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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   12/2014 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   99/2014 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα,  την 18η Μαρτίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 

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

12η/2014 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ 

αριθμ. πρωτ. 14266/14-03-2014 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 από τα τακτικά μέλη οι κ.κ.: 1) 

Καμβυσίδης Ιωάννης, 2) Καρβέλης Γεώργιος, 3) Μπασακίδης Νικόλαος, 4) Μπούχαλης 

Δημήτριος, 5) Μπρεδήμας Θεόδωρος, 6) Νιάρχος Αναστάσιος και 7) Φαββατάς 

Δημήτριος. 

 

Δεν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος κ. Ηλιόπουλος Αθανάσιος.  

   

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής 

Επιτροπής κ. Μαρινάκης Σαράντος, ο οποίος συμμετέχει στη συνεδρίαση αυτή  

αναπληρώνοντας τον κ. Ηλιόπουλο Αθανάσιο.  

 

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 : 

Καθορισμός δημοτικών τελών απλής χρήσης αιγιαλού έτους 2014. 

 
Η με αριθμ. πρωτ. 12880/10-3-2014 σχετική εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών 
και Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μπουζιάνη Παύλου, η οποία ήταν στο 
φάκελο του θέματος προς ενημέρωση, έχει αναλυτικά ως εξής: 
 
 

¨ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

Θέμα: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ έτους 
2014 
 
     Έχοντας υπόψη :  
 
1) 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.  
 
2) Την Κ.Υ.Α. αριθ. Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033 (Φ.Ε.Κ. 328/13-02-2013 τεύχος Β’) : 

«Απευθείας παραχώρηση με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, 
παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους 
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Ά βαθμού. 

 
3)  Την παρ. 1 του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. αριθ. Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033 σύμφωνα με το 

οποίο η παραχώρηση γίνεται έναντι ανταλλάγματος το οποίο ορίζεται σε ποσοστό 20% 
επι των ακαθαρίστων εσόδων που πραγματοποιεί ο οικείος φορέας από την άσκηση των 
δραστηριοτήτων στους κοινόχρηστους χώρους. Εφόσον το δικαίωμα έχει μεταβιβαστεί 
από τους Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού σε τρίτους, το αντάλλαγμα ορίζεται σε ποσοστό 20% επι 
του συμφωνηθέντος μισθώματος. 

 
4) Το άρθρο 10 του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. αριθ. Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033 σύμφωνα με 

το οποίο, το μισθωτικό αντάλλαγμα προσδιορίζεται με βάση τις μισθωτικές συνθήκες 
της περιοχής ή βάσει του άρθρου 22 του ν. 2238/1994.  

 
5) Την αρ. 257/2013 Απόφαση Δ.Σ. με την οποία καθορίστηκαν τα τέλη απλής χρήσης 

κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού έτους 2013.   
 
6)   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, 
εντός των διοικητικών  ορίων του Δήμου Καλαμάτας, για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων 
και ξαπλωστρών, για το έτος 2014, σε 11,00€/τ.μ. 

 
 

   Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
                                                                                            «ΜΕ  ΕΝΤΟΛΗ» 
                                                                          Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ 
                     ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ¨ 
 
 
 
Επί του θέματος εξελίσσεται διαλογική συζήτηση ως εξής: 
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Μετά από την ΚΥΑ  η οποία εκδόθηκε για το 2014, και ορίζει την 
παραχώρηση του αιγιαλού για την απλή χρήση από τους δήμους, 

ορίζουμε για το 2014, καθορίζουμε τα δημοτικά τέλη της απλής χρήσης, μέσα στα όρια 
τα διοικητικά του Δήμου Καλαμάτας, με 11 ευρώ το τετραγωνικό του χώρου που 
παραχωρείται στους επαγγελματίες. Ξαπλώστρες, ομπρέλες… 

 
Αυτό υπήρχε από την προηγούμενη διοίκηση της Λιμενικής 
Επιτροπής;  

 
Ακούστε, αυτό,  βγαίνει ΚΥΑ από το Υπουργείο Εσωτερικών και 
Οικονομικών, όπου παραχωρεί τον αιγιαλό, κάθε χρόνο ανανεώνεται 

αυτή… 
 
Δεν το είχε ποτέ το Λιμενικό Ταμείο.  
 

Ποτέ, όχι το Λιμενικό, ήταν της Κτηματικής Υπηρεσίας.  
 

Τον προηγούμενο χρόνο πόσο ήταν τα τέλη; 
 
13.  
 

ΝΙΑΡΧΟΣ: Δηλαδή έχουμε μείωση, 14 με 15%. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Περίπου. 
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Κρίνουμε ότι η μείωση αυτή δεν είναι επαρκής και καταψηφίζουμε. 

 
Δεν είναι όπως τα λέτε γιατί για τη μείωση αυτή δεν εξαρτάται από μας 
σας ενημερώνω. Η ΚΥΑ προβλέπει ότι καθορίζεται η τιμή, 

συναποφασίζεται μαζί με την Κτηματική Υπηρεσία. Ενημερωτικά, οφείλω να σας το πω. 
Κι εμείς θα θέλαμε να είναι ακόμα χαμηλότερη αλλά δεν μπορούμε.  
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Είμαστε κατά. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Νιάρχο; 

 
Εμείς έχουμε κάνει, επαναλαμβάνω, συγκεκριμένες προτάσεις για τη 
μείωση όλων των δημοτικών τελών και προστασία των ανέργων, των 

χαμηλοσυνταξιούχων, των φτωχών αγροτών κλπ, έχουμε κάνει συγκεκριμένες 
προτάσεις, βέβαια εδώ, εφόσον γίνεται μείωση των δημοτικών τελών θα ψηφίσουμε 
υπέρ. 

 
Η πλειοψηφία υπέρ. 
Ευχαριστώ. 

 
 
 
Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης αφού λαμβάνει 
υπόψη τα προαναφερόμενα, τις αναφερόμενες διατάξεις στην καταχωρούμενη 
εισήγηση του Αντιδημάρχου και Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, καθώς επίσης 
και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, μειοψηφούντων των κ.κ. 
Μπρεδήμα και Φαββατά οι οποίοι τάσσονται ΚΑΤΑ, κατά πλειοψηφία,  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΚΑΜΒΥΣΙΔΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΝΙΑΡΧΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΝΙΑΡΧΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



Συνεδρίαση :  12/2014 Τρίτη  18 / 3 / 2014 ΑΠΟΦΑΣΗ   99/2014 

Πρακτικά Οικονομικής Επιτροπής   4

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας τη λήψη απόφασης 
καθορισμού των δημοτικών τελών απλής χρήσης κοινοχρήστων χώρων 
αιγιαλού, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Καλαμάτας, για την 
τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και ξαπλωστρών, για το έτος 2014, σε 
11,00 €/τ.μ., σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. 12880/10-3-2014  εισήγηση 
του Αντιδημάρχου Καλαμάτας και Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. 
Μπουζιάνη Παύλου, η οποία καταχωρείται αναλυτικά 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 

Παύλος Μπουζιάνης     1. Καμβυσίδης Ιωάννης 

  2. Καρβέλης Γεώργιος 

  3. Μαρινάκης Σαράντος  

  4. Μπασακίδης Νικόλαος  

  5. Μπούχαλης Δημήτριος 

  6. Μπρεδήμας Θεόδωρος    

  7. Νιάρχος Αναστάσιος  

  8. Φαββατάς Δημήτριος  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 26 Μαρτίου 2014 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 

 
 


