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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  11/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  140/2010  

 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 29η Μαρτίου 2010, ηµέρα Μ. ∆ευτέρα και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 10η/2010 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 23-03-2010 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) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 8) 
Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 9) Καµβυσίδης Ιωάννης, 10) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 11) Κουδούνης 
Αργύριος  12)  Κουρκουτάς Γεώργιος, 13) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 14) Μπάκας Ιωάννης, 15) 
Μπασακίδης Νικόλαος, 16) Οικονοµάκου Μαρία, 17) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 18) Πολίτης 
∆ηµήτριος, 19) Σπίνος Γεώργιος και 20) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 142 
απόφαση).  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος, 2) Κλείδωνας Θεοφάνης, 3) Λαγανάκος Γεώργιος, 4) Μπάκας ∆ηµήτριος, 5) 
Νταγιόπουλος Γεώργιος, 6) Ράλλης Γεώργιος και 7) Τσακαλάκου Σταυρούλα.  
 
 
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 14ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Ρύθµιση οφειλών του ∆ήµου Καλαµάτας προς το Σύνδεσµο Ύδρευσης ∆ήµων 
Καλαµάτας, Μεσσήνης και Κοινοτήτων περιοχής Καλαµάτας . 

 
Στο φάκελο του θέµατος για την ενηµέρωση του Σώµατος βρίσκεται η υπ’ αριθµ. πρωτ. ∆ήµου 
6321/23-3-2010 εισήγηση της ∆ιευθύντριας Οικονοµικών του ∆ήµου, η οποία έχει ως εξής: 
 
«Θέµα: Ρύθµιση οφειλών του ∆ήµου Καλαµάτας προς το Σύνδεσµο Ύδρευσης ∆ήµων 
Καλαµάτας , Μεσσήνης & Κοινοτήτων περιοχής Καλαµάτας. 
 

Εισήγηση 
 

Της ∆ιευθύντριας  Οικονοµικών του ∆ήµου Καλαµάτας , 
 

Επί του θέµατος σας γνωρίζω  τα εξής: 
 
1.Ο ∆ήµος  Καλαµάτας οφείλει στο Σύνδεσµο Ύδρευσης ∆ήµων Καλαµάτας , Μεσσήνης & 
Κοινοτήτων περιοχής Καλαµάτας,  τα παρακάτω αναλυτικά αναφερόµενα ποσά: 
 
α) Για το έτος 2007 οφείλεται το ποσό των 79.836,98€ 
(Ανάλυση:  ετήσια εισφορά του ∆ήµου στο Σύνδεσµο 114.836,98€ έχουν καταβληθεί 
35.000,00€  υπόλοιπο προς  πληρωµή 79.836,98€) . 
 
β) Για το έτος 2008 οφείλεται το ποσό των 25.961,53€ 
(Ανάλυση:  ετήσια εισφορά του ∆ήµου στο Σύνδεσµο 114.836,98€ έχουν καταβληθεί 
88.875,45€  υπόλοιπο προς πληρωµή 25.961,53€). 
 
γ) Για τις οφειλές των πρώην κοινοτήτων  το ποσό των 11.131.901 δρχ.ή  32.668,82€  
(Ανάλυση:  οι πρώην κοινότητες, και σηµερινά τοπικά διαµερίσµατα του διευρυµένου ∆ήµου 
Καλαµάτας, όφειλαν στο Σύνδεσµο Ύδρευσης ∆ήµων Καλαµάτας , Μεσσήνης & Κοινοτήτων 
περιοχής Καλαµάτας, το ποσό των 11.131.901 δρχ. ή 32.668,82€ σύµφωνα µε την 124/200 
Α.∆.Ε.   
 
Συνολική οφειλή του ∆ήµου Καλαµάτας ̟ρος το Σύνδεσµο Ύδρευσης ∆ήµων 
Καλαµάτας, Μεσσήνης & Κοινοτήτων ̟εριοχής Καλαµάτας, ̟οσό  138.467,33€   
 
2. Με την 2/2010 απόφασή του το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συνδέσµου Ύδρευσης ∆ήµων 
Καλαµάτας, Μεσσήνης & Κοινοτήτων περιοχής Καλαµάτας, αποφάσισε τη ρύθµιση των 
οφειλοµένων, σε  αυτό,  ποσών των µελών του σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3801/2009 
καταβλητέα σε 12  δόσεις, µε καταληκτική προθεσµία υποβολής των αιτήσεων και δηλώσεων 
για ρύθµιση την 31/3/2010,  µε καταβολή ταυτόχρονα µε την αίτηση ρύθµισης και  της  1ης  
δόσης  . Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής στην προθεσµία της 1ης δόσης παρέχεται   έκπτωση 
10%.  
 



Συνεδρίαση :11/2010                                 Μ. ∆ευτέρα 29/03/2010 ΑΠΟΦΑΣΗ  140/2010 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  3 

3. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του  παραπάνω νόµου διαγράφοντας οι προσαυξήσεις 
εκπρόθεσµης καταβολής,  που για το οφειλόµενο ποσό µας  των 138.467,33€  σήµερα 
23/3/2010 ανέρχονται σε 34.270,79€.  
Να σηµειωθεί ότι ο ∆ήµος Καλαµάτας  δεν έχει αποδώσει το σύνολο των οφειλοµένων ποσών  
στο   Σύνδεσµο Ύδρευσης ∆ήµων Καλαµάτας , Μεσσήνης & Κοινοτήτων περιοχής 
Καλαµάτας, κατά τα παραπάνω αναφερόµενα έτη λόγω οικονοµικών δυσχερειών.    
 

Ύστερα από τα παραπάνω εισηγούµεθα  όπως  
 

Ο ∆ήµος Καλαµάτας να ρυθµίσει τις  όφειλες του,  σύµφωνα µε την 2/2010 Α∆Σ του 
Συνδέσµου Ύδρευσης ∆ήµων Καλαµάτας , Μεσσήνης & Κοινοτήτων περιοχής Καλαµάτας, 
και τις διατάξεις του Ν.3801/2009, ύψους 138.467,33€  σε 12 µηνιαίες δόσεις οι οποίες θα 
έχουν ως εξής: 11 δόσεις ποσού εκάστη 11.598,94 €, και η 12η  δόση ποσού 11.538,99 € . 
ΑΝΑΛΥΣΗ  

11 Χ 11.538,94 =   126.928,34 €  
 1 Χ 11.538,99 =     11.538,99 €  

                              ---------------------- 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ                 138.467,33 €  
 

 
                                                 ∆ήµαρχος Καλαµάτας    

                                                   << µε εντολή >> 
                                                                                  Η ∆/τρια Οικονοµικών  
 
                                                                                    Ηλιοπούλου Γεωργία  
 
 
Για το παρόν θέµα γίνεται η εξής διαλογική συζήτηση: 

 
Μπήκαν όλοι οι ∆ήµοι στη ρύθµιση; 
 

Όλοι οι ∆ήµοι µπήκαν στη ρύθµιση, σε δώδεκα δόσεις, εκτός του ∆ήµου Άριος 
ο οποίος θα τα δώσει όλα, τα οποία ήταν περίπου 18.000. Από τη ∆ΕΥΑ 

Μεσσήνης µάλιστα σήµερα πήραµε και την 1η δόση. Αυτή η ρύθµιση είναι ευνοϊκή έχετε 
υπόψη σας γιατί όποιος το πληρώσει όλα έχει 10% έκπτωση, όποιος τα πληρώσει σε 12 δόσεις 
σβήνονται όλες τις προσαυξήσεις, παράδειγµα όπως ο ∆ήµος Καλαµάτας είχε προσαυξήσεις 
34.270 και πληρώνει το κανονικό του.  

 
Ένα θέµα είναι σε όλη αυτή την ιστορία. Γιατί να πληρώνει ο ∆ήµος όλα αυτά τα 
ποσά. Αυτά έπρεπε να τα πληρώνουν οι ∆ΕΥΑ αλλά ∆ΕΥΑ δεν έχουν όλοι οι 

∆ήµοι. 
 
Επί δικτατορίας µιλάµε να παίρνουνε νερό και οι άλλες κοινότητες και γίνανε 
ισότιµα µέλη του Συνδέσµου που είχανε µία ψήφο και είχανε λόγο και 

παίρνανε νερό κατευθείαν και έγινε ένα µπάχαλο η ιστορία. ∆εν θέλω να πω παραπάνω 
πράγµατα γιατί θα αυξήσουµε πολλές πληγές. 

 
Γιάννη αν δεν απατώµαι ήσουν 2 ή 3 φορές πρόεδρος του Συνδέσµου. Αυτό 
έπρεπε να το έχεις. . . 

 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΚΟΥ∆ΟΥΝΗΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΚΟΥ∆ΟΥΝΗΣ: 
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Αν µου επιτρέπετε να παρέµβω. Αυτά ορίζονται από το νόµο. Έχεις εναλλακτικές 
λύσεις. Όταν πας στη διαδικασία του Συνδέσµου υπάρχουν αυτά τα 

προβλήµατα. ∆ηλαδή στο Σύνδεσµο ο ∆ήµος Καλαµάτας βάζει τα περισσότερα χρήµατα και 
έχει 3 στους 9 ψήφους. Το ίδιο που γίνεται και µε τον ΦΟ∆ΣΑ, βάζει το 40% του 
προϋπολογισµού και έχει 3 ψήφους στους 35. Αυτό είναι το πρόβληµα των συνδέσµων. Αν δεν 
πάµε σε ΑΕ όπου ο καθένας να συµµετέχει µε το ποσοστό του, δεν γίνεται τίποτα. 

 
Πρώτα απ’ όλα κε Πρόεδρε δεν είναι εικόνα ∆ηµοτικού Συµβουλίου αυτή, 
µπορεί να είναι κάτι άλλο, ξέρω εγώ, µια παρέα η οποία συνεδριάζει. 

∆ηµοτικό Συµβούλιο σίγουρα δεν είναι. Για όλους το λέω. ∆εν είναι εικόνα. 

Κε Πρόεδρε έχω διαφορετικές απόψεις. 
Η ερώτηση η οποία εµένα µε αφορά είναι η εξής: Γιατί ο ∆ήµος Καλαµάτας ενώ όφειλε του 
2007, πλήρωνε χρέη του 2008; Και γιατί δεν εξοφλούσε το 2007 και να περάσει µετά στο 
2008; Κατά συνέπεια θα έχει και λιγότερο πρόστιµο. 

 
(∆ιευθύντρια Οικονοµικών ∆ήµου): 
Προσαυξήσεις δεν µας έπαιρνε ο Σύνδεσµος εκτός από την τελευταία πληρωµή 

που έγινε µέσα στο 2009. 
 
Η ερώτηση είναι και προς τον Σύνδεσµο: Εµείς δίναµε κάθε χρόνο λεφτά. 
Γιατί αφήσαµε χρέος το 2007 80.000 και του δώσαµε µέρος του ’09 και δεν 

εξοφλούσαµε το ’07; 
 
Από τη στιγµή που άρχισαν να µας παρακρατάνε προσαυξήσεις πληρώσαµε τα 
τρέχοντα για να µην έχουν κι αυτά προσαυξήσεις και µείνανε τα άλλα. 

Ωστόσο υπήρχε στον αέρα κι αυτή η ρύθµιση την οποία την ξέραµε και πιστεύαµε ότι θα είναι 
και για τον Σύνδεσµο. 

 
Ο κ. Καµβυσίδης θέλει να απαντήσει. 

 
Κε συνάδελφε οι προσαυξήσεις µε απόφαση του Συνδέσµου δεν έγιναν δεκτές 
από το Σύνδεσµο. Όµως αυτή η απόφαση του Συνδέσµου ακυρώθηκε από την 

Περιφέρεια και έτσι επανήλθαµε µετά από 6 µήνες, στη µέση του έτους δηλαδή του 2009 και 
µπήκαν οριστικά πλέον οι προσαυξήσεις. Το ξέρει και ο κ. Ηλιόπουλος που µετέχει στον 
Σύνδεσµο. 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόµενα, και τις διατάξεις του Ν.3801/2009, 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Εγκρίνει τη ρύθµιση των οφειλών του ∆ήµου Καλαµάτας προς το Σύνδεσµο 
Ύδρευσης ∆ήµων Καλαµάτας, Μεσσήνης & Κοινοτήτων περιοχής Καλαµάτας, ύψους 
εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα επτά ευρώ και τριάντα τριών 
λεπτών (138.467,33 €),  σε 12 µηνιαίες δόσεις οι οποίες θα έχουν ως εξής: 11 
δόσεις ποσού εκάστη 11.598,94 €, και η 12η  δόση ποσού 11.538,99 €,  µε 
καταβολή της πρώτης δόσης στις 31 Μαρτίου 2010. 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΑΜΒΥΣΙ∆ΗΣ: 
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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. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 6. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

 7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 8. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 9. Κοσµόπουλος Βασίλειος  

 10. Κουδούνης Αργύριος 

 11. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 12. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 13. Μπάκας Ιωάννης 

 14. Μπασακίδης Νικόλαος  

 15. Οικονοµάκου Μαρία  

 16. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 17. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 18. Σπίνος Γεώργιος  

 19. Τσερώνης Κων/νος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 1 Απριλίου 2010 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 

 

                                                                       
 


