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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  11/2008 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  184/2008  

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 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Ρύθµιση τέλους 2-5% για επαγγελµατίες που δραστηριοποιούνται στα Τοπικά ∆ιαµερίσµατα 
του Ταϋγέτου. 

 
Η µε αριθµ. πρωτ. 6881/28-3-2008 σχετική εισήγηση της ∆ιεύθυνσης ∆ιοίκησης – Οικονοµίας 
του ∆ήµου που ήταν στο φάκελο του θέµατος, έχει αναλυτικά ως εξής: 
 
«Θέµα:  Ρύθµιση Τέλους2%-5% για επαγγελµατίες που 

δραστηριοποιούνται  στα Τοπικά ∆ιαµερίσµατα του 

Ταϋγέτου. 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

Τον Αύγουστο του 2007 µεγάλες καταστροφικές πυρκαγιές 

έπληξαν τα χωριά του Ταϋγέτου και συγκεκριµένα τα Τοπικά 

∆ιαµερίσµατα του ∆ήµου Καλαµάτας, Αλαγονία, Καρβέλι, Λαδά, 

Πηγές, Αρτεµισία, Νέδουσα, και Ελαιοχώρι. Η οικονοµική ζωή 

των κατοίκων υπέστη µεγάλο πλήγµα µε συνέπεια η όλη κατάσταση 

να µεταφερθεί στα καταστήµατα της περιοχής. 

Το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών µε το υπ’ αριθµό 

1745/Β’/31-8-07 ΦΕΚ έκανε παράταση τω προθεσµιών ως προς την 

εκπλήρωση οικονοµικών υποχρεώσεων προς τον ΟΤΑ α’ βαθµού από 

πρόσωπα ( φυσικά ή νοµικά ) που επλήγησαν από τις 

καταστροφικές πυρκαγιές. 

Ως προς τη δυνατότητα διευκολύνσεων ισχύουν τα παρακάτω: 

«Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 97 και 98 του Β.∆ 

24-9/20-10-1958, όπως αντικαταστάθηκε το πρώτο από αυτά µε 

άρθρο 7 παρ. 6 του Ν.2307/95, ορίζεται ότι: 

- µε αιτιολογηµένη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 

µπορεί για εξαιρετικούς λόγους, να ορίζεται η εξόφληση των 

χρεών σε ∆ήµους σε δόσεις. 

Εξαιρετικοί λόγοι θεωρούνται µόνο πραγµατικά περιστατικά 

ανυπαίτια που επηρέασαν σοβαρά την οικονοµική κατάσταση του 

οφειλέτη, απαραίτητα στοιχεία για το σχηµατισµό νόµιµης και 

αµερόληπτης κρίσεως του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ώστε η απόφαση 

του να µη θεωρηθεί χαριστική και να ελεγχθεί για παράβαση 

καθήκοντος». 

«Με απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και εφόσον 

συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι ως προς την οικονοµική κατάσταση 

του οφειλέτη που αιτιολογούνται πλήρως στη σχετική απόφαση  

για : 

- Τµηµατική καταβολή του χρέους. 

- Χορήγηση προθεσµίας για την εξόφληση του χρέους. 

Στις περιπτώσεις αυτές το χρονικό διάστηµα της 

διευκόλυνσης, µπορεί να υπερβαίνει το οικονοµικό έτος µέσα 

στο οποίο εκδίδεται η απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η 
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αρµοδιότητα του οποίου για την παροχή των διευκολύνσεων 

υφίσταται ανεξάρτητα από το ύψος του χρέους. 

Η απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εκδίδεται µόνο για 

πραγµατικά γεγονότα ανυπαίτια που επηρέασαν σοβαρά την 

οικονοµική κατάσταση του οφειλέτη που βεβαιώνονται αρµοδίως 

και αποτελούν απαραίτητα στοιχεία για τον  σχηµατισµό νόµιµης 

και αµερόληπτης κρίσης, ώστε η απόφαση να µην είναι χαριστική 

και να µπορεί να ελεγχθεί για παράβαση καθήκοντος». 

Με τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 4 του Ν. 3202/03, 

ορίζεται ότι: 

“ Στους ∆ήµους και στις Κοινότητες που έχουν δική τους 

ταµιακή υπηρεσία, το ∆ηµοτικό ή Κοινοτικό Συµβούλιο µπορεί µε 

αιτιολογηµένη απόφασή του, να απαλλάσσει τους οφειλέτες από 

τις προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής (άρθρου 6 Ν.∆. 

356/74), εφ’ όσον η εκπρόθεσµη καταβολή οφείλεται : 

α) σε µη αποστολή της ατοµικής ειδοποίησης της παρ. 1 

του άρθρου 4 του ΚΕ∆Ε (Ν.∆. 356/74) 

β) σε οικονοµική αδυναµία που προήλθε από γεγονότα 

ανωτέρας βίας ( καταστροφές από έκτακτα φυσικά φαινόµενα, 

σοβαρά προβλήµατα υγείας) 

γ) σε υπαιτιότητα της υπηρεσίας. 

Η απόφαση του ∆ηµοτικού (ή Κοινοτικού ) Συµβουλίου, 

εκδίδεται ύστερα από αίτηση του οφειλέτη. 

Στις περιπτώσεις α’ και γ’ απαιτείται και η γνώµη της 

ταµιακής υπηρεσίας.” 

Η απαλλαγή του οφειλέτη από προσαυξήσεις εκπρόθεσµης 

καταβολής λόγω υπαιτιότητας της υπηρεσίας και λόγω µη 

αποστολής της προβλεπόµενης ατοµικής ειδοποίησης, έχει ως 

συνέπεια την πειθαρχική ευθύνη του προϊσταµένου της ταµιακής 

υπηρεσίας. 

Για την απαλλαγή του οφειλέτη από προσαυξήσεις 

εκπρόθεσµης καταβολής λόγω οικονοµικής αδυναµίας, θα πρέπει 

να είναι πλήρως αιτιολογηµένη προκειµένου να τεκµηριώνεται η 

νοµιµότητα και η αµερόληπτη κρίση, διαφορετικά η απόφαση 

θεωρείται χαριστική και τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

ελέγχονται για παράβαση καθήκοντος. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 174, παρ.3 του Ν. 3463/2006 (Κ∆Κ), 

στους Ο.Τ.Α που έχουν δική τους ταµειακή υπηρεσία, το 

δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο, µε αιτιολογηµένη απόφαση του 

, µπορεί να απαλλάσσει οφειλέτες από τις προσαυξήσεις 

εκπρόθεσµης καταβολής, εφόσον µε αίτηση του ο οφειλέτης, 

επικαλεσθεί οικονοµική αδυναµία που προήλθε από γεγονότα 

ανωτέρας βίας. 

Ο ∆ήµος αφού έλαβε υπόψη του τη γενικότερη οικονοµική 

κατάσταση των επαγγελµατιών της περιοχής του Ταϋγέτου 

προτείνει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο: 

α, Τα οφειλόµενα (τέλος- πρόστιµο –προσαυξήσεις ) µέχρι 

31/08/2007 να εξοφληθούν σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις που 

προβλέπονται στο άρθρο 26 του Νόµου 3649/2008. 

β, Να µην επιβληθεί τέλος από 01/09/2007 µέχρι και 

31/12/2009. 
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γ, Με την ίδια απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να 

καθοριστεί ως αρχή επιβολής του παραπάνω τέλους η 01/01/2010.  

 
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΚΛΕΙ∆ΩΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ» 
 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος κ. Κλείδωνας αναφέρεται στις εν λόγω ρυθµίσεις όπως 
αυτές καταγράφονται στην παραπάνω εισήγηση και ενηµερώνει το Σώµα ότι η πρόταση αυτή 
έρχεται ύστερα από πρωτοβουλία του κ. Ηλιόπουλου Παναγιώτη. 
 
Η διαδικασία συνεχίζεται µε διαλογική συζήτηση ως εξής: 
 

  
 Επειδή η διαδικασία αποκατάστασης του ορεινού όγκου καρκινοβατεί 
για αντικειµενικούς και υποκειµενικούς λόγους και γνωρίζετε πολύ καλά 

την κατάσταση, προτείνω να δοθεί άλλος ένας χρόνος παράταση και η πληρωµή να αρχίσει 
από το 2011. Άλλωστε τα έσοδα του ∆ήµου από το τέλος αυτό είναι µερικές δεκάδες ευρώ. 
Απλώς είναι µια καλή χειρονοµία του ∆ήµου.  

 
 Το τέλος 2 & 5 % είχε επιβληθεί στα Τοπικά διαµερίσµατα που είχε 
εφαρµοσθεί το  αντικειµενικό σύστηµα. 

 
 Ναι και σε όσα το είχαν επιβάλει µε απόφαση του πρώην Κοινοτικού 
Συµβουλίου.  
 
Παρακαλώ να προσδιορίσετε τα Τοπικά ∆ιαµερίσµατα του Ταϋγέτου στα οποία 
γίνεται η ρύθµιση, γιατί το ¨Ταϋγέτου¨ είναι ασαφές. 
 
Είναι τα Τοπικά ∆ιαµερίσµατα Αλαγονίας, Αρτεµισίας, Ελαιοχωρίου, Καρβελίου, 
Λαδά, Νέδουσας και Πηγών. Συµπληρωµατικά να πω ότι από τις περιοχές αυτές 

έχουν υποχρέωση να καταβάλουν το τέλος 13 άτοµα εκ των οποίων πληρώνουν τα 4. 
 
Να ευχαριστήσω τον κ. ∆ήµαρχο, που έστω και αργά, ανταποκρίθηκε στο αίτηµα 
που είχα καταθέσει από τις 20 Σεπτεµβρίου 2007 για την κατάργηση του τέλους 2 

& 5 % στην περιοχή του Ταϋγέτου.  Το ότι αναθεώρησε την αρχική του απάντηση, γιατί στις 
14 Νοεµβρίου µου είχε στείλει αρνητική απάντηση, είναι θετικό.   

 
Συµφωνούµε να παραταθεί για ένα χρόνο ακόµη και η πληρωµή να αρχίσει από 
το 2011. 

 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
την προαναφερόµενη εισήγηση όπως τελικά αυτή διαµορφώθηκε από την πρόταση του κ. 
Ηλιόπουλου Παν., καθώς επίσης και τις αναφερόµενες σ΄ αυτή διατάξεις,  
 

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

 

Εγκρίνει τα παρακάτω όσον αφορά στους επαγγελµατίες που δραστηριοποιούνται 
στα Τοπικά ∆ιαµερίσµατα του ∆ήµου Καλαµάτας Αλαγονία, Καρβέλι, Λαδά Πηγές 
Αρτεµισίας Νέδουσα και Ελαιοχώρι: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: ΠΑΝ.: 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΚΛΕΙ∆ΩΝΑΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΚΛΕΙ∆ΩΝΑΣ: 

ΒΑΣΙΛΑΚΗ: 

ΚΛΕΙ∆ΩΝΑΣ: 
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Ι.  Οι οικονοµικές τους οφειλές προς το ∆ήµο Καλαµάτας που έχουν προκύψει µέχρι 
τις 31/8/2007 και αφορούν στο τέλος 2% - 5% (τέλος - πρόστιµο – 
προσαυξήσεις), να εξοφληθούν σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις του άρθρου 26 του Ν. 
3649/2008. 

 

ΙΙ. Την µη επιβολή τέλους 2% -5 % το χρονικό διάστηµα από 1/9/2007 µέχρι 
31/12/2010. 

 
ΙΙΙ. Καθορίζει ως αρχή επιβολής του τέλους 2% - 5%  την 1η/1/2011. 
 
 

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

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  ΟΙ ΠΡΟΕ∆ΡΟI 

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ  

 

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 1. Βασιλικάκη Γεωργία (Αρτεµισίας) 

 2. Αλευράς ∆ιονύσιος 2. Βεργινάδης Νικήτας (Νέδουσας) 

 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος 3. Βουτσής Γεώργιος (Λαδά) 

 4. Γουρδέας Ανδρέας 4. Κούτρος Χρήστος (Ελαιοχωρίου) 

 5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 5. Μέλιος Ιωάννης (Αλαγονίας) 

 6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 6. Χρυσοµάλης Ιωάννης (Καρβελίου) 

 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 

 

 

 

                                                                 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


