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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  12/2009 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  189/2009  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 07η Μαΐου 2009, ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 8:30 µ.µ., στην αίθουσα 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους αριθµός 
28, συνέρχεται στην 12η/2009 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας, 
µετά την από 30-4-2009 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’ αριθµ. 176 απόφαση), 18) Μπασακίδης Νικόλαος, 19)   Νταγιόπουλος Γεώργιος, 20) 
Οικονοµάκου Μαρία, 21) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 22) Πολίτης ∆ηµήτριος, 23) Ράλλης 
Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 176 απόφαση), 24)  Σπίνος Γεώργιος, 25) Τσακαλάκου 
Σταυρούλα και 26) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 176 απόφαση).  
 
∆εν παραβρίσκεται, αν και κλήθηκε νόµιµα, ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Μπάκας ∆ηµήτριος.  
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1)  Μ. 
Μαντίνειας, κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος και 2) Σπερχογείας, κ. Περρωτής Παναγιώτης 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 14ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Επί αιτηµάτων δηµοτών για διαγραφή οφειλών τους στο ∆ήµο Καλαµάτας. 
 
Οι σχετικές εισηγήσεις που ήταν στο φάκελο του θέµατος έχουν αναλυτικά ως εξής: 
 
 
Η υπ΄ αριθµ. πρωτ. 7905/6-4-2009 εισήγηση του Τµήµατος ∆ηµοτικών Προσόδων: 
 

«ΕΙΣΗΓΗΣΗ ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ 
 

         Μετά από έλεγχο πού έγινε στους Βεβαιωτικούς Καταλόγους που αφορούν Τ.Α.Π., 
διαπιστώθηκαν  τα εξής:  
         Ο κ. Τσακαλάκος Άγις του Γεωργίου και η Τσακαλάκου Ειρήνη συζ, Άγι, είναι ιδιοκτήτες 
του οικοπέδου  3627 στην οδό Ακρίτα και Ηροδότου 65. Στο παραπάνω οικόπεδο κτίστηκε 
οικοδοµή (πολυκατοικία) η οποία και ηλεκτροδοτήθκε κατά το 2004 και το ΤΑΠ πληρώνονταν 
και πληρώνεται µέσω των λογαριασµών ∆ΕΗ.  (Αρ. παρ. κοινοχρήστου 33615248). Το 
παραπάνω οικόπεδο έχει εξοφληθεί ως και το 2003. 
         Επίσης ο κος Ξυγκώρος Πήτερ του Νικήτα είναι ιδιοκτήτης οικοπέδου 4497 στο Ο.Τ. 
1389 στο οποίο κτίστηκε διώροφη οικία που ηλεκ/κε (33615911) την 12/05/2004 και το ΤΑΠ 
πληρώνονταν και πληρώνεται µέσω των λογαριασµών ∆ΕΗ. Το παραπάνω οικόπεδο έχει 
εξοφληθεί ως και το 2006. 
 Λόγω µη ενηµέρωσης της υπηρεσίας µας τα παραπάνω οικόπεδα εξακολούθησαν να 
χρεώνονται ΤΑΠ στους βεβ. Καταλόγους. 
          

         Μετά τα παραπάνω εισηγούµαι την διαγραφή της οφειλής από τους βεβαιωτικούς καταλόγους 

 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΚΙΝΗΤΟ    Χ.Κ. ΠΟΣΟ (€)      ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 
Τσακαλάκος Άγις του Γεωργίου 3627/2004 24322/20-11-06 6,68 Ηλεκ/ση 
Τσακαλάκου Ειρήνη συζ. Άγι 3627/2004 24322/20-11-06 6,68 Ηλεκ/ση 
Τσακαλάκος Άγις του Γεωργίου 3627/2005 24320/20-11-06 6,68 Ηλεκ/ση 
Τσακαλάκου Ειρήνη συζ. Άγι 3627/2005 24320/20-11-06 6,68 Ηλεκ/ση 
Τσακαλάκος Άγις του Γεωργίου 3627/2006 27338/21-11-07 15,73 Ηλεκ/ση 
Τσακαλάκου Ειρήνη συζ. Άγι 3627/2006 27338/21-11-07 15,73 Ηλεκ/ση 
Τσακαλάκος Άγις του Γεωργίου 3627/2007 27336/21-11-07 17,10 Ηλεκ/ση 
Τσακαλάκου Ειρήνη συζ. Άγι 3627/2007 27336/21-11-07 17,10 Ηλεκ/ση 
Τσακαλάκος Άγις του Γεωργίου 3627/2008 522/10-1-08 17,10 Ηλεκ/ση 
Τσακαλάκου Ειρήνη συζ. Άγι 3627/2008 522/10-1-08 17,10 Ηλεκ/ση 
Ξυγκώρος Πήτερ του Νικήτα 4497/2007 27336/21-11-07 15,71 Ηλεκ/ση 
Ξυγκώρος Πήτερ του Νικήτα 4497/2008 522/10-1-08 15,71 Ηλεκ/ση 

Σύνολο:   158,00  
    
         

Η Εισηγήτρια 
ΚΑΓΙΑ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ 

Η Τµηµατάρχης 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΑΓΚΑΝΗ 

Η ∆ιευθύντρια 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 

20/3 

Ο 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ» 
 
             

Η υπ΄ αριθµ. πρωτ. 7904/6-4-2009 εισήγηση του Τµήµατος ∆ηµοτικών Προσόδων: 
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«ΕΙΣΗΓΗΣΗ  ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ 
 
         Μετά από έλεγχο πού έγινε στους Βεβαιωτικούς Καταλόγους που αφορούν Τ.Α.Π., 
διαπιστώθηκαν  τα εξής:  
         Ο κ. Μαστρογιαννόπουλος Σταύρος του Σταύρου είναι ιδιοκτήτης κτίσµατος 30620 στο 
Ο.Τ. 469 το οποίο έχει εξοφληθεί ως και το 2005, ηλεκ/κε (33607860) την 23/11/1999 και το 
ΤΑΠ πληρώνονταν και πληρώνεται µέσω των λογαριασµών. 
 Λόγω µη ενηµέρωσης της υπηρεσίας µας το παραπάνω κτίσµα εξακολούθησε να 
χρεώνεται ΤΑΠ στους βεβ. Καταλόγους.  
          

        Μετά τα παραπάνω εισηγούµαι την διαγραφή της οφειλής από τους βεβαιωτικούς καταλόγους 
 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΚΙΝΗΤΟ    Χ.Κ. ΠΟΣΟ (€)      ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 
Μαστρογιαννόπουλος Σταύρος του Στ. 30620/2006 24320/20-11-06 29,16 Ηλεκ/ση 
Μαστρογιαννόπουλος Σταύρος του Στ. 30620/2007 27336/21-11-07 31,59 Ηλεκ/ση 
Μαστρογιαννόπουλος Σταύρος του Στ. 30620/2008 522/10-1-08 31,59 Ηλεκ/ση 
Μαστρογιαννόπουλος Σταύρος του Στ. 30620/2009 8368/08-04-09 29,84 Ηλεκ/ση 

Σύνολο:   122,18  
 
 

Ο Εισηγητής 
ΚΑΛΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

Ο Τµηµατάρχης 
α.α. 

ΚΑΓΙΑ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ 

Η ∆ιευθύντρια 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 

20/3 

Ο 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ» 
 
 

Η υπ΄ αριθµ. πρωτ. 9918/27-4-2009 εισήγηση του Τµήµατος ∆ηµοτικών Προσόδων: 

 

«ΕΙΣΗΓΗΣΗ  ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ 
 

         Μετά από έλεγχο πού έγινε στους Βεβαιωτικούς Καταλόγους που αφορούν Τ.Α.Π., 
διαπιστώθηκαν  τα εξής:  
         Ο κ. Τσίχλης Αλέξανδρος του Παναγιώτη είναι ιδιοκτήτης κτιρίου, στην οδό Π. Καίσαρη 
17 και πεζόδροµο, που αποτελείται από:  
Α.  Υπόγειο και ισόγειο συν. επιφανείας 230,67 τ.µ. (31771) και  
Β.  1ο 2ο 3ο όροφο (31772) συν. επιφ. 184,19 τ.µ..  
         Τα παραπάνω είχαν δηλωθεί σαν µη ηλεκ/να και έχουν εξοφληθεί στο ΤΑΠ έως και το 
2008. 
         Την 9/01/2008 ηλεκτροδοτήθηκαν µε τους παρακάτω αρ. παρ. ∆ΕΗ 33605870, 
33605871, 33605872, 33605869, 33605868. 
 Λόγω µη ενηµέρωσης της υπηρεσίας µας τα παραπάνω κτίσµατα χρεώθηκαν ΤΑΠ στον 
βεβ. Κατάλογο του 2009 σαν µη ηλεκ/να. 
          

         Μετά τα παραπάνω εισηγούµαι την διαγραφή της οφειλής από τον βεβαιωτικό  κατάλογο 
 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΚΙΝΗΤΟ Χ.Κ. ΠΟΣΟ (€)      ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

Τσίχλης Αλέξανδρος του Παναγιώτη 31771 8368/08-04-2009    60,90 Ηλεκ/ση 
Τσίχλης Αλέξανδρος του Παναγιώτη 31772 8368/08-04-2009    42,55 Ηλεκ/ση 
ΣΥΝΟΛΟ    103,45  

           
Ο Εισηγητής 

ΚΑΛΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
Ο Τµηµατάρχης 

 
Η ∆ιευθύντρια 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 
24/4 

Ο 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ» 
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Η υπ΄ αριθµ. πρωτ. 10705/6-5-2009 εισήγηση του Αντιδηµάρχου Καλαµάτας κ. Πολίτη 
∆ηµητρίου:  

 

«Αναφορικά µε την αίτηση της Κυριακής Κάτσιρα – Λαγού µε αριθµό πρωτοκόλλου 6808/26-
03-09, σηµειώνω τα εξής:  

 

1) Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 20 του Νόµου 2539/97 το τέλος 2% επί των 
ακαθάριστων εσόδων των καταστηµάτων επιβάλλεται εφ’ όσον από την άδεια λειτουργίας 
τους που έχει εκδοθεί προκύπτει ότι διαθέτουν πάγκους ή τραπεζοκαθίσµατα εντός ή 
εκτός του καταστήµατός τους.  

2) Η άδεια λειτουργίας της Κυριακής Κάτσιρα -  Λαγού αναφέρει κατάστηµα «ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ 
ΓΙΑ ΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ».  

3) Οι αποφάσεις βεβαίωσης και επιβολής προστίµων στην παραπάνω αναφερόµενη, οι οποίες 
εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες του ∆ήµου µε στοιχεία από τη ∆ΟΥ Καλαµάτας για το 1999 
& 2000 αναρτήθηκαν και θυροκολλήθηκαν, αντίστοιχα, από αρµόδιους υπαλλήλους του 
∆ήµου, επειδή δε βρέθηκε η ίδια για να της γίνει η επίδοση. Το γεγονός αυτό είχε ως 
αποτέλεσµα να µη λάβει γνώση για τη βεβαιωµένη οφειλή της, όπως και προφορικά µε 
ενηµέρωσε, και να µην ασκήσει προσφυγή στις προθεσµίες που ο νόµος ορίζει.  

Ύστερα από τα παραπάνω εισηγούµαι 

Τη διαγραφή του τέλους, του προστίµου καθώς και των προσαυξήσεων εκπρόθεσµης 
καταβολής.  

 
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΟΛΙΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ» 

 

Η υπ’ αριθµ. πρωτ. 5482/12-3-2009 εισήγηση του Αντιδηµάρχου Καλαµάτας κ. Λαγανάκου 
Γεωργίου:  
 
 
«Θέµα:  Επί αιτήµατος κ. Μπούρα Βασιλείου του ∆ηµητρίου. 

 
Σχετ:   Η µε α.π. ∆ήµου 15408/4-7-2008 αίτηση του κ. Μπούρα Βασιλείου. 

 
 Με την ως άνω σχετική αίτησή του ο κ.  Μπούρας Βασίλειος του ∆ηµητρίου,  ζητά 
τη διαγραφή του βεβαιωθέντος χρέους του, από τέλη επί των ακαθαρίστων  εσόδων κέντρων  
διασκεδάσεως κ.λπ, για τους εκδιδόµενους λογαριασµούς του καταστήµατός του,  
«ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥΣ», που βρίσκεται στην οδό Φαρών 75, στην 
Καλαµάτα. 

 Μετά από έλεγχο του αρχείου του Γραφείου Καταστηµάτων, σας γνωρίζουµε  τα 
παρακάτω: 
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 Ο κ. Μπούρας Βασίλειος του ∆ηµητρίου, στις 25-2-2004 εφοδιάστηκε, µετά από 
σχετική αίτησή του, µε την υπ’ αριθ. 1536/2004  άδεια ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήµατος «ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟΥ» που βρίσκεται στην οδό Φαρών 75,  στην Καλαµάτα,  µε 
δικαίωµα ανάπτυξης, στην αίθουσα του καταστήµατός του, 25 κινητών καθισµάτων. 

Την 1/6/2004 ο κ. Μπούρας Βασίλειος υπέβαλε στην υπηρεσία µας τη µε αρ. πρωτ. 
9529/1-6-2004 αίτηση, µε την οποία ζητούσε τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήµατος «ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥΣ» χωρίς την ανάπτυξη 
τραπεζοκαθισµάτων στην αίθουσα του καταστήµατός του, παρά το γεγονός ότι το εν λόγω 
κατάστηµα είναι συνολικού εµβαδού 45,00 τ.µ., έτσι ώστε να µην είναι υποχρεωµένος να 
αποδίδει το 2% επί των ακαθαρίστων εσόδων του στο ∆ήµο. 

Η υπηρεσία µας την 1-12-2004 χορήγησε στον κ. Μπούρα Βασίλειο του ∆ηµητρίου 
την υπ’ αριθ. 1669/2004 άδεια καταστήµατος «ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥΣ». 
Όµως στην παραπάνω νέα άδεια αναγράφηκε η τοποθέτηση οκτώ (8) σκαµπό στην 
αίθουσα του καταστήµατος, σύµφωνα µε τη µε αριθ. 2274/17-11-2004 γνωµάτευση της 
∆/νσης Υγείας της Ν.Α.Μ., παρά το γεγονός ότι  ίδιος δεν είχε ζητήσει εγγράφως κάτι 
τέτοιο, σύµφωνα µε την παραπάνω αναφεροµένη αίτηση. 

 Ο κ. Μπούρας νοµίζοντας ότι δεν θα είναι πλέον υποχρεωµένος να αποδίδει το 2% 
επί των ακαθαρίστων εσόδων του στο ∆ήµο, πλήρωσε το παραπάνω τέλος που αφορά 
στο 2004, όπως φαίνεται από τα µε αρ. Μ 835/20-5-2004, Μ 1542/26-7-2004, Λ 
1507/25-10-2004 και Λ 486/26-1-2005 ∆ιπλότυπα Είσπραξης και δεν ασχολήθηκε 
ξανά µε το θέµα αυτό. 

Όταν ειδοποιήθηκε από το ∆ήµο µας ότι έχει χρέος για τα σκαµπό που αναφέρονται 
στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήµατός του κατέθεσε αίτηση στο ∆ήµο µε αρ. 
πρωτ 19927/7-9-2007, µε την οποία ζητούσε τη διαγραφή των αναφεροµένων σκαµπό στην 
υπ’ αριθ. 1669/1-12-2004 εκδοθείσα άδεια λειτουργίας του καταστήµατός του, 
«ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥΣ», η οποία και έγινε χορηγώντας του την υπ’ αριθ. 
2140/17-9-2007 νέα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος «ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ 
ΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥΣ» χωρίς ανάπτυξη καθισµάτων ή σκαµπό στην αίθουσα του 
καταστήµατός του. 

Από τα παραπάνω αναφερόµενα και αφού λάβαµε υπόψη το µε αριθ. πρωτ. οικ. 
514/25-1-2008 έγγραφο της ∆/νσης Υγείας της ΝΑΜ, στο οποίο αναφέρεται ότι «η 
αναγραφή των σκαµπό στην υπ’ αριθ 1669/1-12-2004 άδεια λειτουργίας του, έγινε σύµφωνα 
µε το άρθρο 42 της Α1β/8577/1983 Υ.∆. και επίσης ότι τα καταστήµατα του ιδίου άρθρου,  εξ 
ορισµού εξυπηρετούν µόνο περαστικούς πελάτες, στα οποία υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης 
µικρού αριθµού σκαµπό για να παραµένουν για λίγο οι πελάτες µέχρι να ετοιµαστούν οι 
παραγγελίες τους» προκύπτει ότι : 

α) Ο κ. Μπούρας Βασίλειος προσπάθησε, εξ αρχής, να αφαιρεθούν τα 
καθίσµατα από την άδεια λειτουργίας του καταστήµατός του, καθώς αποκλειστική 
λειτουργία του καταστήµατός του ήταν να εξυπηρετεί µόνο περαστικούς πελάτες 
και το ονοµαζόµενο «ντελίβερι» και όχι η προσφορά φαγητών σε καθήµενους 
πελάτες, και 

β) Προφανώς δεν γνώριζε ότι η αναγραφή των 8 σκαµπό στην άδεια ίδρυσης 
και λειτουργίας του καταστήµατός του, η οποία του χορηγήθηκε από την υπηρεσία 
µας, παρα το ότι αιτήτω άδεια χωρίς καθίσµατα, επιφέρει την απόδοση του 2% επί 
των  ακαθαρίστων εσόδων του στο ∆ήµο. 

Μετά τα παραπάνω, και ενεργώντας στα πλαίσια της αρχής της καλής πίστης, 
προτείνουµε όπως γίνει δεκτό το αίτηµα του κ. Μπούρα Βασιλείου περί διαγραφής 



Συνεδρίαση :12/2009                                 Πέµπτη 07/ 5 / 2009 ΑΠΟΦΑΣΗ  189/2009 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  6 

των βεβαιωθέντων σε βάρος του τελών, από το 2% επί των ακαθαρίστων εσόδων 
του καταστήµατός του, µόνο όπως από την ηµεροµηνία 1-12-2004 και εντεύθεν,  
ηµεροµηνία που εκδόθηκε η µε αριθ. 1669/2004 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του 
καταστήµατός του «ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥΣ». 
   

Καλαµάτα  11-3-2009 
  
 Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΓΑΝΑΚΟΣ 
  

Συνηµµένα: 
Η µε α.π. 15408/2008 αίτηση του κ. Μπούρα 
H µε αριθ. 1536/2004 άδεια 
Η µε α.π. 9526/1-6-2004 αίτηση κ. Μπούρα 
Η µε αριθ.1669/2004 άδεια 
Η µε αριθ. 2274/17-11-2004 γνωµοδότηση της ∆/νσης Υγείας 
Η µε α.π. 19927/7-9-2007 αίτηση κ. Μπούρα 
Η µε αριθ. 2140/2007 άδεια 
Το µε α.π. οικ.514/25-1-2008 έγγραφο της ∆/νσης Υγείας 

(Υπόψη κ. Προέδρου ∆ηµοτικού Συµβουλίου)» 
 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπ’ όψη του τις 
παραπάνω εισηγήσεις,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Εγκρίνει τη διαγραφή οφειλών δηµοτών από βεβαιωτικούς καταλόγους που 
αφορούν ΤΑΠ, τέλος, πρόστιµο, προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής  και τέλη 
και πρόστιµα 2%, σύµφωνα και για τους λόγους που αναφέρονται στις εισηγήσεις 
του Τµήµατος  ∆ηµοτικών Προσόδων και των Αντιδηµάρχων Καλαµάτας κ.κ. Πολίτη 
∆ηµητρίου και Λαγανάκου Γεωργίου, οι οποίες καταχωρούνται στο ιστορικό της 
απόφασης αυτής.  

 

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 
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 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. Ράλλης Γεώργιος  

 21. Σπίνος Γεώργιος  

 22. Τσακαλάκου Σταυρούλα  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 19 Μαΐου 2009 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 


