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Στην Καλαµάτα σήµερα, την 27η Οκτωβρίου 2008, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12η
µεσηµβρινή συνέρχεται στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της οδού Αριστοµένους 28 στην
41η/2008 συνεδρίαση η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την από 23-102008 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύµφωνα µε το νόµο, µε
προγραµµατισθείσα αρχικά ώρα συνεδρίασης την 13:00 αλλά ύστερα από τηλεφωνική
ενηµέρωση των µελών ∆ηµαρχιακής Επιτροπής έγινε αποδεκτή η αλλαγή της ώρας της
συνεδρίασης.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Παναγιώτης Ε. Νίκας, ∆ήµαρχος Καλαµάτας,
Πρόεδρος της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής και από τα τακτικά µέλη οι κ.κ. 1) Καµβυσίδης
Ιωάννης, 2) Κοσµόπουλος Βασίλειος και 3) Κουδούνης Αργύριος.
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα τα τακτικά µέλη κ.κ.: 1) Αλευράς ∆ιονύσιος,
2) Λαγανάκος Γεώργιος και 3) Πολίτης ∆ηµήτριος.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα παρακάτω αναπληρωµατικά µέλη της
∆ηµαρχιακής Επιτροπής :
α) από την πλευρά της πλειοψηφίας οι κ.κ.: Γιαννακούλας Γρηγόριος και Μιχαλόπουλος
Σωτήριος, οι οποίοι συµµετέχουν στη συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τους κ.κ.:
Λαγανάκο Γεώργιο και Πολίτη ∆ηµήτριο αντίστοιχα.
β) από την πλευρά της µειοψηφίας ο κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης, ο οποίος συµµετέχει στη
συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Αλευρά ∆ιονύσιο.
Στη συνεδρίαση παρίσταται επίσης ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου κ. Παναγιώτης
Κουτσογιαννόπουλος.

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 4-i θέµα της ηµερήσιας
διάταξης µε τίτλο :
∆ιορισµός νοµικών συµπαραστατών για υποθέσεις του ∆ήµου Καλαµάτας –
Άσκηση ένδικων µέσων. (i) Έγκριση ή µη ένστασης κατά της υπ’ αριθ. 1322/710-2008 Πράξης Επιβολής Αυτοτελούς Προστίµου του ΙΚΑ Καλαµάτας.
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην από 24-10-2008 εισήγηση της
Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Καλαµάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:
«ΘΕΜΑ

:

Έγκριση άσκησης ή µη ένστασης κατά της υπ΄ αριθµ. 1322/7-10-2008 Πράξης
Επιβολής Αυτοτελούς Προστίµου του ΙΚΑ Καλαµάτας.

∆υνάµει της υπ΄ αριθµ. 1322/7-10-2008 Πράξης Επιβολής Αυτοτελούς Προστίµου
του ΙΚΑ Καλαµάτας (αριθµ. πρωτ. ∆ήµου Καλαµάτας 24097/17-10-2008) επιβλήθηκε εις
βάρος του ∆ήµου Καλαµάτας πρόστιµο 300,00 € «επειδή κατά τον έλεγχο που
διενεργήθηκε την 7-10-2008 διαπιστώθηκε ότι ο εργοδότης δεν υπέβαλλε εντός ενός µηνός
δηλ. από 31-12-2006 δήλωση µεταβολής στοιχείων του νέου δηµάρχου Νίκα Παναγιώτη».
Κατά της ως άνω πράξης επιβολής προστίµου προβλέπεται η υποβολή ένστασης
ενώπιον της Τοπικής ∆ιοικητικής Επιτροπής του υποκ/τος ΙΚΑ Καλαµάτας.
Επειδή κατ΄ άρθρο 103 § 2 περ. ζ΄ του Κώδικα ∆ήµων & Κοινοτήτων η ∆ηµαρχιακή
Επιτροπή αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές, στην προκειµένη
δε περίπτωση δύναται να υποβληθεί ένσταση για τυπικούς και ουσιαστικούς λόγους
(παραβίαση δικαιώµατος προηγούµενης ακρόασης, καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος κλπ).
Τίθεται υπ΄όψιν σας το άνω θέµα και εισηγούµαι την άσκηση ένστασης ενώπιον της
Τοπικής ∆ιοικητικής Επιτροπής του υποκ/τος ΙΚΑ Καλαµάτας κατά της ανωτέρω υπ΄ αριθµ.
1322/7-10-2008 Πράξης Επιβολής Αυτοτελούς Προστίµου του ΙΚΑ Καλαµάτας.
Ο νοµικός σύµβουλος του ∆ήµου Καλαµάτας
(Χαράλαµπος Θ. ∆ηµητρόπουλος)»
Ακολούθως τον λόγο λαµβάνει ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου κ. Κουτσογιανόπουλος
Παναγιώτης ο οποίος αναφέρει τα εξής:
Το ΙΚΑ Καλαµάτας σε έγγραφά του που στέλνει στο ∆ήµο Καλαµάτας για τοιχοκόλληση στο
∆ηµοτικό Κατάστηµα απευθύνεται προς τον κ. Παναγιώτη Νίκα ∆ήµαρχο Καλαµάτας. Άρα
γνώριζε ποίος ήταν ο νέος ∆ήµαρχος Καλαµάτας.
Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει
υπόψη της την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόµενες σ’ αυτήν διατάξεις,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την άσκηση ένστασης ενώπιον της Τοπικής ∆ιοικητικής Επιτροπής του
Υποκ/τος ΙΚΑ Καλαµάτας κατά της υπ’ αριθµ. 1322/7-10-2008 Πράξης Επιβολής
Αυτοτελούς Προστίµου του ΙΚΑ Καλαµάτας, σύµφωνα µε την από 24-10-2008
εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Καλαµάτας, η οποία αναλυτικά
καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής.
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Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :
Η ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Παναγιώτης Ε. Νίκας

1. Γιαννακούλας Γρηγόριος
2. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
3. Καµβυσίδης Ιωάννης
4. Κοσµόπουλος Βασίλειος
5. Κουδούνης Αργύριος
6. Μιχαλόπουλος Σωτήριος

Ακριβές Απόσπασµα
Καλαµάτα 7 Νοεµβρίου 2008
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ
(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
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