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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  26/2007 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  556/2007  

 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 3η Σεπτεµβρίου 2007, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 9:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά 
την υπ΄ αριθ. 26/29-08-2007 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) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) 
Ηλιόπουλος Ιωάννης, 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 10) Καµβυσίδης Ιωάννης, 11)  Κλείδωνας 
Θεοφάνης,  12) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 13) Κουδούνης Αργύριος, 14) Κουρκουτάς Γεώργιος, 
15) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας ∆ηµήτριος, 17) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην 
υπ’ αριθ. 528 απόφαση), 18) Μπασακίδης Νικόλαος, 19) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 20) 
Οικονοµάκου Μαρία, 21) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 22) Πολίτης ∆ηµήτριος και 23) Σπίνος 
Γεώργιος.  
 
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Λαγανάκος 
Γεώργιος, 2) Ράλλης Γεώργιος, 3) Τσακαλάκου Σταυρούλα και 4) Τσερώνης Κων/νος.   
 
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρίσκονται επίσης οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων 
Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος και Μ. Μαντίνειας κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος, επειδή στην 
ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα συγκεκριµένα Τοπικά 
∆ιαµερίσµατα.  
 
 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, ο κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική 
Κίνηση Καλαµάτας».  
 
 
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 30ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

 Επί αιτήµατος Αναπτυξιακού Συλλόγου Επιχειρήσεων Ευρύτερης Βιοµηχανικής Περιοχής 
Καλαµάτας σχετικά µε τα τέλη καθαριότητας που αφορούν στις επιχειρήσεις που λειτουργούν 

στη ΒΙ.ΠΕ. Καλαµάτας. 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος Καλαµάτας κ. Κλείδωνας Θεοφάνης αναφέρεται στο υπ’ 
αριθ. πρωτ. του ∆ήµου 17393/1-8-2007 έγγραφο του Αναπτυξιακού Συλλόγου Επιχειρήσεων 
Ευρύτερης Βιοµηχανικής Περιοχής Καλαµάτας, το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
«ΘΕΜΑ: ∆ιαφορά Τελών Καθαριότητας και επιστροφή τους.  
 
Κύριε αρµόδιε Αντιδήµαρχε,  
 
Σε απάντηση της επιστολής σας της 24ης Ιουλίου 2007 µε την οποία µας γνωρίσατε τις θέσεις 
σας στο αίτηµα του συλλόγου µας όπως αυτό κατατέθηκε µε αριθµό πρωτοκόλλου 14397 της 
27ης Ιουνίου του ιδίου έτους σας γνωρίζουµε:  
 

• ουδέποτε ούτε έγγραφα ούτε προφορικά ειδοποιηθήκαµε για την προσκόµιση 
στοιχείων των ακινήτων µας.  

• Τέτοια λίστα µου ζητήθηκε σε επίσκεψή µου στο γραφείο σας και το συντοµότερο 
δυνατόν τα προσκόµισα.  

 
Για τους παραπάνω λόγους παρακαλώ να δικαιωθούµε αναδροµικής επιστροφής από της 
ηµεροµηνίας λήψης της απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου όπως σαφέστατα ορίζεται.  
 
Εάν διαφωνείτε παρακαλούµε για την εισαγωγή του θέµατος στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.  
 

Φιλικά 
Για το ∆.Σ. 

Βαλτζής Στέλιος» 
 
 
Συνεχίζοντας ο κ. Κλείδωνας αναφέρεται στην υπ’ αριθ. πρωτ. 18641/20-8-2007 εισήγηση του 
Τµήµατος ∆ηµοτικών Προσόδων του ∆ήµου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
ΘΕΜΑ: «∆ιαφορά Τελών Καθαριότητας και επιστροφή τους» 
 
         Σχετικά µε το υπ΄ αριθµ. 17393/01-08-2007 έγγραφο, σας ενηµερώνουµε ότι: 
 
         Προφορικά και τηλεφωνικά είχαν ενηµερωθεί οι επιχειρήσεις που βρίσκονται στη ΒΙ.ΠΕ. 
Σπερχογείας, να φέρουν στοιχεία των ακινήτων τους, από τα οποία να προκύπτουν τα 
πραγµατικά τ.µ. καθώς και τους αριθµούς παροχής των ακινήτων τους στη ΒΙ.ΠΕ. προκειµένου 
να γίνει εφαρµογή της 147/2006 Α.∆.Σ. 
          
         Με το υπ΄ αριθµ. 14397/27-06-07 έγγραφο που κατέθεσαν, προσκόµισαν µία απλή 
κατάσταση που αφορούσε 41 επιχειρήσεις της ΒΙ.ΠΕ. µε αριθµούς παροχών ∆ΕΗ και 
τετραγωνικών µέτρων 41 επιχειρήσεων, χωρίς επίσηµα στοιχεία από τα οποία να προκύπτουν 
τα τ.µ.  
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         Ύστερα από τα παραπάνω εισηγούµαι ότι δεν συντρέχει λόγος αναδροµικής επιστροφής 
των δηµοτικών τελών από την ηµεροµηνία λήψης της 147/2006 απόφασης του ∆.Σ. καθώς δεν 
προκύπτει παράλειψη από πλευράς υπηρεσίας για την εφαρµογή της 147/2006 Α∆Σ. 
          
         Επισηµαίνουµε ότι παρόλα τα ελλιπή στοιχεία η υπηρεσία απέστειλε στην ∆ΕΗ στις 
24/07/2007 κατάσταση µείωσης των τετραγωνικών µέτρων για την µείωση των τελών, 
σύµφωνα µε την κατάσταση που µας κατέθεσαν, για την εφαρµογή της απόφασης του ∆.Σ. 
 

                                                                            Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ      
                                          ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟ∆ΩΝ 

                                                                                            
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΑΓΚΑΝΗ» 

 
 
Ολοκληρώνοντας την εισήγησή του ο κ. Κλείδωνας επισηµαίνει ότι στο παραπάνω 
αναφερόµενο έγγραφο αναγράφεται χειρόγραφο σηµείωµα της ∆/ντριας ∆ιοίκησης – 
Οικονοµίας κας Ηλιοπούλου Γεωργίας που συµφωνεί µε την παραπάνω εισήγηση.  
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του τα 
προαναφερόµενα,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Υιοθετεί την υπ’ αριθ. πρωτ. 18641/20-8-2007 εισήγηση του Τµήµατος ∆ηµοτικών 
Προσόδων του ∆ήµου, η οποία καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής και 
για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή δεν ικανοποιεί το υπ’ αριθ. πρωτ. 
17393/1-8-2007 αίτηµα του Αναπτυξιακού Συλλόγου Επιχειρήσεων Ευρύτερης 
Βιοµηχανικής Περιοχής Καλαµάτας για αναδροµική επιστροφή των δηµοτικών 
τελών από την ηµεροµηνία λήψης της υπ’ αριθ. 147/2006 απόφασης του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου που αφορούν στις επιχειρήσεις που λειτουργούν στη ΒΙ.ΠΕ. 
Σπερχογείας του ∆ήµου Καλαµάτας.  
 

 
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. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 

 6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 7. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

 8. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 9. Καµβυσίδης Ιωάννης 
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 10. Κλείδωνας Θεοφάνης 

 11. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 12. Κουδούνης Αργύριος 

 13. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 14. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 15. Μπάκας ∆ηµήτριος 

 16. Μπασακίδης Νικόλαος 

 17. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

 18. Οικονοµάκου Μαρία 

 19. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 

 20. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 21. Σπίνος Γεώργιος 
 

Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 13 Σεπτεµβρίου 2007 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 
 


