 

 
Και ότι ισχύει …(δεν ακούγεται) στο Δημοτικό Συμβούλιο, γι’ αυτό θα 
ψηφίσουμε Λευκό. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Η πλειοψηφία ¨Υπέρ¨. Ευχαριστούμε.  
 
 
 
Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της τα προαναφερόμενα, τις υπ’ αριθ. 52/2011 και 75/2013 Αποφάσεις του 
Δημοτικού Συμβουλίου, μειοψηφούντος του κ. Νιάρχου ο οποίος δηλώνει ΛΕΥΚΗ 
ψήφο, κατά πλειοψηφία,  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:: 

ΝΙΑΡΧΟΣ: 

ΝΙΑΡΧΟΣ: 
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Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την  τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 
52/2011 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας (όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 75/2013 όμοια)  και συγκεκριμένα 
εισηγείται την αναπροσαρμογή των τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων, για 
τη ζώνη βορείως της Ναυαρίνου (βόρειο πεζοδρόμιο) από 31,50 ευρώ/τ.μ. 
σε: 

           α) 25,00 ευρώ/τ.μ.  για τα καταστήματα Α’ Ζώνης (Από Φαρών μέχρι   
και Πανελλήνιο) και 

             β) 21,00 ευρώ /τ.μ. για τα καταστήματα Β’ Ζώνης (Από Πανελλήνιο   
μέχρι τέρμα Ναυαρίνου), 

προκειμένου να μην υφίσταται πλέον διαφοροποίηση της τιμολόγησης της 
οδού Ναυαρίνου από τον Δήμο Καλαμάτας και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο 
Καλαμάτας.     
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως 
ακολουθεί : 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παύλος Μπουζιάνης     1. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

  2. Καμβυσίδης Ιωάννης 

  3. Καρβέλης Γεώργιος 

  4. Μπασακίδης Νικόλαος  

  5. Μπούχαλης Δημήτριος 

  6. Μπρεδήμας Θεόδωρος    

  7. Νιάρχος Αναστάσιος  

  8. Φαββατάς Δημήτριος  

Ακριβές Απόσπασμα 
Καλαμάτα 18 Μαρτίου 2014 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ 

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 

 


