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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  03/2009 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  029/2009  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 22α Ιανουαρίου 2009, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 3η/2008 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 16-1-2009 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) Λαγανάκος Γεώργιος, 16) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 17) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην 
υπ΄ αριθ. 016 απόφαση), 18) Μπασακίδης Νικόλαος, 19) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 20) 
Οικονοµάκου Μαρία, 21) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 22) Πολίτης ∆ηµήτριος, 23) Σπίνος 
Γεώργιος και 24) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ.  016 απόφαση και 
επαναπροσέλευση στην υπ΄ αριθ. 031 απόφαση).  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.:1) Μπάκας 
∆ηµήτριος, 2) Ράλλης Γεώργιος και 3) Τσακαλάκου Σταυρούλα.  
 
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) 
Αντικαλάµου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 2) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 3)                      
Μ. Μαντίνειας κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος, 4) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης και 5)  
Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος, επειδή στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που 
αφορούν στα εν λόγω Τοπικά ∆ιαµερίσµατα.  
 
 
Στη συνεδρίαση επίσης 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 19ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Επιστροφή ποσών σε δηµότες. 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος Καλαµάτας κ. Πολίτης ∆ηµήτριος αναφέρεται στις υπ’ 
αριθ. πρωτ. 29827/29-12-2008 και 841/16-1-2009 υπηρεσιακές εισηγήσεις, οι οποίες 
αναλυτικά έχουν ως εξής:  
 
ΘΕΜΑ : Επιστροφή ποσού σε δηµότη.    

Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µε την υπ’ αριθ. 345/2008 απόφασή της είχε καταρτίσει τους όρους 
και συνέταξε τη διακήρυξη για τη διενέργεια δηµόσιου προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισµού 
για την εκµίσθωση του βοσκότοπου στην περιοχή «ΜΑΡ∆ΑΚΙ» του Τοπικού ∆ιαµερίσµατος 
Νέδουσας, ορίζοντας παράλληλα και την επιτροπή διαγωνισµού.  

Ο διαγωνισµός διενεργήθηκε στις 27 Αυγούστου 2008 στη Νέδουσα, όπου τελευταία 
πλειοδότρια αναδείχθηκε η  κα ∆ηµητρακοπούλου Φωτούλα, η οποία προσέφερε µίσθωµα δύο 
χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (2.900,00 €) ετησίως. 

Ακολούθως η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µε την υπ’ αριθ. 367/2008 µεταγενέστερη απόφασή της 
ενέκρινε το πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισµού και 
κατακύρωσε το αποτέλεσµα  αυτού  στην ανωτέρω πλειοδότρια. 

Ακολούθησε η υπογραφή του σχετικού συµφωνητικού και η καταβολή από την πλειοδότρια 
του ποσού των 1.450,00 €, που αντιστοιχεί στο µίσθωµα του πρώτου εξαµήνου, όπως 
προβλεπόταν στους όρους της διακήρυξης. 

Στη συνέχεια  µε το υπ’ αριθ. πρωτ. 58428/11953/2008 (αριθ. πρωτ. ∆ήµου 26304/12-11-
2008) έγγραφο του Τµήµατος Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Ν.Π.∆.∆. της ∆ιεύθυνσης Τοπ. 
Αυτ/σης & ∆/ΣΗΣ Ν. Μεσσηνίας, διαπιστώνεται ότι η υπ’ αριθ. 367/2008 απόφαση της 
∆ηµαρχιακής Επιτροπής δεν είναι νόµιµη, διότι η δηµοπρασία έχει διεξαχθεί από αναρµόδιο 
όργανο, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2δ του άρθρου 103 του Ν. 3463/2006, όπου 
ορίζεται ότι αρµόδια για τη διεξαγωγή των δηµοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών 
είναι η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή ή η συγκρότηση επιτροπής, από µέλη της, δηµοτικούς ή 
δηµόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήµονες.  

Κατόπιν αυτού η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µε την υπ’ αριθ. 462/2008 απόφασή της ενέκρινε την 
επανάληψη του διαγωνισµού, ο οποίος προγραµµατίσθηκε να γίνει ενώπιον της ∆ηµαρχιακής 
Επιτροπής στις 12-1-2009. 

Ύστερα από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η κα ∆ηµητρακοπούλου Φωτούλα δεν είναι η 
µισθώτρια του εν λόγω βοσκότοπου και θα πρέπει να της επιστραφεί το καταβληθέν από αυτή 
ποσό, καθώς και η σχετική εγγυητική επιστολή. 

Σηµειώνεται ότι η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µε την υπ’ αριθ. 2/2009 απόφασή της ανέβαλλε τη 
διεξαγωγή του επαναληπτικού διαγωνισµού και πρότεινε την µαταίωση της διαδικασίας 
εκµίσθωσης καθώς και τη διάθεση του εν λόγω βοσκότοπου σε κοινή χρήση από τους 
κτηνοτρόφους του Τοπ. ∆ιαµερίσµατος Νέδουσας, θέµα που θα τεθεί  στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο  αφού προηγηθεί η άποψη  του Τοπικού Συµβουλίου Νέδουσας η οποία έχει ήδη 
ζητηθεί.   
 
  Ο Αντιδήµαρχος Καλαµάτας 

∆ηµήτριος Πολίτης 
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«ΘΕΜΑ: “Εισήγηση ∆ιαγραφής” 
 
Ο Παναγιώτης ∆εληγιάννης του Βασιλείου µε ΑΦΜ «072932098» είχε πληρώσει µε το αριθµ. 
Λ- 2881/27-02-2008 για οφειλή ΤΑΠ το ποσό των 206,39 €. Στη συνέχεια το ∆.Σ. µε την 
αριθµ. 457/11-10-2008 Απόφασή του, µεταξύ άλλων, διαγράφει το συγκεκριµένο ποσό του 
κου ∆εληγιάννη.  

Με την αριθµ. πρωτ. 29179/17-12-2008 αίτησή του, ζητά επιστροφή του ποσού των 206,39 €.  

Έτσι βάσει των παραπάνω, εισηγούµαστε την επιστροφή του ποσού των 206,39 € (διακοσίων 
έξι ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών), στον κ. ∆εληγιάννη Παναγιώτη του Βασιλείου καθώς δεν 
υφίστανται οι λόγοι που πλήρωσε.  
 

ΟΙ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ 
ΗΛΙΑΝΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ 

ΛΑΠΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ 

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ 
(υπογραφή) 

Η ∆/ΝΤΡΙΑ 
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

Γεωργία Ηλιοπούλου» 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του τις 
παραπάνω υπηρεσιακές εισηγήσεις καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 93 του Κ.∆.Κ. (Ν. 
3463/2006), 

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

 
I. Εγκρίνει την επιστροφή χρηµατικού ποσού, σύµφωνα µε τις σχετικές 

Υπηρεσιακές Εισηγήσεις οι οποίες αναλυτικά καταχωρούνται στο ιστορικό της 
απόφασης αυτής και για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτές, στους 
παρακάτω δικαιούχους : 

 

Ονοµατεπώνυµο  ∆ικαιούχου   Ποσό  

1. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  206,39  Ευρώ 

2. ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΟΥΛΑ ΣΥΖ. ΙΩΑΝΝΗ  1.450,00  Ευρώ 

                                                            Σ ύ ν ο λ ο 1.656,39 Ευρώ 

 

II. Εγκρίνει την διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού χιλίων εξακοσίων πενήντα 
έξι ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών (1.656,39 €) σε βάρος του µε τίτλο 
«Λοιπές επιστροφές» Κ.Α. 8261 εξόδων του δηµοτικού προϋπολογισµού, 
οικονοµικού έτους 2009 προκειµένου το ποσό αυτό να αποδοθεί στους  
δικαιούχους, σύµφωνα µε τον παραπάνω αναλυτικό πίνακα. 

 

ΙΙΙ. Εγκρίνει την επιστροφή, λόγω ακυρότητας του διαγωνισµού για την 
εκµίσθωση του βοσκότοπου στην περιοχή «Μαρδάκι» του Τοπικού 
∆ιαµερίσµατος Νέδουσας, της υπ’ αριθµ. 63065/15-9-2008 εγγυητικής 
επιστολής του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων συνολικού ποσού 
διακοσίων ενενήντα ευρώ (290,00 €) που κατέθεσε η κα ∆ηµητρακοπούλου 
Φωτούλα συζ. Ιωάννη, κατά την υπογραφή του σχετικού συµφωνητικού.                                                                                   
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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 

 10. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 11. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 12. Κουδούνης Αργύριος 

 13. Κουρκουτάς Γεώργιος  

 14. Λαγανάκος Γεώργιος  

 15. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 16. Μπασακίδης Νικόλαος  

 17. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

 18. Οικονοµάκου Μαρία 

 19. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 20. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 21. Σπίνος Γεώργιος 
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα,  12 Φεβρουαρίου 2009 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 


