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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   30/2010 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   247/2010 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 27 Σεπτεμβρίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00  

στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28, συνέρχεται στην 30η/2010 

συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 23-09-2010 

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) Γιαννακούλας 

Γρηγόριος, 2) Ηλιόπουλος Αθανάσιος (προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 244 απόφαση), 3) 

Κοσμόπουλος Βασίλειος, 4)  Κουδούνης Αργύριος και 5) Κουρκουτάς Γεώργιος.    

 

Δεν παραβρίσκεται  αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης.  

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Δημαρχιακής 

Επιτροπής κ. Νταγιόπουλος Γεώργιος, ο οποίος συμμετέχει στη συνεδρίαση αυτή, 

αναπληρώνοντας τον κ. Ηλιόπουλο Παναγιώτη.  

 

 

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 5ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Έγκριση δαπάνης σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 514/2003 απόφασης του 
Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης. 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 20894/22-9-2010 
εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου η οποία έχει 
ως εξής: 
 

Σας επισυνάπτουμε το από 30/7/2010 υπηρεσιακό έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας που αφορά την εκτέλεση της υπ΄αριθμ. 514/2003 
απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης με συνημμένη αυτήν  καθώς και την 
3226/2008 απόφαση του συμβουλίου Επικρατείας,  βάση των οποίων ο Δήμος υποχρεούται  
να καταβάλλει στο Τ.Ε.Ε για λογαριασμό των α) ΒΕΤΑΠΛΑΝ Α.Ε και β) Παπαδόπουλου Ν. 
το ποσό των 109.954,93 €  προκειμένου να εγκρίνεται την παραπάνω δαπάνη αφενός και 
να ψηφίσετε το παραπάνω ποσό αφετέρου, σε βάρος των Κωδικών Αριθμών του Δημοτικού 
Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2010 όπως αυτοί αναλυτικά  αναφέρονται στην ανωτέρω 
εισήγηση της Τ/Υ  
 
 
         Ο Προϊστάμενος του Οικονομικού                              Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
              Τμήματος                «Με Εντολή του»  
                                               Η Δ/ντρια Οικονομικού  
                   Λίβας Ανδρέας                                                   Ηλιοπούλου Γεωργία 
 
 
 
Το από 30-7-2010 αναφερόμενο και επισυναπτόμενο στην ανωτέρω εισήγηση υπηρεσιακό 
έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου έχει ως εξής: 
 
 
ΘΕΜΑ         :  Έγκριση δαπάνης . 

ΜΕΛΕΤΗ     :  « ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ   » 
Σχετ.           :  Απόφ. αρ. 514/03 Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης. 

 
 

 Σε εκτέλεση της απόφασης υπ’ αριθμ. 514/03 του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης  η  
οποία  μετά την απόρριψη της αίτησης αναίρεσης του Δήμου με την υπ’ αριθμ. 3226/2008 
απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, είναι αμετάκλητη , ο Δήμος Καλαμάτας 
υποχρεούται να καταβάλλει στο ΤΕΕ  για  λογαριασμό των  α) ΒΕΤΑΠΛΑΝ  Α.Ε  και  β) 
Παπαδόπουλου Ν. το ποσόν που αναφέρεται σε αυτή με τον αναλογούντα τόκο 
υπερημερίας προς 6%.από τις 2/6/2000 και μέχρι την εξόφληση , καθώς και τα δικαστικά 
έξοδα. 
   
Σύμφωνα με τα πιο πάνω : 
             Εισηγούμεθα 

 Την έγκριση της δαπάνης συνολικού ποσού  109.954,93  € η οποία  θα καταβληθεί 
από τους πιο κάτω κωδικούς:  
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   α)   Για την αμοιβή μελέτης  από τον κωδικό 812205 με τίτλο «Δαπάνες κατασκευής 
πάγιων κοινής χρήσης» το ποσό των 65.048,82 € το οποίο κατανέμεται:     
     
  Για την ΒΕΤΑΠΛΑΝ Α.Ε               ποσόν     55.403,03 € &  
      τον Παπαδόπουλο   Ν.               >>           9.645,79 €. 

                                     ΣΥΝΟΛΟ                   65.048,82 € 
       

  β) Για την πληρωμή των τόκων του  έτους  2010  από τον κωδικό  006513 το  κάτωθι ποσό 
μέχρι 31-7-2010 
           
        Για την ΒΕΤΑΠΛΑΝ  Α.Ε       ποσόν        1.921,65 € &  
       τον Παπαδόπουλο  Ν.             >>                334,56 €  

                                     ΣΥΝΟΛΟ                    2.256.21 € 
 

  γ ) Για την πληρωμή των τόκων προηγούμενων ετών  από τον κωδικό 8117 το κάτωθι 
ποσόν  
 
   για την   ΒΕΤΑΠΛΑΝ Α. Ε           ποσόν       31.843,12 € & για  
       τον Παπαδόπουλο  Ν                >>             5.543,96 €. 

                                     ΣΥΝΟΛΟ                    37.387,08 € 
 
 
  δ) Για την πληρωμή των δικαστικών εξόδων από τον κωδικό 006492 το ποσόν των  
5.262,82 €   τα οποία κατανέμονται για τα τέλη απογράφου ποσόν 3.712,82 €, για την 
σύνταξη της επιταγής  1500 € και για την επίδοση ποσόν 50,00 €. 

 
 

Καλφακάκου Βασιλική 
Αρχ/νας Μηχ/κός 

Ο ΔΙΕΘΥΝΤΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 

 
 
Κοιν/ση   :  
Συν/να     :   Αποφ. αρ. 514/03. 
 
 
 
Η Δημαρχιακή 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 
 

I. Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού εκατόν εννέα χιλιάδων εννιακοσίων 
πενήντα τεσσάρων ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (109.954,93 €) και την 
καταβολή αυτού στο Τ.Ε.Ε. για λογαριασμό των α) ΒΕΤΑΠΛΑΝ Α.Ε. και β) 
Παπαδόπουλου Ν., σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 514/2003 απόφασης του 
Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης η οποία αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της απόφασης αυτής. 
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II. Ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού εκατόν εννέα χιλιάδων εννιακοσίων 
πενήντα τεσσάρων ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (109.954,93 €), σε 
βάρος των Κ.Α. με τα αντίστοιχα για κάθε περίπτωση ποσά, όπως αυτά 
αναφέρονται στο σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, το 
οποίο καταχωρείται στο ιστορικό της απόφαση 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. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

  2. Ηλιόπουλος Αθανάσιος  

  3. Κοσμόπουλος Βασίλειος  

  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Κουρκουτάς Γεώργιος 

  6. Νταγιόπουλος Γεώργιος   

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα  28 Σεπτεμβρίου 2010 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 

 


