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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  19/2006 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  462/2006 

 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 21η Σεπτεµβρίου 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. 19/15-09-2006 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) Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος (αποχώρηση 
στην υπ’ αριθµ. 484 απόφαση), 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος (προσέλευση στην υπ’ αριθµ. 457 
απόφαση), 8) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 9) Κουδούνης Αργύριος, 10) Κουµουνδούρος Νικόλαος, 
11) Κυριακόπουλος Γεώργιος, 12) Μάλαµας Παναγιώτης (προσέλευση στην υπ’ αριθµ. 484 
απόφαση), 13) Μαστοράκης ∆ηµήτριος, 14) Μαυρέα Αικατερίνη, 15) Μέλιος Ιωάννης, 16) 
Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ΄ αριθµ. 484 απόφαση), 17) Μπαστακός Παναγιώτης, 
18) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 19) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 20) Πασχάλης Γεώργιος, 21) 
Σούµπλης Μιχαήλ, 22) Τσακαλάκου Σταυρούλα (προσέλευση στην υπ’ αριθµ. 470 απόφαση)  
και 23) Χειλάς Ευάγγελος. 
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Αργυροπούλου 
Βασιλική, 2) ∆ιασάκος Νικόλαος, 3) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 4) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 5) 
Λαφαζάνος Γεώργιος, 6) Μαλαπάνης Χρήστος, 7) Μασούρας Γρηγόριος, 8) Μπάκας ∆ηµήτριος, 
9) Οικονοµόπουλος Βασίλειος, 10) Πουλόπουλος ∆ηµήτριος, 11) Σπίνος Γεώργιος, και 12) 
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  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, ο οποίος 
αποχωρεί στη διάρκεια της συζήτησης του 8ου θέµατος (αποχώρηση στην υπ’  αριθµ. 459 
απόφαση).  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 11ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Σύναψη σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Καλαµάτας και των ΕΛ.ΤΑ. για την είσπραξη, µε 
ταχυπληρωµή, των παραβάσεων του Κ.Ο.Κ.  

 
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται: 
 
I.  στην από 29/8/2006 εισήγηση του Αντιδηµάρχου κ. Μαλαπάνη, η οποία έχει ως εξής: 
 

« Κύριε Πρόεδρε, τα ΕΛΤΑ έχουν υποβάλλει στο ∆ήµο Καλαµάτας πρόταση για υπογραφή 
Σύµβασης Εισπράξεων µε ταχυπληρωµή των προστίµων του ΚΟΚ. 

 
Με αφορµή αυτήν την πρόταση θα ήθελα να προτείνω τα εξής: 
 

1. Επειδή υπάρχουν πολλά ανείσπρακτα πρόστιµα Κ.Ο.Κ. από προηγούµενα χρόνια να 
αποδεχτούµε την πρόταση των ΕΛΤΑ για σύναψη σύµβασης µε την οποία θα 
αναλαµβάνουν την ειδοποίηση των υποχρέων και την είσπραξη των προστίµων του 
ΚΟΚ. 

2. Να µην υπολογιστούν οι προσαυξήσεις στα παραπάνω πρόστιµα ΚΟΚ διότι αφορούν 
παλαιότερα χρόνια και δεν υπάρχει τρόπος απόδειξης της ειδοποίησης των υποχρέων. 

3. Οι προσαυξήσεις να αρχίσουν να υπολογίζονται από την ηµεροµηνία την οποία θα 
προβλέπει η ειδοποίηση των ΕΛΤΑ για την καταληκτική καταβολή των προστίµων ΚΟΚ. 

4. Το κόστος ταχυπληρωµής να επιβαρύνει τον υπόχρεο του προστίµου. 
5. Η προβλεπόµενη καταληκτική ηµεροµηνία για πληρωµή των προστίµων ΚΟΚ να είναι 

ένας (1) µήνας από την ηµεροµηνία ειδοποίησης. 
 
Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλούµε όπως θέσετε υπ΄ όψην του ∆.Σ. την πρόταση των 
ΕΛΤΑ για λήψη της σχετικής απόφασης. 
 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΜΑΛΑΠΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ » 
 
 
II. στην από 18/9/2006 υπηρεσιακή εισήγηση της Ειδικής Ταµίας του ∆ήµου κας Ηλιοπούλου, 

η οποία έχει ως εξής: 
 

« ΘΕΜΑ : <<Απαλλαγή προσαυξήσεων από παραβάσεις Κ.Ο.Κ.>> 

 
Σας διαβιβάζουµε συνηµµένα υπηρεσιακό σηµείωµα των εισπρακτόρων του ∆ήµου 

Καλαµάτας από το οποίο προκύπτει ότι για τους µε αριθµό πρωτοκόλλου 7815/23-9-88, 
8849/31-12-86, 8768/7055/20-10-88, 9190/7-11-88, 8711/7-10-91, 11928/31-8-95, 1948/20-2-
96, 2256/28-2-96, 2598/6-2-96, 190/10-1-97, 2069/23-2-98, 17738/4-12-98, 21127/18-1-00, 
12426/18-7-03, 14353/30-7-03 και 14438/18-8-03  χρηµατικούς καταλόγους που αφορούν 
πρόστιµα Κ.Ο.Κ., δεν είχαν αποσταλεί ατοµικές ειδοποιήσεις στους υπόχρεους. 

 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης α, της παραγράφου 4 του Ν. 3202/2003  

«3. Στους δήµους και στις κοινότητες που έχουν δική τους ταµειακή υπηρεσία το δηµοτικό ή 
κοινοτικό συµβούλιο µπορεί, µε αιτιολογηµένη απόφασή του, να απαλλάσσει τους οφειλέτες 
από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής, εφόσον η εκπρόθεσµη καταβολή οφείλεται : α) 
σε µη αποστολή της ατοµικής ειδοποίησης της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κ.Ε.∆.Ε.». 

 



Συνεδρίαση : 19/2006                                 Πέµπτη  21 / 09 / 2006 ΑΠΟΦΑΣΗ  462/2006 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  3 

Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλούµε για την λήψη σχετικής απόφασης 
διαγραφής, των µέχρι σήµερα προσαυξήσεων εκπρόθεσµης καταβολής, των υπόχρεων οι 
οποίοι συµπεριλαµβάνονται στους παραπάνω χρηµατικούς καταλόγους.  
 

  Η ΕΙ∆ΙΚΗ ΤΑΜΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

  ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ » 
 
 
III. στο από 15/9/2006 υπηρεσιακό σηµείωµα των εισπρακτόρων του ∆ήµου, το οποίο έχει ως 

εξής: 

 
« ΘΕΜΑ : <<Μη αποστολή ατοµικών ειδοποιήσεων για παραβάσεις Κ.Ο.Κ.>> 

 
Από τα στοιχεία που υπάρχουν στο ταµείο του ∆ήµου Καλαµάτας προκύπτει ότι για 

τους παρακάτω χρηµατικούς καταλόγους µε αριθµ. πρωτ. :7815/23-9-88, 8849/31-12-86, 
8768/7055/20-10-88, 9190/7-11-88, 8711/7-10-91, 11928/31-8-95, 1948/20-2-96, 2256/28-2-
96, 2598/6-2-96, 190/10-1-97, 2069/23-2-98, 17738/4-12-98, 21127/18-1-00, 12426/18-7-03, 
14353/30-7-03 και 14438/18-8-03 που αφορούν πρόστιµα Κ.Ο.Κ. δεν εστάλησαν ατοµικές 
ειδοποιήσεις. 

 
Παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 

 
  ΟΙ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΟΥ 

∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
  1. Γ. ΛΑΠΙΩΤΗΣ 
  2. Π. ΜΠΑΣΤΑΚΟΣ » 

 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει του την παραπάνω 
εισήγηση, 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Α. Ι. Εγκρίνει τη σύναψη σύµβασης µεταξύ ∆ήµου Καλαµάτας και των ΕΛΤΑ για την 

ανάθεση στα ΕΛΤΑ της είσπραξης µε ταχυπληρωµή των παραβάσεων του 
Κ.Ο.Κ.  

Οι όροι της παραπάνω σύµβασης έχουν ως εξής: 
  

ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗΣ 

(∆ελτίο Είσπραξη / Μεταβίβαση «Ο») 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα . . . . . . . . . του µήνα . . . . . . .  . του έτους 200., µεταξύ των 
συµβαλλοµένων: 
 
α) Του ¨∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ που εδρεύει στην οδό Αριστοµένους 28  241 00 ΚΑΛΑΜΑΤΑ. 

ΑΦΜ 090020775 ∆ΟΥ Καλαµάτας και εκπροσωπείται νόµιµα από τον ∆ήµαρχο κο 
Κουτσούλη Γεώργιο καλουµένου εφεξής «∆ΗΜΟΣ» 

 
β) Των Ελληνικών Ταχυδροµείων (ΕΛΤΑ), που εδρεύουν στην Αθήνα Απελλού 1 ΑΦΜ: 

094026421 ∆ΟΥ: ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ, και εκπροσωπούνται νόµιµα στην προκειµένη περίπτωση 



Συνεδρίαση : 19/2006                                 Πέµπτη  21 / 09 / 2006 ΑΠΟΦΑΣΗ  462/2006 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  4 

από τον Περιφερειακό ∆/ντή ΕΛΤΑ Πελοποννήσου κ. Ανδρέα Κουτσοδήµο καλούµενου 
εφεξής «ΕΛΤΑ», συµφωνήθηκαν και έγιναν δεκτά τα ακόλουθα. 

 
 
Άρθρο 1 

∆ιακριτικός αριθµός λογαριασµού 

Ο ∆ΗΜΟΣ αναθέτει στον ΕΛΤΑ 

1. Την παραγωγή – εκτύπωση – εµφακέλωση και αποστολή των δελτίων 
Είσπραξη/Μεταβίβαση µέσω Ταχυπληρωµής στους οφειλέτες του. 

2. Την είσπραξη από τις θυρίδες των Ταχ. Καταστηµάτων, µέσω της υπηρεσίας 
Ταχυπληρωµής, των απαιτήσεων του ∆ΗΜΟΥ από τους οφειλέτες του µε το δελτίο 
ΕΙΣΠΡΑΞΗ/ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ, που φέρει τον διακριτικό αριθµό λογαριασµού ¨150124-6¨ 

 
 
Άρθρο 2 

∆ιαδικασία 

Η λεπτοµερής διαδικασία που θα ακολουθείται για 

1. Την παραγωγή – εκτύπωση – εµφακέλωση και αποστολή των δελτίων καθώς και για 

2. Την λειτουργία του αναφεροµένου στο προηγούµενο άρθρο λογαριασµού, αναφέρεται στα 
άρθρα 3 έως και 10 της παρούσας Σύµβασης. 

 
 
Άρθρο 3 

Παραγωγή – ∆ιανοµή Εντύπων 

1.Ο ΕΛΤΑ αναλαµβάνει: 

1.1. Να εκτυπώνει, εµφακελώνει και τελικά να επιδίδει τα αντίστοιχα δελτία 
¨ΕΙΣΠΡΑΞΗ/ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ¨  στους οφειλέτες του ∆ΗΜΟΥ, το πολύ µέσα σε δέκα πέντε 
(15) εργάσιµες µέρες µετά την ηµέρα παραλαβής των στοιχείων πελατών – 
καταναλωτών του ∆ήµου. 

1.2. Να επεξεργάζεται το ηµερήσιο µηχανογραφικό αρχείο που θα περιέχονται οι εισπράξεις 
που έγιναν από το δίκτυο ΕΛΤΑ και αφορούν τους πελάτες του ∆ήµου που υποστηρίζει 
µε την εφαρµογή του. 

1.3. Να επιστρέφει στο ∆ήµο  εντός 6 εργασίµων ηµερών,  από την ηµέρα πραγµατοποίησης 
της είσπραξης, κατάσταση ή µαγνητικό µέσο µε στοιχεία εισπραχθέντων από το δίκτυο 
ΕΛΤΑ λογαριασµών. Τα στοιχεία που θα περιέχονται στην κατάσταση ή στο µαγνητικό 
µέσο θα είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις ενός εκάστου των πελατών των ΕΛΤΑ. 

2. Οι οφειλέτες του ∆ΗΜΟΥ µπορούν να πληρώνουν σε οποιοδήποτε Ταχ. Κατάστηµα ή 
Αγροτικό ∆ιανοµέα ή Ταχυδροµικό πρακτορείο την οφειλή τους προσκοµίζοντας απαραίτητα 
το δελτίο. 

 
 
Άρθρο 4 

Περιγραφή Εντύπου (Απόκοµµα + ∆ελτίο Είσπραξη/Μεταβίβαση) 

Το δελτίο θα τηρεί τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στα Παραρτήµατα Α και Β, 
τα οποία αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας Σύµβασης. 

Ο χώρος που βρίσκεται στο αριστερό µέρος του δελτίου είναι ελεύθερος για να χρησιµοποιείται 
από τον ∆ΗΜΟ κατά την απόλυτη κρίση του. Στο χώρο αυτό ο ΕΛΤΑ θα εκτυπώνει ότι του 
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υποδειχθεί ενυπογράφως από τον ∆ΗΜΟ (π.χ. Σήµα, Λογότυπο κλπ) καθώς και η ένδειξη 
¨ΛΗΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ¨, σε περίπτωση που ο ∆ΗΜΟΣ επιθυµεί να µην εισπράττεται το 
αναγραφόµενο ποσό µετά την παρέλευση της συγκεκριµένης ηµεροµηνίας. Κάθε άλλη ένδειξη 
δεν αποκλείει την είσπραξη του ποσού και µετά την αναγραφόµενη ηµεροµηνία. 

Το ποσό είναι απαραίτητα προεκτυπωµένο από τον ∆ΗΜΟ. 

Στο µέρος του αποκόµµατος ο ΕΛΤΑ θα εκτυπώνει τα στοιχεία που περιλαµβάνει η δισκέτα. Η 
σχεδίαση του µέρους αυτού θα γίνει από τον ΕΛΤΑ µετά από συνεργασία και τη σύµφωνη 
γνώµη του ∆ΗΜΟΥ. Επίσης µπορεί να εκτυπωθεί κείµενο οδηγιών προς τους οφειλέτες που θα 
δοθεί από τον ∆ΗΜΟ. 

Όταν το Ταχυδροµικό Τέλος είσπραξης καταβάλλεται από τον ∆ΗΜΟ το χρώµα του δελτίου θα 
είναι µπλε, όταν δε αυτό καταβάλλεται από τον οφειλέτη του ∆ΗΜΟΥ, το χρώµα του δελτίου 
θα είναι πράσινο. 

Κάθε τυχόν µελλοντική αλλαγή στην γραµµογράφηση και τις διαστάσεις του δελτίου, θα 
γίνεται µόνο µετά από έγγραφη συµφωνία των συµβαλλοµένων. 
 
 
Άρθρο 5 

Παράδοση Πληροφοριών 

Ο ΕΛΤΑ υποχρεούται να παραδίδει, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και εξαιρέσιµων ηµερών, κατά 
τα παρακάτω οριζόµενα αναλυτικές πληροφορίες για τις εισπράξεις κάθε ηµέρας, σύµφωνα µε 
την αναφερόµενη κατάσταση στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ κάθε Τετάρτη. 

Οι πληροφορίες θα παραδίδονται από την ∆/νση Εργασιών του ΕΛΤΑ σε καταστάσεις και σε 
περίπτωση µαγνητικού αρχείου ή σε µαγνητικά µέσα (δισκέτες) ή µέσω MODEM ή µέσω E-Mail 
την έκτη εργάσιµη ηµέρα και µετά την 11η π.µ. από την ηµεροµηνία πραγµατοποίησης της 
είσπραξης. ∆ηλαδή, εάν Χ η ηµεροµηνία είσπραξης τότε η ηµεροµηνία παράδοσης θα είναι Χ6 
εφόσον βέβαια δεν µεσολαβεί Σαββατοκύριακο ή εξαιρέσιµη ηµέρα. 

Τα εν λόγω µαγνητικά µέσα, στα οποία θα έχει αναγραφεί η επωνυµία του ∆ΗΜΟΥ, ο  αριθµός 
λογαριασµού Ταχυπληρωµής καθώς και αύξων αριθµός, παραδίδονται στο Ν/Κ ΕΛΤΑ 
τουλάχιστον 10 ηµέρες πριν από τη χρήση τους. 
 
 
Άρθρο 6 

Απόδοση Εισπράξεων 

1. Οι εισπράξεις θα αποδίδονται από τον ΕΛΤΑ έξη (6) εργάσιµες ηµέρες µετά την ηµεροµηνία 
είσπραξης. ∆ηλαδή αν Χ η ηµεροµηνία είσπραξης, τότε η ηµεροµηνία παράδοσης θα είναι 
Χ+6 εφόσον δεν µεσολαβεί Σαββατοκύριακο ή εξαιρέσιµη ηµέρα. 

2. Το ποσό των εισπράξεων θα αποδίδεται µε επιταγή η οποία θα εκδίδεται στο όνοµα του 
∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και θα κατατίθεται στον αριθµό Λογαριασµού ¨84967661¨ της 
Εµπορικής Τράπεζας Υποκατάστηµα Καλαµάτας παραδίδεται σε εβδοµαδιαία βάση και 
συγκεκριµένα κάθε Τετάρτη. 

3. Τα αναφερόµενα στην παραπάνω παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, δεν έχουν ισχύ, 
εφόσον συντρέχουν οι περιπτώσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 10 της παρούσας 
Σύµβασης. 

 
 
Άρθρο 7 

Απόσπασµα Λογαριασµού 

Ο ΕΛΤΑ υποχρεούται, να παραδίδει κάθε Τετάρτη, στον ∆ΗΜΟ εβδοµαδιαίο απόσπασµα 
λογαριασµού, στο οποίο αναφέρονται ο αριθµός των κινήσεων (εισπράξεων), το συνολικό 
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ποσό είσπραξης, τα τέλη Ταχυπληρωµής, το σύνολο τελών, το ποσό Φ.Π.Α. καθώς και το 
καθαρό προς απόδοση ποσό. 
 
 
Άρθρο 8 

Απώλεια ∆ελτίων 

Σε περίπτωση απώλειας εισπραχθέντων δελτίων ο ΕΛΤΑ οφείλει να παραδώσει στον ∆ΗΜΟ, 
εκτός από την µηχανογραφική κατάσταση που αναφέρεται στο Παράρτηµα Γ΄ (το οποίο 
περιέχει τα µη απολεσθέντα δελτία) και τις εικόνες των δελτίων «Είσπραξη / Μεταβίβαση Α» 
που έχουν σταλεί στο Μ/Κ του ΕΛΤΑ από τον υπάλληλο αυτού, µε τα οποία δηλώνεται η 
απώλεια των δελτίων και τα οποία φέρουν την ένδειξη «∆ήλωση Απώλειας». 
 
 
Άρθρο 9 

Αιτήσεις Αναζητήσεων 

1. Ο ∆ΗΜΟΣ  έχει δικαίωµα υποβολής αίτησης αναζήτησης απευθείας στην ∆/νση Εργασιών 
Χρηµ/κών Προϊόντων, µέχρι ένα (1) έτος από την ηµεροµηνία είσπραξης του δελτίου 
Ταχυπληρωµής, προσκοµίζοντας την πρωτότυπη απόδειξη και το απόκοµµα του 
λογαριασµού, εφόσον αυτό υπάρχει. Μετά το πέρας του χρόνου γίνονται δεκτές αιτήσεις 
αναζήτησης και παρέχονται πληροφορίες εφ΄ όσον υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία. 

2. Για την πιστοποίηση της είσπραξης, ο ∆ΗΜΟΣ κάνει δεκτή την απόδειξη του ΕΛΤΑ µαζί µε 
τα απόκοµµα λογαριασµού, εφόσον αυτό υπάρχει.  

Εκ των υστέρων, ο διακανονισµός της χρηµατικής διαφοράς θα γίνεται από τον ΕΛΤΑ, 
εφόσον αυτός αποδεδειγµένα φέρει ευθύνη για την µη σωστή απόδοση της είσπραξης. 
 
 

Άρθρο 10 

Κανονιστικές διατάξεις Ευθύνης 

1. Ο ΕΛΤΑ έχει ευθύνη για τα χρηµατικά ποσά των Εισπράξεων Ταχυπληρωµής όσο αυτά είναι 
στην φροντίδα του. 

2. Ο ΕΛΤΑ δεν έχει ευθύνη για ζηµιές που προκαλούνται από υπαιτιότητα του κατόχου του 
λογαριασµού ή των προσώπων για τα οποία αυτός ευθύνεται. 

Ο ΕΛΤΑ δεν φέρει ευθύνη για το ποσό που αναγράφεται στο δελτίο. Ευθύνεται µόνο για την 
ορθή καταχώρηση στον αριθµό λογαριασµού Ταχυπληρωµής που υπάρχει επ΄ αυτού. 

3. Ο ΕΛΤΑ δεν ευθύνεται για άµεση ή έµµεση ζηµιά ή διαφυγόν κέρδος που είναι συνέπεια 
καθυστέρησης οφειλόµενης σε ανωτέρα βία. 

4. Απαίτηση για απόδοση ποσών από εισπράξεις για λογαριασµό της ∆ΗΜΟΣ, τα οποία από 
λάθος του ΕΛΤΑ αποδόθηκαν σε µη δικαιούχο, πρέπει να δηλωθεί εγγράφως από τον ∆ΗΜΟ 
µέσα σε δύο (2) χρόνια από την λήξη του έτους κατά το οποίο έγινε η λάθος απόδοση. 

5. Ο ΕΛΤΑ δεν φέρει ευθύνη για την απώλεια ή αλλοίωση των δεδοµένων που υπάρχουν στις 
δισκέτες, µετά την παράδοση αυτών στον ∆ΗΜΟ. 
 
 

Άρθρο 11 

Εφαρµοστέο ∆ίκαιο – Αρµοδιότητα ∆ικαστηρίων 

Οι συµβαλλόµενοι συµφωνούν ότι η παρούσα Σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο και 
κάθε διένεξη, διαφορά ή αµφισβήτηση σχετικά µε την παρούσα υπάγεται στην αρµοδιότητα 
των ∆ικαστηρίων των Αθηνών, παραιτούµενοι από κάθε σχετική ένσταση αναρµοδιότητας. 
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Άρθρο 12 

Τέλη 

1) Για την παραγωγή – εκτύπωση – εµφακέλωση – αποστολή – και διανοµή των δελτίων 
Είσπραξη – Μεταβίβαση, η αµοιβή του ΕΛΤΑ ανέρχεται στο ποσό των 0,70 € για κάθε 
παραστατικό, συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., όπου αυτός επιβάλλεται 

2) Η ανωτέρω αµοιβή του ΕΛΤΑ της παραγράφου κατατίθεται από τον ∆ΗΜΟ στο λογαριασµό 
του ΕΛΤΑ µε αριθµό: 507022/83 που τηρείται στο Κεντρικό Κατάστηµα της Εθνικής 
Τράπεζας της Ελλάδος και θα πρέπει να βρίσκεται στο λογαριασµό αυτό, αµέσως µετά την 
κατάθεση των ανωτέρω παραστατικών στο Κοµβικό Κέντρο. 

Αµέσως µετά την κατάθεση το παραστατικό κατάθεσης θα αποστέλλεται µε FAX στη ∆/νση 
Οικονοµικών του ΕΛΤΑ (αριθµ. FAX: 0103247630 & 01032343382). Το σχετικό τιµολόγιο θα 
αποστέλλεται µε συστηµένη επιστολή στον ∆ΗΜΟ. 

3) Τα έντυπα «Είσπραξη / Μεταβίβαση Ο» που χρησιµοποιεί ο ∆ΗΜΟΣ έχουν πράσινη 
γραµµογράφηση, τα τέλη θα καταβάλλονται από τους οφειλέτες της, που σήµερα είναι 
1,10 € για κάθε έντυπο, + 19% ΦΠΑ ή 13% Φ.Π.Α. στις περιοχές που υπόκειται σε 
µειωµένο Φ.Π.Α. 

Τα τέλη των ανωτέρω παραγράφων θα αναπροσαρµόζονται σύµφωνα µε το εκάστοτε ισχύον 
τιµολόγιο του ΕΛΤΑ. 
 
 
Άρθρο 13 

∆ιάρκεια Ισχύος 

Η παρούσα Σύµβαση ισχύει από . . . . . . . . . . . .  200. και για αόριστο χρονικό διάστηµα, 
εκτός εάν κάποιος από τους συµβαλλοµένους, παραβεί όρο αυτής, οπότε ο  τερµατισµός της 
επέρχεται αµέσως µετά την έγγραφη καταγγελία εκ µέρους του άλλου των συµβαλλοµένων. 

Λήξη ισχύος της παρούσας Σύµβασης µπορεί να επέλθει επίσης (3) µήνες µετά από έγγραφη 
ειδοποίηση ενός των συµβαλλοµένων. 
 
Η παρούσα Σύµβαση συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίτυπα και έλαβε τρία αντίτυπα ο ∆ήµος 
Καλαµάτας και ένα αντίτυπο ο ΕΛΤΑ. 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ 

ΑΝ∆ΡΕΑΣ Γ. ΚΟΥΤΣΟ∆ΗΜΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΕΛΤΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 

ΙΙ.  Η προβλεπόµενη καταληκτική ηµεροµηνία για πληρωµή των προστίµων ΚΟΚ, 
µέσω της παραπάνω σύµβασης, να είναι ένας (1) µήνας από την ηµεροµηνία 
ειδοποίησης. 

 
 
III. Οι προσαυξήσεις να αρχίσουν να υπολογίζονται από την ηµεροµηνία την 

οποία θα προβλέπει η ειδοποίηση των ΕΛΤΑ για την καταληκτική καταβολή 
των προστίµων ΚΟΚ. 

 
 
IV. Το κόστος ταχυπληρωµής να επιβαρύνει τον υπόχρεο του προστίµου. 
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Β) Επίσης εγκρίνει τις παρακάτω ενέργειες – ρυθµίσεις από πλευράς του ∆ήµου 
Καλαµάτας και των υπηρεσιών του: 

I.  Να διαγραφούν οι προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της περ. α της παρ. 4 του άρθρου 28 του Ν. 3202/2003, από τους 
υπ’ αριθ. πρωτ. 7815/23-9-88, 8849/31-12-86, 8768/7055/20-10-88, 
9190/7-11-88, 8711/7-10-91, 11928/31-8-95, 1948/20-2-96, 2256/28-2-
96, 2598/6-2-96, 190/10-1-97, 2069/23-2-98, 17738/4-12-98, 21127/18-
1-00, 12426/18-7-03, 14353/30-7-03 και 14438/18-8-03 χρηµατικούς 
καταλόγους που αφορούν πρόστιµα Κ.Ο.Κ., για τα οποία δεν είχαν 
αποσταλεί ατοµικές ειδοποιήσεις στους υπόχρεους, όπως προκύπτει από τις 
υπηρεσιακές εισηγήσεις που καταχωρούνται στο ιστορικό της απόφασης 
αυτής. 

II. Για την είσπραξη των ανωτέρω οφειλών από παραβάσεις Κ.Ο.Κ., ο ∆ήµος 
Καλαµάτας να αποστείλει ατοµικές ταµιακές ειδοποιήσεις, ορίζεται δε 
προθεσµία ενός (1) µηνός για την πληρωµή τους, από την ηµεροµηνία 
ειδοποίησης, µετά την πάροδο της οποία θα αρχίσουν να υπολογίζονται οι 
προβλεπόµενες προσαυξήσεις. 

 
 

Γ) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τις παραπέρα νόµιµες ενέργειες. 
 

 
 
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. Βασιλάκη Γεωργία 

  4. Γιαννακόπουλος ∆ιονύσιος  

  5. Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος 

  6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

  7. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

  8. Κουδούνης Αργύριος 

  9. Κουµουνδούρος Νικόλαος 

  10. Κυριακόπουλος Γεώργιος 
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  11. Μάλαµας Παναγιώτης  

  12. Μαστοράκης ∆ηµήτριος  

  13. Μαυρέα Αικατερίνη 

  14. Μέλιος Ιωάννης 

  15. Μπάκας Ιωάννης  

  16. Μπαστακός Παναγιώτης 

  17. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

  18. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 

  19. Πασχάλης Γεώργιος 

  20. Σούµπλης Μιχαήλ 

  21. Τσακαλάκου Σταυρούλα 

  22. Χειλάς Ευάγγελος 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Καλαµάτα, 28 Σεπτεµβρίου 2006 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ 

 

Για τη Γραµµατεία του ∆.Σ. 
Όλγα Παναγιωτοπούλου 

 
 

 


