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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  11/2008 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  183/2008  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 03η Απριλίου 2008, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 11η/2008 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 28-03-2008 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε 
σύµφωνα µε το νόµο. 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης,  
Πρόεδρος του Σώµατος, 2)  Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς ∆ιονύσιος, 4) Γιαννακούλας 
Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Ηλιόπουλος Αθανάσιος,  7) Ηλιόπουλος Ιωάννης 
(προσέλευση στην υπ’ αριθµ. 188 απόφαση), 8) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 9) Καµβυσίδης 
Ιωάννης, 10) Κλείδωνας Θεοφάνης, 11) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 12) Κουδούνης Αργύριος, 13) 
Κουρκουτάς Γεώργιος, 14) Λαγανάκος Γεώργιος, 15) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας 
∆ηµήτριος, 17) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 183 απόφαση), 18) 
Νταγιόπουλος Γεώργιος, 19) Οικονοµάκου Μαρία, 20) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 21) 
Πολίτης ∆ηµήτριος, 22) Σπίνος Γεώργιος, 23) Τσακαλάκου Σταυρούλα και 24) Τσερώνης 
Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 183 απόφαση).    
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος, 2) Μπασακίδης Νικόλαος και 3) Ράλλης Γεώργιος.  
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων επειδή στην 
ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά ∆ιαµερίσµατα. 
Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Αντικαλάµου κα 
Αργυροπούλου Βασιλική, 2) Αρτεµισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 3) Νέδουσας κ. Βεργινάδης 
Νικήτας, 4) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 5) Μ. Μαντίνειας κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος, 6) 
Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος, 7) Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης, 8) Σπερχογείας κ. 
Περρωτής Παναγιώτης, 9) Ασπροχώµατος κ. Σπανός Αντώνιος, 10) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος 
και 11) Καρβελίου κ. Χρυσοµάλης Ιωάννης, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών 
Συµβουλίων: 1) Πηγών κ. Αλάµαρας Πέτρος και 2)  Λεϊκων κ. Βρυώνης Φώτιος.  
 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαµάτας» κ. 
Νικόλαος ∆ιασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.  
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης παρουσία του ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Ρύθµιση οφειλών σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 3649/2008. 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος κ. Κλείδωνας Θεοφάνης, αναφέρεται στην µε 
αριθµ. πρωτ. 6878/28-03-2008 σχετική εισήγηση της ∆ιεύθυνσης ∆ιοίκησης – Οικονοµίας, η 
οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
 
«Θέµα: Ρύθµιση οφειλών σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του Νόµου 3649/08 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 3649/08 (ΦΕΚ 39/08) επαναφέρονται      σε 
ισχύ ρυθµίσεις καταβολής οφειλών προς τους ∆ήµους, Κοινότητες και τα ΝΠ∆∆ αυτή 
που προβλέπονται από τις παραγράφου 3 περιπτώσεις α’, β’, δ’, ε’, και 4 του άρθρου 12 
του Ν. 3074/2002 (ΦΕΚ 296 Α), καθώς και από την παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν. 
3345/2005 (ΦΕΚ 138 Α’),µε την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος. 

2. Με τις ανωτέρω διατάξεις ρυθµίζονται οι παλαιές οφειλές προς τους ΟΤΑ που 
προέρχονται από τη µη καταβολή του Τέλους διαµονής παρεπιδηµούντων, του Τέλους 
επί των ακαθαρίστων Εσόδων κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων, φορολογικές 
διαφορές, οφειλές από δηµοτικά Τέλη, φόρους και εισφορές και πρόστιµα του ΚΟΚ 
καθώς και οφειλές από Τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων. 

3. Για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 26 του Ν. 3649/08 απαιτείται απόφαση 
∆ηµοτικού Συµβουλίου η οποία θα πρέπει να ληφθεί εντός (2) µηνών από την έναρξη 
ισχύς του παρόντος νόµου, δηλαδή µέχρι 02/05/2008. 
Η απόφαση αυτή θα πρέπει να καθορίζει: 

− Την αποκλειστική προθεσµία υποβολής των δηλώσεων και των αιτήσεων προς 
υπαγωγή στη ρύθµιση, η οποία προθεσµία δεν µπορει να υπερβαίνει τους δύο 
(2) µήνες από την έκδοση της απόφασης (αρ. 26 παράγραφος 2 περ. α του Ν 
3649/08). 

− Τον αριθµό των µηνιαίων δόσεων, ο οποίος δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος 
των είκοσι τεσσάρων (24) και κάθε µια από τις οποίες δεν µπορεί να είναι 
µικρότερη των 150 ευρώ. 
Ύστερα από τα παραπάνω εισηγούµεθα για έγκριση στο ∆.Σ  τα παρακάτω: 
« Τίθενται σε ισχύ και εφαρµόζονται αναλόγως οι ρυθµίσεις καταβολής οφειλών 
προς τους ∆ήµους , κοινότητες και τα ΝΠ∆∆ αυτών όπως αυτά καθορίζονται 
στο αρθρ. 26 του Ν 3649/08 (ΦΕΚ 39/ 3-3-08) 
Η υποβολή των δηλώσεων και αιτήσεων προς υπαγωγή στη ρύθµιση να έχει 
γίνει µέχρι 3 Ιουνίου 2008. 
Ο αριθµός των µηνιαίων δόσεων µπορεί να είναι µέχρι είκοσι τέσσερεις  (24), 
κάθε µια δεν µπορεί να είναι µικρότερη των εκατόν πενήντα (150) ευρώ». 
 

 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΚΛΕΙ∆ΩΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ» 

 

Η διαδικασία συνεχίζεται µε διαλογική συζήτηση ως εξής: 
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Αυτή τη διάταξη του νόµου για την ρύθµιση των οφειλών θα την 
χαρακτήριζα ¨Στην υγειά των κορόιδων προς δόξαν του αθέµιτου 

ανταγωνισµού¨. Οι συνεπείς πλήρωναν, οι ασυνεπείς δεν πλήρωναν και τώρα τους παρέχεται 
κάθε διευκόλυνση να πληρώσουν χωρίς πρόστιµα. Είναι η τρίτη φορά που γίνεται ρύθµιση. 
Την πρώτη φορά παρουσιάσθηκαν 10, την δεύτερη περί τους 100 που ξεκίνησαν αλλά 
σταµάτησαν να πληρώνουν, γιατί έβλεπαν ότι δεν υπήρχε λόγος να πληρώνουν. Πλήρωσαν 
στην αρχή πήραν την άδεια για τα τραπεζοκαθίσµατα και µετά σταµάτησαν. Από µόνη της η 
απόφαση χωρίς να συνοδεύεται από άλλα διοικητικά µέτρα δεν πρόκειται να οδηγήσει 
πουθενά. Είναι ένας φαύλος κύκλος που το µόνο που θα πετύχει είναι κάποιοι να πληρώσουν, 
γιατί είναι οι ίδιοι άνθρωποι που ωφελήθηκαν και τις προηγούµενες φορές. Εµείς θα το 
ψηφίσουµε, αλλά δεν θα οδηγήσει πουθενά. Είναι καιρός όµως να δούµε και να λάβουµε 
µέριµνα και να επιφυλάξουµε µια διαφορετική µεταχείριση για τους συνεπείς στις υποχρεώσεις 
τους που πληρώνουν κανονικά, να έχουν µια  έκπτωση για ένα χρόνο 20 % στα τέλη και στις 
χρήσεις των κοινοχρήστων χώρων . Είναι µια αποτίµηση της προσπάθειας που έχουν κάνει να 
είναι συνεπείς απέναντι στο ∆ήµο και ο ∆ήµος θα πρέπει να δείξει ότι σέβεται όλους αυτούς.  
 

  
Κατά την έγκριση των οικονοµικών καταστάσεων του 2005 θα βλέπατε ότι οι 
απαιτήσεις το 2005 ανήλθαν σε  3,5 εκ., ανέβηκαν σε 4,5 εκ. το 2006, που δεν 

οφείλεται µόνο στην αδυναµία του ∆ήµου αλλά και στο ότι πολλοί επαγγελµατίες δεν έρχονται 
να πληρώσουν και περιµένουν την επόµενη ρύθµιση  και όταν πάνε και αλλάζουν το ΑΦΜ τους 
µπορεί να µην πληρώσουν ποτέ. Αν λοιπόν η κεντρική εξουσία δεν συνοδεύσει την 
οποιαδήποτε νοµοθεσία της µε διοικητικά µέτρα δεν θα έχουµε τα αποτελέσµατα που πρέπει 
και οι απαιτήσεις µας συνεχώς θα αυξάνονται.  Εάν είναι σύννοµο αυτό που προτείνει ο κ. 
Κοσµόπουλος να το κάνουµε. Να εκπληρώσουµε µια υποχρέωση προς τους ευσυνείδητους και 
νοµοταγείς  επαγγελµατίες, να τους επιστρέψουµε κάποια χρήµατα και να τους δείξουµε την 
εκτίµησή µας. Να το δείτε κ. Κλείδωνα και να φέρεται το θέµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Να 
σας πω ότι τα περισσότερα χρήµατα οφείλονται από επιχειρηµατίες νυκτερινών – µουσικών 
κέντρων. 
 

 
Πράγµατι είναι προκλητικά ευνοϊκή η ρύθµιση αυτή και θα δηµιουργήσει 
αρνητική συµπεριφορά των δηµοτών προς το ∆ήµο. Θα έχουµε δηλαδή µείωση 

εσόδων γιατί εκτός από αυτούς που θα κάνουν ρύθµιση κάποιοι άλλοι δεν θα πληρώνουν. Την 
πρόταση του κ. Κοσµόπουλου θα την κοιτάξω και εάν στέκει θα φέρουµε θέµα στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο. 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του την προαναφερόµενη εισήγηση και τις αναφερόµενες σ΄ αυτή διατάξεις,  
 
 

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

Τίθενται σε ισχύ και εφαρµόζονται αναλόγως οι ρυθµίσεις καταβολής οφειλών προς 
τους ∆ήµους , κοινότητες και τα ΝΠ∆∆ αυτών όπως αυτά καθορίζονται στο αρθρ. 26 
του Ν. 3649/08 (ΦΕΚ 39/ 3-3-08). 

Η υποβολή των δηλώσεων και αιτήσεων προς υπαγωγή στη ρύθµιση να έχει γίνει 
µέχρι 3 Ιουνίου 2008. 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΚΛΕΙ∆ΩΝΑΣ: 
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Ο αριθµός των µηνιαίων δόσεων µπορεί να είναι µέχρι είκοσι τέσσερις  (24), κάθε 
µια δεν µπορεί να είναι µικρότερη των εκατόν πενήντα (150) ευρώ. 

 

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

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

 2. Αλευράς ∆ιονύσιος 

 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος 

 4. Γουρδέας Ανδρέας 

 5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 7. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 8. Κλείδωνας Θεοφάνης 

 9. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 10. Κουδούνης Αργύριος 

 11. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 12. Λαγανάκος Γεώργιος 

 13. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 14. Μπάκας ∆ηµήτριος 

 15. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

 16. Οικονοµάκου Μαρία 

 17. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  
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 18. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 19. Σπίνος Γεώργιος 

 
20. Τσακαλάκου Σταυρούλα 

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 14 Απριλίου 2008 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 

 

 

                                                                 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


