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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   04/2013 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   34/2013 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 8η  Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 

12:00 μεσ., στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28, συνέρχεται στην 

4η/2013 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ 

αριθμ. πρωτ. 6539/4-2-2013 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. 

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής 

Επιτροπής κ. Γκραίκης Παύλος, καθώς και ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης 

«ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ» κ. Φωτέας Νικόλαος.  

   

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 : 

Μείωση δημοτικών τελών. 

Στο φάκελο του θέματος για την ενημέρωση του Σώματος βρίσκονται οι υπ’ αριθμ. 
πρωτ. 6563/4-2-2013 και 6924/6-2-2013 εισηγήσεις του Αντιδημάρχου Οικονομικών, 
οι οποίες αναλυτικά έχουν ως εξής: 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡ. 052/2011 ΑΔΣ 

 

Λαμβάνοντας υπόψη : 

1. Την υπ’ αρ. 052/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία 
καθορίστηκαν οι συντελεστές των τελών χρήσεως κοιν/στων χώρων έτους 
2011 οι οποίοι ίσχυσαν και για τα 2012. 

2. Το με αρ. πρωτ. Δήμου 1875/14-01-2013 αίτημα του Συνεταιρισμού 
Ιδιοκτητών Ραδιοταξί Καλαμάτας με το οποίο ζητείται λόγω της 
συνεχιζόμενης κρίσης και της μείωσης του κύκλου εργασιών του 
επαγγέλματος την απαλλαγή τους από την καταβολή τέλους χρήσης 
κοιν/στου χώρου για τον χώρο που καταλαμβάνει το λυόμενο της πιάτσας 
ταξί. 

3. Το γεγονός ότι έχει διατεθεί δημοτικός χώρος για την εξυπηρέτηση πολιτών 
ΔΩΡΕΑΝ σε ΚΤΕΛ (π.χ. στάσεις) και σε Κοινωφελείς Επιχειρήσεις. 

4. Την με αριθ. 135/2012 απόφαση του Δ.Σ. με την οποία προσδιορίζονται τα 
αρχιτεκτονικά στοιχεία των νέων σταθμών ΤΑΞΙ τα οποία θα κατασκευάσει 
και θα τοποθετήσει ο Δήμος. 

 
εισηγούμαι : 
 
Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 052/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με 
την οποία καθορίστηκαν οι συντελεστές των τελών χρήσης των κοινόχρηστων 
χώρων όσον αφορά τα στέγαστρα σταθμών ΤΑΞΙ, με την απαλλαγή τους από την 
καταβολή τέλους χρήσης κοιν/στων χώρων. 

 
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚ/ΚΩΝ 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ 

 

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 
 
Αφού λάβαμε υπόψη: 

1. Τις με αρ. 52/2011, 53/2011, 145/2011 και 23/2012 ΑΔΣ με τις οποίες 
καθορίστηκαν τα δημοτικά τέλη. 

2. Την οικονομική κρίση η οποία πλήττει όλους τους δημότες και ειδικότερα τους 
επαγγελματίες της πόλης μας. 
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3. Τα προφορικά αιτήματα των δημοτών για μείωση των τελών 

4. Την ίση μεταχείριση των δημοτών. 

 
Εισηγούμεθα: 

1. Την μείωση των τελών κατάληψης κοιν/στων χώρων κατά 10%, 

2. Την μείωση της τιμής της μηνιαίας κάρτας στάθμευσης σε χώρους ελεγχόμενης 
στάθμευσης από 70,00 € σε 50,00 € και χορήγηση μέχρι 100 καρτών μηνιαίως με σειρά 
προτεραιότητας, 

3. Την είσπραξη των τελών καθαριότητας και ΦΗΧ στους επαγγελματίες της οδού Ναυαρίνου 
και για τη χρήση των μη εστεγασμένων χώρων ως εξής : 

Α) Από την οδό Φαρών έως την οδό Ακρίτα (από «ΚΑΤΕΛΑΝΟΣ»  έως «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ») 
το 50% 

Β) Από οδό Ακρίτα έως τέρμα οδού Ναυαρίνου το 25%. 

4. Την τροποποίηση της παρ. 11 της ενότητας «Απαλλαγές Δ.Τ. & ΦΗΧ» της 145/2011 ΑΔΣ 
με την αύξηση του αναφερόμενου ποσοστού μείωσης από 10% σε 20%. 

5. Την απαλλαγή από τα τέλη εκταφής 

α) των ημιαστικών περιοχών όπως αυτές περιγράφονται στην περίπτωση Β4 της 53/2011 
ΑΔΣ & 

β) την απαλλαγή της καταβολής του ετήσιου τέλους για τους κατόχους μονού 
οικογενειακού τάφου (περίπτωση Α6 της 53/2011 ΑΔΣ και για μία τριετία από την ταφή.  

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

«με εντολή» 
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ 

 
Η εισήγηση του κ. Προέδρου καθώς και η διαλογική συζήτηση που διεξάγεται επί του 
θέματος, έχουν ως εξής: 
 

 
Αφορά την πρόταση για μείωση των δημοτικών τελών για το έτος 2013.  
Όπως γνωρίζετε ήδη από το θέμα που έχει πάρει δημοσιότητα, η 

Δημοτική Αρχή προτίθεται να μειώσει τα δημοτικά τέλη σε ορισμένες κατηγορίες 
συνδημοτών μας οι οποίοι πλήττονται από την οικονομική κρίση.  

Οι προτάσεις οι οποίες έχουμε να κάνουμε σχετικά με τις μειώσεις, αφορούν: 

1. Την μείωση των τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων κατά 10%,  

2. τη μείωση της τιμής της μηνιαίας κάρτας στάθμευσης σε χώρους ελεγχόμενης 
στάθμευσης από 70 σε 50 και χορήγηση μέχρι 100 κάρτες μηνιαίως με σειρά 
προτεραιότητας.  

3. Την είσπραξη των τελών καθαριότητας και φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων 
στους επαγγελματίες της οδού Ναυαρίνου και για τη χρήση των μη 
στεγασμένων χώρων ως εξής:  
- Από την οδό Φαρών μέχρι την οδό Ακρίτα, (από «ΚΑΤΕΛΑΝΟΣ»  έως 

«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ») το 50% και  
- από οδό Ακρίτα έως τέρμα οδού Ναυαρίνου το 25%. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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4. Την τροποποίηση της παρ. 11 της ενότητας «Απαλλαγές Δ.Τ. & ΦΗΧ» της 
145/2011 ΑΔΣ με την αύξηση του αναφερόμενου ποσοστού μείωσης από 10% 
σε 20%. Αφορά τη μείωση σε δημότες οι οποίοι προτίθενται να κάνουν 
κομποστοποίηση.  

5.  Την απαλλαγή από τα τέλη εκταφής. Αφορά τις περιοχές των ημιαστικών 
περιοχών όπως αυτές περιγράφονται στην απόφαση που είχαμε πάρει το 2011 
όπου εκεί υπήρχε μια χρέωση για την εκταφή στις περιοχές αυτές όπου ο 
Δήμος δεν προσφέρει αυτή την υπηρεσία, συνεπώς πρέπει να την 
καταργήσουμε.   Και  
Δεύτερον την απαλλαγή της καταβολής του ετήσιου τέλους για τους κατόχους 
μονού οικογενειακού τάφου για μία τριετία που διαρκεί δηλαδή η ταφή. Όπως 
γίνεται για οποιονδήποτε άλλο δημότη που κάνει μία ταφή και πληρώνει για 3 
χρόνια τέλη, κατά αντιστοιχία αυτή που έχουν οικογενειακό τάφο και πρέπει να 
πληρώνουν έτσι και αλλιώς κάθε χρόνο τέλη, έχουν επιβληθεί από το 2011, για 
την τριετία που γίνεται μία νέα ταφή και πληρώνουν για το σύνολο της τριετίας 
να μην πληρώνουν και για την κατοχή του οικογενειακού τάφου όσον αφορά 
τους μονούς τάφους.    

Αυτές είναι οι προτάσεις μας. 

Θέλετε να πείτε κάτι; Κύριε Μπρεδήμα;  

 
Ναι.  
Κύριε Πρόεδρε πρώτα θα ήθελα να μιλήσω για το απαράδεκτο της 

συζήτησης, η οποία γίνεται …. 
 
Συγγνώμη να προσθέσω κ. Μπρεδήμα, συγγνώμη.  
Υπάρχει και μια εισήγηση που αφορά την κατάργηση των τελών 

κοινοχρήστων χώρων που είναι τα στέγαστρα των ΤΑΞΙ. Με την απόφασή μας αυτή 
απαλλάσσουμε εντελώς από την καταβολή τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων τα 
στέγαστρα των ΤΑΞΙ.  

 
Κύριε Πρόεδρε πρώτα πρώτα κατά τρόπον απαράδεκτον γίνεται αυτή 
η συζήτηση λίγες ώρες πριν από τη συνεδρίαση του όλου θέματος, 

δηλαδή 7 μόνο ώρες ή 8. Αντιλαμβάνεστε ότι η χρονική διάρκεια δεν ήταν δυνατή 
προκειμένου εμείς να μπορέσουμε να μελετήσουμε για να αντιμετωπίσουμε τα θέματα 
αυτά τα οποία εσείς θέτετε.  

Ενόψει λοιπόν όλων αυτών και όσων το βράδυ θα προσθέσομε κατά τη συζήτηση του 
όλου θέματος, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι η οικονομική κρίση η οποία έχει πλήξει όλη 
τη χώρα είναι πρωτόγνωρη. Έχει πλήξει ασφαλώς και το Δήμο της Καλαμάτας και τους 
κατοίκους αυτής της πόλης. Εμείς πριν ακόμα, από τις αρχές του χρόνου ζητήσαμε τη 
μείωση των δημοτικών τελών. Η Δημοτική Αρχή δια του Δημάρχου είπε ότι δεν μπορεί 
να γίνει τίποτε. Έκτοτε λοιπόν υπό την πίεση των πραγμάτων έχει αναγκαστεί σε 
ορισμένα μέτρα αποσπασματικά. Και είναι αποσπασματικά αυτά τα οποία λέω και 
είπατε εις την εισηγητική σας έκθεση την οποία νομίζω έχετε και θα τη συζητήσουμε 
το βράδυ, ότι προκύπτει μία δαπάνη εις βάρος του Δήμου 50.000 €. Θα ήθελα να 
παρατηρήσω ότι τώρα που περιέρχεται το Λιμενικό Ταμείο, το Τμήμα αυτό στην πόλη, 
τα έσοδα τα οποία θα έχομε θα ξεπεράσουν κατά πολύ. Συνεπώς η Δημοτική Αρχή δεν 
κάνει κάτι προς την κατεύθυνση να ελαφρύνει ιδιαίτερα τις λαϊκές τάξεις. Τα έσοδα σας 
θα ανεβούν, έτσι αυτά τα οποία εσείς λέτε, τις 50.000 € που κάνατε μία μελέτη, ότι 
πλέον δεν αντιστοιχεί προς την πραγματικότητα.  

Όλα αυτά τα βράδυ θα τα συζητήσομε. 

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  
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Εμείς προτείναμε μέτρα και δεν λάβατε υπόψη σας τους νέους επαγγελματίες. Σας 
δώσαμε στοιχεία συγκριτικά άλλων Δήμων οι οποίοι έφθασαν μέχρι το 50%  και απόψε 
θα σας φέρω και στοιχεία τα οποία έχουμε Δήμους οι οποίοι έχουν προβεί σε ορισμένες 
τάξεις, στο 100%.  

Υπάρχει μία διαφορά, αυτή η οποία εξηγείται, για τον τρόπο με τον οποίον εμείς 
βλέπουμε την άσκηση της κοινωνικής πολιτικής, διότι αυτό είναι ένα κομμάτι της 
άσκησης της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου, από εσάς. Εσείς νομίζετε ότι πρέπει ως 
νομείς και κύριοι της εξουσίας ότι μπορείτε να τα διαχειρίζεστε αυτά εν ονόματι του 
λαού αλλά χωρίς το λαό. Δεν είναι δυνατόν ο Δήμος να έχει περίσσευμα και οι δημότες 
να δυστυχούν. Να ευημερεί ο Δήμος και οι δημότες να δυστυχούν. Όταν λοιπόν 
υπάρχει ένα ποσό 6.099.600,27 που είναι το περίσσευμά σας, έχετε όλη τη 
δυνατότητα και από άλλες πηγές. Μπορούσατε. 

Δεύτερο θέμα. Είναι ανεπίτρεπτος ο τρόπος με τον οποίο χειρίζεστε το θέμα των 
Δημοτικών Κοινοτήτων. Με τα χαράτσια τα οποία επιβάλατε, έχετε δημιουργήσει μία 
αναστάτωση η οποία επικρατεί έξω και η κατάσταση είναι απαράδεκτη. Συνεπώς η 
αντίληψη η δική μας διαφέρει πολύ από τη δική σας όπως είπα ως προς την άσκηση 
της κοινωνικής πολιτικής. Εμείς εκείνα τα οποία είναι υπέρ των επαγγελματιών 
μεμονωμένα …  Δεν λάβατε υπόψη σας το σύνολο των επαγγελματιών της Καλαμάτας 
τη ζημιά την οποία έχει υποστεί. Δεν λάβατε υπόψη σας ότι υπάρχουν άνθρωποι οι 
οποίοι όπως τονίσαμε στερούνται και αυτού του επιουσίου άρτου. Η πολιτική την 
οποία ασκείτε δεν είναι εκείνη  η οποία είναι συμβατή με τα συμφέροντα των δημοτών  
και με την πόλη.  

Ασφαλώς θα υπάρξει ο αντίλογος ότι ως προς τι μία Δημοτική Αρχή να ασκεί αυτή την 
πολιτική; Διότι, και σας εξηγήσαμε, αυτά μεν τα οποία εφέτος, τώρα, είπατε τα μέτρα, 
είναι νέα πυροτεχνήματα ενόψει του Τριωδίου και με αντιλαμβάνεσαι εσύ περισσότερο 
παντός άλλου. Του χρόνου πλέον επιφυλάσσεστε, έτσι πλέον επειδή θα είναι 
προεκλογική περίοδος να σφετεριστείτε την ψήφο του Καλαματιανού λαού και να 
κάνετε εκείνα τα οποία ποσά, να έχετε και από φέτος τα περισσεύματα σας και του 
χρόνου έτσι ώστε κατά τρόπον αθέμιτο να ανταγωνιστείτε τους αντιπάλους σας στις 
δημοτικές εκλογές.  

Ενόψει λοιπόν όλων αυτών και κυρίως των αντιδράσεων οι οποίες υπάρχουν, δεν έχετε 
λάβει υπόψη σας τις συνοικίες οι οποίες στενάζουν και όλων των προβλημάτων, εμείς 
επιφυλασσόμεθα το βράδυ να εκθέσουμε τις απόψεις μας, οι οποίες πάντως είναι 
αντίθετες από τις δικές σας διότι έχουμε δύο διαφορετικές φιλοσοφίες, είμαστε δύο 
διαφορετικοί κόσμοι οι οποίοι κατανοούν αλλιώς την κοινωνική πολιτική εσείς και 
αλλιώς υπέρ των ανθρώπων εμείς.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Ευχαριστούμε πολύ κ. Μπρεδήμα.  

 
Θα ήθελα να κάνω και δύο ερωτήσεις, δεν διέκοψα τον κ. Μπρεδήμα 
νόμισα ότι θα κάνει ερώτηση στην αρχή.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έκανε τοποθέτηση. 

 
 Έκανε τοποθέτηση, ναι.  
Εμείς θέλουμε να ρωτήσουμε εδώ με ποια κριτήρια, ενώ λέτε τη μείωση 

των τελών κοινοχρήστων χώρων, προφανώς για όλους, 10%, δεν λέτε κατά 20% π.χ. 
σε όλους, και πάτε μετά και λέτε από την οδό Φαρών ως την Ακρίτα θα εισπράξει ο 
Δήμος το 50%, από την οδό Ακρίτα έως τέρμα Ναυαρίνου το 25%. Με ποια κριτήρια 
κάνετε αυτό το διαχωρισμό;  

ΝΙΑΡΧΟΣ:  

ΝΙΑΡΧΟΣ: 
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Και βέβαια ανεξαρτήτου δηλαδή των επιχειρήσεων, αν θέλετε των δηλώσεων στην 
εφορία, του κύκλου εργασιών, της ιδιοκτησίας μικρής ή μεγάλης, κάνετε μία οριζόντια 
περικοπή των εισπράξεων του Δήμου αν θέλετε.  Να μας πείτε με ποια κριτήρια τα 
κάνατε αυτά και γιατί;  

Και εδώ που μιλάτε για τις δραστηριότητες, για αυτά που είπατε στα Κοιμητήρια, πάλι 
με ποια κριτήρια είπατε από τις έντεκα π.χ. εδώ παραγράφους που έχει, λέτε τη μία, πχ 
Α6 της  53/2011. Δηλαδή γιατί λέτε αυτά τα δύο και δεν λέτε 10% μείωση σε όλα όσα 
πληρώνουν εκεί πέρα αυτοί που θέλουν τέλος πάντων να κάνουν εκταφές ή άλλες 
δραστηριότητες κλπ.  

  
Να σας απαντήσουμε σ’ αυτά τα δύο ερωτήματα.  
Όσον αφορά το θέμα της… 
 
Κε Πρόεδρε επειδή έχω κάποιες ερωτήσεις, να την κάνω τώρα ή θέλετε 
να απαντήσετε τώρα και να τις κάνω μετά; 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα. 

 
Πρώτα θέλω να ρωτήσω: Επιμένετε να βάζετε τέλη στα Κοιμητήρια που 
είναι στις Δημοτικές Ενότητες στους πρώην Δήμους και στις Τοπικές 

Κοινότητες. Ποια ανταπόδοση έχει ο Δήμος σε αυτές τις περιοχές; Καμία, όμως 
επιμένετε να βάζετε τέλη. 

Θα ήθελα να ρωτήσω, αυτές τις 100 κάρτες που θα δώσετε με σειρά προτεραιότητας 
με μείωση 50 ευρώ είπατε; 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το κόστος είναι 50, η αγορά, η μείωση. 
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Ναι, η προτεραιότητα, πως θα δίνονται, οι 100 πρώτες είπατε με 50… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό σημαίνει κατά προτεραιότητα.        
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Αυτοί θα είναι οι πρώτοι … 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό δεν σημαίνει προτεραιότητα; 

 
Ναι εντάξει. Αυτοί δηλαδή, εντάξει είναι ένα θέμα. 

Και δεύτερο, στα ΤΑΞΙ που κάνετε αυτή τη μείωση, μιλάμε τώρα για μία 
μείωση 50 λεπτά του κάθε ταξιτζή το μήνα, για αυτή τη μείωση μιλάμε. Κάθε πιάτσα 
περίπου πληρώνει γύρω στα 70 – 80 ευρώ το χρόνο … 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είναι αυτό το ποσό, είναι 300. Να ενημερωθείτε δεν θέλετε; Είναι 300. 
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Τέλος πάντων μιλάμε για ένα ευρώ περίπου …  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Είναι 300. 

 
Γιατί δεν κάνετε τη μείωση αυτή και στα άλλα αντίστοιχα αυτοκίνητα τα 
δημοσίας χρήσεως όπως είναι τα φορτηγά στην αγορά και όπου αλλού 

υπάρχουν;  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:   

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  
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Λοιπόν όσον αφορά το τελευταίο, να ξεκινήσω απ’ αυτό, το βλέπουμε, 
εδώ είμαστε αν χρειαστεί και εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν να 

δούμε και για τα δημοσίας χρήσεως. 

Όσον αφορά την ελάφρυνση του 1 ευρώ των ΤΑΞΙ αν εσείς το θεωρείτε λίγο, ε ας 
ρωτήσουμε τους ταξιτζήδες αν το θεωρούν πολύ. Αυτό είναι προσωπικής σας γνώμη, 
σεβαστή βέβαια.   

Τώρα όσον αφορά το θέμα της ανταποδοτικότητας των τελών στα υπόλοιπα 
Κοιμητήρια, έχουν γίνει οι ανάλογες μελέτες και προβλέψεις και συμπεριλαμβάνεται 
νομίζω αν το είδατε και στον προϋπολογισμό, στο καινούριο πρόγραμμα,  έργα τα 
οποία θα γίνουν στα Κοιμητήρια των ημιαστικών περιοχών. 

Τώρα για την ερώτηση που κάνατε σχετικά με ποια λογική, με ποιο κριτήριο 
καταργήσαμε το τέλος εκταφής το είπα, ότι στις περιοχές των ημιαστικών Κοιμητηρίων 
δεν έχουμε ανθρώπους υπαλλήλους του Δήμου που κάνουν τις εκταφές ενώ στο 
κεντρικό Κοιμητήριο της πόλης υπάρχουν υπάλληλοι οι οποίοι κάνουν τις εκταφές. 

Όσον αφορά τώρα ποια είναι τα κριτήρια για τη μείωση των τελών στους 
επαγγελματίες της παραλιακής ζώνης, όσον αφορά το λιμάνι, τα καταστήματα του 
λιμανιού κυρίως εργάζονται όλο το χρόνο, παρόλα  αυτά αν κανείς το δει με μια 
λογική, το μισό χρόνο οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν, οι άνθρωποι παρότι τα 
καθίσματά του εκεί βρίσκονται, δουλεύουν τα σαββατοκύριακα των ημερών που είναι 
καλές όλο το χρόνο και σκεφτήκαμε ότι αυτό είναι πιο δίκαιο γιατί αρχικά είχε 
επιβληθεί και στους 12 μήνες. Για τα δε υπόλοιπα καταστήματα από την Ακρίτα μέχρι 
τέρμα Ναυαρίνου το 90%, δεν ξέρω αν είναι και το 95% των καταστημάτων τα οποία 
ούτε καν ανοίγουν τους χειμερινούς μήνες, κλείνουν, οπότε οι 3 μήνες είναι οι μήνες οι 
οποίοι εργάζονται τα καταστήματα αυτά και έχουν έσοδα. 

Αυτά ήταν τα κριτήρια και αυτό ήταν το σκεπτικό.  
 
Να απαντήσω σε αυτά που είπε ο κ. Μπρεδήμας σε 2-3 σημεία αν και ομολογώ ότι 
ήταν πολύ γλαφυρή η εισήγησή του και το δελτίο τύπου το οποίο έδωσε, με τα 
πυροτεχνήματα. 

Όσον αφορά για το χρόνο τον οποίο δεν σας εδόθη, χρόνο είχατε αρκετό δώσατε και 
δημοσίευμα στις εφημερίδες, οπότε μπορέσατε και το μελετήσατε και απαντήσατε. 

Όσον αφορά για τα τέλη των περιοχών Άρι, Θουρία, Αρφαρά δεν τα έχουμε επιβάλει 
εμείς, ο νόμος τα επιβάλει. Αν ο νόμος μας δώσει τη δυνατότητα να τα διαγράψουμε 
και ιδιαίτερα όσον αφορά τα πρόστιμα, από εμάς υπάρχει αυτή η πρόθεση.  

 
Κάνετε κάποιο λάθος. Υπάρχει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
αυτού, υπάρχει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που είμαστε 

κατά. 
 
Υπάρχει απόφαση η οποία εφαρμόζει το νόμο.  

Τώρα είναι αλήθεια η συνεχής αναφορά για προεκλογική περίοδο μου 
κάνει εντύπωση, διακρίνω μία αγωνία, είμαστε 2 χρόνια ίσως και 2 ½ πριν τις εκλογές, 
διακρίνω μία αγωνία. Αγωνιάτε γιατί, φοβάστε κάτι; Στη λογική αυτή … Και ο Τύπος 
κάτι παρόμοιο ανέφερε προ ημερών, ότι είναι προεκλογικές εξαγγελίες. Δηλαδή εάν 2 – 
2 ½ χρόνια  μια Δημοτική Αρχή δεν νομιμοποιείται να κάνει πράξεις, ενέργειες, να 
κάνει έργα, να μειώσει τέλη φοβούμενη ότι θα την κατηγορήσουν ότι κάνει 
προεκλογική εκστρατεία, 2 – 2 ½ χρόνια πριν, τότε δεν θα πρέπει να γίνει τίποτα, 
συνεπώς στη λογική αυτή  αν γράφονται και λέγονται από πλευράς ορισμένων αυτά τα 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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πράγματα δεν καταλαβαίνω πως μπορεί να εξυπηρετείται έτσι ο δημότης της πόλης 
μας και αν έχει να ωφεληθεί η πόλη με έργα και μειώσεις τελών. Δεν την καταλαβαίνω 
αυτή τη λογική, 2 -2 ½ χρόνια πριν να μιλάμε για προεκλογικές εξαγγελίες. Θα πρέπει 
δηλαδή εμείς αν παρακολουθήσουμε αυτή τη λογική, να μην κάνουμε τίποτε να μην 
θεωρηθεί ότι προεκλογική εξαγγελία. Δηλαδή έτσι νομίζετε ότι υπηρετείτε καλλίτερα τα 
συμφέροντα των δημοτών μας; Εγώ νομίζω ότι δεν υπηρετούνται, η άποψή μου 
βέβαια.  

Και άλλα πολλά, ίσως θα τα πούμε αργότερα.  

 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Μία κουβέντα μόνο κ. Πρόεδρε, ένα λεπτό, αν τελειώσατε. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγγνώμη, το λόγο έχει …  
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Να απαντήσω … 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μιλήσατε, μα υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι.  
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Ναι αλλά να σας απαντήσω επ΄ αυτού.  Για ένα λεπτό. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, να σας το δώσω, παρακαλώ.  

 
Είναι δεδομένο, δεν είναι σωστά τα επιχειρήματα που παραθέσατε 
κατά την άποψή μας για το εξής, διότι επισήμως ο Δήμαρχος δήλωσε 

ότι δεν θα προβεί σε καμία απολύτως, προσέξτε, σε καμία μείωση και μετά τις 
παρεμβάσεις τις δικές μας και τις προτάσεις εξαναγκάστηκε να αρχίσει να κάνει αυτά τα 
ημίμετρα, αυτό θέλαμε να σας τονίσουμε. 

 
Σε αυτό έχετε λάθος διότι οι προτάσεις σας οι οποίες κάνατε, εμείς όλα 
τα ακούμε να ξέρετε, απλά έπρεπε προηγούμενα να ολοκληρωθεί η 

μελέτη του προϋπολογισμού και να εκτιμήσουμε μαζί με τους υπηρεσιακούς 
παράγοντες στη Διεύθυνση, τι δυνατότητες έχουμε να κάνουμε. Αυτό και μόνο κάναμε  
τίποτε άλλο. 

Παρακαλώ, κ. Ηλιόπουλε.  

  
Και εγώ θέλω να σχολιάσω κάποια πράγματα τα οποία ειπώθηκαν. 
Ειπώθηκε ότι ο Δήμος θα έχει …….. 

 
Φωνή: ….δεν ακούγεται 
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Τοποθέτηση, τοποθέτηση κάνω …………. (διακοπή στην εγγραφή)  

 
Πρώτον δεν βλέπω καμία μείωση στα χωριά όπου έχουν επιβληθεί, τα 
θυμάται ο κ. Μπούχαλης, κάποια τέλη χρήσης εξωτερικών χώρων για τα 

καφενεία, τα μικρά αυτά καφενεδάκια που είχε πει τότε ο κ. Μπούχαλης, αν 
θυμόσαστε πέρυσι  που το συζητούσαμε, ότι τα ποσά είναι μικρά, είναι αμελητέα, δεν 
πρόκειται να τους κυνηγήσουμε. Ευκαιρία είναι τώρα λοιπόν που κάνετε μειώσεις και 
υπάρχει η δυνατότητα αφού έτσι κι αλλιώς δεν θα τα εισπράξετε, κάντε 90% μείωση 
λοιπόν, είναι εύκολο. Να τους απαλλάξετε δεν λέω 100% γιατί δεν μπορεί να τους 
απαλλάξετε τελείως, το καταλαβαίνω, πιθανόν να υπάρχει και νομικό κώλυμα, κάντε 
όμως μία μείωση 90% … 

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:   

ΦΩΤΕΑΣ:  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αντίκειται στην αρχή της ισονομίας όμως αυτό, θα υπάρχει … 
 
ΦΩΤΕΑΣ: ¨Αρχή της ισονομίας¨ γι΄ αυτό σας είπα κάντε 90% … 
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: ….(δεν ακούγεται) 

 
Κε Μπρεδήμα σας παρακαλώ, δεν είμαι μέλος του συνδυασμού σας, 
αφήστε με να μιλήσω. 

¨Αρχή της ισονομίας¨, μην το επικαλείστε διότι ήδη την καταστρατηγείτε μόνοι σας 
χωρίζοντας σε φέτες τη Ναυαρίνου, και εκεί την καταστρατηγείτε λοιπόν. Αφήστε με 
να τελειώσω λοιπόν.  
Δεύτερον, θα ήθελα να μου πείτε, το κριτήριο που βάλατε για τους επαγγελματίες της 
περιοχής του λιμανιού που έχουν  πρόβλημα με τους χειμερινούς μήνες και σωστά το 
λέτε, γιατί δεν το κοιτάζετε και με άλλους επαγγελματίες που έχουν παρόμοια 
προβλήματα; Π.χ. τους επαγγελματίες της μαρίνας ή τους επαγγελματίες της πλατείας 
Όθωνος ή κάποιους επαγγελματίες που εν πάση περιπτώσει τους χειμερινούς μήνες δεν 
μπορούνε να έχουνε χρήση εξωτερικών χώρων.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το έχουμε μελετήσει, υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες.  

 
Αφήστε με να τελειώσω, τα λέτε όλα μαζί να είμαστε πλήρεις. 

Άρα θέτω τρία ερωτήματα, θέλω να μου πείτε και μην μου πείτε ¨αρχή της 
ισονομίας¨ γιατί σας απαντώ ότι ήδη μόνοι σας το καταστρατηγήσατε.      

  
Νομίζω ότι όσον αφορά, θα ξεκινήσω από το τελευταίο, για το θέμα 
μαρίνα και Όθωνος υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες, το έχουμε κοιτάξει 

το θέμα δεν είναι ότι το έχουμε αγνοήσει, υπάρχουν όμως ιδιαιτερότητες. 

Όσον αφορά τώρα για το θέμα των τελών κοινοχρήστων χώρων για τα χωριά που 
αναφέρεστε, φυσικά και εκεί μειώνεται το 10%, είπαμε ότι είναι σε όλους το ίδιος. 
 
ΦΩΤΕΑΣ: ….. (δεν ακούγεται) 

 
Ακούστε λίγο, να πω κάτι. Εγώ είμαι της άποψης, δεν είναι ότι δεν 
διαπραγματευόμαστε …. 

 
ΦΩΤΕΑΣ: Μπράβο σας. 

 
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.   
Όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν και οι προϋποθέσεις εδώ είμαστε να τα 

δούμε πάλι.  
 
Ο κ. Μπούχαλης που έχει άποψη, θα μπορούσε να σας πει ότι είναι αστεία 
τα ποσά.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Ναι, εντάξει.  

 
Επειδή ειπώθηκαν κάποιες ανακρίβειες και νομίζω ότι δεν πρέπει να 
δημιουργούνται εσφαλμένες εντυπώσεις, πρέπει να διευκρινίσουμε 

κάποια πράγματα. 

ΦΩΤΕΑΣ: 

ΦΩΤΕΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΩΤΕΑΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  
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Λέτε, για την αντιπολίτευση μιλάω, ότι ο Δήμος θα έχει αυξημένα έσοδα γιατί θα ‘ρθει 
το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Θα ‘ρθουν αυτά τα χρήματα αλλά όχι στο ταμείο του 
Δήμου, θα ‘ρθουν στο ταμείο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, το οποίο είναι ένα 
αυτοτελές νομικό πρόσωπο, και τα χρήματα αυτά που θα ‘ρθουν θα είναι για τα 
λειτουργικά του έξοδα, τη μισθοδοσία των υπαλλήλων και γενικά τα ευρύτερα 
λειτουργικά έξοδα. Οι 4 υπάλληλοι δηλαδή που έχει το Λιμενικό Ταμείο αυτή τη 
στιγμή, θα ‘ρθουν στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας. 
Ξέρετε πόσα έχει το κρατικό αυτή τη στιγμή με τα έσοδα από Κυπαρισσία, Πύλο και  
Καλαμάτα; 200.000 €. Αυτά είναι αυτή τη στιγμή στο Ταμείο … 
 
Φωνή:  ….. (δεν ακούγεται) 

 
Μπορεί να είναι και λίγο παραπάνω αλλά είναι μαζί και η Κυπαρισσία 
και η Πύλος και η Καλαμάτα. Σκεφτείτε λοιπόν ότι όταν έρθει μόνη 

της η Καλαμάτα ότι θα είναι μειωμένα. Και αυτά επαναλαμβάνω πάνε μόνο στο 
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, δεν πάνε στο ταμείο του Δήμου. Επειδή θεωρήθηκε ότι θα 
αυξηθούν τα έσοδα του Δήμου. Όχι.  

Το δεύτερο, μια μικρή αναφορά κάνω θα σας το αναλύσει ο Δημήτρης, αυτό το οποίο 
λέτε κ. Μπρεδήμα για τα 6.000.000 € είναι απολύτως εσφαλμένο. Μάλλον δεν έχετε 
καταλάβει τι εννοούσε ο Δήμαρχος. Είναι το ταμειακό υπόλοιπο στις 31/12. Πατάμε το 
κομπιούτερ στις 31/12 και μας δείχνει τι λεφτά έχουμε στο ταμείο, την επόμενη μπορεί 
να μην έχουμε τίποτα  

Το τρίτο που θέλω να σχολιάσω είναι το εξής, έρχεται η Δημοτική Αρχή και κάνει μία 
πρόταση για τη μείωση των δημοτικών τελών. Κατόπιν μελέτης και εισήγησης της 
υπηρεσίας. Εσείς λέτε ότι οι μειώσεις εν πάση περιπτώσει δεν είναι δίκαιες και να 
προχωρήσουμε σε ακόμη περισσότερες μειώσεις. Έχετε να προτείνετε κάτι 
συγκεκριμένο και στο ποσοστό των μειώσεων αλλά και να μας πείτε από που θα 
καλυφθεί το έλλειμμα το οποίο θα δημιουργηθεί στο ταμείο του Δήμου;  

 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Αν μας διαθέσετε ορισμένους από τους υπαλλήλους σας, θα σας το πω. 

 
Θα μας απαντήσετε.  

Το να πετάμε μία πρόταση και να λέμε ¨όχι δεν είναι δίκαιες οι 
μειώσεις που κάνετε και πρέπει να κάνετε ακόμη περισσότερες¨, είναι ένα 
πυροτέχνημα γνωστό, να μας πείτε όμως ακριβώς πως θα καλυφθεί αυτό το έλλειμμα. 
Και γιατί σας το λέω αυτό; Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι με το μεσοπρόθεσμο τα 
πράγματα γίνανε ακόμη σφικτότερα, οι προϋπολογισμοί θα πρέπει να είναι αξιόπιστοι, 
οι προϋπολογισμοί θα πρέπει να είναι ειλικρινείς. Όποιος δεν τηρήσει τα 
χρονοδιαγράμματα και τις αντιστοιχίες που πρέπει να υπάρχουν στα έσοδα και τα 
έξοδα, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι από το 2ο εξάμηνο  έχει παρατηρητήριο και 
επίτροπο. 

Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν και κλείνοντας λέω το εξής, εσείς θεωρείτε ότι ο Δήμος, ο 
κάθε Δήμος όχι μόνο ο Δήμος Καλαμάτας, δε θέλει να μειώσει ακόμη περισσότερο σε 
μια τέτοια περίοδο τα τέλη για τους δημότες; Θεωρείτε ότι τους εκδικείται; Δεν 
νομίζετε ότι εμείς θα θέλαμε να το κάνουμε ακόμη περισσότερο;  

Το 2011, σας το είχα πει και στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δήμος είχε ΚΑΠ  1.200.000 €  
έρχεται το 2013 και οι ΚΑΠ είναι 650.000 €, λιγότεροι, κ. Φαββατά, και από τους 
Καποδιστριακούς. Όταν παίρναμε τους ΚΑΠ επί Καποδιστρικών Δήμων, λιγότερους 
παίρνουμε τώρα. 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  
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Είναι λοιπόν πάρα πολύ εύκολο και να φαίνεσαι large στον κόσμο και να λες όταν δεν 
κάνει μειώσεις η Δημοτική Αρχή, ¨κάνε μειώσεις¨ και όταν τις κάνει τις μειώσεις η 
Δημοτική Αρχή να γίνεσαι ακόμη περισσότερο αρεστός και να λες ¨όχι αυτές τις 
μειώσεις, ακόμη περισσότερο¨.  Είναι πολύ εύκολο.  

 
Ευχαριστώ κ. Ηλιόπουλε. 
Να μιλήσει ο κ. Νιάρχος;  

 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Επειδή ανεφέρθη… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ, βοηθήστε λίγο. Θα μιλήσετε. 
 
ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: Κύριε Μπρεδήμα, θα τοποθετηθώ και εγώ  και μετά απαντάτε … 
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Καλά.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα μιλήσετε, θα μιλήσετε, θα έχετε χρόνο όσο θέλετε, μην ανησυχείτε.  

 
Θα ήθελα και εγώ να ξεκαθαρίσω αυτό που είπε και συνάδελφος ο 
Θανάσης για το ταμειακό υπόλοιπο.  

Το ταμειακό υπόλοιπο σε καμία περίπτωση δεν είναι πλεόνασμα και πρέπει να το 
καταλάβετε όλοι σας αυτό. Το πλεόνασμα θα το δούμε όταν κάνουμε τον ισολογισμό 
μας, καλό Σεπτέμβρη του ΄13. Το ταμειακό υπόλοιπο λοιπόν αποτελείται από χρήματα 
τα οποία είναι οι 2 μισθοί του προσωπικού, πάνω από 2.000.000, που κρατούνται 
μέσα, είναι χρήματα από ΣΑΤΑ που δεν έχουν διατεθεί, είναι χρήματα από ΕΣΠΑ και 
από άλλα προγράμματα, δηλαδή ουσιαστικά όλα αυτά τα χρήματα εκεί υπάρχουν για 
κάποιο σκοπό, λίγο είναι το ποσό από αυτά που μπορούν να διατεθούν για ιδίους 
πόρους  και για να καλύψουν προμηθευτές, δηλαδή δεν ανήκουν σε μία κατηγορία 
δηλαδή μία ΣΑΤΑ ή ΕΣΠΑ.   

Να μιλήσω για κάτι άλλο.  

Εμείς τώρα σαν Δημοτική Αρχή ερχόμαστε για να κάνουμε μία μείωση στους 
επαγγελματίες. Όταν ξεκίνησε αυτή η διαδικασία για να εισπράξουμε από τους 
επαγγελματίες που δεν πλήρωναν μέχρι πρότινος στο Δήμο Καλαμάτας και εδικά με 
ένα σκληρό μέτρο το οποίο ήτανε το μέτρο της απόσυρσης των τραπεζοκαθισμάτων, 
είχαμε πει τότε γιατί το κάνουμε όλο αυτό, γιατί θέλαμε πραγματικά να πληρώνουν 
αυτοί που πρέπει να πληρώνουν και αν το μέτρο πήγαινε καλά να μπορούσαν να 
ωφεληθούν όλοι και να ωφεληθούν ιδιαίτερα αυτοί που ήτανε καλοπληρωτές μέχρι 
σήμερα.  Η Δημοτική Αρχή λοιπόν, η οποία πάντα έχει συνέχεια, συνέχεια είμαστε, μία 
Δημοτική ομάδα είμαστε, βλέποντας λοιπόν ότι αυτό το μέτρο έπιασε, όπως και να το 
κάνουμε ήταν επιτυχημένο, ερχόμαστε τώρα και κάνουμε μία πρώτη μείωση στους 
επαγγελματίες τους οποίους καταλαβαίνουμε ότι έχουν περάσει πάρα πολλά αυτή τη 
διετία, ειδικά την τελευταία διετία.   

Για τα ανταποδοτικά τέλη. Θα θέλαμε να κάνουμε μείωση και στα ανταποδοτικά τέλη, 
γιατί οι κοινόχρηστοι χώροι δεν είναι ανταποδοτικά τέλη, στα ανταποδοτικά τέλη όμως 
γνωρίζετε, ότι ειδικά με το άγος της διαχείρισης των απορριμμάτων, μια διαχείριση που 
μας επιβαρύνει 2.500.000 € τουλάχιστον ετησίως, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα.  Η 
τρύπα στη διαχείριση των απορριμμάτων και εκεί ήταν το μεγάλο πρόβλημα για να 
κλείσει ο προϋπολογισμός μας, υπερβαίνει τα 2.000.000. Προσπαθήσαμε με χίλιους 
τρόπους να κλείσουμε αυτή την ψαλίδα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ:  
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Οπότε λοιπόν, σε καμία περίπτωση και λόγω και αυτού που είπε και ο Θανάσης, της 
επιτήρησης, ο προϋπολογισμός ο οποίος ανά τρίμηνο θα ελέγχεται και δεν θα πρέπει 
να έχει απόκλιση παραπάνω από 10%. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι ρίσκο μπορούμε να 
πάρουμε, να εκτροχιαστεί ο προϋπολογισμός του Δήμου Καλαμάτας, και να πάμε 
αυτόματα σε δεκαπλασιασμό των δημοτικών τελών και ειδικά του ΤΑΠ. Δηλαδή 
καταλαβαίνετε ένα σπίτι που πληρώνει 50 € το χρόνο, να κληθεί εν μία νυκτί  να 
πληρώσει 500 €. Γι’ αυτό λοιπόν χωρίς λαϊκισμούς, χωρίς οτιδήποτε από αυτά  που 
λέτε εσείς, πρέπει στοχευμένα και με πάρα πολύ προσοχή να προσέξουμε τα τέλη, 
ειδικά τα τέλη καθαριότητας, τα οποία πρέπει να σας πω ότι ο Δήμος Καλαμάτας είναι 
από τους Δήμους με τα χαμηλότερα τέλη πανελλαδικώς, ειδικά στα τέλη των 
καταστημάτων. Να μην ξεχνάτε ότι στη Θουρία, που ήταν και ο κ. Φαββατάς 
Αντιδήμαρχος, εμείς κάναμε μειώσεις. Η Θουρία είχε ακριβότερα τέλη από το Δήμο 
Καλαμάτας. Οπότε λοιπόν με ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να το αντιμετωπίσουμε το θέμα 
και εσείς και εμείς  γιατί όπως ξαναείπα αλίμονό μας αν εκτροχιαστεί ο προϋπολογισμό 
του 2013 για το Δήμου Καλαμάτας.  

 
Ευχαριστώ κ. Μπούχαλη.   
Ο κ. Νιάρχος. 

 
Ναι κ. Πρόεδρε, θα ήθελα πρώτα να κάνω μια παρατήρηση σε αυτό που 
είπε ο κ. Ηλιόπουλος πριν, γιατί ο κ. Δήμαρχος επανειλημμένα στα 

Δημοτικά Συμβούλια μας έχει τρελάνει για τους αγώνες που κάνει η Δημοτική Αρχή για 
να αναπτυχθεί το Λιμενικό Ταμείο στην Καλαμάτα ¨και αυτό θα είναι το οξυγόνο για 
την πόλη¨ ότι ¨θα έχει έσοδα η πόλη¨ και διάφορα άλλα  πομπώδη. Τώρα ήρθε ο κ. 
Αντιδήμαρχος και λέει, ποια έσοδα; λέει, 200.000 είναι τα έσοδα και τα έξοδα είναι 
περισσότερα με τους υπαλλήλους, και το ένα και το άλλο.  
Μας λέει τη μισή αλήθεια ο κ. Αντιδήμαρχος.     
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Σας είπα τι έχει το Ταμείο τώρα, τώρα σας είπα.  
 
ΝΙΑΡΧΟΣ: Μπορείς να τοποθετηθείς μετά και να πεις ότι … 
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Σας βοηθάω.  

 
Άρα θα υπάρχουνε ή δεν θα υπάρχουνε; Θα υπάρχουν έσοδα ή δεν θα 
υπάρχουν;  

 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: …… (δεν ακούγεται) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Νιάρχο συνεχίστε, συνεχίστε, μην κάνετε διάλογο. 

 
Εντάξει, γι’ αυτό ρωτάω, ρωτάω και εγώ θα υπάρχουν έσοδα ή δεν θα 
υπάρχουν, για να κανονίσουμε πως θα τοποθετηθούμε επί του 

προϋπολογισμού.  
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: …. (δεν ακούγεται) 
 
ΝΙΑΡΧΟΣ: Δεν θέλω βοήθεια.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ηλιόπουλε απαντήστε μετά. 
 
ΝΙΑΡΧΟΣ: Να μην με διακόπτεις θέλω, δεν θέλω βοήθεια. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΝΙΑΡΧΟΣ:  

ΝΙΑΡΧΟΣ:  

ΝΙΑΡΧΟΣ:  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφήστε να ολοκληρώσει κ. Ηλιόπουλε. Συνεχίστε κ. Νιάρχο.    

 
Να αναφερθούμε σε ένα – δύο ζητηματάκια της επικαιρότητας που έχουν 
άμεση σχέση και με τα δημοτικά τέλη, με τους φόρους κλπ. 

Αν ακούσατε και σήμερα οι τηλεοράσεις, τα ραδιόφωνα, όλα λένε μία ανακοίνωση της 
Ένωσης Εμπόρων όπου μιλάνε ότι τα μισά νοικοκυριά επιβιώνουν με μια σύνταξη, 
αυτό δείχνει και στο μέλλον τι θα γίνει που θα πάψει να υπάρχει αυτή η σύνταξη, ότι 7 
στους 10 πολίτες έχουν ακόμα και στα τρόφιμα μειώσει τις δαπάνες τους, 7 στους 10 
δεν πληρώνουν τους λογαριασμούς και την εφορία. Ψάχνουν την αιτία με αφορμή το 
γεγονός ότι λιγότεροι πελάτες μπαίνουν στα μαγαζιά τους και λιγότερο αγοράζουν.  

Η αιτία όμως βρίσκεται στην ίδια την οικονομία της αγοράς, στην αποκατάστασης της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρηματικών ομίλων που θέλει να κάνει η κυβέρνηση, 
στην πολιτική της κυβέρνησης, η αιτία βρίσκεται στο ότι αυτοί που κατέχουν τα μέσα 
παραγωγής σκληραίνουν τη στάση τους απέναντι σε αυτούς που με την εργασίας τους 
κινούν τα μέσα παραγωγής, αυτό είναι το αποτέλεσμα της σκληρής λιτότητας. Και αν 
θέλετε, από την άλλη μεριά υπήρχε και μια ανακοίνωση του Γραμματέα του ΝΑΤΟ που 
δεν είδε και πολύ το φως της δημοσιότητας, προχθές έγινε, που λέει ότι η Ελλάδα σε 
ποσοστό του ΑΕΠ είναι η δεύτερη χώρα μετά την Αμερική στις δαπάνες, όχι αμυντικές 
δαπάνες, στις δαπάνες για το ΝΑΤΟ, 2,1 του ΑΕΠ, τα δύο τελευταία χρόνια 8,5 
δισεκατομμύρια. Να δούμε την πολιτική … 

 
Κύριε Νιάρχο δεν θέλω να σας διακόψω, με φέρνετε σε πολύ δύσκολη 
θέση. 

 
Ε να μη με διακόψετε, αφού δεν θέλετε γιατί κάνετε κάτι που δεν θέλετε. 
Σας αναγκάζει κανένας;  

 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Πείτε μας και για …. (δεν ακούγεται) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πραγματικά και κουράζει το Σώμα και είστε εκτός.  
 
ΝΙΑΡΧΟΣ: Θα σας πω και για … 

 
Δηλαδή αν κάνετε τέτοια εισαγωγή, φανταστείτε στο κυρίως θέμα τι θα 
κάνετε.    

 
ΝΙΑΡΧΟΣ: Εντάξει … 
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Θα μας πουν ….. (δεν ακούγεται) 
 
ΝΙΑΡΧΟΣ: Θα σας πω, θα σας πω, θα σας πω και για τον κ. Στουρνάρα.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να τοποθετηθείτε, να εκφράστε τις απόψεις σας αλλά …   

 
Διαδικαστικά, έχω την άποψη ότι εσείς είστε ο Πρόεδρος και βλέπω 
τρεις Προέδρους. Νομίζω ότι είστε αξιότατος και δεν έχετε ανάγκη για 

να… 
 
Ευχαριστώ πάρα πολύ κ. Μπρεδήμα, ευχαριστώ για τη στήριξη που μου 
έχετε, αλλά οι συνάδελφοι, είμαστε στην ίδια πλευρά δεν υπάρχει θέμα.   

ΝΙΑΡΧΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΝΙΑΡΧΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Θα σας πω και για τον κ. Στουρνάρα που είπε χθες, μην ανησυχείτε, λέει, 
έχετε δεν έχετε εμείς ότι παίρναμε θα σας τα παίρνουμε. Αυτό είπε 

ακριβώς, δεν ξέρω αν το ακούσατε.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να τοποθετηθείτε στο θέμα; 
 
ΝΙΑΡΧΟΣ: Θα τοποθετηθώ, βεβαίως και θα τοποθετηθώ.      
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ακόμα δεν έχετε ξεκινήσει, γιατί δεν σας έχουμε ακούσει.  
 
ΝΙΑΡΧΟΣ: Μην βιάζεσαι, θα τοποθετηθώ. 

 
Δεν βιάζομαι απλώς  κουράζετε το Σώμα επαναλαμβάνω. Εγώ έχω 
υπομονή, μέχρι τις 4:00 θα είμαι εδώ.  

 
ΝΙΑΡΧΟΣ: Θα είχα τελειώσει τώρα, αν δεν με διακόπτατε θα είχα τελειώσει.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν το βλέπω.  

 
Δεν το βλέπεις, επειδή δεν το βλέπεις ας το συζητήσουμε τότε.  

Στην Οικονομική Επιτροπή η παρουσία μας, εντάξει και δεν είναι τώρα, 
έχουν γίνει συνεδριάσεις τώρα ένα - δύο χρόνια, μήπως σας τρώμε το χρόνο … 

 
Μη μου πείτε ότι πρέπει να καλύψετε των δύο χρόνων την απουσία σας 
σήμερα;  Αν το κάνετε αυτό τότε… 

 
Όταν μου δώσετε το λόγο, να συνεχίσω.  
Να συνεχίσω. 

Λοιπόν είναι μία πολιτική που οδηγεί στην εξαθλίωση του λαού και αυτή η πολιτική δεν 
μπορεί να έχει τη συναίνεση του λαού, θα έχει την αντίδραση του λαού, άρα θα πρέπει 
να επιβληθεί αυτή η πολιτική και άρα θα οδηγήσει σε περισσότερο αυταρχικά μέτρα 
που τα βλέπουμε καθημερινά, επιστράτευση, ο κ. Βορίδης θυμήθηκε τις καταβολές 
τους και μιλάει, - για να δούμε πως παίρνονται οι αποφάσεις για απεργίες, θα πρέπει να 
δούμε πως παίρνονται, να τις καταργήσουμε και τις απεργίες και βέβαια θα οδηγήσει 
και σε άλλες, αστυνομικές και πολλές άλλες μεθόδους τις οποίες τις γνωρίζουμε.  

Και έχουμε από την άλλη μεριά, να πάμε τώρα και στη συζήτηση για τα δημοτικά τέλη. 
Από την άλλη μεριά έχουμε μία Δημοτική Αρχή, η οποία στα λόγια λέει ¨είμαι ενάντια 
στον Καλλικράτη¨. Στα λόγια ίσως να λέει ότι ¨είμαι ενάντια και στο μνημόνιο, αλλά 
υποστηρίζω την κυβέρνηση, υποστηρίζω αυτή την πολιτική που επιβάλει το μνημόνιο¨. 
Στα λόγια είναι και με τους πολίτες και λέει ¨να μην πληρώνουνε τίποτα και εμείς αυτό 
θέλουμε να μην πληρώνουν τίποτα οι εργαζόμενοι να μην πληρώνει τίποτα ο λαός 
αλλά δεν γίνεται¨.  Γιατί δεν γίνεται; Γιατί εφαρμόζεται μία πολιτική, μια πολιτική που 
θεοποιεί το κέρδος, που παίρνει από τους λίγους και τα δίνει στους πολλούς. Γι’ αυτό. 
Και εμείς δεν είμαστε με τα λόγια της Δημοτικής Αρχής, με την πράξη της Δημοτικής 
Αρχής και η πράξη της Δημοτικής Αρχής αυτή είναι, να υποστηρίζει αυτή την πολιτική. 
Άρα … 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Νιάρχο.  
 

ΝΙΑΡΧΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΝΙΑΡΧΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΝΙΑΡΧΟΣ:  
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ΝΙΑΡΧΟΣ: Δεν τελείωσα.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν τελειώσατε; Το καταλάβαμε το …  

 
Μην βιάζεστε, θα με ευχαριστήσετε στο τέλος. 

Και ερχόμαστε και λέμε ότι εμείς κάναμε συγκεκριμένες προτάσεις και για 
το σήμερα, δεν λέμε για το τι μπορεί να κάνουνε οι εργαζόμενοι αύριο και μεθαύριο 
που πρέπει να αντιδράσουν και θα πρέπει στις 20 Φλεβάρη να είναι όλοι στους 
δρόμους για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και για όλα τα προβλήματα που τους 
καίνε. Και κάναμε, μέσα στο 2011 την κάναμε την πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο 
και την επαναφέρουμε, την πρόταση αυτή, και προτείνουμε στη συγκεκριμένη 
περίπτωση, αν θέλετε να ‘ρθούμε στο συγκεκριμένο: 
- Την άμεση κατάργηση των τελών για τους ανέργους, τους προσωρινά 

απασχολούμενους, τους χαμηλόμισθους, τους συνταξιούχους, τους 
αυτοαπασχολούμενους και τους φτωχούς αγρότες που έχουν μηνιαίο εισόδημα 
κάτω των 1.000 €,  

- Την άμεση κατάργηση των τελών στους κοινωνικούς φορείς πχ. ερασιτεχνικούς 
συλλόγους, σωματεία κλπ. Εδώ και οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου (σχολικές 
επιτροπές), πληρώνουν ΦΠΑ, πληρώνουν το νερό, πληρώνουν το ρεύμα, 
πληρώνουν τα χαράτσια, όλα αυτά, και απαξιώνονται οι κοινωνικές υπηρεσίες και θα 
το δούμε αυτό και μέσα από τον προϋπολογισμό που θα φέρετε τη Δευτέρα, για να 
απαξιωθούν στην πράξη και να οδηγηθούν στους ιδιώτες. Αυτό κάνετε σαν 
Δημοτική Αρχή, δεν κάνετε τίποτε άλλο.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Την πρόταση που έχετε να καταθέσετε.  

 
Λοιπόν την πρόταση.  
- Τη μείωση των τελών κατά 50% για τους υπόλοιπους μισθωτούς και 

αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες και αγρότες.  
- Αντίστοιχη μείωση και απαλλαγή να ισχύσει  στα τιμολόγια της ΔΕΥΑΚ.  
- Την αύξηση των τελών για τις μεγάλες επιχειρήσεις που δρουν στα όρια του Δήμου 

Καλαμάτας.  
- Την αύξηση των τελών για τα νυχτερινά κέντρα, τα μεγάλα ξενοδοχεία, τους 

εμπορικούς ομίλους και αλυσίδες, τις τράπεζες, τα εργοστάσια κλπ.  

Να διεκδικηθεί από το Δήμο, κάτι που δεν το κάνει ο Δήμος και δεν έχουμε αυταπάτες  
ότι θα το κάνει, εμείς τους εργαζόμενους και τους άνεργους που σήμερα είναι 
περισσότεροι από τους εργαζόμενους καλούμε να αγωνιστούν γι’  αυτό… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε κ. Νιάρχο.  

 
… και να συμπαραταχθούν με όλα τα αιτήματα που βάζει και το λαϊκό και 
το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα για την ανεργία, για το επίδομα στην 

ανεργία, για όλα αυτά τα ζητήματα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα αυτά είναι προτάσεις για τα δημοτικά τέλη! 
 
ΝΙΑΡΧΟΣ: Έχουμε την πρόταση … 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλετε να την καταθέσετε στη Γραμματεία;  
 
ΝΙΑΡΧΟΣ: … θα την καταθέσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και αυτή θα ψηφίσουμε. 

ΝΙΑΡΧΟΣ:  

ΝΙΑΡΧΟΣ:  

ΝΙΑΡΧΟΣ:  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλετε και στην γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής;  
 
ΝΙΑΡΧΟΣ: Και στη γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής. 

 
Ευχαρίστως.  
Άρα λοιπόν  την εισήγηση την καταψηφίζετε, τη δική μας; 

 
ΝΙΑΡΧΟΣ: Εμείς θα ψηφίσουμε ¨παρών¨ και θα ψηφίσουμε τη δική μας πρόταση.  

 
Παρών.  
Έχουμε κάτι άλλο;  
 
Κύριε Πρόεδρε εμείς δεν είμαστε κατά των μειώσεων, απλώς 
πιστεύουμε ότι μειώσεις  δεν γίνονται με κριτήρια που αναλογούν… 

Είπαμε ένα παράδειγμα, μειώνεται στους ταξιτζήδες, είμαστε υπέρ της μείωσης, δεν 
μειώνεται στα φορτηγά. 

Από εκεί και μετά οι συνθήκες είναι τέτοιες, έχει γίνει πάνω από 40% μείωση των 
μισθών, έχει γίνει μείωση στα απορρίμματα, έχει γίνει μείωση παντού, γι’ αυτό εμείς 
εδώ και 2 μήνες, 3, επιμέναμε να γίνουνε μειώσεις στα τέλη καθαριότητας και στα τέλη  
κοινόχρηστων χώρων.  

Όσον αφορά τις πρώην Δημοτικές Ενότητες, όταν υπήρχανε οι πρώην Δήμου υπήρχε 
ανταπόδοση, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου. Να σας πω για παράδειγμα 
ότι απορριμματοφόρο στο Τοπικό Διαμέρισμα της Πολιανής ανεβαίνει μια φορά το 
δίμηνο περίπου. Δεν μπορεί να έχει την ίδια μεταχείριση με έναν δημότη της 
Καλαμάτας. Από εκεί και μετά  και την προηγούμενη φορά που ήταν ο κ. Μπούχαλης 
Πρόεδρος, εμείς αρνηθήκαμε να ψηφίσουμε τα ανταποδοτικά στους πρώην Δήμους 
γιατί δεν έχει καμία ανταπόδοση ο Δήμος, το είπα και πριν το ξαναλέω καμία 
ανταπόδοση.  
 
ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: ….. (δεν ακούγεται)  

 
Καμία ανταπόδοση δεν έχει ο Δήμος στα τοπικά Κοιμητήρια των πρώην 
Δήμων. Παρόλα αυτά εσείς επιμένετε να παραμείνουν όλα αυτά  τα τέλη 

στα Κοιμητήρια.  

Από εκεί και μετά θα ήθελα κάποια στιγμή να μας ενημερώσετε ποιες εισπράξεις 
κάνατε από το 2011 μέχρι σήμερα από τα Τοπικά Διαμερίσματα των πρώην Δήμων και 
των πρώην Κοινοτήτων του Δήμου Καλαμάτας. Πόσα χρήματα έχει εισπράξει ο Δήμος 
Καλαμάτας;  
Ευχαριστώ.  

 
Ευχαριστώ.  
Σύντομα κ. Μπρεδήμα, πείτε δυο κουβέντες. 

 
Σύντομα. 
Πρώτον, σε ότι αφορά το περίσσευμα, το οποίο χαρακτηρίσατε από 

την πλευρά σας ως λογιστικό, τη νύχτα της πρωτοχρονιάς βγήκε ο Δήμαρχος παρουσία 
με τον Πρόεδρο και με τον λογιστή των υπηρεσιών και το ανήγγειλε επισήμως αυτό 
προς τον κόσμο, άρα λοιπόν αυτά τα οποία λέτε … 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιατί συνέβη για πρώτη φορά, γι’ αυτό. 
 
Άρα αυτά τα οποία λέτε περί λαϊκισμού, αυτός είναι ο λαϊκισμός. 
Πρώτον. 

Δεύτερον, δεν μπορείτε να μιλάτε για λιτότητα όταν είχατε εγγράψει 20.000 τόσες 
ευρώ για σοκολάτες, για διάφορα δώρα, για λουκούμια, για μελομακάρονα και 
χαλβάδες, τα οποία δώσατε τις παραμονές της Πρωτοχρονιάς και καθ’ οιονδήποτε 
τρόπο και όπως ακριβώς ελέχθη με αυτά τα οποία δημιουργήσατε στην κεντρική 
πλατεία με τις γιορτές εμφανίσατε πλέον ότι ο Δήμος είναι ένας Δήμος ο οποίος έχει 
έσοδα και αυτά μπορεί να κάνει, εμείς είμαστε…., και πρέπει να είχατε κάνει 
εκδηλώσεις περισσότερες και πολύ καλλίτερες. Όμως ξεχνάτε ότι εμπλέκεστε ως Δήμος 
για κακοδιαχείριση. Το Ελεγκτικό Συνέδριο με δύο αποφάσεις του ήρθε και μιλάει για 
κακοδιαχείριση. Εσείς λοιπόν οι νοικοκυραίοι εμπλέκεστε για κακοδιαχείριση. Μη μιλάτε 
λοιπόν όταν ο λαϊκισμός είναι όχι μόνο εις το έπακρον, ο κ. Δήμαρχος έχει 
εγκαταστήσει στο γραφείο του μία φωτογράφο, μία κοπέλα, η οποία έρχεται και 
φωτογραφίζει κατά που είσαστε εσείς και κατά που είναι ο Δήμαρχος. Αυτά είναι οι 
λαϊκισμοί, είναι τα λουκούμια και είναι και οι χαλβάδες που μοιράζατε …  

 
Ευχαριστούμε. 
Οι δημόσιες σχέσεις δεν είναι λαϊκισμός. 

 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Μόνο το μαλλί της γριάς δεν πήρατε .. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και αυτό αν χρειαστεί, θα το προσφέρουμε στους δημότες όταν χρειαστεί.  

 
Πρόεδρε, θέλω να ενημερώσω την Επιτροπή ότι για τις εκδηλώσεις 
την περίοδο των Χριστουγέννων στην κεντρική πλατεία, δεν 

αγοράσαμε το παραμικρό απ’ αυτά που διαθέσαμε στον κόσμο, ήταν όλα προσφορές 
επαγγελματιών.   
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Μπούχαλης. 

 
Εγώ θα απαντήσω για την κακοδιαχείριση και θα απαντήσω και 
έμμεσα και στο φίλο μου τον Αντώνη τον Πετρόγιαννη από το 

¨Θάρρος¨. 
Μιλάμε για ένα ένταλμα που απορρίφθηκε και πήγε δικαστικά και αφορά ... 
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  Όχι για ένα, δύο εντάλματα.    

 
Δύο. Αφορά το λογιστή του Δήμου και ο Επίτροπος με τη δικαιολογία 
ότι ο Δήμος έχει προσλάβει λογιστές Α’ Τάξης, πρέπει ο ίδιος να 

υπογράφει τον ισολογισμός, όμως και αυτά τα άτομα τα οποία έχουν προσληφθεί στο 
Δήμο Καλαμάτας και τα δύο έχουν αποχωρήσει από το Δήμο Καλαμάτας. Δηλαδή, 
παρότι μπήκανε με ΑΣΕΠ, δεν υπάρχει λογιστής Α’ Τάξης στο Δήμο Καλαμάτας 
πιστοποιημένος και ο κ. Φατούρος δεν μπορεί, θα σας το πει και ο ίδιος κ. Φαββατά, να 
υπογράψει τις οικονομικές καταστάσεις του Δήμου Καλαμάτας και να τηρήσει το 
διπλογραφικό. Γι’ αυτό και αναγκαζόμαστε και πάμε σε λογιστή εξωτερικό συνεργάτη. 
Αυτό έγινε και το ΄10 αυτό έγινε και το ΄11  … 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Μπούχαλη.  
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Γιατί δεν παίρνετε υπάλληλο;  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:    

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ:  

ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ:  

ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ:   
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Δεν μπορούμε να πάρουμε υπάλληλο, δεν μπορούμε να κάνουμε 
προσλήψεις, δεν μπορούμε.  

 
Ευχαριστούμε. Ο κ. Ηλιόπουλος, γιατί ακολουθεί και άλλη Επιτροπή.      
Συνεχίστε.  

 
Το ότι ακυρώθηκε μία δαπάνη από το Ελεγκτικό Συνέδριο, είναι 
πραγματικά … 

 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Δεν είναι μία δαπάνη, δεν είστε ενημερωμένος… 

 
Το ότι δύο δαπάνες δεν εγκρίθηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο, δεν 
σημαίνει ότι πρέπει να κολλάμε την ταμπέλα της κακοδιαχείρισης. 

Είναι πάρα πολύ εύκολο να την κολλάμε. Εγώ θα σας πω λοιπόν το εξής, σας το είπε 
και ο Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο, με τον αναμεταδότη υπάρχει συγκεκριμένο 
πρόβλημα από το Ελεγκτικό Συνέδριο, δεν εγκρίνεται η δαπάνη διότι θεωρείται ότι δεν 
εντάσσεται στις δραστηριότητες του Δήμου, ο αναμεταδότης του Ταϋγέτου, και το 
ένταλμα που ήτανε για να πληρωθεί ο τεχνίτης, ένα ένταλμα των 2.500 €, το ακύρωσε 
το Ελεγκτικό Συνέδριο. Είναι κακοδιαχείριση δηλαδή και αυτό;  
Πληρώθηκε βέβαια λόγω πλάνης αλλά … 
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: …..(δεν ακούγεται) 
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: … αυτά είναι πράγματα … 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ηλιόπουλε ευχαριστώ. Έγινε κατανοητό. 

 
Κύριε Πρόεδρε,  ακούστε να δείτε η λέξη ¨κακοδιαχείριση¨ είναι 
βαριά…  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχετε δίκιο, συμφωνώ. Και εγώ ειλικρινά πιστεύω … 

 
Είναι βαριά, δεν μπορεί να έρχεται ο καθένας να την πετάει, να βάζει 
τη λάσπη στον ανεμιστήρα και να λέει ¨κακοδιαχείριση¨.   

 
… ήταν ατυχής η έκφραση, από μία ιστορική εφημερίδα σαν το 
¨ΘΑΡΡΟΣ¨, ¨κακοδιαχείριση¨ σε έναν Δήμο που διαχειρίζεται … 

 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Εμείς επικροτούμε και τιμάμε το ¨ΘΑΡΡΟΣ¨. 

 
Κύριε Μπρεδήμα! Κε Μπρεδήμα ένα λεπτάκι. 
… σε ένα Δήμο που διαχειρίζεται… 

 
Και εμείς τιμάμε το ¨ΘΑΡΡΟΣ¨ κε Μπρεδήμα. Δεν χρειάζεται να 
υπερθερματίζετε. Κε Μπρεδήμα μη στενοχωριέστε, αύριο θα έχει 

δημοσίευμα για σας. 
 
Να σας πω το εξής: Είστε προ τελευταίος στην κούρσα της διαδοχής, 
άλλος είναι πρώτος. Είστε προ τελευταίος. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κε Μπρεδήμα, κε Μπρεδήμα! Ηρεμίστε.  

ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: 
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ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Κε Πρόεδρε! 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σε παρακαλώ κε Φαββατά. Δεν έχετε τον λόγο. 
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Είναι απαράδεκτα αυτά που λέει.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έχετε το λόγο. 
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Κε Πρόεδρε επί της διαδικασίας. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σε παρακαλώ κε Φαββατά. 
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Πρέπει να σεβόμαστε ορισμένα πράγματα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σε παρακαλώ κε Φαββατά. 

 
Ο κ. Μπρεδήμας δεν είναι ο καθένας, είναι ο επικεφαλής της 
αντιπολίτευσης. 
 
Κλείστε το μικρόφωνο. Εμείς, εάν θέλετε να αποχωρήσετε, έχουμε άλλο 
ένα θέμα.  

Εγώ ήθελα να τα ξαναεπαναλάβω ότι είναι ατυχής η έκφραση ¨κακοδιαχείριση¨ από 
μια ιστορική εφημερίδα σαν το ¨ΘΑΡΡΟΣ¨ που ειλικρινά και εγώ το πρωί που το 
διάβασα, στενοχωρήθηκα.  

 
Εγώ θέλω να πω, έχω δικαίωμα να σας πω ότι τιμά το ¨ΘΑΡΡΟΣ¨ 
διότι σας ελέγχει και καλά κάνει. Είσαστε… 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπερασπιστής. Καλά κάνετε. Δεν χρειάζεται όμως. 
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: …υπερασπιστής του Δημάρχου… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν χρειάζεται όμως, το ¨ΘΑΡΡΟΣ¨ δεν χρειάζεται υπερασπιστή. 

 
…και εν πάση περιπτώσει, τότε να σας δώσω ένα εύσημο γιατί 
είσαστε μεταξύ των πρώτων πέντε στην κούρσα της διαδοχής, αλλά ο 

κ. Ηλιόπουλος είναι ο 23ος στους 25. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, αλλά εσείς απονέμετε οφίκια; 

 
Κε Μπρεδήμα, κανονίστε ποιος θα είναι από τον συνδυασμό σας 
υποψήφιος, εμείς θα τα βρούμε, μη φοβάστε. 

 
Κε Πρόεδρε να στέλνετε δελτίο στις εφημερίδες τι θα γράφουνε. Να 
κανονίζετε εσείς τι θα γράφουν οι εφημερίδες. 
 
Κε Φαββατά δεν έχετε το λόγο. 
Να τελειώσουμε, είμαστε εκτός θέματος. Έχει τελειώσει η εισήγηση. 

Είμαστε στη ψηφοφορία. Είμαστε στη διαδικασία της ψηφοφορίας. Κε Μπρεδήμα 
ψηφοφορία. Η πλειοψηφία υπέρ. Η ¨Αλλαγή¨; Τι ψηφίζετε για τα τέλη; 
 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: 

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Επιφυλασσόμεθα το βράδυ… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για τώρα τι ψηφίζετε; 
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Λευκό. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λευκό. Κε Νιάρχο; 
 
ΝΙΑΡΧΟΣ: Παρών. Την δική μας πρόταση. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι. Και να την καταθέσετε στα πρακτικά. 
 
 
Η πρόταση του κ. Νιάρχου έχει ως εξής: 
 
ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΙΑΡΧΟΥ ΣΤΗΝ ΟΕ 8-02-13 ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ 
 
Η «Λαϊκή Συσπείρωση Καλαμάτας» προτείνει: 

 Την άμεση κατάργηση των τελών για τους ανέργους, τους προσωρινά 
απασχολούμενους, τους χαμηλόμισθους, τους συνταξιούχους, τους 
αυτοαπασχολούμενους και τους φτωχούς αγρότες, που έχουν μηνιαίο 
εισόδημα κάτω των 1.000 ευρώ. Την άμεση κατάργηση των τελών 
στους κοινωνικούς φορείς (πχ. ερασιτεχνικούς συλλόγους και 
σωματεία).  

 Την μείωση των τελών κατά 50% για τους υπόλοιπους μισθωτούς και 
αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες και αγρότες.  

 Αντίστοιχη μείωση και απαλλαγή να ισχύσει και στα τιμολόγια της 
ΔΕΥΑΚ. 

 Την αύξηση των τελών για τις μεγάλες επιχειρήσεις που δρουν στα όρια 
του Δήμου Καλαμάτας. Την αύξηση των τελών για τα νυχτερινά κέντρα, 
τα μεγάλα ξενοδοχεία, τους εμπορικούς ομίλους και αλυσίδες, τις 
τράπεζες , τα εργοστάσια κλπ. 

 Να διεκδικήσει με κάθε τρόπο την πλήρη και επαρκή χρηματοδότηση του 
Δήμου Καλαμάτας από τον κρατικό προϋπολογισμό και την πλήρη 
επιστροφή των παρακρατηθέντων που είναι περίπου 70 εκατομμύρια 
ευρώ. Τα χρήματα αυτά ανήκουν στους εργαζόμενους έχουν αφαιρεθεί, 
μέσω των άμεσων και έμμεσων φόρων, από το εισόδημά τους, και 
αναπληρώνονται από πρόσθετους φόρους και τέλη που επιβάλλονται σε 
βάρος τους από την Τοπική Διοίκηση.  

 
Επιπλέον, η «Λαϊκή Συσπείρωση Καλαμάτας» ζητάει από το 
Δημοτικό Συμβούλιο να στηρίξει τα αιτήματα που αφορούν στην 
κυβέρνηση, όπως:  

 Χορήγηση μηνιαίου επιδόματος ανεργίας 1.120 ευρώ, σε όλους τους 
ανέργους και για όσο διαρκεί η ανεργία, δωρεάν ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, χωρίς προϋποθέσεις.  

 Χορήγηση δωρεάν κάρτας απεριόριστων διαδρομών στις αστικές 
συγκοινωνίες στους ανέργους και τις οικογένειές τους, μείωση των 
τιμολογίων της ΔΕΗ. Κατάργηση όλων των διοδίων.  
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 Διαγραφή χρεών από τόκους και πάγωμα αποπληρωμής δανείων για όσο 
καιρό κάποιος είναι άνεργος, απλήρωτος από τη δουλειά του, καθώς και 
για εργαζόμενους, συνταξιούχους, φτωχούς αγρότες και 
αυτοαπασχολούμενους με μηνιαίο μεικτό εισόδημα κάτω των 1.500 ευρώ. 

 Κρατική αγορά, συγκέντρωση και διάθεση τροφίμων σε ανέργους και 
χαμηλοσυνταξιούχους, δημιουργία κρατικών πρατηρίων για ανάγκες 
ένδυσης, υπόδησης, ατομικής υγιεινής σε τιμές κόστους. Δωρεάν παροχή 
πακέτου απαραίτητων σχολικών ειδών για τα παιδιά των ανέργων.  

 Πλήρης κάλυψη του κόστους των σπουδών για φοιτητές που οι γονείς 
τους είναι άνεργοι. 

 Επίδομα θέρμανσης σε όσους έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 
40.000 ευρώ, επιδότηση ενοικίου στο 100% της αξίας του.  

 Την επιβολή φορολογίας 45% στο μεγάλο κεφάλαιο, την επιβολή 
φορολογίας στην εκκλησιαστική περιουσία, την κατάργηση του ΦΠΑ στα 
είδη πλατιάς κατανάλωσης στα οικιακά τιμολόγια των πρώην ΔΕΚΟ, στην 
εκπαίδευση και στην υγεία.  

 Την απαλλαγή από τους φόρους για τη λαϊκή οικογένεια με εισόδημα έως 
40.000€ το χρόνο συν 5.000 € για κάθε παιδί. 

 
 
Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της τα προαναφερόμενα, τη δήλωση ΛΕΥΚΗΣ ψήφου από τους κ.κ. Μπρεδήμα 
και Φαββατά και ΠΑΡΩΝ από τον κ. Νιάρχο, κατά πλειοψηφία, 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 

 
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για: 
1. τη μείωση των τελών κατάληψης κοινόχρηστων χώρων κατά 10%, 
2. τη μείωση της τιμής της μηνιαίας κάρτας στάθμευσης σε χώρους 

ελεγχόμενης στάθμευσης από 70,00 € σε 50,00 € και χορήγηση μέχρι 
100 καρτών μηνιαίως με σειρά προτεραιότητας, 

3. την είσπραξη των τελών καθαριότητας & ΦΗΧ  στους επαγγελματίες 
της οδού Ναυαρίνου και για τη χρήση των μη στεγασμένων χώρων α) 
από την οδό Φαρών έως την οδό Ακρίτα το 50% και β) από την οδό 
Ακρίτα έως τέρμα της οδού Ναυαρίνου το 25%, 

4. την αύξηση του ποσοστού μείωσης των ΔΤ & ΦΗΧ από 10% σε 20% 
όσων κάνουν πιστοποιημένη χρήση οικιακών κάδων κομποστοποίησης 
(τροποποίηση της παρ. ΙΙ της ενότητας «Απαλλαγές Δ.Τ. & ΦΗΧ»  της 
145/2011 ΑΔΣ), 

5. την απαλλαγή από τα τέλη εκταφής των κοιμητηρίων των ημιαστικών 
περιοχών (περίπτωση Β4 της 53/2011 ΑΔΣ), 

6. την απαλλαγή της καταβολής του ετήσιου τέλους για τους κατόχους 
μονού οικογενειακού τάφου και για μία τριετία από την ταφή 
(περίπτωση Α6 της 53/2011 ΑΔΣ), 

7. την απαλλαγή από την καταβολή τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων 
για τα στέγαστρα σταθμών ΤΑΞΙ, 
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σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 6563/4-2-2013 και 6924/6-2-2013 
γραπτές εισηγήσεις του Αντιδημάρχου κ. Μπουζιάνη Παύλου, οι οποίες 
αναλυτικά καταχωρούνται 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. 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 6 Μαρτίου 2013 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ 

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 

 


