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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 3η

02/2011

009/2011

Φεβρουαρίου 2011, ηµέρα Πέµπτη και ώρα

13:00 µ.µ. στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της οδού Αριστοµένους 28, συνέρχεται στην
02η/2011 συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την υπ’
αριθµ. πρωτ. 3475/28-1-2011 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύµφωνα
µε το νόµο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. ∆ηµήτριος Μπούχαλης, Αντιδήµαρχος
Καλαµάτας, Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής και από τα τακτικά µέλη οι κ.κ. 1)
Βασιλόπουλος Αθανάσιος, 2) Κουδούνης Αργύριος, 3) Μπρεδήµας Θεόδωρος, 4)
Πολίτης ∆ηµήτριος, 5) Στασινόπουλος Στυλιανός, 6) Φαββατάς ∆ηµήτριος και 7)
Φωτέας Νικόλαος.

∆εν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόµιµα το τακτικό µέλος κ. Μπουζιάνης Παύλος.

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 δηµοτικών τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων για το έτος
2011.
Η από 01-02-2011 σχετική εισήγηση του Τµήµατος ∆ηµοτικών Προσόδων της
∆ιεύθυνσης Οικονοµικών, η οποία ήταν στο φάκελο του θέµατος προς ενηµέρωση, έχει
αναλυτικά ως εξής:

«ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝ/ΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1080/80 «περί τροποποιήσεως
και συµπληρώσεως των διατάξεων της περί προσόδων Νοµοθεσίας των Οργανισµών
Τοπικής Αυτοδιοικήσεως»
επιτρέπεται η επιβολή τέλους σε βάρος εκείνων που
χρησιµοποιούν διαρκώς ή προσκαίρως πεζοδρόµια, οδούς, πλατείες και γενικά
κοινόχρηστους χώρους και το υπέδαφος αυτών.
Κατόπιν των παραπάνω εισηγούµεθα την αναπροσαρµογή των δηµοτικών
τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων ως εξής :
Α. Τέλη κατάληψης κοινοχρήστων χώρων για οικοδοµικά υλικά.

Α1. Για την κατάληψη πεζοδροµίων της πόλης, µε µπάζα, οικοδοµικά υλικά,
περιφράγµατα και σκαλωσιές, καθώς και για σκαµµένο κοινόχρηστο χώρο προ της
ανεγειρόµενης οικοδοµής το τέλος προτείνεται για όλη την πόλη : 7 €/τ.µ. το µήνα.
Για χρήση µικρότερη του µήνα το τέλος που οφείλεται είναι µηνιαίο.
Α2. Για την τοποθέτηση κοντέϊνερ (κάδων) συλλογής και απόρριψης
οικοδοµικών υλικών στα πεζοδρόµια ή στο οδόστρωµα 17 € την εβδοµάδα.
Σε περιπτώσεις που απαιτείται η κατάληψη
συγκεκριµένων θέσεων
ελεγχόµενης στάθµευσης ( όπως για οικοδοµικές εργασίες, µετακοµίσεις ή άλλου
είδους δραστηριότητες) αυτή θα γίνεται µε ευθύνη του ενδιαφερόµενου, µόνο κατόπιν
έγκαιρης αίτησης του και εξουσιοδότηση από το αρµόδιο τµήµα έκδοσης αδειών. Ο
ενδιαφερόµενος θα πρέπει για όλη τη χρονική διάρκεια της κατάληψης να έχει
προκαταβάλλει στο ∆ήµο το ποσό που αναλογεί για τον αριθµό των θέσεων και το
χρονικό διάστηµα της κατάληψης, η δε απόδειξη καταβολής του ανωτέρω ποσού θα
επιδεικνύεται σε κάθε έλεγχο των αρµοδίων αρχών. Το ποσό αυτό θα ανέρχεται σε 24
€/ ηµέρα κατάληψης και ανά θέση. Σε περίπτωση που η κατάληψη έχει διάρκεια
µικρότερη της µίας ηµέρας, τότε το ανωτέρω αντίτιµο θα ανέρχεται σε 2 € / ώρα
κατάληψης και ανά θέση.
Η αίτηση θα πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον πέντε ηµέρες πριν την
αιτούµενη ηµεροµηνία κατάληψης.
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Β. Τέλη κατάληψης Κοινόχρηστου χώρου για φορτοεκφόρτωση βαρέων
αντικειµένων
Για προσωρινή άδεια διακοπής ή παρεµπόδισης κυκλοφορίας για την
φορτοεκφόρτωση κάθε είδους βαρέων αντικειµένων 4 €/ώρα έως 5 ώρες, µε
δυνατότητα παράτασης, µετά από αιτιολογηµένη αίτηση και τον διπλασιασµό του
αντίστοιχου τέλους.
Οι προσωρινές άδειες εκδίδονται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόµενου. Οι
κοινόχρηστοι χώροι θα παραχωρούνται µε την προϋπόθεση την τήρηση των
διατάξεων του ΚΟΚ και των κανονισµών που διέπουν την χρήση κοινόχρηστου
χώρου, την διασφάλίση της οµαλής κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων από
παράπλευρους οδούς και την τήρηση των ωρών κοινής ησυχίας.
Οι ιδιοκτήτες µεταφορικών µέσων είναι συνυπεύθυνοι εξ ολοκλήρου σε
περίπτωση διάθεσης των οχηµάτων τους (γερανοί, πρέσες έτοιµου σκυροδέµατος,
φορτηγά µεταφοράς κ.λ.π) για εκτέλεση εργασιών χωρίς άδεια διακοπής κυκλοφορίας,
σύµφωνα µε το άρθρο 34 παρ. 12 του ΚΟΚ και τιµωρούνται µε τις ποινές της παρ. 1
του άρθρου 292 του Ποινικού Κώδικα.
Η αίτηση θα πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον πέντε ηµέρες πριν την
αιτούµενη ηµεροµηνία κατάληψης
Γ. Τέλη κατάληψης πεζοδροµίων, οδών, πλατειών και κοινόχρηστων στοών της
πόλης, των οποίων επιτρέπεται η χρησιµοποίηση τους.
Γ1. Γι’ αυτούς που ασκούν το επάγγελµα των στάσιµων και πλανόδιων
µικροπωλητών κατόπιν έκδοσης σχετικής άδειας από το ∆ήµο 88 € το µήνα.
Γ2. Για µικροπωλητές παραδοσιακών προϊόντων ( κάστανα, καλαµπόκι κτλ) 32 €
το χρόνο.
Γ3. Για την εγκατάσταση πρόσκαιρα Λούνα Παρκ 6 €/τµ το µήνα. Κλάσµα του
µήνα λογίζεται ως ολόκληρος µήνας. (Απαγορεύεται η ενοικίαση δηµοτικών ή
κοινόχρηστων χώρων για εγκατάσταση τσίρκο).
Γ4. Για συγκροτήµατα αντλιών βενζίνης και πετρελαίου για κάθε δεξαµενή 200,00
€ το χρόνο.
Γ5. Για στέγαστρα σταθµών ΤΑΞΙ 100 €/τµ το χρόνο.
Γ6. Για καταστήµατα ,εργοστάσια, βιοτεχνίες, οπωροπωλεία.
(1) Εµπορική Ζώνη 41 €/ τµ το χρόνο.
(2) Α΄ Ζώνη 31 €/τµ το χρόνο.
Γ7. Για Πολυκαταστήµατα 200,00€/τµ το χρόνο.
Γ8. Εκθέσεις και διαφηµίσεις προϊόντων, περιορισµένης διάρκειας σε
κοινόχρηστους χώρους (οδούς και πλατείες της πόλης) καθώς και για εκδηλώσεις
εγκαινίων καταστηµάτων ή λοιπές δραστηριότητες που θα χρησιµοποιείται
κοινόχρηστος χώρος 13 €/τ.µ. την ηµέρα, έως 100 τ.µ., ενώ για άνω των 100 τ.µ.
καθορίζεται σε 26 €/τ.µ. την ηµέρα.
Παρέχεται ατέλεια µε απόφαση της δηµοτικής αρχής για χρήση κοινόχρηστων
χώρων από κοινωνικούς φορείς, µε την προϋπόθεση της εξυπηρέτησης του κοινού
συµφέροντος, µε ρητή απαγόρευση παράλληλης διαφήµισης προϊόντων.
∆. Τέλη Κατάληψης Κοινόχρηστων Χώρων από Καταστήµατα Υγειονοµικού
Ενδιαφέροντος πεζοδροµίων, οδών, πλατειών και κοινόχρηστων στοών της
∆ηµοτικής Κοινότητας Καλαµάτας, των οποίων επιτρέπεται η χρησιµοποίηση
τους.
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Οι κατασκευές στους κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 19 ΓΟΚ 85) δεν
επιτρέπονται εκτός εάν εντάσσονται σε εγκεκριµένο συνολικό σχεδιασµό και
έχουν έγκριση από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου και από την
Αρχιτεκτονική Επιτροπή του Νοµού (ΕΠΑΕ), σύµφωνα µε την υπ’ αρ. 5271/01
απόφαση (ΦΕΚ 1663/13.12.01 τεύχος Β΄) του Υπουργείου Περιβάλλοντος
Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων.
Σε περίπτωση ύπαρξης αυθαίρετων κατασκευών δεν θα εκδίδονται
άδειες, και θα επιβάλλονται πρόστιµα που θα είναι αναλογικά των τελών (άρθρο
3 του Ν. 1080/80 και από την παρ. 5 του άρθρου 26 του Ν. 1828/89). Σε καµία
περίπτωση δεν νοµιµοποιείται αυθαίρετη ενέργεια ή παράβαση του ΓΟΚ.
Πέραν αυτών προτείνονται τα εξής :
1. ΚΑΛΥΜΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ( µε σταθερές κατασκευές κατακόρυφων στοιχείων).
α. Στις παρακάτω
Καλαµάτας.

συγκεκριµένες

περιοχές

της

∆ηµοτικής

Κοινότητας

Στην Πλατεία Βασ. Γεωργίου 70 €/τ.µ. το χρόνο.
Στην Πλατεία 23ης Μαρτίου, 50€/τ.µ. το χρόνο.
Στην Πλατεία Σιδ. Σταθµού 50€/τ.µ. το χρόνο
Στην Πλατεία Όθωνος 35€/τ.µ. το χρόνο
Στην οδό Ναυαρίνου 50 €/τ.µ. το χρόνο.
Στην οδό Σιδ. Σταθµού 50 €/τ.µ. το χρόνο
Στην οδό Αριστοµένους 35 € /τ.µ. το χρόνο
Στην οδό Σαλαµίνος και γενικότερα στην περιοχή της Μαρίνας 50 €/τ.µ. το
χρόνο.
• Στην Πλατεία Αµφείας 50€/τ.µ. το χρόνο
• Στους πεζόδροµους που υπάρχουν ή θα παραδοθούν σε χρήση εντός της
Εµπορικής Ζώνης 60€/τ.µ. το χρόνο.
• Στους πεζόδροµους που υπάρχουν ή θα παραδοθούν σε χρήση εντός της Α΄
Ζώνης 35€/τ.µ. το χρόνο

•
•
•
•
•
•
•
•

β. Στις λοιπές περιοχές της ∆ηµοτικής Κοινότητας Καλαµάτας.
• Εµπορική Ζώνη 28 €/τ.µ. το χρόνο
• Α’ Ζώνη 24€/τ.µ. το χρόνο
2. ΜΗ ΚΑΛΥΜΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ Η ΚΑΛΥΜΜΕΝΟΙ ΜΕ ΟΜΠΡΕΛΕΣ
α. Στις παρακάτω συγκεκριµένες περιοχές της ∆ηµοτικής Κοινότητας
Καλαµάτας.
• Στην Πλατεία Βασ. Γεωργίου 49 €/τ.µ. το χρόνο.
• Στην Πλατεία 23ης Μαρτίου, 35€/τ.µ. το χρόνο.
• Στην Πλατεία Σιδ. Σταθµού 35€/τ.µ. το χρόνο.
• Στην Πλατεία Όθωνος 25€/τ.µ. το χρόνο.
• Στην οδό Ναυαρίνου 35€/τ.µ. το χρόνο.
• Στην οδό Σιδ. Σταθµού 35 €/τ.µ. το χρόνο
• Στην οδό Αριστοµένους 25 € /τ.µ. το χρόνο
• Στην οδό Σαλαµίνος και γενικότερα στην περιοχή της Μαρίνας 35 €/τ.µ. το
χρόνο.
• Στην Πλατεία Αµφείας 35 €/τ.µ. το χρόνο
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• Στους πεζόδροµους που υπάρχουν ή θα παραδοθούν σε χρήση εντός της
Εµπορικής Ζώνης 42€/τ.µ. το χρόνο.
• Στους πεζόδροµους που υπάρχουν ή θα παραδοθούν σε χρήση εντός της Α΄
Ζώνης 25€/τ.µ. το χρόνο
β. Στις λοιπές περιοχές της ∆ηµοτικής Κοινότητας Καλαµάτας.
• Εµπορική Ζώνη 23 €/τ.µ. το χρόνο
• Α’ Ζώνη 21 €/τ.µ. το χρόνο
Ε. ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΠΑΡΑΛΙΑΣ
Για την χρήση αιγιαλού που έχει περιέλθει στη δικαιοδοσία του διευρυµένου ∆ήµου
Καλαµάτας επιβάλλονται τέλη.
α. Για ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων
• Στην οδό Ναυαρίνου 17 €/τ.µ. το χρόνο
• Στις υπόλοιπες περιοχές 14 €/τ.µ. το χρόνο
β. Για χώρο που καταλαµβάνουν οι ξαπλώστρες
• Για την οδό Ναυαρίνου 12 €/τµ το χρόνο
• Για τις υπόλοιπες περιοχές 9 €/ τµ το χρόνο
ΣΗΜΕΙΩΣΗ :
1. ∆ιάδροµοι, το πλάτος των οποίων θα προσδιορίζεται επακριβώς στο
τοπογραφικό διάγραµµα ή σκαρίφηµα που υποβάλλεται µαζί µε την αίτηση για
άδεια χρήσης αιγιαλού και είναι κατ’ ελάχιστον 2 (δύο) µέτρα, αφήνουν
ελεύθερη και ανεµπόδιστη την προσπέλαση του κοινού προς την θάλασσα, δεν
θα υπολογίζονται για την επιβολή τέλους.
ΣΤ. ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΨΙΛΙΚΩΝ Κ.Λ.Π. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Σύµφωνα µε το Νοµοθετικό διάταγµα 1044/1971όπως τροποποιήθηκε από το
Ν. 1043/80, ΦΕΚ 87/Α (άρθρο 13 παρ. 17 Β∆ 24/9-20/10/58 όπως αντικαταστάθηκε
από το άρθρο 3 του Ν. 1080/80, απαλλάσσονται της επιβολής τέλους χρήσης κοιν.
χώρου οι ανάπηροι και τα θύµατα πολέµου.
Σύµφωνα µε την αριθµ. Φ. 443531/24/300030/17.7.1969 η οποία
τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθ. Φ.900/12/158489/23.3.2006 κοινή υπουργική
απόφαση «περί του τύπου και των διαστάσεων των αναπηρικών περιπτέρων»
προσδιορίζεται το µέγιστο µήκος και µέγιστο πλάτος του περιπτέρου 1,70µ. Χ 1,50 µ.
Οι διαστάσεις αυτές συνεχίζονται από τη βάση του περιπτέρου µέχρι τη βάση της
στέγης και για κάθε οριζόντια τοµή περιπτέρου». Ραφές οι οποίες εξέχουν πέραν των
διαστάσεων που καθορίσθηκαν (1,70Χ1,50) απαγορεύονται απολύτως».
Επιτρέπεται η τοποθέτηση κινητού προστεγάσµατος τέντας µε στήριξη µόνο
επάνω στο περίπτερο χωρίς κατακόρυφα στηρίγµατα η οποία να προεξέχει το µέγιστο
κατά 1,50 µ. σε οριζόντια προβολή από αυτό και 0,50 µ. εσωτερικά του άκρου του
πεζοδροµίου.
Από έρευνα της υπηρεσίας έχει διαπιστωθεί, ότι τα περίπτερα εκµισθώνονται
σε τρίτους και συνεπώς πρέπει να επιβληθεί τέλος χρήσης του, που καταλαµβάνει η
κατασκευή του περιπτέρου, του οποίου η χρήση δεν γίνεται από τον δικαιούχο αλλά
από τον µισθωτή.

Πρακτικά Οικονοµικής Επιτροπής

5

Συνεδρίαση : 02/2011

Πέµπτη 03/02/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ 009/2011

Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης, από τη δηµοτική αστυνοµία, της
ανωτέρω περίπτωσης θα επιβάλλονται πρόστιµα που θα είναι αναλογικά των
τελών (άρθρο 3 του Ν. 1080/80 και από την παρ. 5 του άρθρου 26 του Ν. 1828/89).
Το πρόστιµο θα καταλογίζεται στον δικαιούχο της άδειας του περιπτέρου
εφόσον υπάρχουν επαρκή στοιχεία (ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση, ΑΦΜ). Σε
αντίθετη περίπτωση το πρόστιµο θα καταλογίζεται στον εκµισθωτή.
Στην προκειµένη περίπτωση οι τιµές πρέπει να καθοριστούν σύµφωνα µε τις
ισχύουσες τιµές των καταστηµάτων, εργοστασίων, βιοτεχνιών οπωροπωλείων ήτοι:
Εµπορική Ζώνη 41 €/τ.µ. το χρόνο.
Α’ Ζώνη
31 €/τ.µ. το χρόνο.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε προσθήκη ή τοποθέτηση διαφηµιστικών πινακίδων και
λοιπών στοιχείων που µεταβάλλουν τον επιτρεπόµενο τύπο και τις διαστάσεις των
περιπτέρων (µέγιστο µήκος και µέγιστο πλάτος του περιπτέρου 1,70 Χ 1,50 µ).
Επιτρέπεται η τοποθέτηση ενός ψυγείου παγωτών και ενός ψυγείου αναψυκτικών (
Υγειον. ∆ιάταξη Α1β/8577/1983-ΦΕΚ526/Β΄/24-9-83).
Ο χώρος που θα καταλαµβάνεται για την τοποθέτηση ψυγείων πώλησης παγωτών
και αναψυκτικών, σταντ για πώληση εφηµερίδων κτλ και παιχνίδια – παιχνιδοµηχανές
δεν θα υπερβαίνει τα 3,00 τ.µ. για πλατείες και πεζοδρόµια από 7,00 µ. και πάνω. Στα
λοιπά περίπτερα ο χώρος που θα καταλαµβάνεται δεν θα υπερβαίνει τα 2,00 τ.µ.
Περίπτερα που όπισθεν αυτών βρίσκονται προθήκες καταστηµάτων ή υπηρεσιών,
ανεξάρτητα του πλάτους του πεζοδροµίου, ο χώρος που θα τους διατίθεται θα είναι
2,00 τ.µ.
▪ Τα ψυγεία πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε η µία πλευρά τους να είναι σε επαφή
µε την κύρια κατασκευή του περιπτέρου. Ψυγείο που δεν θα βρίσκεται σε επαφή µε το
περίπτερο θα επιβάλλεται πρόστιµο τριπλάσιο του τέλους για παράνοµη χρήση
κοινόχρηστου χώρου.
Το ετήσιο τέλος για τα ψυγεία παγωτών διαµορφώνεται:
για ψυγεία διαστάσεων µέχρι 0,60Χ1,65 132 € το χρόνο.
για ψυγεία µεγαλυτέρων διαστάσεων, 275 € το χρόνο.
Το ετήσιο τέλος για τα ψυγεία αναψυκτικών διαµορφώνεται :
για ψυγείο (µονό) διαστάσεων 0,70 Χ0,70 69 € το χρόνο
για ψυγείο (διπλό) διαστάσεων 0,70Χ1,35 ή µονό µεγαλύτερο από τις παραπάνω
διαστάσεις 177 € το χρόνο.
Η τοποθέτηση κάθε επιπλέον ψυγείου θα επιβαρύνεται µε χρηµατικό πρόστιµο
τριπλάσιο της παραπάνω µεγαλύτερης αναφερόµενης τιµής της κατηγορίας των
ψυγείων.
Απαγορεύεται η τοποθέτηση τριπλού ψυγείου αναψυκτικών και καταλογίζεται
χρηµατικό πρόστιµο ίσο µε το τριπλάσιο της µεγαλύτερης τιµής στην κατηγορία
των ψυγείων.
▪ ΣΤΑΝΤ µέχρι δύο (0,20Χ0,60Χ1,20)
• Το 1ο σταντ 20 € το χρόνο
• Το 2ο σταντ 30 € το χρόνο
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▪ Παιχνίδια- παιχνιδοµηχανές
Η τοποθέτηση αυτών σε πλατείες ή πεζοδρόµια θα εξετάζεται κατά περίπτωση και
θα εκδίδεται άδεια εφόσον η δηµοτική αστυνοµία συνηγορεί ότι δεν δηµιουργείται
πρόβληµα στον κοινόχρηστο χώρο, ιδία δε στην διέλευση πεζών.
• Το 1ο παιχνίδι – παιχνιδοµηχανή € 100 το χρόνο (διαστάσεις 0,80 Χ 1,20)
• Το 2ο παιχνίδι- παιχνιδοµηχανή € 200 το χρόνο (διαστάσεις 0,80 Χ 1,20).
Ζ. Αυτόµατοι πωλητές
Η τοποθέτηση αυτών σε πεζοδρόµια θα εξετάζεται κατά περίπτωση και θα
εκδίδεται άδεια εφόσον η δηµοτική αστυνοµία συνηγορεί ότι δεν δηµιουργείται
πρόβληµα στο κοινόχρηστο χώρο και εφόσον υπάρχει σύµφωνη γνώµη (υπεύθυνη
δήλωση) του ιδιοκτήτη του καταστήµατος.
Οι ανωτέρω πωλητές
σύµφωνα µε το άρθρο 48 της υπ΄αριθ.
Α1β/8577/1983 Υγειονοµικής διάταξης, τοποθετούνται εντός καταστηµάτων ή στις
προσόψεις αυτών επί της οικοδοµικής γραµµής του κτιρίου. Μπορεί όµως να
τοποθετηθούν επί του πεζοδροµίου σε επαφή µε τον εξωτερικό τοίχο του
καταστήµατος, µε την προϋπόθεση ότι η κατασκευή του θα είναι τέτοια, ώστε να
παρέχονται εγγυήσεις για την προστασία των περιεχοµένων τροφίµων ή ποτών από
επιβλαβείς εξωτερικές επιδράσεις και η θέση στην οποία τοποθετούνται, δεν θα
επηρεάζεται από τις δυσµενείς καιρικές συνθήκες, την σκόνη και θα προσφέρεται για
τον εύκολο καθαρισµό του, θα παραµένει δε ελεύθερος χώρος διέλευσης πεζών,
εύρους τουλάχιστον 1,5 µέτρο
Ως ετήσιο τέλος χρήσης για αυτόµατους πωλητές προτείνεται : 300 € το χρόνο.
Η. ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
α) ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ : ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ-ΛΕΪΚΩΝ-ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ- Μ.
ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ-ΘΟΥΡΙΑΣ-ΑΡΦΑΡΩΝ-ΑΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΒΕΡΓΑΣ
Επί των κεντρικών πλατειών και των πεζοδροµίων για την ανάπτυξη
τραπεζοκαθισµάτων 10 €/ τ.µ το χρόνο.
β) ΛΟΙΠΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Για τις υπόλοιπες Τοπικές κοινότητες τέλη χρήσης κοινόχρηστων για την
ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων 5€/τ.µ το χρόνο.
Η οριοθέτηση των χώρων θα γίνεται από την Τεχνική Υπηρεσία σε
συνεργασία µε τη ∆ηµοτική Αστυνοµία και τα Τοπικά Συµβούλια.
Σε περίπτωση είσπραξης τέλους µε δόσεις θα κατατίθεται εγγυητική
επιστολή ισόποση του τέλους. ∆εκτές θα γίνονται Εγγυητικές επιστολές
τραπεζών ή γραµµάτια παρακράτησης του Ταµείου Παρακαταθηκών και
∆ανείων.
Εάν διαπιστωθεί
καθυστέρηση στην καταβολή των καθορισµένων
δόσεων, ο δήµος φροντίζει άµεσα για την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής
(άρθρο 16 παρ. 3 Ν. 3254/2004).
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Προτείνεται ο αριθµός των δόσεων να είναι τρεις (3) µηνιαίες ισόποσες
δόσεις για ύψος τέλους άνω των χιλίων (1,000) ΕΥΡΩ.
2. ΤΕΛΗ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
Η τοποθέτηση διαφηµιστικών πινακίδων θα γίνεται πάντοτε σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις και ιδιαίτερα σύµφωνα µε το Νόµο 2946/2001 και την ΚΥΑ
52138/25-11-2003 (ΦΕΚ 1788/2-12-03)
Από το ∆ήµο επιβάλλεται τέλος για κάθε διαφήµιση που γίνεται µε
οποιονδήποτε νόµιµο τρόπο και µορφή σε χώρους που βρίσκονται µέσα στα
διοικητικά του όρια. Ως εκ τούτου τα Τέλη διαφήµισης προτείνονται όπως παρακάτω:
Α. Κατηγορία Α
Για διαφηµίσεις που αναγράφονται ή αναρτώνται ή επικολλούνται σε όλα τα
παρακάτω τέλος 0,37 €/τµ την εβδοµάδα.
α. Μέσα σε µόνιµα και σταθερά ή προσωρινά και κινητά πλαίσια, τα οποία
τοποθετούνται σε πλατείες , οδούς, πεζοδρόµια, δηµόσιους και κοινόχρηστους
χώρους
β. Στις περιφράξεις ακάλυπτων χώρων και ανεγειροµένων ή εγκαταλειµµένων
οικοδοµών µε συναίνεση του ιδιοκτήτη ή νοµέα ή του διαχειριστή αυτών.
γ. Σε χώρους σιδηροδροµικών, λιµενικών και αεροπορικών σταθµών, καθώς και σε
χώρους σταδίων και γηπέδων.
δ. Μέσα σε καταστήµατα, κινηµατογράφους, θέατρα και άλλους δηµόσιους χώρους.
ε. Σε περίπτερα, στέγαστρα αφετηριών και στάσεων αναµονής επιβατών, λεωφορείων,
αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών.
Β. Κατηγορία Β
α. Για διαφηµίσεις σε ηλεκτρονικές εφηµερίδες ή κάθε είδους ηλεκτρονικό και
οπτικοακουστικό τρόπο τέλος 73,37 €/τµ το χρόνο
β. Για φωτεινές, µη φωτεινές ή φωτιζόµενες τέλος 29,35 €/τµ το χρόνο.
Γ. Κατηγορία Γ
Για διαφηµίσεις σε κάθε είδους οχήµατα δηµόσιας χρήσεως εντός ή στην
επιφάνεια αυτών διαστάσεων µέχρι 0,30 επί 0,50 εκατοστόµετρα τέλος 0,50 €/τµ το
µήνα. Για διαφηµίσεις της κατηγορίας αυτής µεγαλύτερων διαστάσεων καταβάλλεται
ανάλογο πολλαπλάσιο τέλος.
Ειδικότερα για τις διαφηµίσεις που προβάλλουν τόσο στον εσωτερικό χώρο
όσο και στην εξωτερική τους επιφάνεια τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ Αστικών Γραµµών
Καλαµάτας τέλος 739 Ευρώ το χρόνο από κάθε ιδιοκτησία λεωφορείου ανεξάρτητα
από τα τετραγωνικά µέτρα που χρησιµοποιούν. Το τέλος διαφήµισης θα καταβάλλεται
το µήνα Ιανουάριο κάθε έτους.
∆. Κατηγορία ∆
Για διαφηµίσεις που εντάσσονται στην κατηγορία ∆ ισχύουν ως προς το τέλος
τα προβλεπόµενα κάθε φορά από το Νόµο και τις Υπουργικές Αποφάσεις.
Απαγορεύεται η ρίψη εντύπων , φυλλαδίων κτλ σε όλους τους κοινόχρηστους
χώρους. Η ρίψη αυτών θεωρείται ρύπος και θα επιβάλλονται πρόστιµα, στο
διαφηµιστή (εφόσον προκύπτουν επαρκή στοιχεία) ή στο διαφηµιζόµενο, σύµφωνα µε
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τον Κανονισµό Καθαριότητας του ∆ήµου. Επιτρέπεται - µόνο κατόπιν αδείας - η
διανοµή εντύπου υλικού που θα µοιραστεί µε το σύστηµα πόρτα-πόρτα µε επιβάρυνση
και ευθύνη του διαφηµιζοµένου. Για την απόδοση στο ∆ήµο του τέλους ισχύουν τα
αναφερόµενα στο Β∆ 24-09/20-10-1958 όπως αυτό τροποποιήθηκε µε µεταγενέστερες
διατάξεις.
Στους χώρους όπου έχουν παραχωρηθεί για προβολή διαφηµίσεων µε
συµβάσεις αύξηση 10% στα τέλη διαφήµισης.
ΓΕΝΙΚΑ
Η χρήση των χώρων καθιστά υπεύθυνους τους επαγγελµατίες για την
καθαριότητα τους και την ευπρεπή παρουσία τους.
Στα πεζοδρόµια θα εξασφαλίζεται τουλάχιστον 50% ελεύθερος χώρος για την
κίνηση των πεζών, µε ελάχιστο πλάτος 1,50 µ.
Η άδεια κατάληψης κοινοχρήστου χώρου χορηγείται µόνο για ανάπτυξη
τραπεζοκαθισµάτων ή την έκθεση προϊόντων καταστηµάτων και µε την σύµφωνη
γνώµη της ∆ηµοτικής Αρχής. Οι όποιες άλλες χρήσεις ή παρεµβάσεις χωρίς έγκριση
είναι παράνοµες. Οι διάδροµοι µεταξύ των καθισµάτων και των εµπορευµάτων και
εξυπηρετούν τη λειτουργία του καταστήµατος προσµετρούνται κανονικά στα
τετραγωνικά µέτρα κοινόχρηστου χώρου ως κατάληψη.
Σε κάθε κατάστηµα χορηγείται άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου σύµφωνα µε
τα προβλεπόµενα από το νόµο και µέχρι το διπλάσιο του εµβαδού του καταστήµατος
σύµφωνα µε την άδεια λειτουργίας αυτού.
Η µη τήρηση των ανωτέρω αποτελεί λόγο επιβολής προστίµου και ανάκλησης
της άδειας χρήσης του χώρου χωρίς την υποχρέωση επιστροφής των καταβληθέντων
χρηµάτων.
Η παράβαση των παραπάνω σε ότι αφορά τους κοινόχρηστους χώρους
υποχρεώνει την ∆ηµοτική Αρχή να αφαιρεί χωρίς προειδοποίηση τραπεζοκαθίσµατα
κτλ. µε τις όποιες συνέπειες προβλέπονται από το Νόµο, ύστερα από προηγούµενη
επιβολή δύο προστίµων για τον ίδιο λόγο.
Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων χώρων, των οποίων έχει
επιτραπεί µε απόφαση του συµβουλίου η παραχώρηση της χρήσης, επιβάλλεται σε
βάρος του υπόχρεου, εκτός από το αναλογούν τέλος, και χρηµατικό πρόστιµο
διπλάσιο προς το αναλογούν τέλος, ανεξάρτητα από το διάστηµα της αυθαίρετης
χρήσης (άρθρο 13 παρ. 8 εδάφιο α’ Β∆ 24/9-20/10/58, όπως αντικαταστάθηκε από το
άρθρο 3 του Ν. 1080/80 και από την παρ. 5 του άρθρου 26 του Ν. 1828/89).
Σε περιπτώσεις αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστου χώρου, του οποίου δεν έχει
επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης, επιβάλλεται σε βάρος του υπόχρεου πρόστιµο,
ίσο µε το τριπλάσιο του µεγαλύτερου κατά τετραγωνικό µέτρο ποσού που καθορίστηκε
µε απόφαση του συµβουλίου, για τους χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η
παραχώρηση της χρήσης (άρθρο 26 παρ. 5 Ν. 1828/89).
Σε επαναλαµβανόµενη αυθαίρετη χρήση επιβάλλονται κάθε φορά και µέχρι δύο
φορές τα ως άνω πρόστιµα και αν εξακολουθεί η παράβαση ο ∆ήµος µε συνεργεία του
προέρχεται στην αφαίρεση κάθε είδους αντικείµενου µε τη συνδροµή της δηµοτικής
αστυνοµίας και επιβάλλεται ειδικό πρόστιµο για τα έξοδα µεταφοράς και αποθήκευσης
ίσο µε το διπλάσιο του µεγαλύτερου κατά τετραγωνικό µέτρο ποσού που καθορίστηκε
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µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τους χώρους που έχει επιτραπεί η
παραχώρηση της χρήσης. (άρθρο 6 του Ν. 1900/90).
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι 543/2010, 5/86 και 8/92 προηγούµενες αποφάσεις
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου καθώς και οι αποφάσεις οριοθέτησης των κοινόχρηστων
χώρων της πόλης για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων και λοιπών στοιχείων.
Για την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου απαιτείται υποχρεωτικά η έκδοση
σχετικής άδειας από το ∆ήµο (∆/νση Οικονοµικών-Τµήµα ∆ηµοτικών Προσόδων,
∆ηµαρχείο, Αριστοµένους 28, τηλ. 27210-60737-738-739) κατόπιν σύµφωνης γνώµης
της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας (Κολοκοτρώνη 1, τηλ. 27210-28000). Εποµένως εάν ο
ενδιαφερόµενος µετά την υποβολή της αίτησης καταλάβει το χώρο χωρίς να περιµένει
να του χορηγηθεί η άδεια, θεωρείται ότι χρησιµοποιεί το χώρο αυθαίρετα και υπόκειται
στις κυρώσεις που προβλέπει ο νόµος (Γνωµ. Νοµ. Συµβ. Υπ. Εσωτ. 4/1973).
Για την υπαίθρια διαφήµιση σε ιδιωτικό κτίριο ή οικόπεδο, σε οχήµατα δηµόσια
χρήσης, κ.λπ. απαιτείται προηγούµενη άδεια η οποία χορηγείται µε Απόφαση του
∆ηµάρχου ύστερα από αίτηση που συνοδεύεται από τα απαραίτητα στοιχεία για τον
καθορισµό του τέλους και προηγούµενη καταβολή του τέλους.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου
χώρου ή διαφήµισης είναι να µην υπάρχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές σύµφωνα µε το Ν.
3463/2006.
Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
Σταθοπούλου Ε.

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΑΓΚΑΝΗ

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
<<ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ>>
Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ»

Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος λέει τα εξής:

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πρέπει να σας πω ότι βασική κατεύθυνσή µας είναι στα τέλη

να
κινηθούµε, όπως έχει υποσχεθεί η ∆ηµοτική Αρχή και την προηγούµενη
τετραετία, στα όρια του πληθωρισµού. Ο πληθωρισµός του περασµένου δωδεκαµήνου
του 2010 ήταν 4,7%, οι αυξήσεις είναι προσαρµοσµένες λίγο πιο κάτω από 4,7% στο
4,5%. Έχουµε διαφοροποίηση ως προς την κεντρική πλατεία και στις κεντρικές
περιοχές της Καλαµάτας για τους κοινόχρηστους χώρους, η οποία αύξηση είναι
µεγαλύτερη. Πρόθεσή µας είναι οι επαγγελµατίες που χρησιµοποιούν αυτούς τους
χώρους να χρησιµοποιούν όσους χώρους έχουν πραγµατικά ανάγκη και να
ελευθερωθούν χώροι για το κοινό. ∆ηλαδή πρόθεσή µας είναι να µειώσουν τους
χώρους που ζητάνε, να απελευθερωθούν χώροι ώστε να µπορεί να κυκλοφορήσει πιο
ελεύθερα το κοινό.
Έχουµε κάνει και στρογγυλοποιήσεις των τελών για να βοηθήσουµε και την Υπηρεσία
και ειδικά τη ∆ηµοτική Αστυνοµία να µπορεί να είναι πιο εύκολοι οι υπολογισµοί των
τελών και των προστίµων που υπάρχουν.
Εφαρµόζουµε τέλη στους ∆ήµου που συγχωνεύθηκαν µε το ∆ήµο Καλαµάτας.
Υπήρχαν τέλη στο ∆ήµο Αρφαρών, στο ∆ήµο Άριος δεν θυµάµαι αν υπήρχαν, στο
∆ήµο Θουρίας δεν υπήρχαν. Η αρχική µας εκτίµηση είναι να πάµε να χρεώσουµε σ΄
αυτούς τους ∆ήµους ότι χρεώναµε στη Σπερχογεία αλλά µε δεύτερη σκέψη µας κάναµε
µείωση και στη Σπερχογεία, γιατί η Σπερχογεία πλήρωνε γύρω στα 20 κόµµα τόσο
ευρώ και πήγαµε στις περιοχές, ηµιαστικές περιοχές τις ονοµάζουµε όπως είναι δηλαδή
η Τοπική Κοινότητα Άριος, των Αρφαρών και της Θουρίας, µια κατηγορία µαζί µε τη
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Σπερχογεία, µε τα Λέϊκα, και εκεί πέρα έχουµε µείωση δηλαδή για τη Σπερχογεία και
για τ΄ άλλα Τοπικά ∆ιαµερίσµατα της Καλαµάτας και πήγαµε σε µια τιµή 10 ευρώ για
τις περιοχές αυτές και για όλες τις υπόλοιπες περιοχής ορίσαµε µία τιµή 5 ευρώ, η τιµή
αυτή είναι καθαρά ενδεικτική δεν θέλουµε βασικά να αποκοµίσουµε κανένα όφελος
από αυτή την περίπτωση, αυτό που επιδιώκουµε είναι να γνωρίζει αυτός που
χρησιµοποιεί την πλατεία ότι είναι του ∆ήµου και δεν είναι δικιά του, δεν είναι δικό του
χωράφι να το πω έτσι απλά, ώστε να πάει να ζητήσει την άδειά του να µας πει ακριβώς
τι χώρο θέλει, να χωροθετηθεί ο χώρος µε τη βοήθεια της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας και
των Τεχνικών Υπηρεσιών και να υπάρξει γενικά και εκεί πέρα µια τακτοποίηση.

Με την ολοκλήρωση της εισήγησης του κ. Προέδρου ακολουθεί διαλογική συζήτηση
ως εξής:
Πρόεδρε, ενόψει της οικονοµικής κρίσεως η οποία υπάρχει και η
οποία έχει άµεσες επιπτώσεις ειδικά σε όλη την ελληνική κοινωνία
και σε όλους τους πολίτες εν προκειµένου και στους δηµότες είµαστε κατά πάσης
αυξήσεως των δηµοτικών τελών. Πρώτον. Και δεύτερον, εισηγούµεθα όπως στους
νέους επαγγελµατίες για τα 2 πρώτα χρόνια, οι οποίοι τον πρώτο αρχίζουνε από το
χρόνο αυτό και µπαίνουν στο επάγγελµα, να υπάρξει απαλλαγή για 2 χρόνια, να είναι
έτσι ένα κίνητρο προκειµένου να µπορέσει η αγορά να σταθεί. Υπάρχουν τεράστια
προβλήµατα, τα είδατε τα ζούµε όλες αυτές τις ηµέρες.
Είµαστε επαναλαµβάνω κατά πάσης αυξήσεως των τελών, πρώτον, και δεύτερον
εισηγούµεθα από την 1η Ιανουαρίου του 2011 και για 2 χρόνια οι νέοι επαγγελµατίες
να µην πληρώνουν δηµοτικά τέλη.

ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ:

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Αφού συµφωνήσω µε αυτά που είπε ο κ. Μπρεδήµας θέλω να
συµπληρώσω τα εξής, ότι ειδικά στις δηµοτικές ενότητες Θουρία, Άρι
και Αρφαρά τα χρήµατα που θα πάρει ο ∆ήµος είναι ελάχιστα, όπως είπατε και εσείς.
Το πρόβληµα είναι το εξής, ότι στις πλατείες αυτές κατά διαστήµατα γίνονται κάποιες
εκδηλώσεις, όταν εκεί ο επαγγελµατίας έχει νοικιάσει το χώρο δεν θα µπορούµε να του
πούµε να φύγει για να κάνουµε µια εκδήλωση. Γι΄ αυτό πρέπει να τα ξαναδείτε το
θέµα αυτό και να υπάρχει µία άλλη πρόταση για τις περιοχές αυτές τουλάχιστον γιατί
σε όλες τις πλατείες σε όλους τους πρώην ∆ήµους γίνονται εκδηλώσεις και θα υπάρξει
σοβαρότατο πρόβληµα. Επαναλαµβάνω ότι το όφελος του ∆ήµου από αυτό το µέτρο
είναι σχεδόν µηδενικό, σχεδόν µηδενικό.
Από τις αυξήσεις αυτές τις οποίες εισηγείστε τι ύψος εσόδων προσδοκάτε
να εισπράξετε; Ποία θα είναι η διαφορά δηλαδή από αυτά που
εισπράττετε; Η διαφορά που θα προκύψει, δεν µε ενδιαφέρει αν θα εισπράττετε 100
ευρώ, θέλω να µου πείτε τη διαφορά που θα προκύψει από την αύξηση αυτή.

ΦΩΤΕΑΣ:

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 4,5%.
ΦΩΤΕΑΣ: ¨4,5%¨ δεν είναι τίποτα, µιλάω σε απόλυτους αριθµούς.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν το έχω αυτή τη στιγµή πρόχειρο και δεν το έχω διότι όπως σας
είπα απουσιάζουνε και οι 2 από την υπηρεσία.

ΦΩΤΕΑΣ:

Έχει σηµασία, γιατί αν υποθέσουµε ότι ο ∆ήµος από αυτήν την αύξηση
που θα κάνετε και δεδοµένου του ότι όπως ξέρετε έχουνε προσφύγει
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κάποιοι ενοικιαστές στα δικαστήρια για µείωση του ενοικίου λόγω της οικονοµικής
κρίσης και λόγω του ότι οι αντικειµενικές αξίες έχουνε άλλη πια τιµή …

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Οι αντικειµενικές αξίες έχουν ανέβει, δεν έχουνε πέσει οι αντικειµενικές
αξίες

ΦΩΤΕΑΣ: Εν πάση περιπτώσει επειδή …. κάποιοι έχουνε δει και µείωση ακόµα
ενοικίων. Εγώ θα ήθελα να ήξερα αν είναι άξιο λόγου να συζητάµε για µια
αύξηση 4,5% αν ο υποθέσουµε ∆ήµος π.χ. θα έχει περισσότερα έσοδα 10.000 €.

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:

Όχι δεν µιλάµε για τέτοια ποσά.

ΦΩΤΕΑΣ: Και να δίνουµε µια εικόνα προς τα έξω ότι έχουµε σαν σκοπό να
επιβάλλουµε κάποια πιθανόν αύξηση που δηµιουργήσει αντιδράσεις χωρίς
λόγο και αιτία. Γι΄ αυτό, ρωτάω, πόση είναι η διαφορά αυτή; Είναι άξια λόγου;
Εγώ αυτό που έχω να σας πω είναι ότι, πρώτα απ΄ όλα, ο συνδυασµός
ο δικός µου έχει ανακοινώσει και την προηγούµενη τετραετία και τώρα
ότι θα κάνουµε αυξήσεις στα όρια του πληθωρισµού. Όταν κάνουµε µια αύξηση στο
όριο του πληθωρισµού δεν κάνουµε αύξηση, προσαρµόζουµε και αντίστοιχα τα έσοδα
του ∆ήµου όπως είναι ο πληθωρισµός. Και η κατάσταση του ∆ήµου µε τις περικοπές
που έχουµε, το 40% περικοπών, συν τα έξοδα που έχουµε, θα τα πούµε και σε
δεύτερη φάση, από τη διαχείριση των απορριµµάτων, από τα ελλείµµατα που µας
φέρνουν οι πρώην ∆ήµοι και αυτά την επόµενη βδοµάδα θα τα ανακοινώσουµε και θα
τα συζητήσουµε, δεν έχουµε δηλαδή τη δυνατότητα να πούµε ότι µπορούµε να µην
κάνουµε αυξήσεις, δηλαδή µας είναι απαραίτητα, ότι ποσό είναι αυτό µας είναι
απαραίτητο.

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:

ΦΩΤΕΑΣ: Και η κυβέρνηση είπε θα δώσει αυξήσεις στο ύψος του πληθωρισµού,
αλλά βλέπουµε µειώσεις που δεν τις φανταζότανε κανένας. Συνεπώς δεν
πάµε στη λογική του ότι ¨έχουµε δεσµευτεί θα κάνουµε αυξήσεις¨.

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Οι ∆ήµοι βέβαια έχουν πληγεί πιο πολύ απ΄ όλους, όπως και ο ∆ήµος
Καλαµάτας.

ΦΩΤΕΑΣ: Εγώ θέλω να πω ότι πολλές φορές µια αύξηση, πιθανόν για το ∆ήµο να
είναι άξια λόγου, να δηµιουργεί πιθανόν περισσότερα πολιτικά αρνητικά
µηνύµατα, από το τελικό ποσό που θα εισπράξει ο ∆ήµος. Αυτό το σκοπό είχε η
ερώτηση που σας είπα, πόσα είναι τα χρήµατα που θα εισπράξετε παραπάνω.

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εµείς θα κάνουµε µία πολιτική που θέλουµε να την εφαρµόσουµε.
ΦΩΤΕΑΣ: Καλώς, εντάξει. Εγώ σας λέω την άποψή µου.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Και στο κάτω κάτω, µιλάµε για κοινόχρηστους χώρους, µπορεί
οποιοσδήποτε να µειώσει, να κάνουν και αυτοί µια παραχώρηση να
µειώσουν και τον κοινόχρηστο χώρο και να πληρώσουν τα ίδια και να πληρώσουν και
λιγότερα, να προσαρµοστούνε και τα καταστήµατα σ΄ αυτό που πραγµατικά έχουν
ανάγκη, αυτό που πρέπει να χρησιµοποιούν. Και να σας πω και κάτι άλλο επειδή το
συζητάµε, ότι επειδή συγκρίναµε, και µε τη Λάρισα πήραµε κάποιες τιµές, σας λέωότι
στη Λάρισα ήταν διπλάσιες οι τιµές απ΄ ότι εφαρµόζουµε εµείς για την κεντρική
πλατεία µας. Και µη συγκρίνουµε και τα ενοίκια που πληρώνουνε για τους χώρους
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µέσα, µε το χώρο έξω. Μιλάµε για κεντρική πλατεία και γνωρίζουµε και ποια είναι τα
ενοίκια, πόσο χώρο χρησιµοποιούν µέσα και πόσο χώρο έχουν έξω.

ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ:

Έχουνε κρίση µεγάλη τα επαγγέλµατα.

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν διαφωνώ, το γνωρίζω καλλίτερα απ’ όλους την κρίση που περνάνε
αλλά και ο ∆ήµος πρέπει να σταθεί στα πόδια του.

ΦΩΤΕΑΣ: Εδώ συµβαίνει το εξής: Μην επικαλούµαστε τι κάνουν οι άλλες πόλεις γιατί
µε τη λογική αυτή θα επικαλεστώ και εγώ τους λογαριασµούς στη ∆ΕΥΑ
στην Αθήνα.

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν µιλάµε για ∆ΕΥΑ τώρα µιλάµε για το ∆ήµο Καλαµάτας.
Το κόστος στις ∆ΕΥΑ δεν είναι πάντοτε το ίδιο.

ΦΩΤΕΑΣ: ∆εν είναι σωστό να χρησιµοποιούµε παραδείγµατα από άλλες πόλεις.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μιλάµε ουσιαστικά για ενοίκιο κοινόχρηστου χώρου. Το ενοίκιο είναι
ενδεικτικό µπορούµε να το συζητήσουµε.

ΚΟΥ∆ΟΥΝΗΣ: Στη Σπερχογεία υπάρχει µείωση;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Στη Σπερχογεία υπάρχει µείωση, ναι.
ΚΟΥ∆ΟΥΝΗΣ: Ήτανε 20 και πάει 10;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πάει 10.
ΚΟΥ∆ΟΥΝΗΣ: Στο ∆ήµο Θουρίας, Άρι, Αρφαρών δεν πληρώνανε καθόλου;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Στα Αρφαρά η ίδια τιµή, στη Θουρία δεν πλήρωναν καθόλου και θα
πληρώνουν όσο στη Σπερχογεία 10. Σε όλα τα υπόλοιπα Τοπικά
διαµερίσµατα 5 ευρώ.
Κύριε Πρόεδρε, ίσως να µην γνωρίζετε τις περιοχές εκεί πέρα καλά.
Εκτός από τη Θουρία ή τα΄ Αρφαρά ή τον Άρι, στα υπόλοιπα χωριά τι
τέλη θα βάλετε;

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Βάζουµε τέλος 5 ευρώ να γνωρίζει ο άλλος, να µαθαίνει, ότι αυτός ο
χώρος είναι του ∆ήµου. Καταλαβαίνετε τώρα δεν πάµε να πάρουµε
χρήµατα, θέλουµε να τακτοποιήσουµε, να βάλουµε µια τάξη θέλουµε.

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Εγώ λέω ότι προσπαθούµε να περάσουµε µια απόφαση τέτοια τώρα η
οποία δεν έχει κανένα σχεδόν όφελος γι΄ αυτό και να δηµιουργήσει
αρνητικές εντυπώσεις ότι επιβάλει ο ∆ήµος …

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν επιβάλει ο ∆ήµος τέλη, ο ∆ήµος θέλει να εφαρµόσει µια πολιτική.
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Έχουµε πάρει υπόψη µας, έχουµε ζητήσει από τις Τοπικές Κοινότητες
και από τι ∆ηµοτικές Κοινότητες γι΄ αυτό το θέµα, αν πρέπει να µπει,
ποια είναι η γνώµη τους και πόσο να είναι το ύψος αυτό ή µόνοι µας αυτή τη στιγµή
παίρνουµε µια απόφαση χωρίς να έχουµε συζητήσει.
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Και η δεύτερη ερώτηση είναι, την είχα κάνει και στο προηγούµενο θέµα. Οι τράπεζες
που έχουν θέσεις στάθµευσης πόσο χρεώνονται;

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Νοµίζω πως δεν έχουµε, για τις θέσεις στάθµευσης, ορίζουµε για την
κατάληψη των χώρων στάθµευσης κάποια ποσά αλλά νοµίζω για τις
τράπεζες όχι δεν το έχουµε.
ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ: Πρέπει να µπει.

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Οι τράπεζες αξιοποιούν όλες τις πεζοδροµήσεις, τεράστιος
πληθυσµός διαχέεται έξω από τα καταστήµατά τους, έχουν εκτοπίσει
όλους τους καταστηµατάρχες τους τοπικούς και έχουνε βγει πρόσωπο…

ΦΩΤΕΑΣ:

Όχι µόνο οι τράπεζες, όλα τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. ∆εν
είναι µόνο οι τράπεζες είναι το Ταχυδροµείο, είναι …

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:

Ναι στις τράπεζες όµως µπροστά υπάρχει χώρος πάρκινγκ που λέει
µόνο για τις χρηµαταποστολές σε 24ωρη βάση.

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συµφωνώ, δεν έχω διαφωνία. Μπορεί να µας βοηθήσει ο τέως Γενικός
Γραµµατέας;

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: Οι τράπεζες είναι από τις ειδικές διατάξεις που
υπάρχουνε για λόγους ασφαλείας που προβλέπουν την
ύπαρξη θέσης στάθµευσης για τη χρήση των χρηµαταποστολών. Και βέβαια δεν
µπορεί να είναι από τις 10 έως τις 11 το πρωί ας πούµε, διότι θα λέγαµε ότι έχετε
υπόψη σας ότι τότε θα ρθούνε τα χρήµατα. Προβλέπεται από διατάξεις του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη η ύπαρξη των θέσεων στάθµευσης.

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Ναι αλλά το τέλος όµως γι΄ αυτό είναι άλλο θέµα. ∆εν λέµε να µην
υπάρχουν χώροι για ασφάλεια αλλά να τα πληρώνουν.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μπορούµε να εφαρµόσουµε τέλος;

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: Να το δούµε δεν ξέρω κ. Μπούχαλη, εάν µπορούµε να
πληρώνουνε για κάτι που είµαστε υποχρεωµένοι να
τους δώσουµε...

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:

Να το δούµε και να το φέρουµε στην επόµενη Οικονοµική Επιτροπή.

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Άρα Πρόεδρε για να το κλείνουµε, καλό είναι να έχουµε και τις
εισηγήσεις των Τοπικών Συµβουλίων για το προηγούµενο θέµα και το
θέµα αυτό ας αναβληθεί και ας έρθει την επόµενη …

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:

Όχι δεν µπορεί να αναβληθεί γιατί έχουµε ήδη µεγάλο πρόβληµα µε τις
άδειες των καταστηµάτων.

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: ∆εν έχουµε εισηγήσεις των Τοπικών Συµβουλίων.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να σας ενηµερώσω ότι, το ψάξαµε, δεν ήταν απαραίτητο να γίνει
δηµόσια διαβούλευση για το συγκεκριµένο θέµα και γι΄ αυτό και δεν
έγινε δηµόσια διαβούλευση.
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ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ: Τότε γιατί άλλο θα µιλήσουν οι κάτοικοι, απ΄ αυτό που τους
ενδιαφέρει, δεν είναι τεραστίας σηµασίας αυτό το θέµα;
αυτό δεν έχουν το δικαίωµα τα Τοπικά Συµβούλια…

Αν σε

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν νοµίζω ότι για τα ποσά που µιλάµε ότι είναι τεράστιο θέµα; Αφού
δεν το ορίζει…….
εµείς εφαρµόσαµε το νόµο, δεν κάναµε κάτι διαφορετικό από αυτό που λέει ο νόµος.
Εν πάση περιπτώσει για να σας απαλλάξουµε εµείς είµαστε κατά
πάσης αυξήσεως, οπότε δεν χρειάζεται να το βάλετε σε ψηφοφορία
αν δεχθείτε την άποψή µας αυτή, πρώτον και δεύτερον αντίστοιχα για τους νέους
επαγγελµατίες για 2 χρόνια να µην πληρώνουν τέλη προκειµένου να µπορέσουν οι
άνθρωποι να ορθοποδήσουνε.

ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ:

Εγώ θα ήθελα να συµφωνήσω µε τις εισηγήσεις κ. Πρόεδρε τις
δικές σας, όµως µε έβαλε σε προβληµατισµό η εισήγηση του κ.
Μπρεδήµα ως προς το θέµα των νέων επαγγελµατιών.

ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ:

ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ: Πρέπει να δώσουµε ένα κίνητρο στους νέους επαγγελµατίες.
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Εκεί πιθανόν να δεχθούµε µια πολύ µικρή υποχώρηση. Πόσοι
θα είναι αυτοί; …

ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ: Πόσοι θα είναι αυτοί, 50 άνθρωποι; 50 καταστήµατα θα γίνουν;
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Συµφωνώ µε την εισήγησή σας και λέω αν µπορούµε να δούµε
το θέµα αυτό το οποίο έθεσε ο κ. Μπρεδήµας και αφορά
αποκλειστικά τους νέους επαγγελµατίες.

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να το δούµε σε αυτό το Συµβούλιο κ. Στέλιο; Να το δούµε τώρα; Να
πάρουµε απόφαση τώρα;

ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ: 50 άνθρωποι είναι, δεν υπάρχει θέµα.
ΠΡΕΟ∆ΡΟΣ: Συµφωνώ µε την πρόταση του κ. Μπρεδήµα και εγώ. Το βρίσκω λογικό
και αυτονόητο.

ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ: Είναι 2 προτάσεις.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εγώ εµµένω στην εισήγησή µας και συµφωνούµε µε τη δεύτερη
πρότασή σας για την …

ΠΟΛΙΤΗΣ: Και να εξεταστεί αυτό που είπαµε την επιβολή τέλους χρήσης
κοινόχρηστου χώρου για τις τράπεζες.

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:

Ναι, είπαµε θα το φέρουµε στο επόµενο.

ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ: Βεβαίως, ζητάµε να επιβληθούν τα ανάλογα στις τράπεζες.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αν µπορεί, θα επιβληθούν και θα ρθει στο επόµενη Οικονοµική
Επιτροπή.
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ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ: Ναι, να επιβληθούν στις τράπεζες οι οποίες οφείλουν µε τα όσα
έχουν κερδίσει επί τόσα χρόνια επιτέλους να αρχίσουν να δίνουνε
κάτι και στους ∆ήµους.

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:

Ναι, δεν διαφωνούµε, συµφωνούµε µαζί σας.

ΦΩΤΕΑΣ: Λέτε στην εισήγησή σας ότι για τις Τοπικές Κοινότητες τα τέλη χρήσης
κοινοχρήστων για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων 5 ευρώ ανά
τετραγωνικό το χρόνο. Από κάτω γράφετε ¨Η οριοθέτηση των χώρων θα γίνεται από
την Τεχνική Υπηρεσία σε συνεργασία µε τη ∆ηµοτική Αστυνοµία και τα Τοπικά
Συµβούλια¨.
Εδώ γιατί τα θέλουµε τα Τοπικά Συµβούλια και δεν τα θέλουµε για την άποψή τους
τώρα;

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μιλήσαµε για µία οριοθέτηση χώρου, το Τοπικό Συµβούλιο ξέρει στην
πλατεία του που πρέπει να είναι τα καθίσµατα, ρωτάµε τη γνώµη του.

ΦΩΤΕΑΣ: Εδώ δεν έχει γνώµη;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Έχετε δίκιο κ. Φωτέα και εσείς έχετε δίκιο για τα Τοπικά Συµβούλια
αλλά πιστέψτε µε είναι τόσα πολλά η καθηµερινότητα που έχουµε που
τόσα πράγµατα που πρέπει να φέρουµε και στην Οικονοµική Επιτροπή και στο
∆ηµοτικό Συµβούλιο σαν Οικονοµική Υπηρεσία που δεν µας περισσεύει χρόνος. Θα
θέλαµε να το κάνουµε. Αλλά έτσι και αλλιώς πιστεύω ότι τα τέλη που εφαρµόζουµε
είναι τόσο χαµηλά και σας είπα ποια είναι η πρόθεσή µας. ∆εν έχουµε πρόθεση να
πάρουµε χρήµατα από τη Βροµόβρυση, ούτε θα πάµε ποτέ δεν πρόκειται να πάµε εκεί
πέρα ποτέ, τα εφαρµόζουµε για να υπάρχουνε.

ΦΩΤΕΑΣ: Αυτό δεν σηµαίνει ότι αποποιείστε τα δικαιώµατα του ∆ήµου.
Ασφαλώς γι΄ αυτό και υπάρχουνε, γιατί ο ∆ήµος έχει δικαίωµα, ότι ¨Η
πλατεία δεν είναι δική σου, είναι του ∆ήµου η πλατεία που
χρησιµοποιείς¨.

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:

ΚΟΥ∆ΟΥΝΗΣ: Τα Τοπικά Συµβούλια χρειάζεται να υποδείξουν και το χώρο γιατί
πολλές φορές µπορεί να δώσουµε χώρο που να εµποδίζει την
κυκλοφορία ή και τις εκδηλώσεις που γίνονται.

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:

Όπως έγινε και στη Σπερχογεία.

ΦΩΤΕΑΣ: ∆εν είπα να µην το κάνουµε αυτό, να το κάνουµε, αλλά γιατί θέλουµε τη
γνώµη τους για τη χωροθέτηση και δεν τη θέλουµε για την τιµή, που
ξέρουν και την ιδιαιτερότητα της περιοχής. Αυτό λέω, εγώ δεν διαφωνώ.
Να τοποθετηθώ θέλω για τα Τοπικά Συµβούλια που προφανώς δεν
είναι ότι βιαζόµαστε και δεν προλαβαίνουµε να έχουµε τις εισηγήσεις
τους, γιατί τα Τοπικά Συµβούλια και από άποψη φιλοσοφίας είναι ο σκελετός της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Καλλικρατικού ∆ήµου και η λογική αυτή ότι επιβάλω
αυξήσεις τελών χωρίς να σε ρωτάω και σου ζητάω να τα επιβάλεις και να το
εφαρµόσεις είναι µακριά από την αυτοδιοικητική λογική. Έπρεπε µε σαφή τρόπο να
έχουµε ζητήσει τη γνώµη τους και να έχουµε τις εισηγήσεις τους και πόσο είναι και το

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:
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ύψος της αύξησης για να βλέπουνε σαν Τοπικά Συµβούλια αν πρέπει να γίνουνε
αυξήσεις και τι λένε πάνω σ΄ αυτό.
Το δεύτερο σηµείο που βάζατε ότι εµείς θα βάλουµε ένα τέλος και ας µην το
εισπράττουµε δεν είναι έτσι τα πράγµατα γιατί ανά πάσα στιγµή σε κάποιο ∆ηµοτικό
Συµβούλιο µπορεί να πάρετε απόφαση και να πείτε εµείς απαιτούµε την είσπραξη όλων
αυτών των χρηµάτων που χρωστάτε …

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν είπα ¨δεν εισπράττουµε¨.
Είπα βάζουµε για να υπάρχει. Μπορεί να µην πάµε

ποτέ αλλά θα

υπάρχει.

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Μπορεί και να µην πάτε αλλά θα βάλετε τέλος.
Άρα κύριε συνάδελφε έχω δίκιο. Καλά ακούω. Είπε ο κ. Πρόεδρος
θα βάλουµε ένα τέλος αλλά εµείς δεν θα πάµε, αλλά παραµονές των εκλογών µπορεί
ο κ. Πρόεδρος ή ο οποιοσδήποτε συνδυασµός του να πάει εκεί και να πει ¨Θέλεις να
τους τα πάρουµε; Ψήφισέ µας¨.
∆εν γίνονται αυτά τα πράγµατα ούτε στη
Ζιµπάµπουε.
∆εύτερον, µας κάνει σοβαρή εντύπωση πως τράπεζες οι οποίες κερδίζουν πάρα πολλά
λεφτά από τις πεζοδροµήσεις και από χρήµατα δηµοτικά και δηµόσια επειδή ο κόσµος
ανεβάζει την κυκλοφορία του στα τραπεζικά καταστήµατα και ζούµε όλοι αυτό το
πράγµα ότι καταλάβανε τις πρώτες θέσεις των πλατειών του ∆ήµου, δεν έχει περάσει
από τη σκέψη το να βάλετε ένα τέλος σε θέσεις πάρκινγκ που ο απλός ο δηµότης όταν
πηγαίνει στο πάρκινγκ του λέτε να πληρώνει 0,5 € της ώρα, ενώ ολόκληρη τράπεζα
που κερδίζει χωρίς να έχει δώσει ούτε 1 ευρώ στις αναπλάσεις. Στους καστανάδες
βάζετε τέλος στις τράπεζες δεν βάζετε. 32 € στους καστανάδες λέει και στους
πλανόδιους και στις τράπεζες όχι. Και αυτό λάθος είναι;

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πρώτα απ΄ όλα στις τράπεζες βάλαµε. Φέραµε για τα ΑΤΜ

που δεν

υπήρχαν. Το φέραµε και το βάλαµε.

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Εδώ µιλάµε για τεράστιους χώρους πάρκινγκ, θέσεις που πιάνουν 2
θέσεις πάρκινγκ, που όλοι οι πολίτες πληρώνουνε αλλά αυτοί είναι
στο απυρόβλητο. Εγώ δεν λέω ότι δεν πρέπει να έχουν ασφάλεια, ούτε εµείς είµαστε
αντίθετοι στο να έχουν ασφάλεια, αλλά άλλο το ένα πράγµα, την ασφάλεια δεν θα την
πληρώσει ο δηµότης.
Είναι πρόθεσή µας αυτή και σας εξηγήσαµε ότι θα τα φέρουµε στο
επόµενο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αν µπορεί να εφαρµοσθεί τέλος θα
εφαρµοσθεί τέλος.

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:

Ωραία.
Και το τελευταίο θέµα είναι ότι φέτος δεν είναι µηδαµινή αύξηση το
4,5%, γιατί όλοι οι µισθοί έχουνε ψαλιδισθεί, µιλάµε για µειώσεις µισθών και εσείς
κάνετε αυξήσεις. Άρα δεν είναι έξω από τα πράγµατα, για φέτος ειδικά που υπάρχει
οικονοµική κρίση σοβαρή, να πούµε ότι δεν κάνουµε καµία αύξηση.

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας υπενθυµίζω και εσάς ότι ο ∆ήµος έχει πληγεί πιο πολύ απ΄ όλους.
Έχει 40% µείωση των πόρων του και έχει πάρα πολύ µεγάλο
πρόβληµα. ∆ηλαδή ο ∆ήµος πρέπει να επιβιώσει, ο ∆ήµος πρέπει να σταθεί στα πόδια
του. Όλα αυτά είναι ωραία να τα λέµε και εγώ ήθελα να κάνω µειώσεις, όλα αυτά είναι
πολύ ωραία να τα λέµε, αλλά …
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Ο ∆ήµος για να σταθεί στα πόδια του πρέπει να σταθούνε οι
δηµότες του στα πόδια. Όλα αυτά κυλάνε στους καταναλωτές.

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ωραία, αλλά και ο ∆ήµος πρέπει να έχει κάποια έσοδα.
Ο ∆ήµος πρέπει να επιβιώσει, να υπάρχει και αύριο. Πως θα υπάρχει;

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Η απάντησή µου είναι να διεκδικήσει τους θεσµοθετηµένους πόρους
από την πολιτεία.

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εντάξει και θα πηγαίνουµε να παρακαλάµε την πολιτεία λοιπόν, αυτό να
κάνουµε και να αφήσουµε το ∆ήµο να καταρρεύσει.

ΦΩΤΕΑΣ: Για τις φωτεινές επιγραφές έχετε προβλέψει κάτι εδώ;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σε όλα υπάρχει. Είναι τα τέλη διαφήµισης.
Παρακαλώ ψηφοφορία.

ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Με την παρατήρηση του κ. Μπρεδήµα ως προς τους νέους
επαγγελµατίες.

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εσείς κ. Μπρεδήµα;
ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ: Η παράταξή µας έχει ταχθεί κατά πάσης αυξήσεως.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μάλιστα κ. Μπρεδήµα.
Κύριε Φωτέα;

ΦΩΤΕΑΣ: Για το θέµα των αυξήσεων θα συµφωνήσω µεν µε την εισήγηση στον
αστικό ιστό, θα διαφωνήσω µε την περιφέρεια.

ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ: Και βάλτε σε δεύτερη ψηφοφορία την πρότασή µου ή όπως το
θέσατε;

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τη συµπεριέλαβα στη δική µας. Την αποδεχτήκαµε.
ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ: Για τους νέους επαγγελµατίες, σε όλο το εύρος του ∆ήµου.

ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ:

Παντού, µακάρι να ανοίξουνε και στα χωριά.

Η Οικονοµική Επιτροπή µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει
υπόψη του την εν λόγω εισήγηση, όπως αυτή τελικά διαµορφώθηκε µε την πρόταση
του κ. Μπρεδήµα, και τις αναφερόµενες σ΄ αυτή διατάξεις,
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καλαµάτας:
Ι. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΚΑΤΑ οι κ.κ. Μπρεδήµας και Φαββατάς, ενώ ο κ. Φωτέας
τάσσεται ΚΑΤΑ ως προς την επιβολή τελών στις λοιπές περιοχές πλην του αστικού
ιστού Καλαµάτας)
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την αναπροσαρµογή των δηµοτικών τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων
για το έτος 2011 σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην από 01-02-2011
σχετική εισήγηση της Τµήµατος ∆ηµοτικών Προσόδων της ∆ιεύθυνσης
Οικονοµικών του ∆ήµου Καλαµάτας, η οποία καταχωρείται αναλυτικά στο
ιστορικό της απόφασης αυτής.
ΙΙ. ΟΜΟΦΩΝΑ
την απαλλαγή από 1-1-2011 των νέων επαγγελµατιών από την καταβολή
των παραπάνω δηµοτικών τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων για (2)
δύο χρόνια.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως
ακολουθεί :
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

∆ηµήτριος Μπούχαλης

1. Βασιλόπουλος Αθανάσιος
2. Κουδούνης Αργύριος
3. Μπρεδήµας Θεόδωρος
4. Πολίτης ∆ηµήτριος
5. Στασινόπουλος Στυλιανός
6. Φαββατάς ∆ηµήτριος
7. Φωτέας Νικόλαος

Ακριβές Απόσπασµα
Καλαµάτα 8 Φεβρουαρίου 2011
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ
(ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
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