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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   21/2013 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   165/2013 
  

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 21η Μαΐου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μεσ., 

στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28, συνέρχεται στην 21η/2013 

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

25955/17-5-2013 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 από τα τακτικά μέλη οι κ.κ.: 1)   

Καμβυσίδης Ιωάννης, 2) Καρβέλης Γεώργιος, 3) Μπρεδήμας Θεόδωρος, 4) Νιάρχος 

Αναστάσιος και 5) Φαββατάς Δημήτριος. 

 

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ.: 1) Ηλιόπουλος 

Αθανάσιος, 2)  Μπασακίδης Νικόλαος και 3) Μπούχαλης Δημήτριος.   

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της 

συνεδρίασης. 
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο  για συζήτηση το 2ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Αναπροσαρμογή των τελών χρήσης αιγιαλού. 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος, αναφέρεται σε στοιχεία της σχετικής έγγραφης 
εισήγησής του η οποία ήταν στο φάκελο προς ενημέρωση του Σώματος και η οποία 
αναλυτικά έχει ως εξής: 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ 

ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
            Έχοντας υπόψιν : 
1. Την υπ’ αρ. Δ10Β1053970/1672ΕΞ2013/29-03-2013 ΚΥΑ  όπως τροποποιήθηκε 

με την υπ’ αρ. Δ10Β1075164/2439ΕΞ2013 απόφαση (ΦΕΚ 1094/02-05-2013) 
απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομίας & Οικονομικών. 

2.  Την υπ’ αρ. 52/2011 απόφαση αναπροσαρμογής των δημοτικών τελών χρήσης 
κοιν/στων χώρων και τελών διαφημίσεων 

3. Τη υπ’ αρ. 75/2013  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία μειώθηκαν 
τα δημοτικά τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων. 

4. Τα προφορικά αιτήματα των επαγγελματιών. 
 

         Εισηγούμαστε : 
1. Την αναπροσαρμογή των δημοτικών τελών απλής χρήσης κοινόχρηστων χώρων 

αιγιαλού για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και ξαπλωστρών, με τον 
επανακαθορισμό του τέλους χρήσης για το οποίο προτείνεται ως τιμής χρέωσης  
13,00 € / τ.μ.. 

2. Την καταβολή του τέλους  για το 50% του παραχωρούμενου κατά χρήση χώρου 
και για όλες τις περιοχές που βρίσκονται εντός των Διοικητικών ορίων του Δήμου 
Καλαμάτας. 

3. Την καταβολή ετήσιου τέλους για το 50% του παραχωρούμενου κατά χρήση 
χώρου τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων  με προτεινόμενη τιμή χρέωσης 13,00 
€/τ.μ. 

4. Την έκδοση αδειών χρήσης αιγιαλού από 01-01-2014 για όσους θέλουν να τον 
χρησιμοποιήσουν κατά την χειμερινή περίοδο με την καταβολή τέλους για το 50% 
του παραχωρούμενου κατά χρήση χώρου με την ίδια προτεινόμενη τιμή 
(13,00€/τ.μ.). 

 
                                                                                                    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
                                                                                                               «ΜΕ  ΕΝΤΟΛΗ» 
                                   Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
                                                                                                         ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ 

 
 
Η διαλογική συζήτηση που διεξάγεται επί του θέματος, έχει ως εξής: 
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Αυτά για πρώτη φορά τα θεσπίζει ο Δήμος; 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάντοτε. Αναπροσαρμογή.  
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Για κάτω από τη θάλασσα; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάντοτε πλήρωναν. Ήταν διπλάσια σχεδόν. 

 
Η αναπροσαρμογή αυτή πόσο ήταν τα προηγούμενα, πόσο είναι 
τώρα; 

 
Τα προηγούμενα ήταν διπλάσια. Ήταν περίπου 12 ευρώ για παράδειγμα 
για τις ξαπλώστρες και 17 ευρώ για τα τραπεζοκαθίσματα. Τώρα έγινε 

μία τιμή, αλλά τότε πλήρωναν στο σύνολο των τετραγωνικών, τώρα θα πληρώνουν 
στο 50% το οποίο προβλέπεται και από την ΚΥΑ ότι θα είναι αυτός ο χώρος στον 
οποίο θα χρησιμοποιούν και θα αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσματα, ξαπλώστρες και 
ομπρέλες.  

 
Και σ’ αυτό το θέμα δεν μας εδόθη ο κατάλληλος χρόνος διότι σήμερα 
μόλις το φέρατε προς το Σώμα και το ελάχιστο που μπορούμε να 

πούμε είναι ¨λευκό¨.  
 
Εμείς έχουμε κάνει επανειλημμένως ολοκληρωμένες προτάσεις για τη 
μείωση των δημοτικών τελών για όλους τους πολίτες και για απαλλαγή για 

ορισμένες κατηγορίες συμπολιτών μας. Οι προτάσεις αυτές δεν έχουν γίνει δεκτές, δεν 
βλέπουμε να υπάρχει ένας συνολικός προγραμματισμός από τη Δημοτική Αρχή, 
αποσπασματικά έρχονται εδώ κάθε φορά στην Οικονομική Επιτροπή για μείωση 
δημοτικών τελών για ορισμένες κατηγορίες πολιτών ή επαγγελματιών. Αν και μπορεί 
αυτό να κρύβει ορισμένες σκοπιμότητες, αφού πρόκειται για μείωση των τελών, θα 
ψηφίσουμε υπέρ. 

 
Ενημερωτικά για τη συγκεκριμένη περιοχή. Πρέπει να παραχωρηθεί 
πρώτα η χρήση του αιγιαλού από τη Δημόσια Κτηματική Υπηρεσία γιατί 

είναι δημόσια έκταση δεν είναι δημοτική, εμείς απλά κάνουμε χρήση του χώρου και 
όπως σας είπα και προηγούμενα, η ΚΥΑ εκδόθηκε πριν από δέκα μέρες γι’ αυτό και δεν 
είναι αποσπασματικό. 
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Δεν ανέλαβε ο νέος πρόεδρος; 

 
Όχι, δεν έχει ολοκληρωθεί, δεν έχει υπογραφεί η ΚΥΑ και το ΦΕΚ. Όταν 
υπογραφεί, τότε θα αναλάβει.  

 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Δηλαδή γίνεται ότι γινόταν και πέρυσι. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφορά τις περιοχές που μπορεί να κάνει χρήση μόνο, ο Δήμος Καλαμάτας. 
 
 
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 Φαββατάς, κατά πλειοψηφία, 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: 

ΝΙΑΡΧΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την αναπροσαρμογή των δημοτικών 
τελών απλής χρήσης αιγιαλού εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου 
Καλαμάτας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 26699/21-5-2013 πρόταση 
του Αντιδημάρχου κ. Μπουζιάνη Παύλου η οποία αναλυτικά καταχωρείται 
στο ιστορικό της απόφασης αυτής, και συγκεκριμένα εισηγείται : 

Ι. Την αναπροσαρμογή των δημοτικών τελών απλής χρήσης κοινόχρηστων 
χώρων αιγιαλού για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και 
ξαπλωστρών, με τον επανακαθορισμό του τέλους χρήσης για το οποίο 
προτείνεται ως τιμής χρέωσης  13,00 €/τ.μ. 

ΙΙ. Την καταβολή του τέλους  για το 50% του παραχωρούμενου κατά χρήση 
χώρου και για όλες τις περιοχές που βρίσκονται εντός των Διοικητικών 
ορίων του Δήμου Καλαμάτας. 

ΙΙΙ. Την καταβολή ετήσιου τέλους για το 50% του παραχωρούμενου κατά 
χρήση χώρου τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων με προτεινόμενη τιμή 
χρέωσης 13,00 €/τ.μ. 

ΙV. Την έκδοση αδειών χρήσης αιγιαλού από 01-01-2014 για όσους θέλουν 
να τον χρησιμοποιήσουν κατά την χειμερινή περίοδο με την καταβολή 
τέλους για το 50% του παραχωρούμενου κατά χρήση χώρου με την ίδια 
προτεινόμενη τιμή (13,00€/τ.μ.). 

 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως 
ακολουθεί : 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παύλος Μπουζιάνης     1. Καμβυσίδης Ιωάννης 

  2. Καρβέλης Γεώργιος 

  3. Μπρεδήμας Θεόδωρος   

  4. Νιάρχος Αναστάσιος  

  5. Φαββατάς Δημήτριος  
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 23 Μαΐου 2013 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 


