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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   05/2011 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   033/2011 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 17η  Μαρτίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 

στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28, συνέρχεται στην 05η/2011 

συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 

10371/11-3-2011 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 από τα τακτικά μέλη οι κ.κ.: 1) 

Βασιλόπουλος Αθανάσιος (προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 33 απόφαση), 2) Κουδούνης 

Αργύριος, 3) Μπουζιάνης Παύλος, 4) Μπρεδήμας Θεόδωρος, 5) Πολίτης Δημήτριος, 6) 

Στασινόπουλος Στυλιανός και  7) Φαββατάς Δημήτριος. 

  

Δεν παραβρίσκεται  αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος κ. Φωτέας Νικόλαος.  

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής 

Επιτροπής κ. Μπεχράκης Σταμάτης (προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 33 απόφαση).  

 

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 : 

Αναπροσαρμογή δημοτικών τελών έτους 2011. 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 10672/15-3-
2011 και στην συμπληρωματική της με αριθμ. πρωτ. 11014/16-3-2011 του τμήματος 
Δημοτικών Προσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών, οι οποίες αναλυτικά έχουν ως 
εξής: 
 
Α. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. του Δήμου 10672/15-3-2011 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011                     
 

Σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 25/75 όπως τροποιήθηκαν και 
συμπληρώθηκαν με τις όμοιες του Ν. 429/76, Ν. 1080/80, 1828/89, 2130/93 
επιβάλλονται Τέλη καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού, με απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου. Για την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2011 επιβάλλεται η αύξηση των δημοτικών τελών. 
Ύστερα από τα παραπάνω εισηγούμεθα: 
 
1. ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Την αναπροσαρμογή των Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού για τον νέο 
Καλλικρατικό Δήμο Καλαμάτας, ως εξής: 
 

Α) για την Δημοτική Κοινότητα Καλαμάτας:                                   € ανά τ.μ. ετησίως 
 
Α1 Ιεροί Ναοί, Φιλανθρωπικά και Νοσηλευτικά ιδρύματα Δημοσίου 
 ή Ιδιωτικού     Δικαίου 

 
1,59 €. 
 

  
Α2 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ  
-Α Ζώνη 2,18 €. 
-Β Ζώνη 1,72 €. 
- ΚΑΚ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ, ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 2,77 €. 
  
 
Α3 ΜΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ 

 

-Καταστημάτων υγ/κού ενδιαφέροντος εμπορικής ζώνης και 
Μαρίνας  

2,18 €. 

-Λοιποί μη στεγασμένοι χώροι 1,10 €. 
-S/M, πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα Μέχρι 500 τ.μ επιφάνεια 2,77 €. 
-S/M, πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα άνω των 500 τ.μ 
επιφάνεια 

6,52 €. 

  
 
Α4 ΟΙΚΙΕΣ 

 

-Α Ζώνης 1,59 €. 
-Β Ζώνης 0,95 €. 
  



Συνεδρίαση :  05/2011 Πέμπτη 17/03/2011 ΑΠΟΦΑΣΗ   033/2011 

Πρακτικά Οικονομικής Επιτροπής   3

 
Β. Για την Δημοτική Κοινότητα Βέργας: 
  

 ΒΕΡΓΑ οικίες     0,95 €. /τ.μ. 
  κατ/τα     1,26 €. /τ.μ. 

 
    Και για τις Τοπικές Κοινότητες : 
 

1) ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ οικίες     0,95 €. /τ.μ. 
  κατ/τα     1,26 €. /τ.μ. 
    
2) ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΥ οικίες     0,95 €. /τ.μ. 
  κατ/τα     1,26 €. /τ.μ. 
    
3) ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ οικίες     0,40 €. /τ.μ. 
  κατ/τα     0,40 €. /τ.μ. 
    
4) ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ οικίες     0,63 €. /τ.μ. 
  κατ/τα     0,63 €. /τ.μ. 
    
5) ΛΕΙΚΩΝ οικίες     0,95 €. /τ.μ. 
  κατ/τα     1,26 €. /τ.μ. 
    
6) Μ. ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ οικίες     0,95 €. /τ.μ. 
  κατ/τα     1,26 €. /τ.μ. 
    
7) ΠΗΓΩΝ οικίες     0,40 €. /τ.μ. 
  κατ/τα     0,40 €. /τ.μ. 
    
8) ΝΕΔΟΥΣΑΣ οικίες     0,40 €. /τ.μ. 
  κατ/τα     0,40 €. /τ.μ. 
    
9) ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ οικίες     0,95 €. /τ.μ. 
  κατ/τα     1,26 €. /τ.μ. 
    
10) ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΣ οικίες     0,40 €. /τ.μ. 
  κατ/τα     0,40 €. /τ.μ. 
    
11) ΛΑΔΑ οικίες     0,40 €. /τ.μ. 
  κατ/τα     0,40 €. /τ.μ. 
    
12) ΚΑΡΒΕΛΙΟΥ οικίες     0,40 €. /τ.μ. 
  κατ/τα     0,40 €. /τ.μ. 

 
Γ. για τις Δημοτικές Κοινότητες του τέως Δήμου Αρφαρών: 
 

1) ΑΡΦΑΡΑ οικίες     0,77 €. /τ.μ. 
  κατ/τα     1,50 €. /τ.μ. 
    
2) ΑΓ. ΦΛΩΡΟΣ οικίες     0,77 €. /τ.μ. 
  κατ/τα     1,50 €. /τ.μ. 
    
3) ΑΓΡΙΛΟΣ οικίες     0,77 €. /τ.μ. 
  κατ/τα     1,50 €. /τ.μ. 
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4) ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ οικίες     0,77 €. /τ.μ. 
  κατ/τα     1,50 €. /τ.μ. 
    
5) ΒΡΟΜΟΒΡΥΣΗ οικίες     0,77 €. /τ.μ. 
  κατ/τα     1,50 €. /τ.μ. 
    
6) ΠΗΔΗΜΑ οικίες     0,75 €. /τ.μ. 
  κατ/τα     1,50 €. /τ.μ. 
    
7) ΠΛΑΤΥ οικίες     0,77 €. /τ.μ. 
  κατ/τα     1,50 €. /τ.μ. 
    
8) ΣΤΑΜΑΤΙΝΟΥ οικίες     0,77 €. /τ.μ. 
  κατ/τα     1,50 €. /τ.μ. 

    
 
Δ. για τις Δημοτικές Κοινότητες του τέως Δήμου Άριος: 
 

1) ΑΡΙΣ οικίες     1,60 €. /τ.μ. 
  κατ/τα     1,60 €. /τ.μ. 
    
2) ΑΛΩΝΙΑ οικίες     1,10 €. /τ.μ. 
  κατ/τα     1,10 €. /τ.μ. 
    
3) ΑΜΜΟΣ οικίες     1,50 €. /τ.μ. 
  κατ/τα     1,50 €. /τ.μ. 
    
4) ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ οικίες     1,20 €. /τ.μ. 
  κατ/τα     1,20 €. /τ.μ. 
    
5) ΑΡΙΟΧΩΡΙ οικίες     1,10 €. /τ.μ. 
  κατ/τα     1,10 €. /τ.μ. 
    
6) ΑΣΠΡΟΠΟΥΛΙΑ οικίες     1,40 €. /τ.μ. 
  κατ/τα     1,40 €. /τ.μ. 

 
Ε. για τις Δημοτικές Κοινότητες του τέως Δήμου Θουρίας: 
 

1) ΘΟΥΡΙΑ οικίες     1,00 €. /τ.μ. 
  κατ/τα     2,00 €. /τ.μ. 
    
2) ΑΙΘΑΙΑ οικίες     1,00 €. /τ.μ. 
  κατ/τα     2,00 €. /τ.μ. 
    
3) ΑΜΦΕΙΑ οικίες     1,00 €. /τ.μ. 
  κατ/τα     2,00 €. /τ.μ. 
    
4) ΑΝΘΕΙΑ οικίες     1,00 €. /τ.μ. 
  κατ/τα     2,00 €. /τ.μ. 
    
5) ΜΙΚΡΟΜΑΝΗ οικίες     1,00 €. /τ.μ. 
  κατ/τα     2,00 €. /τ.μ. 
    
6) ΠΟΛΙΑΝΗ οικίες     0,80 €. /τ.μ. 
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  κατ/τα     1,50 €. /τ.μ. 
 
2. ΦΟΡΟΣ ΗΛΕΚ/ΝΩΝ ΧΩΡΩΝ 

Επιβάλεται ΦΗΧ σε όλα τα ηλεκ/να κτίσματα που ευρίσκονται στην περιφέρεια 
του Καλλικρατικού Δήμου Καλαμάτας. Ο ΦΗΧ ορίζεται στο ποσό των 0,26€ / τ.μ. 
ετησίως. 

 Σύμφωνα με την παρ. 2 αρθ. 1 του Ν. 25/75  και ΣτΕ 4771/87 ΕΤΑ 1988 σελ. 64, 
Τρ ΔΠρ Πειρ 4047/91 ΔιΔικ 1992 σελ. 458, Εγκ ΥΠΕΣΔΔΑ 605/3-1-2007, Εγκ. Υπ. Εσωτ. 
57349/30-6-1975  οι παραπάνω τιμές θα ισχύσουν αναδρομικά από 01/01/20011. 

 

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ Δ.Τ. & Φ.Η.Χ. 

Προτείνονται απαλλαγές για την πρώτη κατοικία από Δ.Τ. & ΦΗΧ  με βάση τις 
ισχύουσες διατάξεις: 
 

1. Πολύτεκνοι με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάτω των 20.000,00€ πλήρη 
απαλλαγή. 

2. Πολύτεκνοι με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα άνω των 20.000,00€ μείωση 50%. 
3. Τρίτεκνοι με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάτω των 15.000,00€ μείωση 50%. 
4. Τρίτεκνοι με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα άνω των 15.000,00€ μείωση 30%. 
5. Άποροι (έχοντες βιβλιάριο απορίας από την Πρόνοια) πλήρη απαλλαγή με την 

προϋπόθεση ο λογαριασμός ΔΕΗ να εκδίδεται στο όνομά τους. 
6. Α.Μ.Ε.Α.  (με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%) με ετήσιο οικογενειακό 

εισόδημα κάτω των 15.000,00€, μείωση 50% με την προϋπόθεση ο 
λογαριασμός ΔΕΗ να εκδίδεται στο όνομά τους. 

7. Α.Μ.Ε.Α.  (με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%) με ετήσιο οικογενειακό 
εισόδημα άνω των 15.000,00€, μείωση 30% με την προϋπόθεση ο 
λογαριασμός ΔΕΗ να εκδίδεται στο όνομά τους. 

8. Κάτοικοι συνοικ. Μπιρμπίτα πλήρη απαλλαγή. 
9. Δημότες που κάνουν πιστοποιημένη χρήση, (με βεβαίωση από την υπηρεσία 

καθαριότητας), οικιακών κάδων κομποστοποίησης μείωση 10%. 
          
Σημείωση:  Για τις κατηγορίες των τριτέκνων και πολυτέκνων, προστατευόμενα τέκνα 
θεωρούνται: 
 Τα τέκνα ηλικίας μέχρι 18 ετών ή μέχρι 25 ετών αν αποδεδειγμένα σπουδάζουν 
σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές.  
 Τα τέκνα ανεξαρτήτου ηλικίας, με ειδικές ανάγκες ή αναπηρία μεγαλύτερη ή ίση 
του 67%. Σύμφωνα με απόφαση της υγειονομικής επιτροπής. 
  

Η μείωση θα γίνεται ύστερα από υποβολή σχετικής αίτησης και με προσκόμιση 
πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης, φωτοαντιγράφου της απόδειξης της ΔΕΗ 
και φωτοαντιγράφου του εκκαθαριστικού σημειώματος της ΔΟΥ .  

Οι απαλλαγές θα εξετάζονται σε ετήσια βάση, γι΄ αυτό και το εκκαθαριστικό της 
ΔΟΥ θα πρέπει να κατατίθεται στην αρχή κάθε έτους. 
 
      
  Ο Εισηγητής Ο Τμηματάρχης Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Με εντολή 
Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΑΛΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Αναστασία Τσαγκάνη ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 
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Β. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. του Δήμου 11014/16-3-2011 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑ: Συμπληρωματική εισήγηση αναπροσαρμογής Δημοτικών Τελών 2011 
 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ 5 παρ. 1 Ν. 1080/80 εισηγούμεθα για το 
εμβαδόν: 

 α) Στεγασμένων χώρων πέραν των 6.000 τετραγωνικών μέτρων ο 
συντελεστής του τέλους ορίζεται στο 60% αυτού που έχει ορισθεί για 
αντίστοιχους χώρους εμβαδού κάτω των 6.000 τετραγωνικών μέτρων. 

Β) Μη στεγασμένων χώρων πέραν των 6.000 τετραγωνικών μέτρων ο 
συντελεστής του τέλους ορίζεται στο 30% αυτού που έχει ορισθεί για 
αντίστοιχους χώρους εμβαδού κάτω των 6.000 τετραγωνικών μέτρων. 

 
Επίσης για τις κατηγορίες: 
 Α1: Ιεροί Ναοί, Φιλανθρωπικά και Νοσηλευτικά ιδρύματα δημοσίου ή 

ιδιωτικού δικαίου. 
 S/M, πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα μέχρι 500 τ.μ. επιφάνεια, 

  S/M, πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα άνω των 500 τ.μ. επιφάνεια, 
οι τιμές που ορίζονται ισχύουν σε όλη την περιφέρεια του νέου Καλλικρατικού 
Δήμου Καλαμάτας. 
 
 
  Ο Εισηγητής Ο Τμηματάρχης Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Με εντολή 
Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 15/3 

ΚΑΛΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Αναστασία Τσαγκάνη ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 

  
Στη συνέχεια ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής:  

 
Η πρόταση της υπηρεσίας είναι να γίνει αύξηση 3% για τον τέως Δήμο 
Καλαμάτας, να μη γίνει αύξηση στη Θουρία, ούτε στα καταστήματα, 

ούτε στις κατοικίες, γιατί είχαν παραπάνω τέλη απ’ όλες τις περιοχές της Καλαμάτας. Η 
Θουρία ήταν ακριβή. Θα σας τα πω σε λίγο και με νούμερα, απλώς η Θουρία είχε 
νιώσει στο πετσί της την διαχείριση των απορριμμάτων πολύ νωρίτερα από εμάς και 
αναγκαστικά για να επιβιώσουν έπρεπε να έχουν και κάποια ακριβότερα τέλη. Μην 
τους κατηγορούμε πάντα. 
Και στο Δήμο Άριος πάλι προτείνουμε καμία αύξηση γιατί και κει είχαν ακριβούτσικα 
τέλη και στο Δήμο Αρφαρών προτείνουμε 3% για τις οικίες εκεί είχαν χαμηλότερα και 
καθόλου αύξηση για τα καταστήματα και εκεί ήταν ακριβότερα από πολλές περιοχές 
της Καλαμάτας. Το 3% είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε, έπρεπε να 
κάνουμε μία αύξηση αλλά δυστυχώς παραμένει ένα πολύ μεγάλο κενό στη 
καθαριότητα, μια μεγάλη τρύπα η οποία πλησιάζει τα 3 εκατομμύρια ευρώ, παρότι 
κάναμε αρκετές μειώσεις. Εάν δείτε και τη περσινή εισήγηση της υπηρεσίας και τη 
φετινή θα δείτε ότι ειδικά στις μισθοδοσίες και στους έκτακτους είναι κοντά 1,5 
εκατομμύριο λιγότερο, βέβαια είναι και η μείωση των μισθών μέσα, είναι 1,5 
εκατομμύριο λιγότερο οι μισθοδοσίες τους.  
Το μεγάλο πρόβλημα βέβαια είναι η διαχείριση των απορριμμάτων πλέον η οποία 
στοιχίζει 3 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή ουσιαστικά είναι και η μαύρη τρύπα. Για να την 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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καλύψουμε θα έπρεπε να πάμε σε αυξήσεις 50%. Αναλογιζόμενοι την δύσκολη 
κατάσταση που διανύουμε και μη έχοντας και τίποτα δεδομένο, γιατί πιστεύω ότι αυτά 
τα πράγματα μπορεί να αλλάξουν, δεν ξέρουμε τι θα γίνει με την περιφέρεια, πως θα 
πάει η διαχείριση των απορριμμάτων στην περιφέρεια, προτείνουμε τώρα μία αύξηση 
3% και βλέποντας και κάνοντας, μήπως θα καλύψουμε την τρύπα αυτή που μας 
δημιουργείται.  
Αν θέλετε κάτι να προσθέσετε, να μου πείτε, να μου προτείνετε. 

 
Επειδή αυτό το άνοιγμα οφείλεται στην υπαιτιότητά σας, διότι δεν 
διαχειριστήκατε όπως έπρεπε το θέμα των απορριμμάτων, είμαστε 

κατά πάσης αυξήσεως διότι θεωρούμε ότι αρκετά έχουν επιβαρυνθεί οι Δημότες μας. 
 
Εμείς θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι στην προηγούμενη Δημοτική 
Αρχή λέγατε ότι ¨εμείς δεν κάναμε αυξήσεις στο 10%, όπως η 

προπροηγούμενη Δημοτική Αρχή και ότι μπορούμε με το 4%¨. Σήμερα αποδεικνύεται 
η τραγική αυτή κατάσταση του ανοίγματος των 3 εκατομμυρίων. 

 
Υπάρχουν νέα δεδομένα. Μέχρι τώρα τα απορρίμματα ήταν δωρεάν 
για όλους.    
 
Εμείς προσπαθούσαμε να σας εξηγήσουμε και με τη μεθοδολογία που 
ακολουθείτε στα απορρίμματα με το ΣΟΥΚΟ, ότι είναι πεταμένα 

λεφτά, ότι τελικά μετά από 5 χρόνια ….  
 
ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: Μιλάμε για το 2011, δε μιλάμε για το 2010. Το 2010 καλώς ή κακώς …  
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Το άνοιγμα των 3 εκατομμυρίων έχει δημιουργηθεί ….. 

 
Όχι δεν έχει καμία σχέση,  μιλάμε για τον προϋπολογισμό του 2011, 
γι αυτό θα μιλήσουμε.  
 
Το προηγούμενο θέμα που δεν πρόλαβα, δεν είναι μέσα και τα 
πετρέλαια στο ΣΟΥΚΟ που πηγαίνανε;   

 
ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: Νομίζω πως όχι. 
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Είναι ή δεν είναι; 

 
Μιλάμε για καινούργιο προϋπολογισμό, δεν μιλάμε για το 2010. Αυτά 
αφορούν τον προϋπολογισμό του 2011.  
 
Εν πάση περιπτώσει, εμείς μπορούμε να δούμε αυξήσεις μόνο σε 
πολυκαταστήματα, όχι σε φυσικές επιχειρήσεις, αλλά σε 

πολυκαταστήματα. Εάν μπορείτε να διαμορφώσετε μία ειδική ζώνη για αυτούς οι 
οποίοι έχουν πισίνες ή έχουν μεγάλες καταναλώσεις, σε αυτή τη φάση μπορούμε να 
συμφωνήσουμε σε αυξήσεις. 

 
Να σας πω κ. Μπεχράκη ότι γίνεται 10% αύξηση στα καταστήματα, 
έχει εφαρμοστή ειδική ζώνη για τα καταστήματα, η οποία να ξέρετε 

ότι είναι το ανώτερο που επιτρέπει ο νόμος να γίνει, γιατί ο νόμος έχει κάποιες δικλίδες 
ασφαλείας γι’ αυτές περιπτώσεις, είναι το ανώτερο που θα μπορούσαμε να έχουμε 

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ:  
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κάνει δηλαδή τα πολυκαταστήματα πληρώνουν πενταπλάσια από ένα οποιοδήποτε 
κατάστημα, εκτός της Θουρίας που πληρώνει 2 ευρώ το κατάστημα. 
 
ΠΟΛΙΤΗΣ: Η αύξηση δεν είναι μικρότερη από την τιμαριθμική αναπροσαρμογή; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι είναι μικρότερη. 
 
ΠΟΛΙΤΗΣ: Στην ουσία δεν υπάρχει αύξηση. 

 
Η αύξηση είναι σε σχέση με τα οικονομικά εισοδήματα που υπάρχουν 
στον Δήμο;  

 
Η Δημοτική Αρχή ανέκαθεν, από την αρχή της θητείας της λέει ποτέ δεν 
θα μπει αύξηση παραπάνω από την τιμαριθμική. 

 
Κάναμε περίπου την μισή αύξηση του πληθωρισμού. Πάντως και σαν 
Δημοτική Αρχή το είχαμε τονίσει και προεκλογικά ότι θα είναι οι 

αυξήσεις στα όρια του πληθωρισμού.  
 
 
 
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 & Μπεχράκη, κατά πλειοψηφία, 

 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την αναπροσαρμογή των Δημοτικών 
Τελών Δήμου Καλαμάτας για το έτος 2011, σύμφωνα με τις εισηγήσεις του 
Τμήματος Δημοτικών Προσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου, 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 

Δημήτριος Μπούχαλης   1. Βασιλόπουλος Αθανάσιος  

  2. Κουδούνης Αργύριος 

  3. Μπεχράκης Σταμάτης  

  4. Μπουζιάνης Παύλος  

  5. Μπρεδήμας Θεόδωρος 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΠΟΛΙΤΗΣ:  

ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ:  
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  6. Πολίτης Δημήτριος 

  7. Στασινόπουλος Στυλιανός 

  8. Φαββατάς Δημήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα   Μαρτίου 2011 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 
 
 


