
Συνεδρίαση :  03/2011 Πέμπτη 24/02/2011 ΑΠΟΦΑΣΗ   020/2011 

Πρακτικά Οικονομικής Επιτροπής   1

 

 
 
 
 
  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   03/2011 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   020/2011 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 24η  Φεβρουαρίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 

13:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28, συνέρχεται στην 

03η/2011 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ 

αριθμ. πρωτ. 6749/18-2-2011 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα 

με το νόμο.  

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Δημήτριος Μπούχαλης, Αντιδήμαρχος 

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

1) Βασιλόπουλος Αθανάσιος, 2) Κουδούνης Αργύριος, 3) Μπουζιάνης Παύλος, 4) 

Μπρεδήμας Θεόδωρος, 5) Πολίτης Δημήτριος, 6) Στασινόπουλος Στυλιανός, 7) 

Φαββατάς Δημήτριος και 8) Φωτέας Νικόλαος (προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 20 

απόφαση).    

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής 

Επιτροπής κ. Μπεχράκης Σταμάτης.  

 

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 1ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης με τίτλο : 

Επιβολή τέλους 0,5% & 5% επί των ακαθαρίστων εσόδων εστιατορίων, 
κέντρων διασκέδασης κλπ. και τέλους παρεπιδημούντων 0,5% και στις 

περιοχές του Δήμου Καλαμάτας που δεν ισχύει το σύστημα αντικειμενικού 
προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων. 

 
Στο φάκελο του θέματος για την ενημέρωση του Σώματος βρίσκεται η υπ’ αριθμ. 
πρωτ. 4031/3-2-2011 εισήγηση του Τμήματος Δημοτικών Προσόδων της Διεύθυνσης 
Οικονομικών του Δήμου, η οποία έχει ως εξής: 
 
«Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 20 του Ν 2539/097 και των αρ. 6 & 7 του Ν 
1080/80, όπως τροποποιήθηκαν με τις όμοιες του αρ. 23 του Ν3756/09 επιβάλλεται 
τέλος 0,5% και 5% επί των ακαθαρίστων εσόδων εστιατορίων, κέντρων διασκέδασης 
κ.λ.π. καθώς και τέλος παρεπιδημούντων 0,5%. 
Από τις ίδιες διατάξεις προκύπτει ότι στις περιοχές που δεν ισχύει το σύστημα του 
αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων το τέλος μπορεί να επιβάλλεται 
με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση της Οικονομικής 
Επιτροπής (άρθρ. 72 Ν. 3852/10) 
Ύστερα από τα παραπάνω 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 
 
Την επιβολή του παραπάνω τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων εστιατορίων, 
κυλικείων κ.λ.π., 5% επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης καθώς 
και 0,5% τέλος παρεπιδημούντων και στις περιοχές του Δήμου Καλαμάτας που δεν 
ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού. 
 
Ο Εισηγητής Ο Τμηματάρχης Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

«ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ» 
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΕΛΕΝΗ ΠΕΤΡΑΚΟΥ Αναστασία Τσαγκάνη 1/2 
ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 

 
 
Η εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Μπούχαλη και η σχετική διαλογική συζήτηση έχουν 
ως εξής: 

 
Είναι τυπικό θέμα, πρέπει στην αρχή κάθε χρονιάς να ληφθεί απόφαση 
για όσες περιοχές είναι εκτός αντικειμενικού προσδιορισμού. Δηλαδή ο 

νόμος λέει ότι εντός αντικειμενικού προσδιορισμού ισχύει ο δημοτικός φόρος σε όλους. 
Στο Δήμο Καλαμάτας είχε παρθεί απόφαση για να ισχύει και στα εκτός αντικειμενικού 
προσδιορισμού ο δημοτικός φόρος το 0,5 και το 5%. Το 0,5% βασικά είναι το θέμα 
μας. Και τώρα πρέπει να πάρουμε την απόφαση για να ισχύσει πλέον σε όλα τα όρια 
του Δήμου Καλαμάτας που δεν ισχύει ο αντικειμενικός. Βέβαια τώρα το αντικειμενικό 
σύστημα πλέον θα υπάρχει σε όλη την Ελλάδα, οπότε τυπικά μπορεί και να μην 
υπάρχει και θέμα, όμως για να είμαστε και εντάξει, πρέπει να πάρουμε αυτή την 
απόφαση. 
 
ΦΩΤΕΑΣ: Το επιβάλει ο νόμος αυτός; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Ναι, το επιβάλει ο νόμος να παρθεί απόφαση για να ισχύει σε όλη την 
περιφέρεια.  

 
ΦΩΤΕΑΣ: Πως το επιβάλει ο νόμος; 

 
Ο νόμος λέει ότι προαιρετικά και να ισχύσει στα εκτός αντικειμενικού. 
Εμείς όμως επειδή και σε όλον τον Δήμο Καλαμάτας ίσχυε από παλιά, 

υπήρχε απόφαση και ίσχυε και εκτός αντικειμενικού, δηλαδή όπως στη Γιάννιτσα που 
έχω την ταβέρνα μου εδώ και δέκα χρόνια πληρώνω δημοτικό φόρο στο Δήμο 
Καλαμάτας, θα ισχύσει σε όλον τον Δήμο.  
 
ΦΩΤΕΑΣ: Είναι και τα καφενεία των χωριών; Και επάνω στις πυρόπληκτες περιοχές; 

 
Όλα. Όπως ήταν και τα καφενεία του Ελαιοχωρίου ή της Αρτεμισίας, 
είναι και τα καφενεία του Πηδήματος, κλπ.  

Αν πάρουμε απόφαση να απαλλαγούν οι πυρόπληκτες περιοχές γιατί εμείς είχαμε δώσει 
για μία διετία απαλλαγή στις πυρόπληκτες, θα ισχύσει και γι’ αυτούς. 

 
Βεβαίως. Και για την Αρτεμισία νομίζω κακώς δεν υπάρχει. Υπάρχει 
στο φάκελο αίτημα νομίζω της Αρτεμισίας. 
 
Στο Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να έχει έρθει αυτό. Δεν ξέρω εάν έχει 
έρθει στην Οικονομική Επιτροπή. Θα το συζητήσουμε. 
 
Κε Πρόεδρε είμαστε κατά πάσας αυξήσεως, ενόψει οικονομικής 
κρίσεως η οποία υπάρχει και την οποία βιώνουμε όλοι και ιδιαίτερα ο 

επαγγελματικός κόσμος, ο οποίος καθημερινά όπως χθες κατέβασε τα ρολά και λέει δεν 
πάει άλλο. Ενόψει λοιπόν όλων αυτών είμαστε κατά πάσης αυξήσεως ή επιβολής αυτού 
του τέλους. Και ιδιαίτερη μνεία κάνουμε και στις πυρόπληκτες περιοχές. Δεν είναι 
δυνατόν σε μια τέτοια εποχή να υπάρχουνε αυτού του είδους εντός παρενθέσεως 
καταναγκαστικά μέτρα στους επαγγελματίες της πόλης. 
Καθόλου έξω στα χωριά, στην ύπαιθρο. Κατά πάσης αυξήσεως πουθενά, ιδιαίτερα δε 
στα χωριά τα οποία φτιάχνουν τρεις καφέδες. Τι τέλος 0,5%. 
 
ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ: Εσείς λέτε να καταργηθεί και στα χωριά που υπάρχει. 
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Παντού να καταργηθεί.  

 
Δεν μπορεί να καταργηθεί, έχει παρθεί απόφαση. 
 

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Ο επαγγελματικός κόσμος διέρχεται κρίση. 
 
ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: Κατάλαβα πως το λέτε. Έχετε δίκιο. 
 
ΦΩΤΕΑΣ: Πληθυσμιακό κριτήριο δεν μπορούμε να βάλουμε; 

 
Όχι, ο νόμος λέει να πάρει απόφαση ο Δήμος, ότι θα ισχύσει και για 
τα εκτός αντικειμενικού.  

Ο Δήμος Καλαμάτας, όχι αυτή την τετραετία, την προ προηγούμενη τετραετία είχε 
πάρει απόφαση να πληρώνουν και τα χωριά που είναι εκτός αντικειμενικού. Είπα και 
προηγουμένως ότι και στο Ελαιοχώρι αλλά και η Αρτεμισία, όλοι πληρώνουν.  

ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: 

ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: 

ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: 

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  

ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ:  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: 

ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ:  

ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: 
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ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Η Αρτεμισία τώρα δεν πληρώνει, έχει πάρει απαλλαγή. 

 
Έχει πάρει απαλλαγή λόγω πυρόπληκτης περιοχής.  
Αφού λοιπόν αυτή ισχύει για όλο το Δήμο Καλαμάτας και για τα 

ορεινά του Δήμου Καλαμάτας και για τις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, πρέπει να 
παρθεί απόφαση να ισχύσει για όλο πλέον τον διευρυμένο Δήμο Καλαμάτας. 
 
ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ: Το 0,5 ή το 5% είναι; 

 
Το 5% φυσικά είναι για τα κέντρα διασκέδασης. Κέντρα διασκέδασης 
δεν υπάρχουν.  

 
ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ: Άρα λοιπόν μιλάμε για το 0,5. 
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Υπάρχουν και κέντρα διασκέδασης. 

 
Πρέπει να είναι κατά βάση, να έχει άδεια κέντρου διασκέδασης. Δεν 
νομίζω το έχει κανένας. 

 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Πως δεν είναι; Είναι ο ¨Σκούρας¨, είναι ο ¨Τέσσερος¨. 

 
Ότι λέει ο νόμος. Ο νόμος ορίζει τις προϋποθέσεις ποιο είναι κέντρο 
διασκέδασης και ποιο δεν είναι. 

 
ΦΩΤΕΑΣ: Εγώ είπα να βάλουμε πληθυσμιακό κριτήριο. Αυτό να δούμε στο νόμο. 

 
Νομίζω πως όχι. Λέει ή μπαίνει ή δεν μπαίνει.  
Είπα και προηγουμένως ότι ο αντικειμενικός προσδιορισμός θα 

εφαρμοσθεί σε όλη την Ελλάδα,  δηλαδή αναγκαστικά θα μπει. 
 
Αφού θα εφαρμοσθεί σε όλη την Ελλάδα όπως λέτε, γιατί να μην  
περιμένουμε; Αφού σε ένα – δύο μήνες εφαρμοσθεί σε όλη την Ελλάδα 

ας περιμένουμε. 
 
ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: Είναι λόγοι ισονομίας.  
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Ισονομία του καλαματιανού με τον χωριάτη; 

 
Μιλάμε τώρα για ένα δηλωθέν εισόδημα 1.000 ευρώ το χρόνο ή 
2.000 ευρώ, δηλαδή για 5 ή 10 ευρώ; 
 
Μιλάμε για 10, 20, 30, 50 ευρώ γι’ αυτά τα μαγαζιά. 
 
Για τους καλαματιανούς κύριε συνάδελφε όπως είστε εσείς και δεν 
έχετε προφανώς ανάγκη, τα χωριά έχουν. 
 
Δεν εκφράζω τον συνδικαλιστικό μου φορέα εδώ, μιλάμε για τους 
υπόλοιπους. 

 
Εάν το μάθει θα σας απαντήσει καταλλήλως ο συνδικαλιστικός σας 
φορέας. 

ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: 

ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ:  

ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ:  

ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ:  

ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ:  

ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: 

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  

ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ:  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  
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Μα δεν έχει νόημα αυτό. Γιατί και εσείς κατ’ αντιστοιχία κάποια 
εισοδήματα άλλα έχετε από κάπου αλλού… 

 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Πληρώνω. 
 
ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ: … δεν έχει σημασία τα εισοδήματα που έχει ο καθένας προσωπικά.  
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Είπα τα επαγγελματικά, δεν είπα τα προσωπικά. 
 
ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ: Για τα επαγγελματικά μιλάω και εγώ. 
 
ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: Εάν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο, αλλιώς να πάμε σε ψηφοφορία. 

 
Εμείς θεωρούμε ότι είμαστε πάρα πολύ σοβαρό, ότι συνεχίζεται μια 
πρακτική, να φέρνουμε εδώ διάφορα θέματα οικονομικής φύσεως, 

που μπορεί και ο νόμος να μας τα δίνει σαν δυνατότητα, χωρίς να απευθυνόμαστε στις 
τοπικές κοινότητες, στις δημοτικές ενότητες, να έχουμε κάνει μια προεργασία και να 
δρούμε εδώ σαν μια τοπική κυβέρνηση, το οποίο είναι μεγάλο λάθος.  
Αυτή τη στιγμή υπάρχουνε ορεινά χωριά τα οποία βρίσκονται σε άσχημη οικονομική 
κατάσταση, δεν είναι μόνο οι πυρόπληκτες περιοχές του Ταϋγέτου που επιβάλουμε 
αυτό το τέλος, είναι και άλλα χωριά στο κάμπο τα οποία έχουν πρόβλημα σοβαρό. Και 
νομίζω ότι αυτό είναι αδιέξοδο, δηλαδή θα μας οδηγήσει αργά ή γρήγορα στην 
αποκοπή του Δήμου με τις βασικές αυτοδιοικητικές δομές που υπάρχουν στον Δήμο 
μας από το νόμο. Δηλαδή θα είναι απαράδεκτο να μην έχει γίνει συζήτηση στην 
Εκτελεστική Επιτροπή με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων επάνω σε τόσο 
σοβαρά θέματα όπως είναι η οικονομική κατάσταση, τα τέλη, όλα αυτά τα πράγματα. 
Πρέπει ενιαία αντιμετώπιση και να υπάρχει ισχυρή βάση για να προχωρήσουμε σε 
τέτοιες αυξήσεις. 

 
Κύριοι συνάδελφοι το πιο δημοκρατικό είναι συνέχεια να ρωτάμε 
τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων. Αλλά όμως θα πάμε 

σε έναν λαβύρινθο εάν για κάθε θέμα που αφορά τις δημοτικές ενότητες πηγαίνουμε 
στα τοπικά συμβούλια. 
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Τότε γιατί εκλέγονται, τι δουλειά θα κάνουν; 
 
ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: Ορίζει ο μηχανισμός που πρέπει να κάνουμε διαβούλευση. Το ορίζει. 

 
Τα τοπικά συμβούλια έχουν συγκεκριμένες αρμοδιότητες και εκεί 
πρέπει να τους ρωτάμε. 

 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Να μου επιτρέψετε. Τους καλέσατε; 
 
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Μα δεν υπάρχει λόγος να τους καλέσουμε. 

 
Στις αυξήσεις των τελών που έπρεπε στο προηγούμενο συμβούλιο να 
έχουν κληθεί και να ψηφίζουν. Ανοίξτε μέσα τον ¨Καλλικράτη¨. 

 
ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: Ο ¨Καλλικράτης¨ λέει ότι ειδικά στα τέλη δεν γίνεται διαβούλευση. 

 
Είναι άκυρη η απόφαση την οποία πήρατε περί αυξήσεως των τελών. 

ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ: 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  



Συνεδρίαση :  03/2011 Πέμπτη 24/02/2011 ΑΠΟΦΑΣΗ   020/2011 

Πρακτικά Οικονομικής Επιτροπής   6

 
ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: Ειδικά για τα τέλη αναφέρεται δεν γίνεται διαβούλευση. 
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Για τα τέλη που επεβλήθησαν έπρεπε να έχουν κληθεί και να ψηφίσουν. 
 
ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: Όχι.  
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Ανοίξτε να το βρείτε, στον ¨Καλλικράτη¨. 

 
Στις αρμοδιότητες που έχω μπροστά μου των τοπικών 
συμβουλίων δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. 

 
ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: Δεν προκύπτει. 

 
Όμως είναι δημοκρατικό δικαίωμα και νομίζω ότι θα πέσουμε σε 
μία διαδικασία για κάθε θέμα να ρωτάμε τα τοπικά συμβούλια.  

 
Έχετε καταλάβει τι μας έχει φέρει ο ¨Καλλικράτης¨; Τι περνάνε οι 
οικονομικές υπηρεσίες, αλλά και όλες οι υπηρεσίες του Δήμου;  

 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Εγώ έχω καταλάβει πάρα πολλά. 

 
Σας είπα ότι λόγος ισονομίας και σας είπα για ποσά 10, 20 και 30 
ευρώ. Δηλαδή εγώ τόσο καιρό που πλήρωνα σε μια περιοχή της 

Καλαμάτας, σε ένα τοπικό διαμέρισμα της Καλαμάτας και παλιά πλήρωνε 2% ενώ τώρα 
πληρώνει 0,5%, δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε; Δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε από 
τους της Καλαμάτας να τα πάρουμε πίσω. Να πληρώνει ο Ταΰγετος και να μην 
πληρώνει η … Δηλαδή δεν πρέπει να υπάρχει ισονομία, να υπάρχει ισότητα; Δεν πάμε 
να κάνουμε τίποτα ούτε να εισπράξουμε τίποτα τέλη.  
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Δεν θα τα εισπράξετε αυτά κε Πρόεδρε; 

 
Δεν είπα αυτό, είπα ότι είναι μικρά τα ποσά αλλά πρέπει να υπάρξει 
ισονομία δηλαδή. Πώς να το κάνουμε δηλαδή; 
 
Είναι ένα θέμα θεσμικό. Εάν ο νόμος λέει ότι πραγματικά πρέπει να 
καλούνται και να έχουμε τη γνώμη … 

 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Βεβαίως το λέει. 

 
….. και άλλο θέμα ουσίας, εμείς σαν Δήμος, να θέλουμε να 
δημιουργήσουμε έναν συνεκτικό Δήμο, με  συνοχή … 

 
ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: Μα το κάνουμε. 

 
… ή θέλουμε να πάμε με το γράμμα του νόμου. Να φτιάξουμε δηλαδή 
μια γραφειοκρατική  δομή, γιατί σε λίγο μέσα στην οικονομική κρίση 

θα υπάρχουν τέτοια αιτήματα που εμείς θα συμπεριφερόμαστε σαν τοπική κυβέρνηση. 
Δεν συνάδει στην έννοια της αυτοδιοίκησης αυτό. Η αυτοδιοίκηση είναι σύμφυτη με τη 
συνεργασία. Εμείς θεωρούμε τις τοπικές ενότητες και τις δημοτικές ενότητες σαν 
επάλληλη δομή. Δεν είναι οι αυλικοί, δηλαδή δεν μπορούμε να δεχτούμε από τον 
Τατούλη, ας πούμε, να πει ¨1, 2, 3¨ αυτό. Όπως αυτοί ακριβώς δεν μπορούν να 

ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ : 

ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ:  

ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ:  

ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: 
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δεχτούν από μας. Δηλαδή είναι στη φιλοσοφία του Δήμου εάν θα συνεργάζεται, θα 
παίρνει τη γνώμη των συναδέλφων μας που βρίσκονται σε άλλες βαθμίδες και σε άλλα 
μετερίζια της τοπικής αυτοδιοίκησης και συνεργατικά θα προχωράμε να 
διαμορφώνουμε. Όχι πως δεν μπορούμε να διαφωνήσουμε ή να έχουμε αντίθετες 
απόψεις, αλλά ισονομία, για να πληρώσει και ο υπόλοιπος, νομίζω ότι είναι ένα 
κατασκεύασμα. 

 
Πρώτα απ’ όλα σας απάντησε και ο κ. Στασινόπουλος και να σας το 
πω κι εγώ.  

Δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε όλα αυτά που ζητάτε. Δηλαδή αυτά που προβλέπει το 
τρίμηνο να γίνουν τώρα για να κλείσει ο προϋπολογισμός και να γίνουν κάποια 
πράγματα, πρέπει να παρθούν οι αποφάσεις, δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε αυτή τη 
διαβούλευση που ζητάτε, να κάνουμε μία διαβούλευση με 35 προέδρους. Και δεν 
υπήρχε περίπτωση κανένας πρόεδρος να συμφωνήσει ούτε σε κανένα τέλος ούτε σε 
τίποτα απ’ αυτά, γιατί άμα δείτε και ο ¨Καλλικράτης¨ ορίζει ότι για τα τέλη δεν ρωτάμε 
το τοπικό συμβούλιο. Δεν λέει διαβούλευση για τα τέλη. Για κανονισμούς θα κάνουμε 
διαβούλευση, π.χ. για τον κανονισμό κοιμητηρίων. Για τέλη δεν υπάρχει διαβούλευση, 
δεν το ορίζει ο ¨Καλλικράτης¨. 
Να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία; 
 
ΦΩΤΕΑΣ: Παραμένει η πρόταση για τα πυρόπληκτα. 

 
Δεν συζητάμε για πυρόπληκτα σήμερα. Θα συζητήσουμε όμως σε 
κάποια άλλη στιγμή για τα πυρόπληκτα. 

 
ΦΩΤΕΑΣ: Ισχύει αυτή τη στιγμή για τα πυρόπληκτα;  
 
ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: Όχι, έχει λήξει, ήταν μέχρι 31/12/2010. 

 
Αφού έχει λήξει, το καταθέτω σαν πρόταση να το συζητήσουμε σήμερα. 
Μαζί με αυτό να ισχύσει κι αυτό για τα πυρόπληκτα. Δεν είναι δύσκολο. 

Αφού συζητάμε για όλα τα χωριά, να βάλουμε και τα πυρόπληκτα. Εγώ το κατεβάζω 
σαν πρόταση, να έρθει και η απόφαση αυτή στο Δημοτικό Συμβούλιο. Να το 
συμπληρώσουμε τώρα και στο Δημοτικό Συμβούλιο να συζητηθεί συνολικά. Τώρα να 
το συμπληρώσουμε, δεν είναι κακό, μια σειρά είναι, ¨να εξακολουθήσει να ισχύει ότι 
ίσχυε για τις πυρόπληκτες περιοχές¨.  

 
Προτείνω να συνεχίσουμε να πάει όπως είναι το θέμα στο Δημοτικό 
Συμβούλιο και να το δούμε στην επόμενη Οικονομική Επιτροπή.  

 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Εμείς είμαστε κατά πάσης αυξήσεως. 

 
Συμφωνώ με την πρόταση, αλλά έχω την ένστασή μου για τα πυρόπληκτα. 
Να εξαιρεθούν οι πυρόπληκτες περιοχές και να ισχύσει ότι ίσχυε. 

 
Είμαστε κατά. Η πρότασή μας είναι να συζητηθούν ενιαία, όλα μαζί. 
 

 
Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της τα προαναφερόμενα, την καταψήφιση της πρότασης στο σύνολό της από 
τους κ.κ. Μπρεδήμα & Φαββατά και την καταψήφιση από τον Φωτέα μόνο ως προς 
την επιβολή των τελών στις πυρόπληκτες περιοχές, κατά πλειοψηφία, 
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 

 
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή τέλους 0,5% & 5% επί των 
ακαθαρίστων εσόδων εστιατορίων, κέντρων διασκέδασης κλπ. και τέλους 
παρεπιδημούντων 0,5% και στις περιοχές του Δήμου Καλαμάτας που δεν 
ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, 
σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Δημοτικών Προσόδων της 
Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου, 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. Βασιλόπουλος Αθανάσιος  

  2. Κουδούνης Αργύριος 

  3. Μπεχράκης Σταμάτης  

  4. Μπουζιάνης Παύλος  

  5. Μπρεδήμας Θεόδωρος 

  6. Πολίτης Δημήτριος 

  7. Στασινόπουλος Στυλιανός 

  8. Φαββατάς Δημήτριος 

  9. Φωτέας Νικόλαος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 28  Φεβρουαρίου 2011 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 


