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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   07/2011 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   050/2011 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 07η  Απριλίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 

στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28, συνέρχεται στην 07η/2011 

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

14447/1-4-2011 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.  

  

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. 

 



Συνεδρίαση :  07/2011 Πέμπτη 07/04/2011 ΑΠΟΦΑΣΗ   050/2011 

Πρακτικά Οικονομικής Επιτροπής   2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 2ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης με τίτλο : 

Ειδικό τέλος υπέρ ΟΤΑ από εκμεταλλευτές δημοσίων και ιδιωτικών 
λατομείων.  

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’  αριθμ. πρωτ. 14250/31-3-
2011 εισήγηση του Τμήματος Δημοτικών Προσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών του 
Δήμου, η οποία έχει ως εξής: 
 
ΘΕΜΑ: Ειδικό τέλος υπέρ ΟΤΑ από εκμεταλλευτές δημοσίων και ιδιωτικών 

λατομείων                              
          

Σύμφωνα με άρθρο 19 παράγραφο 1 του Ν. 1428/84, όπως αντικαταστάθηκε από 
το άρθρο 15 του Ν. 2115/93, οι εκμεταλλευτές δημόσιων και ιδιωτικών λατομείων, 
καθώς και λατομείων ν.π.δ.δ. αδρανών υλικών, υποχρεούνται να καταβάλλουν 
ετησίως ειδικό τέλος υπέρ οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, στην περιοχή των 
οποίων λειτουργεί το λατομείο. Το τέλος αυτό ορίζεται σε πέντε τοις εκατό (5%) 
στην τιμή πωλήσεως των λατομικών προϊόντων επί αυτοκινήτου στο χώρο του 
λατομείου. Ο προσδιορισμός των ποσοτήτων που πωλούνται γίνεται με βάση τα 
τιμολόγια και κάθε άλλη πρόσφορη μέθοδο καταμετρήσεως των λατομικών 
προϊόντων.  

Στην καταβολή του ως άνω ειδικού τέλους υποχρεούνται εφεξής και αυτοί που ήδη 
εκμεταλλεύονται δημόσια ή ιδιωτικά λατομεία, καθώς και λατομεία ν.π.δ.δ., πλην 
των λατομείων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Για αδρανή υλικά, που χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη στην τσιμεντοβιομηχανία 
και ασβεστοποιία και εξορύσσονται από λατομεία που εκμεταλλεύονται οι ίδιες 
επιχειρήσεις, το πιο πάνω ειδικό τέλος 4% υπολογίζεται με απόφαση του αρμόδιου 
νομάρχη επί του κόστους παραγωγής του πετρώματος φορτωμένου στο δάπεδο του 
λατομείου, (άρθρο 19 παράγραφος 2 Ν. 1428/84).   

Τα ποσά που προέρχονται από το ειδικό τέλος  βεβαιώνονται και εισπράττονται 
σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για βεβαίωση και είσπραξη των 
εσόδων δήμων και κοινοτήτων. 

 
Ύστερα από τα παραπάνω,  εισηγούμεθα την επιβολή τέλους 5% στην τιμή 
πώλησης των λατομικών προϊόντων  επί αυτοκινήτου στο χώρο του 
λατομείου, κατ εφαρμογή του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν. 1428/84 όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 15 του Ν. 2115/1993 και ειδικό τέλος 4% 
κατ΄ εφαρμογή  του άρθρου 19 παρ. 2 του Ν. 1428/84 για αδρανή υλικά, 
που χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη στην τσιμεντοβιομηχανία και 
ασβεστοποιία και εξορύσσονται από λατομεία που εκμεταλλεύονται οι ίδιες 
επιχειρήσεις, στην  περιοχή δικαιοδοσίας του Καλλικρατικού Δήμου 
Καλαμάτας. 

 
                                                            Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

                                                              <<ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ>> 
                                                     Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ    
                                                                              
                                                           ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 
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Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 
 
Γνωρίζουμε ποιες είναι οι οφειλές προς τον Δήμο Θουρίας από τον νόμο 
αυτόν, από τις λατομικές ζώνες που δουλεύαμε μέχρι σήμερα; 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μας τα έχετε βεβαιώσει στο Δήμο Καλαμάτας σαν Δήμος Θουρίας; 
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Φυσικά. Τα γνωρίζουμε; 

 
(Διευθύντρια Οικονομικών): 
Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας απαντήσω. Αν έχουν δοθεί σαν 

οφειλές θα έχουν γραφεί ότι αυτά πληρώνονται εντός των ημερών.  
 
Εάν τις είχατε βεβαιώσει εσείς ασφαλώς θα έχουν περάσει και στον Δήμο 
Καλαμάτας. 

 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Βέβαια τις έχουμε περάσει. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ασφαλώς θα τις έχει γράψει και ο Δήμος Καλαμάτας. Είναι υποχρέωσή μας 

 
Στην περίπτωση του ΜΩΡΕΑ δεν μπορούμε να επιβάλουμε τέλος, γίνεται 
παραχώρηση. Έτσι δεν είναι ή κάνω λάθος; 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτή την απάντηση έχουμε.  
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Γιατί να εξαιρεθεί ο ΜΩΡΕΑΣ; 

 
Εγώ βάζω ένα θέμα αυτή τη στιγμή γιατί να εξαιρεθεί ο ΜΩΡΕΑΣ. Να 
γίνουν εισπράξεις από τις λατομικές ζώνες που έχουν δουλέψει. Τα  

χρήματα να έχουν προτεραιότητα στον Δήμο Θουρίας μιας και η Δημοτική Αρχή στο 
Δήμο Θουρίας και γενικότερα στους Δήμους της περιφέρειας τους εγκαταλείπει. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σε καμία περίπτωση. 

 
Τους εγκαταλείπει σύμφωνα με το τεχνικό πρόγραμμα και σύμφωνα με 
τον προϋπολογισμό. Δεν υπάρχει κανένα νέο έργο στους πρώην Δήμους 

στο τεχνικό πρόγραμμα, είναι όλα συνεχιζόμενα, δεν υπάρχει κανένα επαναλαμβάνω 
νέο έργο και τα έργα αυτά που υπάρχουν είναι με εξασφαλισμένες πιστώσεις. Γι’ αυτό 
λέω το εξής, ότι τουλάχιστον οι εισπράξεις αυτές να διατεθούν στην περιοχή αυτή. 

 
Έχω μία απορία προς τον συνάδελφο κ. Φαββατά. Μας λέτε εμάς 
για τον ΜΩΡΕΑ. Ο Δήμος Άριος δεν είχε λατομεία άρα αυτό το 

θέμα δεν το ξέρουμε. Στη Θουρία όμως που ήσασταν αντιδήμαρχος τα  λατομεία του 
ΜΩΡΕΑ δουλεύανε επί των ημερών σας. Εσείς θα απαντήσετε τώρα και όχι εμείς θα 
απαντήσουμε σε σας. Εσείς τι κάνατε όταν ήσασταν αντιδήμαρχος  εκεί πέρα, πλήρωνε 
φόρο ο ΜΩΡΕΑΣ ή δεν πλήρωνε; 
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Όχι δεν πλήρωνε ο ΜΩΡΕΑΣ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το ορίζει η σύμβαση παραχώρησης; 
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Ναι. 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 

ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τον απαλλάσσει η σύμβαση παραχώρησης.  

 
Τον απαλλάσσει βάση της παραχώρησης. Αυτό λέμε εμείς, να 
επανέλθουμε σαν Δήμος Καλαμάτας σ’ αυτό το θέμα. 

 
Δηλαδή θα πάμε να αλλάξουμε τη σύμβαση που ψηφίσθηκε στην 
Βουλή; 

 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Δεν ξέρω. Την άδεια την είχε πάρει από τη Νομαρχία τότε ο ΜΩΡΕΑΣ. 

 
Όχι, η σύμβαση παραχώρησης έγινε από το Κοινοβούλιο δεν 
έγινε από τη Νομαρχία.  

 
Υπάρχουν και άλλες λατομικές ζώνες εκεί πέρα οι οποίες δεν έχουν 
αποδώσει.  

 
Στο Μελιγαλά ήξερα που τα λατομεία επάνω πληρώνανε.  
Δεν υπάρχει ο Μαλλίρης, δεν έχει δουλέψει ο Κάρτσωνας; Δεν 

έχουν αποδώσει.  
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Για το ΜΩΡΕΑ ζητάμε. 

 
Θα το δούμε. Στην απάντηση που είχαμε όταν το ψάξαμε ήταν ότι το 
ορίζει βάση παραχώρησης και ουσιαστικά το ξεχνάμε. 
 
Έχω κάνει μια πρόταση. Τα χρήματα αυτά που θα εισπράξει ο Δήμος απ’ 
αυτά να έχει προτεραιότητα ο Δήμος Θουρίας. 
 
Λογικό είναι αυτό που λέτε, θα το δούμε. 
Εμείς αποφασίζουμε τώρα εάν θα επιβληθεί το τέλος. 

 
 
Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1ζ του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης), 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή ειδικού τέλους υπέρ ΟΤΑ 
από εκμεταλλευτές δημοσίων και ιδιωτικών λατομείων  5% στην τιμή 
πώλησης των λατομικών προϊόντων επί αυτοκινήτου στο χώρο του 
λατομείου, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν. 1428/84 όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 15 του Ν. 2115/1993 και 4% κατ’ εφαρμογή  
του άρθρου 19 παρ. 2 του Ν. 1428/84 για αδρανή υλικά, που 
χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη στην τσιμεντοβιομηχανία και ασβεστοποιία 
και εξορύσσονται από λατομεία που εκμεταλλεύονται οι ίδιες επιχειρήσεις, 
στην  περιοχή δικαιοδοσίας του Καλλικρατικού Δήμου Καλαμάτας,  

σύμφωνα με την υπ’  αριθμ. πρωτ. 14250/31-3-2011 εισήγηση του 
Τμήματος Δημοτικών προσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου η 
οποία αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής. 
 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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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. Μπουζιάνης Παύλος  

  4. Μπρεδήμας Θεόδωρος 

  5. Πολίτης Δημήτριος 

  6. Στασινόπουλος Στυλιανός 

  7. Φαββατάς Δημήτριος 

  8. Φωτέας Νικόλαος  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα  14  Απριλίου 2011 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 


