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ΑΠΟΦΑΣΗ   037/2009 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 03η Φεβρουαρίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00  
συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28 στην 5η/2009 
συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 29-01-2009 
πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Παναγιώτης Ε. Νίκας, Δήμαρχος Καλαμάτας, 
Πρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής και από τα τακτικά μέλη, οι κ.κ. 1) Ηλιόπουλος 
Παναγιώτης, 2) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 3) Κουδούνης Αργύριος, 4) Κουρκουτάς Γεώργιος 
και 5) Μιχαλόπουλος Σωτήριος.  
 
Δεν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος κ. Γιαννακούλας Γρηγόριος.   
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Δημαρχιακής 
Επιτροπής από την πλευρά της πλειοψηφίας κ. Ηλιόπουλος Αθανάσιος ο οποίος συμμετέχει 
στη συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Γιαννακούλα Γρηγόριο.  
 
 
 
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 10ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Ψήφιση πιστώσεων για εξόφληση οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών 
(2007 και προηγούμενων). 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 1499/23-1-2009 
εισήγηση του Οικονομικού Τμήματος της Διεύθυνσης Διοίκησης – Οικονομίας του Δήμου 
Καλαμάτας, η οποία έχει ως εξής:  
 
«ΘΕΜΑ: “ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΕΤΩΝ 

(2007 ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ)» 
 
Παρακαλούμε να εγκρίνετε την ψήφιση των απαιτούμενων πιστώσεων για την εξόφληση 
των οφειλών παρελθουσών χρήσεων οι οποίες παραμένουν ανεξόφλητες μέχρι σήμερα 
(κυρίως, γιατί δεν έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες).  
 
Οι οφειλές συνολικά ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 382.115,43 €.  
 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΠΟΛΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 
Ο Τμηματάρχης 
ΛΙΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

Ο Δ/ντής 
(υπογραφή) 

23/1» 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση, η οποία έχει ως εξής:  

 
Επειδή υπάρχουν οφειλές από το 2002, είχε ακολουθηθεί μέχρι τώρα 
μια τακτική, ότι περιμέναμε δικαστικές αποφάσεις, διότι ήταν έξοδα που 

είχαν γίνει χωρίς αποφάσεις Δημαρχιακής Επιτροπής ή Δημοτικού Συμβουλίου. Θα ισχύσει 
αυτό το καθεστώς υποθέτω; 

 
Εάν  δεν εκδοθούν δικαστικές αποφάσεις δεν μπορούμε να τα 
πληρώσουμε. 

 
Δεν εκταμιεύεται εάν δεν υπάρχει δικαστική απόφαση. Δεν εκταμιεύεται από 
τον Επίτροπο, ότι και να  λέμε εμείς. 

 
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της την παραπάνω εισήγηση, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 103 του 
Δ.Κ.Κ. (Ν.  3463/2006), 

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

 
Εγκρίνει τη διάθεση πιστώσεων συνολικού ποσού τριακοσίων ογδόντα δύο 
χιλιάδων εκατόν δέκα πέντε ευρώ και σαράντα τριών λεπτών (382.115,43 €) για 
την εξόφληση οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών (2007 και 
προηγούμενων) σε βάρος των αντίστοιχων για κάθε περίπτωση αναγραφομένων 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κ.Α. του δημοτικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 1499/23-
1-2009  εισήγηση του Οικονομικού Τμήματος της Διεύθυνσης Διοίκησης – 
Οικονομίας του Δήμου Καλαμάτας, η οποία καταχωρείται στο ιστορικό της 
απόφασης αυτής και τη συνημμένη σ’ αυτήν αναλυτική κατάσταση των οφειλών 
η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής. 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

 
Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας  1. Ηλιόπουλος Αθανάσιος  

  2. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

  3. Κοσμόπουλος Βασίλειος  

  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Κουρκουτάς Γεώργιος   

  6. Μιχαλόπουλος Σωτήριος   

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 10 Φεβρουαρίου 2009 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 
                                                                              
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


