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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  16/2006 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  414/2006 

 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 3η Αυγούστου 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. 16/28-07-2006 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) Βασιλάκη Γεωργία, 5) Γιαννακόπουλος ∆ιονύσιος, 6)  ∆ιασάκος Νικόλαος, 7) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος (αποχώρηση στην προ ηµερήσια διάταξης συζήτηση προκειµένου να εκπροσωπήσει 
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο στην αντιπολεµική εκδήλωση και επάνοδος στην υπ΄ αριθµ. 348 
απόφαση),  8) Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος, 9) Ηλιόπουλος Αθανάσιος (προσέλευση στην υπ΄ 
αριθµ. 331 απόφαση), 10) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 11) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 12) 
Κουδούνης Αργύριος, 13) Κουµουνδούρος Νικόλαος, 14) Λαφαζάνος Γεώργιος (αποχώρηση 
στην υπ΄ αριθµ. 372 απόφαση), 15) Μαλαπάνης Χρήστος, 16) Μασούρας Γρηγόριος,  17) 
Μέλιος Ιωάννης, 18) Μπάκας ∆ηµήτριος (προσέλευση στην υπ΄ αριθµ. 408 απόφαση, λόγω 
συµµετοχής του στην αντιπολεµική εκδήλωση), 19) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ΄ 
αριθµ. 372 απόφαση), 20) Μπαστακός Παναγιώτης, 21) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 22) 
Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 23) Πασχάλης Γεώργιος, 24) Πουλόπουλος ∆ηµήτριος, 25) Σπίνος 
Γεώργιος, 26) Τσακαλάκου Σταυρούλα και 27) Χειλάς Ευάγγελος. 
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Αργυροπούλου 
Βασιλική, 2) Κυριακόπουλος Γεώργιος, 3) Μάλαµας Παναγιώτης, 4) Μαστοράκης ∆ηµήτριος, 5) 
Μαυρέα Αικατερίνη, 6) Οικονοµόπουλος Βασίλειος, 7) Σούµπλης Μιχαήλ, και 8) Τσώλης 
Πέτρος.    
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται οι Πάρεδροι όλων των δηµοτικών διαµερισµάτων ήτοι Πηγών, 
Λαδά, Καρβελίου και Νέδουσας, κ.κ. Βαρελάς Γεώργιος, Βουτσής Γεώργιος, Μαρινάκης 
Σαράντος  (προσέλευση στην υπ΄ αριθµ. 376 απόφαση) και  Μπατσικούρας ∆ηµήτριος 
αντίστοιχα. 
 
 
 
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 55ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Μετακινήσεις  του  ∆ηµάρχου  Καλαµάτας. 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στις εκτός έδρας µετακινήσεις του ∆ηµάρχου 

Καλαµάτας κ. Γεωργίου Ν. Κουτσούλη, οι οποίες αναλυτικά έχουν ως εξής : 
 
1. Μετακίνηση  στην  Τρίπολη  την  Τετάρτη  14  Ιουνίου  2006 
 
Ο ∆ήµαρχος Καλαµάτας κ. Γεώργιος Ν. Κουτσούλης την Τετάρτη 14 Ιουνίου 2006 µετέβη 
στην Τρίπολη, για υπηρεσιακούς λόγους. Η αυθηµερόν µετακίνησή του έγινε µε το Ι.Χ. 
αυτοκίνητό του. 
 

Έτσι η αποζηµίωση του κ. ∆ηµάρχου υπολογίζεται ως εξής : 

α) 
 
 

 

Εκτός έδρας αποζηµίωση : Ο κ. ∆ήµαρχος επέστρεψε στην Καλαµάτα την ίδια ηµέρα και 
επειδή δεν υπήρξε διανυκτέρευση εκτός έδρας, η αποζηµίωσή του, βάσει της υπ’ αριθ. 
44/2006 προηγούµενης απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ανέρχεται στο ποσόν των 
9,78 Ευρώ.  

 
β) 
 
 

 

Έξοδα µετακίνησης µε το αυτοκίνητό του : 
 
       90 χλµ.   Χ   0,12 € / χλµ.  =   10,80  Ευρώ     µετάβαση στην Τρίπολη 

       90 χλµ.   Χ   0,12 € / χλµ.  =   10,80  Ευρώ     επιστροφή στην Καλαµάτα 
                                                 --------------------- 
                                   Σύνολο          21,60  Ευρώ 
 
 

Συνολική  αποζηµίωση :   9,78 €  +  21,60 €  =  31,38 Ευρώ 
 

Εποµένως η συνολική αποζηµίωση που πρέπει να καταβληθεί στον ∆ήµαρχο Καλαµάτας κ. 
Γεώργιο Ν. Κουτσούλη για την εν λόγω µετακίνησή του στην Τρίπολη, ανέρχεται στο 
ποσόν των τριάντα ενός Ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών (31,38 €). 

 

 
2. Μετακίνηση  στην  Τρίπολη  την  Παρασκευή  30  Ιουνίου  2006 
 
Ο ∆ήµαρχος Καλαµάτας κ. Γεώργιος Ν. Κουτσούλης την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2006 
µετέβη στην Τρίπολη, για υπηρεσιακούς λόγους. Η αυθηµερόν µετακίνησή του έγινε µε το 
Ι.Χ. αυτοκίνητό του. 
 

Έτσι η αποζηµίωση του κ. ∆ηµάρχου υπολογίζεται ως εξής : 

α) 
 
 

 

Εκτός έδρας αποζηµίωση : Ο κ. ∆ήµαρχος επέστρεψε στην Καλαµάτα την ίδια ηµέρα και 
επειδή δεν υπήρξε διανυκτέρευση εκτός έδρας, η αποζηµίωσή του, βάσει της υπ’ αριθ. 
44/2006 προηγούµενης απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ανέρχεται στο ποσόν των 
9,78 Ευρώ.  
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β) 
 
 

 

 Έξοδα µετακίνησης µε το αυτοκίνητό του : 
 
       90 χλµ.   Χ   0,12 € / χλµ.  =   10,80  Ευρώ     µετάβαση στην Τρίπολη 

       90 χλµ.   Χ   0,12 € / χλµ.  =   10,80  Ευρώ     επιστροφή στην Καλαµάτα 
                                                 --------------------- 
                                   Σύνολο          21,60  Ευρώ 
 
 

Συνολική  αποζηµίωση :   9,78 €  +  21,60 €  =  31,38 Ευρώ 

 

Εποµένως η συνολική αποζηµίωση που πρέπει να καταβληθεί στον ∆ήµαρχο Καλαµάτας κ. 
Γεώργιο Ν. Κουτσούλη για την εν λόγω µετακίνησή του στην Τρίπολη, ανέρχεται στο 
ποσόν των τριάντα ενός Ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών (31,38 €). 

 

 
3. Μετακίνηση  στην  Τρίπολη  την  ∆ευτέρα  3  Ιουλίου  2006 
 
Ο ∆ήµαρχος Καλαµάτας κ. Γεώργιος Ν. Κουτσούλης την ∆ευτέρα 3 Ιουλίου 2006 µετέβη 
στην Τρίπολη, για υπηρεσιακούς λόγους. Η αυθηµερόν µετακίνησή του έγινε µε το Ι.Χ. 
αυτοκίνητό του. 
 

Έτσι η αποζηµίωση του κ. ∆ηµάρχου υπολογίζεται ως εξής : 

α) 
 
 

 

Εκτός έδρας αποζηµίωση : Ο κ. ∆ήµαρχος επέστρεψε στην Καλαµάτα την ίδια ηµέρα και 
επειδή δεν υπήρξε διανυκτέρευση εκτός έδρας, η αποζηµίωσή του, βάσει της υπ’ αριθ. 
44/2006 προηγούµενης απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ανέρχεται στο ποσόν των 
9,78 Ευρώ.  

 
β) 
 
 

 

Έξοδα µετακίνησης µε το αυτοκίνητό του : 
 
       90 χλµ.   Χ   0,12 € / χλµ.  =   10,80  Ευρώ     µετάβαση στην Τρίπολη 

       90 χλµ.   Χ   0,12 € / χλµ.  =   10,80  Ευρώ     επιστροφή στην Καλαµάτα 
                                                 --------------------- 
                                   Σύνολο          21,60  Ευρώ 
 
 

Συνολική  αποζηµίωση :   9,78 €  +  21,60 €  =  31,38 Ευρώ 

 

Εποµένως η συνολική αποζηµίωση που πρέπει να καταβληθεί στον ∆ήµαρχο Καλαµάτας κ. 
Γεώργιο Ν. Κουτσούλη για την εν λόγω µετακίνησή του στην Τρίπολη, ανέρχεται στο 
ποσόν των τριάντα ενός Ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών (31,38 €). 

 

 
4. Μετακίνηση  στην  Τρίπολη  την  Πέµπτη  13  Ιουλίου  2006 
 
Ο ∆ήµαρχος Καλαµάτας κ. Γεώργιος Ν. Κουτσούλης την Πέµπτη 13 Ιουλίου 2006 µετέβη 
στην Τρίπολη, για υπηρεσιακούς λόγους. Η αυθηµερόν µετακίνησή του έγινε µε το Ι.Χ. 
αυτοκίνητό του. 
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Έτσι η αποζηµίωση του κ. ∆ηµάρχου υπολογίζεται ως εξής : 

α) 
 
 

 

Εκτός έδρας αποζηµίωση : Ο κ. ∆ήµαρχος επέστρεψε στην Καλαµάτα την ίδια ηµέρα και 
επειδή δεν υπήρξε διανυκτέρευση εκτός έδρας, η αποζηµίωσή του, βάσει της υπ’ αριθ. 
44/2006 προηγούµενης απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ανέρχεται στο ποσόν των 
9,78 Ευρώ.  

 
β) 
 
 

 

Έξοδα µετακίνησης µε το αυτοκίνητό του : 
 
       90 χλµ.   Χ   0,12 € / χλµ.  =   10,80  Ευρώ     µετάβαση στην Τρίπολη 

       90 χλµ.   Χ   0,12 € / χλµ.  =   10,80  Ευρώ     επιστροφή στην Καλαµάτα 
                                                 --------------------- 
                                   Σύνολο          21,60  Ευρώ 
 
 

Συνολική  αποζηµίωση :   9,78 €  +  21,60 €  =  31,38 Ευρώ 

 

Εποµένως η συνολική αποζηµίωση που πρέπει να καταβληθεί στον ∆ήµαρχο Καλαµάτας κ. 
Γεώργιο Ν. Κουτσούλη για την εν λόγω µετακίνησή του στην Τρίπολη, ανέρχεται στο 
ποσόν των τριάντα ενός Ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών (31,38 €). 

 

 
5. Μετακίνηση  στην  Αθήνα  την  Τετάρτη  26  Ιουλίου  2006 
 
Ο ∆ήµαρχος Καλαµάτας κ. Γεώργιος Ν. Κουτσούλης την Τετάρτη 26 Ιουλίου 2006 µετέβη 
στην Αθήνα, για υπηρεσιακούς λόγους. Η αυθηµερόν µετακίνησή του έγινε µε ΤΑΞΙ του κ. 

Θεοδώρου Νικ. Κουτσαντώνη, «Εκµετάλλευση ΤΑΞΙ», µε έδρα στην οδό Ορέστη 35 στην 
Καλαµάτα,  αντί του συνολικού ποσού των 220 €. 
 

Έτσι η αποζηµίωση του κ. ∆ηµάρχου υπολογίζεται ως εξής : 

α) 
 
 
 
 

β) 

Εκτός έδρας αποζηµίωση : Ο κ. ∆ήµαρχος επέστρεψε στην Καλαµάτα την ίδια ηµέρα και 
επειδή δεν υπήρξε διανυκτέρευση εκτός έδρας, η αποζηµίωσή του, βάσει της υπ’ αριθ. 
44/2006 προηγούµενης απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ανέρχεται στο ποσόν των 
9,78 Ευρώ.  
 

Έξοδα µετακίνησης µε ΤΑΞΙ :    220,00 Ευρώ 
 
Συνολική αποζηµίωση :     9,78 € + 220,00 = 229,78 €                                           

 

Εποµένως η συνολική αποζηµίωση που πρέπει να καταβληθεί στον ∆ήµαρχο Καλαµάτας κ. 
Γεώργιο Ν. Κουτσούλη για την εν λόγω µετακίνησή του στην Αθήνα, ανέρχεται στο ποσόν 
των διακοσίων είκοσι εννέα Ευρώ και εβδοµήντα οκτώ λεπτών (229,78 €). 
 

 
6. Μετακίνηση  στην  Αθήνα  την  Πέµπτη  27  Ιουλίου  2006 
 
Ο ∆ήµαρχος Καλαµάτας κ. Γεώργιος Ν. Κουτσούλης την Πέµπτη 27 Ιουλίου 2006 µετέβη 
στην Αθήνα, για υπηρεσιακούς λόγους. Η αυθηµερόν µετακίνησή του έγινε µε ΤΑΞΙ του κ. 
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Θεοδώρου Νικ. Κουτσαντώνη, «Εκµετάλλευση ΤΑΞΙ», µε έδρα στην οδό Ορέστη 35 στην 
Καλαµάτα,  αντί του συνολικού ποσού των 240 €.  
 

Έτσι η αποζηµίωση του κ. ∆ηµάρχου υπολογίζεται ως εξής : 

α) 
 
 
 
 

β) 

 

Εκτός έδρας αποζηµίωση : Ο κ. ∆ήµαρχος επέστρεψε στην Καλαµάτα την ίδια ηµέρα και 
επειδή δεν υπήρξε διανυκτέρευση εκτός έδρας, η αποζηµίωσή του, βάσει της υπ’ αριθ. 
44/2006 προηγούµενης απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ανέρχεται στο ποσόν των 
9,78 Ευρώ.  
 

Έξοδα µετακίνησης µε ΤΑΞΙ :    240,00 Ευρώ 
 

Συνολική αποζηµίωση :     9,78 € + 240,00 = 249,78 €  
 

Εποµένως η συνολική αποζηµίωση που πρέπει να καταβληθεί στον ∆ήµαρχο Καλαµάτας κ. 
Γεώργιο Ν. Κουτσούλη για την εν λόγω µετακίνησή του στην Αθήνα, ανέρχεται στο ποσόν 
των διακοσίων σαράντα εννέα Ευρώ και εβδοµήντα οκτώ λεπτών (249,78 €). 
 
 
Κατόπιν των παραπάνω η συνολική αποζηµίωση που πρέπει να καταβληθεί στον 
∆ήµαρχο Καλαµάτας κ. Γεώργιο Κουτσούλη για τις έξι (6) παραπάνω αναφερόµενες 
µετακινήσεις του, ανέρχεται στο ποσόν των εξακοσίων πέντε Ευρώ και οκτώ 
λεπτών (605,08 €). 
 
 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του την 
παραπάνω εισήγηση, τις διατάξεις του Ν. 2685/1999 καθώς και αυτές του άρθρου 175 του 
∆.Κ.Κ. (Π.∆. 410/95), 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Εγκρίνει τις εκτός έδρας µετακινήσεις του ∆ηµάρχου Καλαµάτας κ. Γεωργίου Ν. 
Κουτσούλη, όπως αυτές αναλυτικά καταχωρούνται στο ιστορικό της απόφασης 
αυτής. 
 
Η δαπάνη αποζηµίωσης του ∆ηµάρχου Καλαµάτας για τις παραπάνω αναφερόµενες 
µετακινήσεις του ανέρχεται στο ποσόν των εξακοσίων πέντε Ευρώ και οκτώ λεπτών 
(605,08 €) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6125 εξόδων του δηµοτικού 
προϋπολογισµού, οικονοµικού έτους 2006. 
 
Η συνολική πίστωση του Κ.Α. 00.6125 έχει ψηφισθεί µε την υπ’ αριθ. 121/2006 
απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής, που αφορά στην ψήφιση πιστώσεων του 
δηµοτικού προϋπολογισµού, οικονοµικού έτους 2006. 
 
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 
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  3. Βασιλάκη Γεωργία 
  4. Γιαννακόπουλος ∆ιονύσιος  
  5. ∆ιασάκος Νικόλαος  
  6. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 
  7. Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος 

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

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Καλαµάτα,  31  Αυγούστου 2006 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ 
 

Για τη Γραµµατεία του ∆.Σ. 
Μαρία  Ηλία 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


