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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   25/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ   274/2020

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 1η Ιουλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:10, 

συνέρχεται στην 25η/2020 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά

την υπ’ αριθμ. πρωτ.  26971/26-6-2020 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε

σύμφωνα με το νόμο.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται με τηλεδιάσκεψη (με χρήση του λογισμικού zoom), σύμφωνα

με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τ. Α’) και των υπ’

αριθμ. 40/20930/31-3-2020 και 163/33282/29-5-2020 εγκυκλίων του Υπουργείου

Εσωτερικών και συμμετέχουν σε αυτή ο κ. Φάβας Γεώργιος, Αντιδήμαρχος Καλαμάτας,

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και από τα τακτικά μέλη του Σώματος οι κ.κ. 1) 

Ζαφειρόπουλος Ιωάννης, 2) Μαρινάκης Σαράντος, 3) Μπάκας Ιωάννης, 4) Μπασακίδης

Νικόλαος και 5) Τζαμουράνης Βασίλειος.

Δεν συμμετέχουν αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Αλειφέρη Καραθανάση

Ελένη, 2) Κοσμόπουλος Βασίλειος και 3) Πολίτης Δημήτριος.

Στη συνεδρίαση συμμετέχουν επίσης τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

κ.κ. Δρούγας Παντελής και Χριστόπουλος Ιωάννης αναπληρώνοντας τα τακτικά μέλη κ.κ.

Πολίτη Δημήτριο και Κοσμόπουλο Βασίλειο αντίστοιχα.

Επίσης στη συνεδρίαση συμμετέχουν, το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
κ. Αθανασόπουλος Κων/νος, καθώς και ο δημοτικός σύμβουλος κ. Μπεχράκης Σταμάτης.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Θουρίας & 
Καλαμάτας και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Καρβελίου, επειδή στην ημερήσια διάταξη
υπάρχουν θέματα που αφορούν στις εν λόγω Κοινότητες και απ’ αυτούς:

Συμμετέχει η αναπληρώτρια του Προέδρου του Συμβουλίου της Κοινότητας Καλαμάτας
κα Μπάμπαλη Αικατερίνη, λόγω μη συμμετοχής του Προέδρου κ. Λύρα Παναγιώτη.

Δεν συμμετέχουν ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Θουρίας κ.
Κυριακόπουλος Κων/νος, καθώς και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Καρβελίου κ. Μαραβάς
Δημήτριος.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. 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 :

Απαλλαγή δημοτικών τελών των επιχειρήσεων και επαγγελματιών που
δραστηριοποιούνται επί της οδού Ιατροπούλου, από Σιδηροδρομικού Σταθμού έως

Νέδοντος, λόγω εκτέλεσης έργων.

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

Εισηγητικό δεν έχετε, δεν σας είχε σταλεί, το εισηγητικό είναι αυτό για το
χρονικό διάστημα που θα διαρκεί το έργο. Ό,τι είναι και ο τίτλος του θέματος.

Από τότε που ξεκίνησε το έργο μέχρι και την ημερομηνία που θα τελειώσει, που έχουμε,
νομίζω, καταληκτική ημερομηνία 31/7ου (;), αν θυμάμαι καλά.

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: 31/7ου, ναι.

31/7ου. 

Κύριε Χριστόπουλε.

Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να πω δυο κουβέντες σ’ αυτό το θέμα, ότι με
ευθύνη της Δημοτικής Αρχής ένα έργο έγινε το φαράγγι, θα έλεγα, ένα

δύσκολο έργο…

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Ποιο φαράγγι; Της Νέδας;

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Της Νέδας, ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να ολοκληρώσει, παρακαλώ, ο κ. Χριστόπουλος, να μην τον διακόπτουμε.

Σαν αυτό που ρώτησε η κα Πιπιλή πρόσφατα και θα… Ελπίζω και η
Ιατροπούλου να μην έχει την τύχη του φαραγγιού της Νέδας.

Πιστεύω ότι οι άνθρωποι αυτοί υπέστησαν τα πάνδεινα, όχι μόνο οι επαγγελματίες, αλλά και
οι συμπολίτες μας, σε μια εποχή εύκολη να γίνει το έργο λόγω της μη κίνησης, παρόλα αυτά
με ευθύνη της Δημοτικής Αρχής συνολικά, δεν ξέρω τώρα αν ήταν της Υπηρεσίας, του Δήμου
θα έλεγα ή τέλος πάντων το Πράσινο Ταμείο, δεν θα μπω όμως στον καταλογισμό ευθυνών,
στον επιμερισμό, αλλά θέλω να πω ότι το λιγότερο που μπορεί να κάνουμε είναι αυτό, δεν
σημαίνει τίποτα ότι τους ανθρώπους τους ενισχύουμε ουσιαστικά, άρα τουλάχιστον σαν
συμβολική κίνηση συμφωνώ.

Μάλιστα.
Ο κ. Τζαμουράνης.

Καταρχήν εγώ είχα ζητήσει να υπάρχουνε εισηγήσεις. Βέβαια δεν έχετε
εισήγηση, θα μου πείτε τώρα εντάξει είναι ένα απλό θέμα, έτσι (;), δεν

χρειαζόταν ενδεχομένως σοβαρή ανάλυση.

Εκείνο που αναρωτιέμαι είναι: αυτή τη λογική θα την εφαρμόσουμε σε όλα τα έργα; Διότι
υπάρχουν και άλλα έργα και θα υπάρξουν στο μέλλον. Σας έχει προβληματίσει πώς θα το
αντιμετωπίσουμε αυτό; Δηλαδή αύριο θα ξεκινήσει η Αναγνωσταρά, μεθαύριο ενδεχομένως η
Κολοκοτρώνη και θα έχουμε και εκεί πιθανότητες ενοχλήσεων ή και παρατάσεων.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ:

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:
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Θεωρώ ότι πρέπει να γενικευτεί πλέον και θα πρέπει να προβληματιστούμε γι’ αυτό, αν
πρέπει να γενικευτεί, αλλά θα δώσουμε όμως την αφορμή και στους άλλους επαγγελματίες
που δραστηριοποιούνται σ’ αυτούς τους δρόμους που ανέφερα και ενδεχομένως και σε άλλα
έργα τώρα που δεν είμαι πρόχειρος να αναφέρω, να ζητήσουνε απαλλαγή των τελών και
νομίζω ότι θα πέσουμε σε μία διελκυστίνδα.

Δεν ξέρω πώς το σκέφτεστε, δεν νομίζω ότι κανείς μπορεί να τοποθετηθεί αρνητικά το να
βοηθηθούν κάποιοι. Εντάξει, δεν λέει τίποτα, άλλωστε δεν είναι και κάνα φοβερό το ποσό
των δημοτικών τελών για το χρονικό διάστημα αυτό. Έτσι; Πόσο κάνει; Να είναι συνολικά 50 

ευρώ ανά επιχείρηση; Δεν νομίζω ότι είναι παραπάνω, αλλά φανταστείτε τι θα γίνει μετά. Και
τι θα πούμε τότε; Θα πούμε ότι «ξέρετε, σε σας δεν δίνουμε»; Αυτό με προβληματίζει
ιδιαίτερα.

Μάλιστα.
Κάποιος από τους συναδέλφους θέλει…;

Ο κ. Ζαφειρόπουλος, συγνώμη.

Δεν έχω να πω κάτι, εγώ συμφωνώ με τον κ. Τζαμουράνη και πιστεύω
πρέπει να ’ρθει εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτό το θέμα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι να έρθει;

Στο Δημοτικό Συμβούλιο να συζητηθεί αυτό το θέμα, αν πρέπει σε όλα
τα έργα να δίνουνε απαλλαγή δημοτικών τελών.

Καταρχήν οποιαδήποτε παρέμβαση που γίνεται μέσω της Οικονομικής
Επιτροπής και αφορά τέτοιου είδους ζητήματα έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο

μετέπειτα για έγκριση. Εντάξει;

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, ναι, ευχαριστώ.

ΜΠΑΚΑΣ: …(δεν ακούγεται)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καταρχήν θέλει να πει κάποιος άλλος απ’ τους συναδέλφους κάτι;

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, εγώ ένα δευτερόλεπτο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δυο λεπτά. Να ολοκληρώσουμε τον πρώτο κύκλο, κύριε συνάδελφε.

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Εντάξει, απλώς επειδή το ζητήσατε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι και οι συνάδελφοι της Δημοτικής Αρχής. Μιλήσατε εσείς.

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν θα αντιδικήσουμε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κ. Μπάκα.

Κάθε περίπτωση, κ. Πρόεδρε, να αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Εάν υπάρχουν
σοβαρά προβλήματα, βεβαίως και πρέπει κάτι να κάνουμε για τον κόσμο που

μένει εκεί, που δραστηριοποιείται επαγγελματικά εκεί πέρα, να απαλύνουμε κατά κάποιο
τρόπο τον πόνο.

Μάλιστα.
Κάποιος άλλος θέλει να πει κάτι;

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Εγώ, κ. Πρόεδρε, όταν τελειώσουν οι συνάδελφοι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ:

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΜΠΑΚΑΣ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
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Κάποιος άλλος απ’ τη Δημοτική Αρχή; Όχι, έτσι;
Λοιπόν, κ. Μπεχράκη, ναι.

Συμφωνώ με τον προβληματισμό του κ. Τζαμουράνη ότι πρέπει να γίνεται με
αυτόματο τρόπο η διαδικασία σε κάθε έργο που θα γίνεται στην πόλη και θα

έχει σχεδιαστεί εκ των προτέρων το τι θα πρέπει κάθε φορά το Δημοτικό Συμβούλιο και η
Δημοτική Αρχή για την ανακούφιση των επαγγελματιών και όχι κατά περίπτωση.
Το δεύτερο ζήτημα είναι οι επαγγελματίες οι οποίοι είναι κοντά στους δρόμους αυτούς, στις
διασταυρώσεις, 20 μέτρα πριν, 30 μέτρα μετά από τις διασταυρώσεις και υφίστανται την ίδια
φασαρία και την ίδια ταλαιπωρία. Δηλαδή, πρέπει και αυτοί να μπούνε μέσα στο σχέδιο της
ανακούφισης. Δηλαδή, ένας ο οποίος έχει 20 μέτρα πριν από τη διασταύρωση Ιατροπούλου
και πώς λέμε το δρόμο τον πρώτο που πάει παράλληλα στη Σιδηροδρομικού Σταθμού, και
αυτός δεν μπορεί να δουλέψει εκεί πέρα. Θα πρέπει να δούμε και τη συναφή περιοχή με μια
εύλογη απόσταση, έτσι; Μιλάμε για 30-40 μέτρα.
Εντάξει, αυτό.

Εγώ με τη σειρά μου θα προτείνω 150 μέτρα. Και γιατί το λέω αυτό; Γιατί
ξέρετε, κ. Μπεχράκη, υπάρχει και η νομοθεσία και πριν προβούμε σε αυτού του

είδους τη διαδικασία για την απαλλαγή, μελετήσαμε, λοιπόν, τη νομοθεσία η οποία λέει το
εξής: ότι στα όρια της όχλησης και, να το πω έτσι, και της προσβασιμότητας που δεν
μπορούν να έχουν οι επαγγελματίες. Στα όρια του έργου. Δεν μπορούμε να πάμε παραπέρα
από το έργο ούτε ένα μέτρο. Άρα λοιπόν, το να λέμε στα 20 μέτρα, στα 30 ή στα 150 που
λέω εγώ είναι ανώφελο γιατί δυστυχώς ο Νόμος δεν μπορεί να το αιτιολογήσει αυτό.

Εδώ πέρα θα ήθελα να συμπληρώσω ότι όσον αφορά τα δημοτικά τέλη, κ. Τζαμουράνη, δεν
είναι μόνο 50 ευρώ το κατάστημα για το χρονικό διάστημα που γίνεται το έργο. Είναι 50 

ευρώ το δίμηνο. Οπότε κάντε τους ανάλογους πολλαπλασιασμούς, θα δείτε στο σύνολο του
έργου πόσο είναι.

Το δεύτερο που θέλω να τονίσω είναι το εξής: ότι δεν είναι μόνο η απαλλαγή των δημοτικών
τελών καθαριότητας που προσφέρει στους συνδημότες μας επαγγελματίες για την οδό
Ιατροπούλου όπου γίνεται το συγκεκριμένο έργο, αλλά είναι και η απαλλαγή από τα τέλη
χρήσης υπονόμων, τα οποία αυτή η απαλλαγή θα πάρει, αν δεν πήρε χθες… Πήρε χθες
απόφαση, νομίζω, η ΔΕΥΑΚ.

Τώρα να πάμε και σε μία γενικότερη τοποθέτηση η οποία έχει να κάνει για το πώς
αντιμετωπίζονται τα έργα. Δεν μπορεί να πάρεις μία απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για το
σύνολο των έργων που γίνονται κτλ. Εξετάζουμε κατά περίπτωση για το βαθμό που τα έργα
ή το κάθε έργο ξεχωριστά επηρεάζει την επαγγελματική δραστηριότητα των επιχειρήσεων.
Άρα λοιπόν, σε κάθε περίπτωση ανάλογα με την όχληση που υπάρχει και ανάλογα με το είδος
της επιχείρησης και εφόσον βλέπουμε ότι στερούνται της ίσης ευκαιρίας έναντι άλλων
επιχειρήσεων, τότε θα μπορούμε να φέρνουμε τέτοιου είδους ζητήματα και στην Οικονομική
Επιτροπή και στο Δημοτικό Συμβούλιο, να τα συζητάμε ξεχωριστά.

Λοιπόν, και όσον αφορά γενικότερα για τα έργα και όχι μόνο για την Ιατροπούλου για να έτσι
διαλύσω και τον προβληματισμό του κ. Τζαμουράνη, κ. Τζαμουράνη, ξέρετε πάρα πολύ καλά
τα ζητήματα τα οποία είχαμε να αντιμετωπίσουμε στην Ιατροπούλου, αναδείχθηκαν νομίζω
και στο Δημοτικό Συμβούλιο και έγινε μία επεξήγηση, καθαρή επεξήγηση από τον αρμόδιο
Αντιδήμαρχο τον κ. Μπασακίδη, νομίζω δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε περαιτέρω και έχω
την αίσθηση ότι από δω και στο εξής όλα τα έργα θα προχωρήσουν κανονικά χωρίς κανένα
ζήτημα.

Λοιπόν, ο κ. Χριστόπουλος ζήτησε να πει κάτι.

Κύριε Πρόεδρε, θα σταθώ στο τελευταίο που είπατε, ότι θα πρέπει, είπατε,
να το κρίνουμε κατά περίπτωση. Το αυτονόητο σε αυτή την περίπτωση θα

ήταν να υπάρχει μια εισήγηση, προκειμένου τεκμηριωμένα να λέμε γιατί στην Ιατροπούλου
το κάνουμε, γιατί μεθαύριο στη Βαλαωρίτου ή κάπου αλλού δεν θα το κάνουμε. Έτσι δεν
είναι; Το αυτονόητο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ:
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Τώρα, όπως ψηφίζουμε τώρα, ουσιαστικά ψηφίζουμε για όλους, γιατί δεν υπάρχει μια
εισήγηση συγκεκριμένη, όπου θα εξηγεί με καθαρό τρόπο «στην Ιατροπούλου επιτρέπουμε
αυτό γιατί εκεί υπάρχουνε συγκεκριμένα προβλήματα». Εδώ όμως δεν υπάρχει μια εισήγηση.

Δεν είναι θέμα. Μην τρέχουμε σε συγκεκριμένα προβλήματα. Οι επιχειρήσεις
έχουν αυτή την όχληση αρκετούς μήνες.

Αφήστε με να τελειώσω. Θα μιλάει για αθέμιτο ανταγωνισμό, δηλαδή είναι
και πρόχειρο, όπως το έχουμε φέρει τώρα. Να το βλέπουμε …(δεν

ακούγεται)… Επομένως, θα έπρεπε εδώ να είμαστε…, να αποφασίζουμε με ένα συγκεκριμένο
πλαίσιο έτσι ώστε όταν το αμφισβητείς στην επόμενη περίπτωση που θα βρούμε μπροστά
μας και θα βρούμε, είμαι σίγουρος, να έχουμε, «ναι το κάναμε αυτό γιατί είχαμε ένα
συγκεκριμένο πλαίσιο για την Ιατροπούλου». Δεν το καταθέσατε εσείς.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα το εξηγούμε το πλαίσιο.

Ούτε καν το ποσό. Εγώ συμφωνώ με τη νομιμότητα του Νόμου που
καθορίζεται …(δεν ακούγεται) ο προβληματισμός του Σταμάτη που έβαλε, ο

παράλληλος, παράδειγμα, της Σιδηροδρομικού Σταθμού την ίδια ζημιά έχει με την
Ιατροπούλου, μην σας πω και περισσότερο …(δεν ακούγεται) στης Ιατροπούλου.
Εντάξει, αν είναι νόμιμο ή όχι, …(δεν ακούγεται) δεν έχουμε ούτε καν νομοθετικό πλαίσιο.
Πιστεύω, λοιπόν, ότι πρόχειρα το κάνουμε τώρα αν πάμε σ’ αυτή τη λογική. Θα πρέπει να
έχουμε ένα συγκεκριμένο σκεπτικό για την Ιατροπούλου για να αναπτύξουμε και για τους
επόμενους.

Το σκεπτικό είναι πολύ απλό και σας το δίνω αμέσως: Είναι ότι είναι μεγάλο το
χρονικό διάστημα της όχλησης εκεί και γι’ αυτό το λόγο η Δημοτική Αρχή το

έφερε ως θέμα και το εισηγείται και στην Οικονομική Επιτροπή και στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Και για να μην βιάζεστε και να μιλάμε και για ποσά, όταν πήραμε και τις αποφάσεις για τα
τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού τα μηδενικά στην περίπτωση του COVID, ξέρετε
πάρα πολύ καλά ότι δεν τέθηκε ζήτημα ποσού, πόσα θα είναι αυτά και τι θα είναι. Το
ψηφίσαμε όλοι ομόφωνα και χωρίς τέτοιους ενδοιασμούς.

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ήταν γενικό αυτό, δεν ήταν συγκεκριμένο.

Ποιο; Μα ήτανε συγκεκριμένο γιατί ενώ οι άλλοι είπαμε, για να υπάρχει η αρχή
της ίσης ευκαιρίας, γι’ αυτό το λόγο, επειδή ξεκίνησαν να δουλεύουν τα άλλα

καταστήματα και οι συγκεκριμένοι της Ιατροπούλου δέχονται μεγάλη όχληση. Τι ποιο…;

Το ερώτημα, λοιπόν, καταρχήν σας λέω το ερώτημα είναι: θα
προσδιορίζεται αυτό απ’ τη χρονική καθυστέρηση, από τότε που θα

έπρεπε να περατωθεί το έργο; …(δεν ακούγεται)

Σας είπα, στο βαθμό της ισονομίας της μεταχείρισης των επαγγελματιών.
Εντάξει; Αν δεν σας καλύπτω, τι να κάνουμε τώρα;

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Τι ¨στο βαθμό της ισονομίας¨; …(δεν ακούγεται)

Πάμε. Αν δεν έχουμε κάτι να πούμε άλλο, να πάμε στην ψηφοφορία.

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Εγώ έχω να πω κάτι Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλετε, κ. Τζαμουράνη; Ναι.

Πρώτα-πρώτα θεωρώ ότι δεν είναι σωστό να μιλάμε για αθέμιτο
ανταγωνισμό. Δεν είναι αθέμιτος ο ανταγωνισμός.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ:

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιατί μιλήσαμε για κάτι τέτοιο;

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Έτσι άκουσα από κάποιον συνάδελφο, δεν θυμάμαι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, δεν ειπώθηκε κάτι τέτοιο.

Δεν ισχύει, χαίρομαι που το αναγνωρίζεις, χαίρομαι γιατί δεν είναι αθέμιτος
ανταγωνισμός, γιατί με την ίδια λογική αθέμιτο ανταγωνισμό μπορεί να

επικαλεστούν και κάποιοι άλλοι σε κάποιον άλλον δρόμο που δεν γίνονται έργα εκεί, ενώ εδώ
γίνονται έργα και στη συγκεκριμένη…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα δεν είπαμε κάτι τέτοιο.

Έτσι;
Το δεύτερο: Ήθελα να ρωτήσω γιατί το περιορίζετε στις επιχειρήσεις και σε

επαγγελματίες εννοώντας ποιους; Αυτούς που είναι στα ισόγεια ή αυτούς που είναι και στους
ορόφους; Και αν είναι έτσι, τότε γιατί δεν το γενικεύουμε και στις κατοικίες που είναι εκεί;
Όσες είναι, τέλος πάντων. Δηλαδή, να σας πω, στη γωνιακή πολυκατοικία είναι τα ιατρεία τα
οποία όλα είναι από τον 1ο όροφο και πάνω. Είναι έτσι; Αυτά θα συμπεριληφθούν;

Φυσικά, φυσικά, σας το λέω εγώ από τώρα, ναι. Δεν περιοριζόμαστε, κ.
Τζαμουράνη, συγνώμη που σας διακόπτω, για να γίνω σαφής. Όταν λέμε

απαλλαγή δημοτικών τελών των επιχειρήσεων και επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται
στην οδό Ιατροπούλου από Σιδηροδρομικού Σταθμού έως Νέδοντος λόγω εκτέλεσης έργων,
εννοούμε το σύνολο των επιχειρήσεων, είτε είναι στο ισόγειο, είτε στον 1ο, είτε στο 2ο, είτε
στον 5ο, των επιχειρήσεων. Και αυτό γιατί μας δίνει και τη δυνατότητα και η νομοθεσία να το
κάνουμε.

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Πολύ καλά.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην μπαίνουμε στη διαδικασίας της κατοικίας όμως, είναι άλλο θέμα.

Για τις κατοικίες γιατί τις βγάζουμε απέξω π.χ.; Δεν μπορούμε εκεί νομικά
να το εξασφαλίσουμε;

Γιατί η κατοικία δεν αποκτά εισόδημα. Η επιχείρηση αποκτά εισόδημα από τη
δραστηριότητα. Με ακούσατε;

Ναι, ναι, το άκουσα.

Και ένα τελευταίο, Πρόεδρε. Και ένα τελευταίο, παρακαλώ, Πρόεδρε.
Μήπως πρέπει αυτό το μέτρο να το επεκτείνετε και τουλάχιστον σε ένα μικρό βάθος εις την
οδό Χρυσάνθου Παγώνη; Είναι ο μοναδικός άλλωστε κάθετος δρόμος γιατί και από κει
υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες …(δεν ακούγεται) ενοχληθεί.

Δεν μπορούμε, κύριε συνάδελφε, γιατί θα μας το απορρίψουν. Πριν φτάσουμε
να πάρουμε αυτή την απόφαση, συμβουλευτήκαμε για να είμαστε σίγουροι ότι

δεν τίθεται ζήτημα απόρριψης της πρότασης και μας είπαν στα όρια του έργου που
διεξάγεται, από κει μέχρι εκεί. Ό,τι λέει ο τίτλος του έργου.

Είναι αυστηρό, γι’ αυτό και εγώ είπα χαριτολογώντας βέβαια στον Σταμάτη τον Μπεχράκη ότι
ο Σταμάτης πολύ σωστά και εγώ μαζί σας είμαι και να πάμε και στα 20 και στα 50 και στα
100 μέτρα να επεκταθούμε. Αλλά δεν γίνεται αυτό.

Λοιπόν, πάμε στην ψηφοφορία.

Γιάννη Χριστόπουλε;

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
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ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ με τον προβληματισμό να υπάρχει συγκεκριμένο πλαίσιο κάθε φορά.

¨Υπέρ¨. Εντάξει Γιάννη.
Πάμε, κ. Τζαμουράνη;

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Και εγώ Υπέρ.

¨Υπέρ¨ και ο κ. Τζαμουράνης.
Ο κ. Ζαφειρόπουλος.

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Εγώ παρακαλώ την επόμενη φορά να έχουμε βάλει εισήγηση, έτσι;

Εντάξει, τώρα ήταν ο τίτλος, δεν ήταν κάτι άλλο και είχε σχέση με την
ημερομηνία του έργου.

Πάμε. Κύριε Ζαφειρόπουλε;

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ.

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Με συγχωρείτε, κ. Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό, ψηφίζουμε, κ. Μπεχράκη. Κύριε Μπεχράκη, ψηφίζουμε.

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: …(δεν ακούγεται)… το ποσό το οποίο…

Κύριε Μπεχράκη, ψηφίζουμε. Αφήστε μας, τέλος πάντων!
¨Υπέρ¨.

ΟΜΟΦΩΝΑ.
Τώρα να ακούσω την παρατήρησή σας, εκτός θέματος.

Λέω ότι το σπουδαιότερο απ’ όλα, δεν έχουμε το ακριβές ποσό το οποίο
θα μειωθούν τα ταμεία, οι εισπράξεις του Δήμου από την παροχή που

κάνουμε.

Ναι, δεν σας είδα να το ζητήσετε και για τα τέλη καθαριότητας για όλο το Δήμο
όταν τα κάναμε με τον COVID. Τι σημαίνει αυτό τώρα;

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε…

Εε μην μου λέτε «κ. Πρόεδρε» τώρα, να ψάχνουμε τώρα να σας το πω έτσι
γιατί η κότα πήγε και γέννησε στραβά το αυγό.

Σε κάποια απόστροφο των τοποθετήσεων σας «αα, συμπεριλάβαμε και
αυτούς οι οποίοι…» …(δεν ακούγεται)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, κύριε συνάδελφε. Πάμε.

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: …πόσο θα μειωθούν οι εισπράξεις του Δήμου.

Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει
υπόψη της τα προαναφερόμενα,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:
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Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας την απαλλαγή από τα δημοτικά
τέλη των επιχειρήσεων και επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται επί της οδού
Ιατροπούλου, από Σιδηροδρομικού Σταθμού έως Νέδοντος, λόγω εκτέλεσης του
έργου «Ολοκλήρωση πεζοδρόμησης της οδού Ιατροπούλου από Σιδηροδρομικού
Σταθμού έως Νέδοντος», για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν οι εργασίες
εκτέλεσης του έργου, σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου της Οικονομικής
Επιτροπής και Αντιδημάρχου Οικονομίας – Οικονομικών & Δημοτικής Περιουσίας
κ. Φάβα Γεωργίου, 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

Γεώργιος Φάβας 1. Δρούγας Παντελής

2. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης

3. Μαρινάκης Σαράντος

4. Μπάκας Ιωάννης

5. Μπασακίδης Νικόλαος

6. Τζαμουράνης Βασίλειος

7. Χριστόπουλος Ιωάννης

Ακριβές Απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓ. ΦΑΒΑΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)


