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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  12/2006 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  277/2006 

 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 8η Iουνίου 2006, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9:00 µ.µ., στο 
αµφιθέατρο «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΣ» της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας, 
επί της πλατείας Νοµαρχίας, συνέρχεται σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την υπ΄ αριθ. 11/2-06-2006 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε 
σύµφωνα µε το νόµο. 
 
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Αδαµόπουλος 
Παναγιώτης, ως Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος,  3) Αλοίµονος Ιωάννης, 
4) Αργυροπούλου Βασιλική, 5) Βασιλάκη Γεωργία, 6) Γιαννακόπουλος ∆ιονύσιος, 7)  ∆ιασάκος 
Νικόλαος (αποχώρηση στο υπ’ αριθµ. 241 πρακτικό), 8) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος  9) 
Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος, 10) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 11) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 12) 
Κοσµόπουλος Βασίλειος, 13) Κουδούνης Αργύριος, 14) Κουµουνδούρος Νικόλαος, 15) 
Λαφαζάνος Γεώργιος (προσέλευση στο υπ’ αριθµ. 241 πρακτικό),  16) Μάλαµας Παναγιώτης, 
17) Μαλαπάνης Χρήστος, 18) Μασούρας Γρηγόριος, 19) Μαστοράκης ∆ηµήτριος, 20) Μαυρέα 
Αικατερίνη (προσέλευση στην υπ’ αριθµ. 244 απόφαση), 21) Μέλιος Ιωάννης, 22) Μπάκας 
∆ηµήτριος, 23) Μπάκας Ιωάννης, 24) Μπαστακός Παναγιώτης, 25) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 
26) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 27) Πασχάλης Γεώργιος, 28) Πουλόπουλος ∆ηµήτριος, 29) 
Σούµπλης Μιχαήλ, 30) Τσακαλάκου Σταυρούλα και 31) Χειλάς Ευάγγελος. 
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Κυριακόπουλος 
Γεώργιος, 2) Λευθεριώτης Ευστάθιος, 3) Οικονοµόπουλος Βασίλειος και 4) Τσώλης Πέτρος.    
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται οι Πάρεδροι των δηµοτικών διαµερισµάτων Λαδά, Καρβελίου 
και Νέδουσας, ήτοι οι κ.κ. Βουτσής Γεώργιος, Μαρινάκης Σαράντος  και  Μπατσικούρας 
∆ηµήτριος αντίστοιχα. 
 
 
∆εν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόµιµα ο Πάρεδρος του δηµοτικού διαµερίσµατος Πηγών  κ. 
Βαρελάς Γεώργιος. 
 
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος  κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης, παρουσία του  ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Γεωργίου Ν. Κουτσούλη.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 25ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Επί αιτηµάτων δηµοτών αναφορικά µε την προβλεπόµενη έκπτωση 20% σε εφάπαξ εξόφληση 
οφειλών προς το ∆ήµο. 

Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην από 18/5/2006 εισήγηση του 
αντιδηµάρχου κ. Μασούρα, η οποία έχει ως εξής: 
 
«ΘΕΜΑ: Αιτήµατα ∆ηµοτών 
Σχετ. α) Η αριθ. πρωτ. 17884/5-10-05 αίτηση κας Βούλγαρη – Λυκοτραφίτη Χριστίνας – 

Κων/νας. 
β) Η αριθ. πρωτ. 17885/5-10-05 αίτηση του κου Βούλγαρη Γεωργίου 

 
Θέτουµε υπόψη σας τις ανωτέρω αναφερόµενες αιτήσεις οι οποίες έχουν ως εξής: 
 

«ΑΙΤΗΣΗ 

ΠΡΟΣ ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Στις 15 Ιουνίου 2003 προσήλθα στην αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου Καλαµάτας, 

προκειµένου να διευθετήσω την οφειλή µου προς το ∆ήµο όπως προέκυπτε από την πράξη 

εφαρµογής Ανατολικής παραλίας και αφορούσε την εισφορά σε χρήµα.  

Παράλληλα, ο ∆ήµος Καλαµάτας µου όφειλε χρηµατικό ποσό από επικείµενα και όπως 

προέκυπτε µετά τον σχετικό συνψηφισµό έκανε να λάβω το ποσό των 500 € περίπου ευρώ. 

Μου ζητήθηκε να καταθέσω φορολογική ενηµερότητα όπως και έκανα µέσα στις 

απαιτούµενες προθεσµίες. 

Προσήλθα λοιπόν στην αρµόδια υπάλληλο κ. Ηλιοπούλου, προκειµένου να εισπράξω τα 

χρήµατά µου και εκείνη µου είπε ότι δεν είχε να µου τα δώσει, χωρίς όµως να µε ενηµερώσει 

ότι υπήρχε προθεσµία µέχρι 30 Ιουνίου. 

Γνωρίζοντας την οικονοµική κατάσταση του ∆ήµου Καλαµάτας απέφυγα να πάω τις 

επόµενες ηµέρες για να τα απαιτήσω. 

Όταν λοιπόν προσήλθα στις 5 Ιουλίου µου απάντησαν ότι έχασα την προθεσµία και την 

δυνατότητα της έκπτωσης του 20%, καθώς σύµφωνα µε τη διευθέτηση που είχα κάνει θα 

πλήρωνα ολόκληρο το ποσό της οφειλής µου. 

Ζητώ λοιπόν το Σώµα να µου δώσει τη δυνατότητα της αρχικής διευθέτησης, καθώς 

ό,τι ακολούθησε δεν έγινε µε δική µου υπαιτιότητα, αλλά από παράλειψη της αρµόδιας 

υπηρεσίας. 

 

Σας ευχαριστώ 

Χριστίνα – Κωνσταντίνα Βούλγαρη - Λυκοτραφίτη 

 

«ΑΙΤΗΣΗ 

ΠΡΟΣ ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Στις 15 Ιουνίου 2003 προσήλθα στην αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου Καλαµάτας, 

προκειµένου να διευθετήσω την οφειλή µου προς το ∆ήµο όπως προέκυπτε από την πράξη 

εφαρµογής Ανατολικής παραλίας και αφορούσε την εισφορά σε χρήµα.  
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Παράλληλα, ο ∆ήµος Καλαµάτας µου όφειλε χρηµατικό ποσό από επικείµενα και όπως 

προέκυπτε µετά τον σχετικό συνψηφισµό έκανε να λάβω το ποσό των 300 € περίπου ευρώ. 

Μου ζητήθηκε να καταθέσω φορολογική ενηµερότητα όπως και έκανα µέσα στις 

απαιτούµενες προθεσµίες. 

Προσήλθα λοιπόν στην αρµόδια υπάλληλο κ. Ηλιοπούλου, προκειµένου να εισπράξω τα 

χρήµατά µου και εκείνη µου είπε ότι δεν είχε να µου τα δώσει, χωρίς όµως να µε ενηµερώσει 

ότι υπήρχε προθεσµία µέχρι 30 Ιουνίου. 

Γνωρίζοντας την οικονοµική κατάσταση του ∆ήµου Καλαµάτας απέφυγα να πάω τις 

επόµενες ηµέρες για να τα απαιτήσω. 

Όταν λοιπόν προσήλθα στις 5 Ιουλίου µου απάντησαν ότι έχασα την προθεσµία και την 

δυνατότητα της έκπτωσης του 20%, καθώς σύµφωνα µε τη διευθέτηση που είχα κάνει θα 

πλήρωνα ολόκληρο το ποσό της οφειλής µου. 

Ζητώ λοιπόν το Σώµα να µου δώσει τη δυνατότητα της αρχικής διευθέτησης, καθώς 

ό,τι ακολούθησε δεν έγινε µε δική µου υπαιτιότητα, αλλά από παράλειψη της αρµόδιας 

υπηρεσίας. 

 

Σας ευχαριστώ 

Γεώργιος ∆. Βούλγαρης» 
 
Είναι βέβαιο ότι η Ταµιακή Υπηρεσία εκτελεί σωστά τα καθήκοντά της, πλην όµως την χρονική 
περίοδο στην οποία αναφέρονται οι συνδηµότες µας υπήρχε µεγάλη οικονοµική δυσχέρεια στο 
∆ήµο µε επακόλουθο να υπάρχει και σύγχυση στην απόδοση των καθηκόντων µας. Για λόγους 
επιείκειας λοιπόν και χρηστής διοίκησης εισηγούµαι να γίνει δεκτό το αίτηµά τους να γίνει 
συµψηφισµός µε την προβλεπόµενη έκπτωση 20% για εφάπαξ εξόφληση. 
 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ» 

 
 
Και στη συνέχεια αναφέρεται στο από 15/5/2006 υπηρεσιακό σηµείωµα της δηµοτικής ταµίας 
του ∆ήµου προς τον Αντιδήµαρχο κ. Μασούρα το οποίο έχει ως εξής: 
 
«Σχετικά µε τις υπ΄ αρ. πρωτ. 17884/05-10-05 και 17885/05-10-05 αιτήσεις προς το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο Καλαµάτας, για τις οποίες προφορικά µου ζητήσατε να σας ενηµερώσω, σας 
γνωρίζω τα εξής: 
 
Θα θέλαµε να σας γνωρίσουµε ότι η Ταµειακή Υπηρεσία του ∆ήµου σε όλες τις περιπτώσεις 
έχει στείλει τις ανάλογες Ταµειακές Ειδοποιήσεις προς τους οφειλέτες του ∆ήµου για 
γνωστοποίηση της οφειλής τους, στις οποίες αναφέρονται οι ηµεροµηνίες πληρωµής καθώς και 
οι ηµεροµηνίες µέσα στις οποίες ο οφειλέτης αν εξοφλήσει την οφειλή του έχει την έκπτωση 
του 20% καθώς και τις καταληκτικές ηµεροµηνίες πληρωµής βάσει των οποίων υπολογίζονται 
οι προσαυξήσεις. 
 
Ακόµα για το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα που αναφέρεται στις παραπάνω αιτήσεις θα 
ήθελα να σας γνωρίσω ότι όταν επρόκειτο για συµψηφισµούς, δηλ. οφειλές του ∆ήµου και 
οφειλές των δηµοτών και ο ∆ήµος έπρεπε να καταβάλει ποσό ανάλογο αυτού που αναφέρεται 
στις παραπάνω αιτήσεις, πάντα προχωρούσε στους συµψηφισµούς αυτούς. 
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Τέλος ο µεγάλος φόρτος εργασίας καθώς και το χρονικό διάστηµα που έχει παρέλθει δεν 
επιτρέπει σ΄ εµένα και οποιοδήποτε άλλο εργαζόµενο στην Ταµειακή Υπηρεσία του ∆ήµου να 
εκφέρουµε γνώµη για το βάσιµο ή µη των ισχυρισµών τους. 
 

Η 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΤΑΜΙΑΣ 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ» 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπ’ όψη του την 
παραπάνω εισήγηση, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 106 του ∆.Κ.Κ (Π.∆. 410/95),  
 
 

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

Ι. Εγκρίνει την ικανοποίηση των αιτηµάτων των κ.κ. Χριστίνας – Κωνσταντίνας 
Βούλγαρη – Λυκοτραφίτη και Γεωργίου ∆. Βούλγαρη για συµψηφισµό της 
προβλεπόµενης έκπτωσης 20% από εφάπαξ εξόφληση οφειλής τους προς το ∆ήµο 
Καλαµάτας προερχόµενης από εισφορά σε χρήµα, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 1-γ 
του Π.∆. 5 της 17.12.85/17.1.86 (Φ.Ε.Κ. 2Α΄). Την έκπτωση αυτή την δικαιούτο 
αλλά λόγω µη επαρκούς ενηµέρωσής τους από την υπηρεσία του ∆ήµου, όπως 
αναφέρεται στο ιστορικό της απόφασης αυτής, δεν προέβην στην εφάπαξ 
εξόφληση της οφειλής τους στις 30-6-2003, καταληκτική προθεσµία εξόφλησης  
της Α΄ ∆όσης. Το ποσόν του δικαιούτο από την έκπτωση του 20% αν οι διαδικασίες 
γίνονταν κανονικά είναι για τον καθένα αιτούντα το παρακάτω και το οποίο πρέπει 
να επιστραφεί: 
 

Α/Α ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 

1. Γεώργιος ∆. Βούλγαρης 1.185,50 €  

2. Χριστίνα – Κωνσταντίνα Βούλγαρη – 
Λυκοτραφίτη  

754,92 € 

 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 1.940,42 € 

 
 
ΙΙ.  Εγκρίνει τη διάθεση της απαιτούµενης για τον παραπάνω σκοπό  πίστωσης  σε 

βάρος του Κ.Α. 8261 του δηµοτικού προϋπολογισµού, οικον. έτους 2006, η 
συνολική πίστωση του οποίου έχει ψηφιστεί µε την υπ΄ αριθµ. 121/2006 
απόφαση  ∆ηµαρχιακής Επιτροπής. Το παραπάνω ποσό θα συµψηφισθεί µε 
οφειλές των αιτούντων από την πράξη εφαρµογής προς το ∆ήµο Καλαµάτας.   

     
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο πρακτικό στο σύνολό του 
υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αδαµόπουλος Παναγιώτης  1. Αθανασόπουλος Κων/νος 
  2. Αλοίµονος Ιωάννης 
  3. Αργυροπούλου Βασιλική 
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  4. Βασιλάκη Γεωργία 
  5. Γιαννακόπουλος ∆ιονύσιος  
  6. ∆ιασάκος Νικόλαος  
  7. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 
  8. Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος 

  9. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 
  10. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 
  11. Κοσµόπουλος Βασίλειος 
  12. Κουδούνης Αργύριος 
  13. Κουµουνδούρος Νικόλαος 
  14. Λαφαζάνος Γεώργιος 
  15. Μάλαµας Παναγιώτης  
  16. Μαλαπάνης Χρήστος  
  17. Μασούρας Γρηγόριος 
  18. Μαστοράκης ∆ηµήτριος 
  19. Μαυρέα Αικατερίνη 
  20. Μέλιος Ιωάννης 
  21. Μπάκας ∆ηµήτριος 
  22. Μπάκας Ιωάννης  
  23. Μπαστακός Παναγιώτης 
  24. Νταγιόπουλος Γεώργιος 
  25. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 
  26. Πασχάλης Γεώργιος 
  27. Πουλόπουλος ∆ηµήτριος 
  28. Σούµπλης Μιχαήλ  
  29. Τσακαλάκου Σταυρούλα 
  30. Χειλάς Ευάγγελος 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Καλαµάτα, 19 Ιουνίου 2006 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ 

 

Για τη Γραµµατεία του ∆.Σ. 
Όλγα Παναγιωτοπούλου 

 

 


