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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  05/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  051/2010  

 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 12η Φεβρουαρίου 2010, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 8:00 µ.µ., 
στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού 
Αριστοµένους αριθµός 28, συνέρχεται στην 05η/2010 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του 
∆ήµου Καλαµάτας, µετά την από 08-02-2010 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, 18) Μπασακίδης 
Νικόλαος, 19) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση κατά την εκτός ηµερήσιας διάταξης 
συζήτηση), 20) Οικονοµάκου Μαρία, 21) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 22) Πολίτης ∆ηµήτριος, 
23) Σπίνος Γεώργιος και 24) Τσερώνης Κων/νος.  
 
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1)  Μπάκας 
∆ηµήτριος, 2) Ράλλης Γεώργιος και 3) Τσακαλάκου Σταυρούλα.  
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παραβρίσκεται ο Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου 
Ασπροχώµατος κ. Νίκας Ιωάννης επειδή στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνεται θέµα που 
αφορά στο εν λόγω Τοπικό ∆ιαµέρισµα.  
 
  
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 11ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Επιστροφή ποσών σε δηµότες ως αχρεωστήτως καταβληθέντων. 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος Καλαµάτας κ. Πολίτης ∆ηµήτριος αναφέρεται στην υπ’ 
αριθµ. πρωτ. 1513/22-1-2010 εισήγηση του Τµήµατος ∆ιαχείρισης Κοιµητηρίων και ∆ηµοτικής 
Περιουσίας της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών του ∆ήµου Καλαµάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως 
εξής:  
 
«Κύριε Πρόεδρε, 
 
      Παρακαλούµε να εντάξετε το παρακάτω θέµα για συζήτηση και λήψη απόφασης : 
          
      ΘΕΜΑ :  «Επιστροφές χρηµατικών ποσών σε δηµότες, ως αχρεωστήτως   
                          καταβληθέντα ». 
 
Αφού λάβαµε υπόψη µας : 
 

1. Την µε Α.Π. 23045/01-10-2009  αίτηση του κ. Καλογερόπουλου Ηλία του Ιωάννη, 
κατοίκου Καλαµάτας (Συν.Φραγκοπήγαδο), σύµφωνα µε τη οποία έχει καταβάλει για τα 
τέλη χρήσης µίας θέσης στο παλαιό οστεοφυλάκιο διάρκειας 5 ετών (∆ιπλότυπο 
είσπραξης  Ν 1966/29-12-2008), το ποσό των εκατό ευρώ (100 €). 
Με την  δηµιουργία του νέου Οστεοφυλακίου επέλεξε και κατέβαλε το ποσό των 
διακοσίων πενήντα ευρώ για χρήση του νέου και ζητά την επιστροφή του ποσού που 
είχε καταβάλει αρχικά. 
Προτείνουµε την επιστροφή του ποσού των ογδόντα ευρώ (80 €), που προκύπτει 
ως διαφορά λόγω της χρήσης του παλαιού οστεοφυλακίου για ένα χρονικό διάστηµα 
περίπου επτά µηνών. 
 

2. Την µε Α.Π. 30993/18-12-09 αίτηση της κ. Γκούζου Παναγιώτας του Γεωργίου, 
κατοίκου Καλαµάτας (Λακωνικής 17), σύµφωνα µε τη οποία έχει καταβάλει για τα τέλη 
χρήσης δύο  θέσεων στο νέο Οστεοφυλάκιο το ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500 €) 
(∆ιπλότυπο είσπραξης  Ν 1901 & 1902/27-11-2009),στην συνέχεια µας γνωστοποίησε 
ότι για προσωπικούς λόγους δεν επιθυµεί να κάνει χρήση των θέσεων αυτών και ζητά 
την επιστροφή των χρηµάτων της. 

      Προτείνουµε την επιστροφή του ποσού των πεντακοσίων  ευρώ (500 €),     
      εφόσον δεν επιθυµείται η χρήση των υπηρεσιών µας.  

 
        
3. Την µε Α.Π. 31808/29-12-09  αίτηση της κ.Παρασκευοπούλου ∆ήµητρας 

συζ.∆ηµητρίου, κατοίκου Καλαµάτας (Γιαννιτσών 6), σύµφωνα µε τη οποία έχει 
καταβάλει για τα τέλη χρήσης µίας θέσης στο παλαιό οστεοφυλάκιο διάρκειας 5 ετών 
(∆ιπλότυπο είσπραξης  Ν 1368/01-09-2008), το ποσό των εκατό ευρώ (100 €). 
Με την  δηµιουργία του νέου Οστεοφυλακίου επέλεξε και κατέβαλε το ποσό των 
διακοσίων πενήντα ευρώ για χρήση του νέου και ζητά την επιστροφή του ποσού που 
είχε καταβάλει αρχικά. 
Προτείνουµε την επιστροφή του ποσού των ογδόντα ευρώ (80 €), που προκύπτει 
ως διαφορά λόγω της χρήσης του παλαιού οστεοφυλακίου για ένα χρονικό διάστηµα 
περίπου ενός έτους και τεσσάρων µηνών. 
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                                                      ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 
 

     Σύµφωνα µε τα  παραπάνω όπως αναλυτικά αναφέρονται , 
προτείνουµε την επιστροφή των χρηµατικών ποσών ως αχρεωστήτως 
καταβληθέντα, ως εξής : 
      

1. στον κ. Καλογερόπουλο Ηλία του Ιωάννη, κάτοικο Καλαµάτας 
(Συν.Φραγκοπήγαδο), το ποσό των ογδόντα ευρώ (80 €), 

2. στην  κ. Γκούζου Παναγιώτα του Γεωργίου, κάτοικο Καλαµάτας (Λακωνικής 17), 
το ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500 €), 

3. στην κ. Παρασκευοπούλου ∆ήµητρα συζ.∆ηµητρίου, κάτοικο Καλαµάτας 
(Γιαννιτσών 6), το ποσό των ογδόντα ευρώ (80 €). 

 
 
                                                                           Ο  ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
                                                                                    ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΠΟΛΙΤΗΣ 
 

Ο Εισηγητής 
ΠΑΝ. ΓΑΡΑΤΖΙΩΤΗΣ 21/01 

 

Ο Τµηµατάρχης 
ΓΕΩΡΓΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

21/1/2010 

Η ∆ιευθύντρια 
(υπογραφή) 22/1» 

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

 
Ι. Εγκρίνει την επιστροφή χρηµατικού ποσού επειδή αχρεωστήτως κατεβλήθη στον 

∆ήµο Καλαµάτας, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 1513/22-1-2010 εισήγηση 
του Τµήµατος ∆ιαχείρισης Κοιµητηρίων της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών του ∆ήµου,  
η οποία αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής και για τους 
λόγους που αναφέρονται σ’ αυτήν, στους παρακάτω δικαιούχους : 

 

Ονοµατεπώνυµο  ∆ικαιούχου   Ποσό  

1. Καλογερόπουλο Ηλία του Ιωάννη  80,00 ευρώ 

2.  Γκούζου Παναγιώτα του Γεωργίου  500,00 ευρώ  

3.  Παρασκευοπούλου ∆ήµητρα συζ. ∆ηµητρίου 80,00 ευρώ  

                                                            Σ ύ ν ο λ ο 660,00 ευρώ 

 

ΙΙ. Εγκρίνει την διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού εξακοσίων εξήντα ευρώ 
(660,00 €) σε βάρος του µε τίτλο «Λοιπές επιστροφές» Κ.Α. 8261 εξόδων του 
δηµοτικού προϋπολογισµού, οικονοµικού έτους 2010 προκειµένου το ποσό 
αυτό να αποδοθεί στους  δικαιούχους, σύµφωνα µε τον παραπάνω αναλυτικό 
πίνακα. 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
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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. Μπάκας Ιωάννης 

 17. Μπασακίδης Νικόλαος  

 18. Οικονοµάκου Μαρία  

 19. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 20. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 21. Σπίνος Γεώργιος  

 22. Τσερώνης Κων/νος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 22 Φεβρουαρίου 2010 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


