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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  16/2009 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  269/2009  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 18η Ιουνίου 2009, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:30 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 16η/2009 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 12-6-2009 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 (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 269 απόφαση), 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Ηλιόπουλος 
Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 8) Καµβυσίδης Ιωάννης, 9) Κλείδωνας Θεοφάνης, 10) 
Κοσµόπουλος Βασίλειος 11) Κουδούνης Αργύριος, 12) Κουρκουτάς Γεώργιος, 13) Λαγανάκος 
Γεώργιος, 14) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 15) Μπάκας Ιωάννης , 16) Μπασακίδης Νικόλαος, 17) 
Νταγιόπουλος Γεώργιος, 18) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 19) Πολίτης ∆ηµήτριος, 20) Σπίνος 
Γεώργιος, 21) Τσακαλάκου Σταυρούλα (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 273 απόφαση) και 22) 
Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 267 απόφαση).   
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος, 2) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 3) Μπάκας ∆ηµήτριος, 4) Οικονοµάκου Μαρία και 5) Ράλλης 
Γεώργιος.  
  
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων επειδή στην 
ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά ∆ιαµερίσµατα. 
Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Αντικαλάµου, κα 
Αργυροπούλου Βασιλική, 2) Αρτεµισίας, κα Βασιλάκη Γεωργία, 3) Νέδουσας, κ. Βεργινάδης 
Νικήτας, 4) Λαδά, κ. Βουτσής Γεώργιος,  5) Μ. Μαντίνειας, κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος, 6) 
Ελαιοχωρίου, κ. Κούτρος Χρήστος,  7) Σπερχογείας, κ. Περρωτής Παναγιώτης, 8) 
Ασπροχώµατος, κ. Σπανός Αντώνιος, 9) Βέργας, κ. Χειλάς Ευάγγελος και 10) Καρβελίου, κ. 
Χρυσοµάλης Ιωάννης, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) 
Πηγών κ. Αλάµαρας Πέτρος, 2) Λεϊκων, κ. Βρυώνης Φώτιος, και 3) Αλαγονίας, κ. Μέλιος 
Ιωάννης.  
 
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 5ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Επί πρακτικών Φορολογικής Επιτροπής ∆ήµου Καλαµάτας. 
 
Στο φάκελο του θέµατος προς ενηµέρωση ήταν τα µε αριθµ. πρωτ. 13399/4-6-09, 13398/     
4-6-09, 13395/4-6-09 και 13923/12-6-09 έγγραφα του Τµήµατος ∆ηµοτικών Προσόδων της 
∆ιεύθυνσης Οικονοµικών του ∆ήµου µε τα οποία διαβιβάζονται τα πρακτικά των υπ΄ αριθµ. 
18ης/20-5-09, 19ης/27-5-09, 20ης/3-6-09 και 21ης/10-6-09 συνεδριάσεων της Φορολογικής 
Επιτροπής του ∆ήµου αντίστοιχα, προκειµένου να τεθούν υπόψη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
και να αποφασίσει σχετικά σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 6 του Νόµου 
1080/80.    
 
Τα σχετικά έγγραφα της Φορολογικής Επιτροπής του ∆ήµου προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για 
κάθε µία από τις προαναφερόµενες συνεδριάσεις της έχουν αναλυτικά ως εξής:  

«∆ΗΜΟΣ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

18η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ∆ΙΑ  ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ  

ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ν. 1080/80 άρθρο 32 παρ. 12 όπως τροποποιήθηκαν µε τον Ν. 2307/95 άρθρο 7  παρ. 8 
(ΑΡ.  ΑΠΟΦ. ∆.Σ. 644/2008) 

 

ΠΡΟΣ  ΤΟ  ∆.Σ.  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 
Η  επιτροπή  αποτελούµενη  από  τους : 

1. Ηλιόπουλο Αθανάσιο, ∆ηµοτικό Σύµβουλο, πρόεδρο  της επιτροπής 
2. Πολίτη  ∆ηµήτριο ,Αντιδήµαρχο, αναπληρωµατικό µέλος  της  επιτροπής  
3. Μπούχαλη ∆ηµήτριο  ,φορολογούµενο δηµότη, µέλος  της  επιτροπής 
4. Κουτσούλη ∆ήµητρα υπάλληλο του ∆ήµου Καλαµάτας, αναπληρώτρια γραµµατέα της 

επιτροπής. 
Σε  συνεδρίασή  της  στις 20/05/2009  αποφάσισε  τα  παρακάτω : 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 
 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Α.Π. ΒΕΒ/ΝΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΗ ΕΤΟΣ ΕΙ∆ΟΣ ΑΡ. ΠΡ. ΒΕΒ. 

 
1. 

 
ΚΑΡΛΗ  ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

 
1 

 
Τ.173,78 

 
Τ.0,00 

 
Τ.173,78 

 
2005-2009 

 
ΤΑΠ 

002763/13-05-09     
ΑΠ.  ΒΕΒ. 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ  ΤΑΠ 

   Π.347,56 Π.173,78 Π. 173,78    

         
 
2. 

 
«ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Γ. 
& ΣΙΑ Ο.Ε.» 

 
2 

 
Τ.44.748,59 

 
Τ.44.748,59 

 
Τ.0.00 

 
2006 

 
ΤΕΛΟΣ 

2% 

 8326/07-04-08 
 ΑΠΟΦΑΣΗ 
 ΑΝΤΙ∆ΗΜ. 

   Π.14.767,04 Π. 14.767,04 Π.0.00    
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                   Έτσι  σας  υποβάλλουµε  για  έγκριση  τα  παραπάνω δύο  (2) πρακτικά. 
 

Η  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Κουτσούλη ∆ήµητρα 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Ηλιόπουλος Αθανάσιος» 
 

 

«∆ΗΜΟΣ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

19ης ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ∆ΙΑ  ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  
∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ν. 1080/80 άρθρο 32 παρ. 12 όπως τροποποιήθηκαν µε τον Ν. 2307/95 άρθρο 7  παρ. 8 
(ΑΡ.  ΑΠΟΦ. ∆.Σ. 644/2008) 

 
ΠΡΟΣ  ΤΟ  ∆.Σ.  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Η  επιτροπή  αποτελούµενη  από  τους : 

1. Ηλιόπουλο Αθανάσιο, ∆ηµοτικό Σύµβουλο, πρόεδρο  της επιτροπής 
2. Γιαννακούλα Γρηγόριο,  ∆ηµοτικό Σύµβουλο, µέλος  της  επιτροπής  
3. Μπούχαλη ∆ηµήτριο  φορολογούµενο δηµότη, µέλος  της  επιτροπής 
4. Τσαγκάνη Τασία υπάλληλο του ∆ήµου Καλαµάτας, γραµµατέα της επιτροπής. 

 
 Σε  συνεδρίασή  της  στις 27/05/2009  αποφάσισε  τα  παρακάτω : 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 
 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Α.Π. ΒΕΒ/ΝΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΗ ΕΤΟΣ ΕΙ∆ΟΣ ΑΡ. ΠΡ. ΒΕΒ. 

1. DRAGANA KRAENA 1 Τ.392,63 Τ.0,00 Τ.392,63 2007 2% 3320/30-1-09 

   Π.137,42 Π.68,71 Π.68,71    

         

2. ΜΠΑΚΗ ΖΩΗ  
ΧΗΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

2 Τ.372,38 Τ.0,00 Τ.372,38 1993-2009 ΤΑΠ ΑΠΟΣΠ. 
ΒΕΒΑΙΩΤ. 
ΚΑΤΑΛ. 

   Π.744,76 Π.372,38 Π.372,38   
 

         
 
                   Έτσι  σας  υποβάλλουµε  για  έγκριση  τα  παραπάνω δυο  (2) πρακτικά. 
      

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Τσαγκάνη Τασία 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Ηλιόπουλος Αθανάσιος» 
 
 

«∆ΗΜΟΣ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
20η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ∆ΙΑ  ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 

∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
Ν. 1080/80 άρθρο 32 παρ. 12 όπως τροποποιήθηκαν µε τον Ν. 2307/95 άρθρο 7  παρ. 8 

(ΑΡ.  ΑΠΟΦ. ∆.Σ. 644/2008) 
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ΠΡΟΣ  ΤΟ  ∆.Σ.  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Η  επιτροπή  αποτελούµενη  από  τους : 

1.  Ηλιόπουλο Αθανάσιο, ∆ηµοτικό Σύµβουλο, πρόεδρο  της επιτροπής 
2. Γιαννακούλα Γρηγόριο,  ∆ηµοτικό Σύµβουλο, µέλος  της  επιτροπής  
3. Μπούχαλη ∆ηµήτριο  φορολογούµενο δηµότη, µέλος  της  επιτροπής 
4. Τσαγκάνη Τασία υπάλληλο του ∆ήµου Καλαµάτας, γραµµατέας της επιτροπής. 

 
 Σε  συνεδρίασή  της  στις 03/06/2009  αποφάσισε  τα  παρακάτω : 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 
 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Α.Π. ΒΕΒ/ΝΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΗ ΕΤΟΣ ΕΙ∆ΟΣ ΑΡ.  ΠΡ.  ΒΕΒ. 

1. ΠΑΠΑ∆ΕΑΣ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ 

1 Τ.497,78 Τ.0,00 Τ.497,78 2007 2% 3309/13-2-09 

   Π.139,38 Π.69,69 Π.69,69    

         

2. ∆ΟΥΣΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

2 Τ.524,06 Τ.0,00  Τ.524,06 2004-2009 ΤΑΠ ΑΠΟΣΠ. 
ΒΕΒΑΙΩΤ. 
ΚΑΤΑΛ. 

   Π.1048,12 Π.524,06 Π.524,06    

         
 
 
                   Έτσι  σας  υποβάλλουµε  για  έγκριση  τα  παραπάνω δύο  (2) πρακτικά. 
 

     Η  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Τσαγκάνη Τασία 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

Ηλιόπουλος Αθανάσιος» 

 
 

«∆ΗΜΟΣ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

21η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ∆ΙΑ  ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΏΝ 
∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ν.1080/80 άρθρο 32 παρ.12 όπως τροποποιήθηκαν µε τον Ν.2307/95 άρθρο 7  παρ. 8 
(ΑΡ. ΑΠΟΦ. ∆.Σ.644/2008) 

 

ΠΡΟΣ  ΤΟ  ∆.Σ.  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 
Η  επιτροπή  αποτελούµενη  από  τους: 

1.  Ηλιόπουλο Αθανάσιο, ∆ηµοτικό Σύµβουλο, πρόεδρο  της επιτροπής 
5. Γιαννακούλα Γρηγόριο,  ∆ηµοτικό Σύµβουλο, µέλος  της  επιτροπής  
6. Μπούχαλη ∆ηµήτριο  φορολογούµενο δηµότη, µέλος  της  επιτροπής 
7. Τσαγκάνη Τασία υπάλληλο του ∆ήµου Καλαµάτας, γραµµατέας της επιτροπής. 
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 Σε  συνεδρίασή  της  στις 10/06/2009  αποφάσισε  τα  παρακάτω: 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Α.Π. ΒΕΒ/ΝΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΗ ΕΤΟΣ ΕΙ∆ΟΣ ΑΡ.  ΠΡ.  ΒΕΒ. 

1. «ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΣΠ.ΤΟΜΑΡΑ Ε. Ο.Ε 

 
      2 

 
Τ.1682,70 

 
Τ.0,00 

 
Τ.1682,70 

 
2008 

2%. 12914/09 
ΑΠΟΦ. 
ΑΝΤΙ∆ΗΜ 

   Π.329,41 Π.164,70 Π. 164,71    
1. «ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ  

ΣΠ.ΤΟΜΑΡΑ Ε. Ο.Ε 
 
      2 

 
Τ.109,87 

 
Τ.0,00 

 
Τ.109,87 

 
Α΄ΤΡΙΜΗΝ 
09 

2%. 12915/09 
ΑΠΟΦ. 
ΑΝΤΙ∆ΗΜ 

   Π.4,39 Π.2,19 Π. 2,20    

         

2. 
ΜΠΑΡΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛ  

      3 
 
Τ.796,83 

 
Τ.0,00 

 
Τ.796,83 

2004- 
2009 

 
Τ.Α.Π. 

ΑΠΟΣΠ. 
ΒΕΒ.ΚΑΤ. 

   Π.585,06 Π.292,53 Π.292,53    

         
 
 
      *Το υπ΄αριθµ 1 πρακτικό  µε υπόχρεο τον κ Κατελάνο Ιωάννη ανεβλήθη για συλλογή 
περισσοτέρων      στοιχείων . 
 
      Έτσι σας υποβάλλουµε για  έγκριση τα παραπάνω δυο (2) από τα τρία πρακτικά: 
 
 

Η  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Τσαγκάνη Τασία 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

Ηλιόπουλος Αθανάσιος» 

 
 
Ο κ. Πρόεδρος θέτει στο Σώµα για έγκριση τα παραπάνω πρακτικά της Φορολογικής 
Επιτροπής: 
 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ως η εισήγηση; 
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι λέει ο κ. Κοσµόπουλος. Με ποιο θέµα διαφωνείτε, πείτε µας. 

 
Θα ήθελα να δούµε την απόφαση που έχει το ¨ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ & ΙΣΑ Ο.Ε.¨ 
Με δεδοµένο ότι είναι ο Πρόεδρος εδώ θα ήθελα να κάνω µια – δυο 

ερωτήσεις πριν τοποθετηθώ.  
Ερώτηση 1η, η άδεια του συγκεκριµένου καταστήµατος, συζητάµε για το κατάστηµα το οποίο 
βρίσκεται στο Ασπρόχωµα, η άδεια του συγκεκριµένου καταστήµατος είναι άδεια λειτουργίας 
µε ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων κατά συνέπεια έχει το δικαίωµα να προσθέσει στα έσοδά του 
ή να συµπεριλάβει στα χρήµατα τα οποία εισπράττει και ένα ποσοστό 2% το οποίο στη 
συνέχεια οφείλει να αποδώσει στο ∆ήµο Καλαµάτας. Υπάρχει κάποιο πρακτικό, αντικειµενικό 
στοιχείο ότι το ποσό αυτό δεν έχει παρακρατηθεί ή εισπραχθεί από τους δηµότες κατά 
συνέπεια δεν έχει αποδοθεί στο ∆ήµο;   

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  
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ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.: ∆εν κατάλαβα την ερώτηση. 

 
Επαναλαµβάνω.  Επειδή λοιπόν έχει άδεια λειτουργίας µετά αναπτύξεως 
τραπεζοκαθισµάτων, έχει  το δικαίωµα να εισπράττει από τους δηµότες ένα 

ποσοστό 2% το οποίο στη συνέχεια αποδίδει στο ∆ήµο. Το 2% δεν είναι φορολόγηση του 
καταστήµατος για το ∆ήµο, το 2% εισπράττεται από τους δηµότες και αποδίδεται στο ∆ήµο. 
Υπάρχει λοιπόν κάποιο αντικειµενικό στοιχείο που να αποδεικνύει ότι το 2% δεν έχει 
εισπραχθεί και κατά συνέπεια δεν έχει αποδοθεί στο ∆ήµο;  
Όχι.  
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.: …. (δεν ακούγεται)  
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Προσπαθώ να σκεφτώ.  

 
Νοµίζω ο Αντιδήµαρχος των Οικονοµικών µπορεί να σας απαντήσει 
καλλίτερα. Εγώ είµαι Πρόεδρος της Φορολογικής Επιτροπής, ο 

συγκεκριµένος άσκησε µία προσφυγή  και ζήτησε την απαλλαγή του. Η απόφαση της 
Επιτροπής ήταν οµόφωνη … 

 
Σας απασχόλησε αυτός. Ερώτηση … ∆εν λέω όχι, εγώ ξέρω τι λέει η 
Επιτροπή, κάνω µερικές ερωτήσεις. Ρωτάω, σας απασχόλησε αυτή η 

διάσταση; Την Επιτροπή την απασχόλησε αυτή η διάσταση; Το βάζω διαφορετικά.  
Όχι.   
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.: Η απόφαση της επιτροπής τα λέει όλα. 

 
Ωραία.  
Ένα άλλο θεµατάκι το οποίο θα ήθελα να θέσω.  

 
Φωνή: ∆εν έχει δικαίωµα η Επιτροπή.  

  
Το λόγο να πείτε ότι θέλετε. 
Συνεχίστε. Μην κάνετε διάλογο, συνεχίστε κ. Κοσµόπουλε.   

 
Ναι, ναι.  
Σαφώς. Όχι, λέω αν την απασχόλησε πριν πάρει την απόφασή της.   

 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.: Εµείς εκδικάζουµε την προσφυγή … 
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Μα είναι συναφές αυτό.     

 
… µε το περιεχόµενο το οποίο µας έχει και εξετάζουµε τους 
ισχυρισµούς που προβάλει ο προσφεύγων.  

 
Είναι συναφές αυτό.  
∆εύτερον, να ρωτήσω. Επειδή εξακολουθεί να υπάρχει απ΄ ότι 

αντιλαµβάνοµαι η άδεια λειτουργίας υγειονοµικού ενδιαφέροντος, πότε έγινε αίτηση για 
αλλαγή της αδείας αφού δεν χρησιµοποιεί τραπεζοκαθίσµατα και να υπάρχει σκέτη λειτουργίας 
χωρίς δυνατότητα ανάπτυξης τραπεζοκαθισµάτων; 
 
Φωνή: Ποτέ. 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.:   

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:   
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ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: ¨Ποτέ¨.  
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.: Πάλι δεν είναι θέµα της Επιτροπής αυτό.  
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Μάλιστα. 

 
Οι αρµοδιότητες προβλέπονται από το νόµο. Μου λέτε πράγµατα τώρα 
τα οποία δεν είναι αρµοδιότητα της Επιτροπής. 

 
Ερώτηση. Ποια είναι τα αντικειµενικά στοιχεία και ποιος τα επικυρώνει αυτά, 
τα οποία δείχνουν ότι ουδέποτε αναπτύχθηκαν τραπεζοκαθίσµατα, 

προσέξτε, µέχρι σήµερα λέει δηλαδή µέχρι 20-5-2009, µέχρι προχτές δηλαδή δεν υπήρχαν τα 
τραπεζοκαθίσµατα, ποιος το επικυρώνει αυτό διότι κατά συνέπεια αντιλαµβάνεστε ότι µε αυτόν 
τον τρόπο και µε αυτή την έκφραση ούτε το 2000 έµµεσα δικαιώνεται, διαγράφονται µάλλον 
τα έσοδα που οφείλει να δίνει στο ∆ήµο για το 2007 για το 2008 για το 2009. Ποιος λοιπόν 
βεβαίωσε, ποια είναι τα πραγµατικά περιστατικά  ότι µέχρι και σήµερα, µέχρι 20-5, δεν έγινε 
ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων στο εν λόγω κατάστηµα. 

 
Κύριε Κοσµόπουλε, σύµφωνα µε το νόµο που αφορά τη λειτουργία της 
Φορολογικής Επιτροπής, η Επιτροπή έχει από το νόµο αρµοδιότητα να 

απαλλάξει το προσφεύγοντα για τα πρόστιµα µέχρι του ύψους 50% και σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, υπάρχει αυτή η δυνατότητα, πλήρους απαλλαγής. Η Επιτροπή λοιπόν 
συνεδρίασε, κλήθηκε ο προσφεύγων ο οποίος ανέπτυξε τους ισχυρισµούς του, και εκτίµησε ότι 
στο συγκεκριµένο κατάστηµα δεν σερβίρεται, να το πω έτσι απλά, καφές και τα λοιπά είδη τα 
οποία  προβλέπονται.  
 
Φωνή: Στα τραπέζια;  

 
Στα τραπέζια, ναι, στα τραπεζοκαθίσµατα.  Ο καφές και τα υπόλοιπα 
είδη τα οποία προσφέρονται είναι στο πλαστικό, µιλάω πολύ απλά για 

να γίνοµαι κατανοητός, πας το παίρνεις και φεύγεις. ∆εν είναι η κλασσική καφετέρια στο 
συγκεκριµένο χώρο στο δρόµο του Ασπροχώµατος, που πάµε και πίνουµε καφέ όπως στην 
πλατεία. Αυτό εκτίµησε η Επιτροπή και θεωρούµε ότι έτσι αποδόθηκε δικαιοσύνη για τον 
συγκεκριµένο. 

 
∆ιαβάζω το πρακτικό για να καταγραφεί στα πρακτικά. Έτσι, για να ξέρουµε 
τι λέµε.  

¨Έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας µε χρήση τραπεζοκαθισµάτων πλην όµως από τα 
πραγµατικά περιστατικά της υπό κρίση …..¨  
Ποια είναι τα πραγµατικά περιστατικά δεν … 
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.: Σας είπα πριν από λίγο ότι … 

 
Σε παρακαλώ,   ¨….υπόθεσης συνάγεται ότι ουδέποτε µέχρι και σήµερα 
έγινε ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων στο εν λόγω κατάστηµα.¨  

Πρώτον, ο νόµος δεν λέει αν σερβίρεται η όχι λέει αν υπάρχουν ή όχι καθίσµατα. Το 
ξεπερνάµε αυτό. Ρωτάω εγώ τον κ. Κουδούνη, κύριε Κουδούνη πηγαίνοντας προς Σπερχογεία 
πολλές φορές, έχετε δει εσείς τραπεζοκαθίσµατα; 
 
ΚΟΥ∆ΟΥΝΗΣ: Στη Σπερχογεία; 
 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  
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ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, στο συγκεκριµένο κατάστηµα.  
 
ΚΟΥ∆ΟΥΝΗΣ: ∆εν έχω προσέξει.  
 
Φωνές: …. (δεν ακούγονται) 
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.: Καφέ να πίνουνε έχετε δει;  
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, ναι.  
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.: Έχεται δει καφέ να πίνουνε;  
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, εγώ προσωπικά. 
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.: Σε γυάλινο ποτήρι;  
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι σε πλαστικό. Τι πάει να πει αυτό; 
 
ΚΟΥ∆ΟΥΝΗΣ: Να εξηγήσω, δεν έχω πάει καθόλου, καθόλου … 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εντάξει κ. Κουδούνη κατανοητό. Σας ρώτησε ο κ. Κοσµόπουλος επειδή ξέρει ότι … 
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Να τοποθετηθώ. ∆εν έχει νόηµα … 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Κοσµόπουλος να τοποθετηθεί.  
 
ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ: Να κάνω και εγώ κάποιες ερωτήσεις. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ερωτήσεις;  
 
ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ: Ναι. 

 
Αν είναι ερωτήσεις να τις κάνετε για να τοποθετηθεί µετά. Πρώτα προηγούνται οι 
ερωτήσεις.  

Κύριε Παπαµικρούλη ορίστε. 
 
ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ: Θανάση µου, αυτό αφορά τη χρήση του 2006 αν βλέπω καλά; 

 
Του ΄06 πρέπει να είναι αλλά πρέπει να δω την προσφυγή και την 
πράξη της υπηρεσίας.  

 
Θέλω να ξεκαθαρίσουµε καταρχάς κάτι και αν το ξεκαθαρίσατε εσείς σαν 
Επιτροπή. Από το ποσό που βλέπω εδώ 44.000, µε το 2% βγαίνει ένας 

τζίρος περίπου στα 2.300.000. Εξαιρετικά υψηλός, µακάρι να είναι και µεγαλύτερος δεν έχουµε 
ανταγωνιστικό µαγαζί. Αφορά µόνο το µαγαζί το συγκεκριµένο του Ασπροχώµατος ή µήπως 
αφορά όλα τα  µαγαζιά … 

 
Κύριε Παπαµικρούλη, το τονίζω και πάλι, η προσφυγή η οποία 
ασκήθηκε έλεγε ¨Παρακαλώ όπως απαλλαγώ από τα πρόστιµα  διότι 

δεν σερβίρω καφέ¨.  Αυτό εξέτασε η Επιτροπή. Αυτά που µου λέτε δεν είναι δουλειά της 
Επιτροπής. 
 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.:  

ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.:  
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ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ: ∆εν είναι δουλειά της Επιτροπής; 
 
∆ηλαδή τώρα, γιατί απολογούµαι τώρα, µε βάζετε, µε ρωτάτε µάλλον, 
συγγνώµη …  

 
ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ: Η Επιτροπή δεν πρέπει να κάνει λογικές σκέψεις; 

 
Τον συγκεκριµένο ισχυρισµό εξετάσαµε και σας απάντησα ότι 
κινηθήκαµε στα πλαίσια του νόµου ο οποίος νόµος … 

 
ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ: Άστο νόµο, εγώ σε ρωτάω… 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Ηλιόπουλε, περιµένετε να κάνει την ερώτηση και απαντήστε.  

 
Εγώ σε ρωτάω το εξής: Αυτά τα χρήµατα αφορούν τα έσοδα του 
συγκεκριµένου καταστήµατος ή αφορούν τα έσοδα ολόκληρης της 

αλυσίδας;  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ¨όχι, για το Ασπρόχωµα µιλάει. 

 
Ρωτάω ρε παιδιά, δεν έχω δικαίωµα να ρωτήσω; Εν πάση περιπτώσει 
υπάρχει κάποιος να απαντήσει ή δεν … 

 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Υπάρχει και ο ∆ήµαρχος κύριε.  
 
ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ: Ναι κ. ∆ήµαρχε… 
 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Σταµατήστε να απαντάτε κύριε, σταµατήστε. 

 
Ερωτώ λοιπόν, αυτά τα χρήµατα αφορούν το συγκεκριµένο κατάστηµα ή 
αφορούν ολόκληρη την αλυσίδα;  

 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Λοιπόν θα κάνω τοποθέτηση και θα απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις.  

 
Μία ερώτηση αυτή, την οποία σαν Επιτροπή απ΄ ότι φαίνεται δεν 
φροντίσατε να την ξεκαθαρίσετε. Γιατί αν εγώ έχω πέντε καταστήµατα 

και στο ένα δεν σερβίρω και κάνω ένσταση  για το ένα που δεν σερβίρω και γλιτώνω το 2% 
απ΄ όλα µου τα καταστήµατα, αυτό µάλλον σηµαίνει εξαπάτηση της Επιτροπής.  
Από εκεί και µετά όταν κάποιος κάνει χρήση ενός δικαιώµατος το οποίο το έχει πάρει µε 
ελπίδες ότι µπορεί να το χρησιµοποιήσει και δεν το χρησιµοποίησε, να το δούµε µε µία 
κατανόηση αλλά όταν έχεις ένα δικαίωµα και για τον α ή β λόγο δεν το χρησιµοποίησες δεν 
σου φταίει και κανένας ότι το απέκτησες. Το να µηδενίζεις λοιπόν τόσο εύκολα µου φαίνεται 
λίγο παράξενο κ. Πρόεδρε.  
Να ακούσουµε και τον κ. ∆ήµαρχο και θα δούµε.  

 
Άλλη ερώτηση υπάρχει;  
Κύριε Κοσµόπουλε θέλετε να κάνετε τοποθέτηση και να πάρει το λόγο ο 

∆ήµαρχος ή να …  
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Να απαντηθούν οι ερωτήσεις.  
 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Λοιπόν εγώ, πέστε ότι θέλετε, θα τοποθετηθώ στο τέλος της συζήτησης. 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.:  

ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ:  

ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ:  

ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ:  

ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: τοποθετηθείτε κ. Κοσµόπουλε. 
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Άµα δεν απαντηθούν οι ερωτήσεις δεν µπορεί ... 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θα την απαντήσει την ερώτηση ο ∆ήµαρχος. 
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Πότε, µετά;   
 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ θα αγορεύσω και θα απαντήσω και στις ερωτήσεις όλες.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σε όλες τις ερωτήσεις.  
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Ωραία απαντήστε πρώτα στις ερωτήσεις και µετά αγορεύετε. 
 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Θα απαντήσω όταν θέλω εγώ. Λοιπόν ρωτήστε ότι θέλετε να σας απαντήσω. 

 
Τελευταίος παίρνει το λόγο ο ∆ήµαρχος. 
Κύριε Κοσµόπουλε. 

 
Από τις ερωτήσεις τις οποίες έκανα και δεν πήρα καµία απάντηση η οποία 
να έχει µία λογικοφανή ερµηνεία, συνάγεται ότι µε µία τεράστια ευκολία ένα 

ποσό των 60.000 € χαρίστηκε. Και δεν χαρίστηκε µόνο αυτό το ποσό, χαρίστηκαν και τα 
επόµενα ποσά των ετών 2007,2008, 2009 από τη λογική που αναπτύσσεται  στην συνέχεια.  
Ξέρω ότι η άδεια η οποία υπάρχει και το λέει µέσα µε ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων, εάν ο 
ενδιαφερόµενος δεν ήθελε για κάποιους λόγους να αναπτύξει τραπεζοκαθίσµατα, δεν είχε παρά 
να έρθει στο ∆ήµο και να αλλάξει την άδεια και να έβγαζε µια άδεια απλής λειτουργίας. Εµένα 
το πατρικό µου είναι ένα χωριό εκεί κοντά στον Άµµο και είµαι συχνός πελάτης κύριε Αργύρη. 
Στον Άµµο και είµαι συχνός πελάτης. Εγώ λοιπόν είµαι, κατά συνέπεια λοιπόν ξέρω ότι έξω 
υπάρχουν 5 τραπεζάκια µε τα αντίστοιχα τραπεζοκαθίσµατα, 4 καθιστά µε καναπέ τώρα που 
αλλάχτηκαν, ήταν διαφορετικά, και ένα τραπεζάκι ψηλό, µέσα στο χώρο υπάρχουν δύο 
τραπεζάκια ψηλά µε 6 σκαµπό και όποιος θέλει πίνει τον καφέ του. Ο νόµος δεν µιλά αν 
σερβίρει ή όχι, και το σελ σέρβις 2% δίνει, διαφορετικά θα έλεγε ¨µετά σερβιρίσµατος¨. Λέει 
¨µετά ανάπτυξης τραπεζοκαθισµάτων. Από τη στιγµή που υπάρχουν στο χώρο 
τραπεζοκαθίσµατα, άρα σηµαίνει ότι στο χώρο αυτό γίνεται πρόσθετη κατανάλωση άρα και 
πρόσθετη ρύπανση, γι΄ αυτό είναι το 2% να έρθει στο ∆ήµο. Είναι σαφές.  
Με προσβάλει βαθύτατα  η άποψη όπως είναι διατυπωµένη ¨συνάγεται ότι ουδέποτε µέχρι και 
σήµερα έγινε ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων στο εν λόγω κατάστηµα¨. Άρα δεν ξέρω τι βλέπω. 
Θεωρώ ότι η απόφαση είναι πλήρως λανθασµένη. Είναι σαφές ότι ζητώ ονοµαστική 
ψηφοφορία ώστε καθένας να έχει  και να επωµιστεί τις δικές του ευθύνες ανάλογα µε αυτό το 
οποίο θα ψηφίσει. Κατανοώ ότι εφόσον το ποσό είναι µεγάλο µπορούµε να εξαντλήσουµε την 
επιείκεια µας  και να χαρίσουµε το ποσό του προστίµου. ∆εν ξέρω πως βρέθηκαν τα 44.748, 
ξέρω όµως ότι το ίδιο ΑΦΜ έχουν δύο επιχειρήσεις, έχει αυτό της Φαρών και αυτό που είναι 
στ΄ Ασπρόχωµα, πιθανό λοιπόν να είναι και των δύο ο τζίρος, άρα κατά συνέπεια πιθανόν θα 
µπορούσε η Επιτροπή να αποφανθεί ότι και τα µισά ή κάποιο ποσό που θα αντιστοιχεί, εάν 
όντως είναι όπως τα λέω, στο τζίρο της Φαρών που πράγµατι στην οδό Φαρών δεν υπάρχουν 
τραπεζοκαθίσµατα, θα έπρεπε το ποσό αυτό να µειωθεί κατά το ποσό της Φαρών.  
∆εν µπορώ να καταλάβω πως ο ∆ήµος µε τέτοια άνεση χαρίζει αυτό το ποσό, τη στιγµή που ο 
ίδιος ο ενδιαφερόµενος δεν φαίνεται να νοιάζεται   αν το κατάστηµά του έχει άδεια λειτουργίας 
µετά τραπεζοκαθισµάτων ή άδεια σκέτη λειτουργίας, απλής λειτουργίας χωρίς 
τραπεζοκαθίσµατα. Γιατί δεν την αλλάζει την άδειά του τότε; Είναι πολύ απλό ερώτηµα.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  
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Τέλος πάντων η πρότασή µας είναι  να απαλειφθεί το πρόστιµο και εφόσον γίνει έλεγχος του 
υπολοίπου ποσού αν αφορά ένα ή δύο καταστήµατα, που εµείς πιστεύουµε ότι αφορά δύο 
καταστήµατα, τότε να µειωθεί κατά κάποιο ποσοστό και το ποσό αυτό το οποίο µένει, το 
υπόλοιπο ποσό να δοθεί στο ∆ήµο Καλαµάτας.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστώ. Άλλη τοποθέτηση υπάρχει;  

 
Να ολοκληρώσω. Είναι πρόκληση όταν τα σουβλατζίδικα τα οποία κάνουν 
τζίρο 95% µε ντελίβερι και έχουν µέσα ένα σκαµπό σε ένα πάγκο και επειδή 

έχουν µικρή πρόσοψη και απέξω ένα τραπεζάκι, να πληρώνουν 2%, και το λέω µετά γνώσεως 
αυτό, και να µην πληρώνει το συγκεκριµένο κατάστηµα.       
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Ηλιόπουλος. 

 
Λοιπόν εκείνο που είναι σκανδαλώδες  είναι ότι η Επιτροπή δεν γνωρίζει 
αν υπάρχουν τραπεζοκαθίσµατα ή όχι. ∆εν λέω αν υπάρχει τζίρος στα 

τραπεζοκαθίσµατα. Η ύπαρξη ή µη. Είναι απαράδεκτο. Μπορούσε να πάτε να δείτε αν 
υπάρχουν τραπεζοκαθίσµατα. Τώρα το κατά πόσο  δουλεύουν αυτά ή όχι, µας αφορά εµάς; 
∆ηλαδή τι, ο ∆ήµος ελέγχει τον τζίρο που έχει ένα κατάστηµα σαν σελ σέρβις και σαν 
τραπεζοκαθίσµατα; Με ποια λογική δηλαδή;  
Κύριε ∆ήµαρχε εγώ προτείνω επειδή έχω παρά πολλές επιφυλάξεις σχετικά µε το τζίρο αν είναι 
ενός ή δύο καταστηµάτων, το θέµα να αναβληθεί, να µας φέρετε τα στοιχεία, αυτά που είπε 
και ο κ. Κοσµόπουλος,  ότι πρόκειται για το εδώ κατάστηµα και δεν δέχοµαι να υπάρξει 
διαγραφή εκτός του 50% του προστίµου ως έχουµε το δικαίωµα. ∆εν µπορεί ο ∆ήµος να 
µπαίνει σε τέτοια λογική κρίσης ότι δουλεύει δεν δουλεύει και τα τραπεζοκαθίσµατα. Αφού 
υπάρχουν τραπεζοκαθίσµατα, υπάρχει η λογική που λέει ο νόµος, κατάστηµα υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος πληρώνει το 2%. Από εκεί και πέρα ας αλλαχτεί η άδεια να µην έχει καµία 
υποχρέωση. Εµείς δεν µπορούµε να γίνουµε επιστάτες του κάθε ενός καταστήµατος. Γι΄ αυτό 
εγώ πιστεύω επειδή υπάρχουν πολλά ερωτηµατικά, εκτός βέβαια αν τα απαντήσει ο κ. 
∆ήµαρχος, πιστεύω ότι σήµερα πρέπει να αναβληθεί και να έχουµε πιο πολλά στοιχεία γιατί 
είναι αρκετά µεγάλο το ποσό και οι συνέπειες των επόµενων 2 – 3 ετών.  

 
Ευχαριστώ. 
Κύριε ∆ήµαρχε έχετε το λόγο.  
 
Λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι, αυτή ∆ηµοτική Αρχή ούτε νταλαβέρια κάνει, ούτε 
χάρες κάνει προς κανέναν. Νταλαβέρια µε κανέναν και χάρες προς κανέναν.   Και 

αγωνίζεται σκληρά, πάντοτε στα πλαίσια του νόµου και µε τις επιταγές του νόµου για να 
αυξάνει τα δηµοτικά έσοδα. Και προσπαθεί πάντοτε να είναι έντιµη και αντικειµενική προς 
όλους. ∆εν είναι κάποιος φίλος της ∆ηµοτικής Αρχής ο συγκεκριµένος επιχειρηµατίας. Όχι να 
το τονίσω. Είναι ένας επιχειρηµατίας µε 120 εργαζόµενους, θεωρεί ότι κάπου έχει δίκιο και από 
το 2007 αγωνίζεται για το συγκεκριµένο δίκιο του, όπως το αντιλαµβάνεται ο ίδιος. Κατέθεσε 
αίτηση στο ∆ήµο, το είδα και εγώ ως θέµα. ∆εν είναι µόνο αυτό, είναι θέµα και µε 
σουβλατζίδικα, όπως είναι ένα επί της οδού Φαρών όπου έκανε κάποιο λάθος ο άνθρωπος, δεν 
είχε τραπεζοκαθίσµατα και ακολουθήσαµε µία διαδικασία ανάλογη, το θέµα ήρθε στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο. Είναι έτσι κ. Λαγανάκο; Αναφέροµαι, να µην πω γιατί είναι και η κάµερα απέναντι 
ποιο είναι το όνοµα. Υπάρχει νόµος ασφαλώς, υπάρχουν διατάξεις, αλλά όταν αυτός ο νόµος 
σε συγκεκριµένες περιπτώσεις  δηµιουργεί προβλήµατα δικαιοσύνης, δικαίου, πρέπει να το 
βλέποµε.  
Όταν κατατέθηκε η αίτηση, αν δεν κάνω λάθος το 2007, απευθύνθηκα στο Γενικό ∆ιευθυντή 
του Υπουργείου Εσωτερικών ο οποίος ασχολείται µε τα θέµατα των προσόδων, µε το 
συγκεκριµένο ερώτηµα, αν έχοµε άδεια που αφορά περισσότερα από ένα καταστήµατα, έτσι 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  
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συµβαίνει στη συγκεκριµένη περίπτωση δεν αφορά µόνο στο συγκεκριµένο κατάστηµα σε 
περισσότερα καταστήµατα, όπου αντικειµενικά δεν υπάρχει σερβίρισµα, αυτό το βεβαιώνω και 
εγώ όπου δεκάδες φορές έχω περάσει, δεν σερβίρεται φλιτζάνι, δεν δίνονται παραγγελίες, 
παίρνεις σε ένα πλαστικό ποτήρι τον καφέ σου και σηκώνεσαι και φεύγεις, τι γίνεται σε αυτές 
τις περιπτώσεις όπου πράγµατι εξεδόθη µία άδεια, τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, τι 
κάνοµε; Έστειλα µία αναφορά, συµβουλεύτηκα και την υπηρεσία ώστε να αποδώσουµε το 
δίκαιο, το σωστό. Ο ∆ήµος πρέπει να αγωνίζεται για την αύξηση των προσόδων του ασφαλώς, 
όταν όµως υπάρχει ένα πρόβληµα, και υπάρχουν τέτοια καθηµερινά προβλήµατα και ζητήµατα, 
γι΄ αυτό είναι η Φορολογική Επιτροπή και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να τα βλέπει.  
Υπάρχει λοιπόν µε το Ασπρόχωµα µία αντικειµενική πραγµατικότητα. Τρία – τέσσερα 
καθίσµατα αλλά δεν γίνεται σερβίρισµα. Τουλάχιστον, δεν ξέρω αν κάποιος από εσάς αν 
µπορεί να βεβαιώσει κάτι τέτοιο, κάποιος να ειδοποιεί σερβιτόρο και να έρχεται σερβίτσιο, εγώ 
δεν το έχω διαπιστώσει στα χρόνια αυτό ποτέ, έχω διαπιστώσει το πλαστικό, στο αυτοκίνητό 
σου και φεύγεις.   
Εν πάση περιπτώσει αγαπητοί συνάδελφοι δεν τελεσιδικεί η  ιστορία εδώ, ούτε η πλειοψηφία 
χαρίζει κάτι το οποίο δικαιούται ο ∆ήµος. Είναι η Περιφέρεια Πελοποννήσου, αυτή η απάντηση 
και αυτή η συνεννόηση έγινε και µε το Υπουργείο Εσωτερικών.   Λοιπόν υπάρχει η Περιφέρεια 
Πελοποννήσου, το θέµα αυτό κριθεί σε δεύτερο βαθµό, δεν αφορά στη συγκεκριµένη 
περίπτωση αφορά και κάποιες άλλες. Σας είπα ένα παράδειγµα προηγουµένως το οποίο ήρθε 
στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, είναι µικρότερης έκτασης αλλά είναι ανάλογο παράδειγµα, άδεια µε 
τραπεζοκαθίσµατα τα οποία ουδέποτε είχε, αναφέροµαι σε σουβλατζίδικο επί της οδού Φαρών.          
Λοιπόν η Περιφέρεια που θα αναγνώσει αυτά τα πρακτικά και τις απόψεις τις δικές µας και το 
πρακτικό της Φορολογικής Επιτροπής και τις απόψεις τις δικές σας, θα κρίνει και εγώ σας 
βεβαιώνω ότι επί της κρίσεως της Περιφέρειας η ∆ηµοτική Αρχή δεν θα προσφύγει, το θέµα θα 
ολοκληρωθεί εκεί. Υπάρχει ζήτηµα βέβαια, υπάρχει ζήτηµα µε το νόµο ή µάλλον υπήρχε γιατί 
τώρα το 2% έχει καταργηθεί, δεν ξέρω όλος ο επαγγελµατικός κόσµος το ζητούσε, 
καταργήθηκε, έχει µείνει ένα 0,5% για την Αυτοδιοίκηση, ας κριθεί σε τελικό βαθµό από την 
Περιφέρεια και το θέµα να κλείσει εκεί. Εποµένως µην κατηγορείτε τη ∆ηµοτική Αρχή και εσείς 
οι ίδιοι µας έχετε ενηµερώσει για κάποιες περιπτώσεις  όπου θα ήταν αδικία να συνέβαινε αυτό 
το οποίο επιβάλει η επιταγή του νόµου, το κουβεντιάσαµε και πάντα προασπιζόµενοι τα 
συµφέροντα του ∆ήµου κάναµε αυτό  το οποίο έπρεπε. Και στη συγκεκριµένη περίπτωση τι θα 
είχαµε; ∆ικαστήρια, διοικητικά, προσφυγές, συγκρούσεις. Καθίστε, θα ακολουθήσουµε το 
διοικητικό δρόµο, να πάρουµε την απόφαση σε α΄ βαθµό, θα πάρει και η Περιφέρεια την 
απόφαση σε β΄ βαθµό, αν κληθώ ως ∆ήµαρχος να βεβαιώσω σε ένα µη φίλο µου θα βεβαιώσω 
την αλήθεια, ποτέ δεν έχει πέσει µέχρι τώρα στην αντίληψή µου σερβίρισµα στο χώρο του 
βενζινάδικου. Αυτή είναι η πραγµατικότητα, αν έχει κάποιος άλλος να πει κάτι το αντίθετο να 
τον ακούσοµε αλλά νοµίζω είµαστε ένα βουλευόµενο Σώµα για να αποδίδοµε τη δικαιοσύνη 
και σας παρακαλώ πολύ µην σκέπτεστε οτιδήποτε άλλο για τη ∆ηµοτική Αρχή, µόνο αυτό 
επιδιώκοµε και επειδή ζούµε στην ίδια πόλη και ξέροµε ποιος κάνει τι, που κινείται ο καθένας 
νοµίζω ότι αυτό µέσα σας το καταλαβαίνεται και µπορείτε να το βεβαιώσετε.  
Αυτό το θέµα έτσι και αλλιώς θα πάει στην Περιφέρεια κ. Αλεξανδρόπουλε και ας κρίνουν εκεί 
πέρα σε τελικό βαθµό, εµείς δεν θα προσφύγουµε επ΄ αυτού.  Αλλά να κλείσει αυτή η 
υπόθεση …. 
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Να κλείσει ∆ήµαρχε.          
         
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: … βασανίζει το ∆ήµο 3 χρόνια, ας κλείσει. 

 
Θα παρακαλέσω και το Goody΄s να κάνει προσφυγή και αυτό διότι δεν 
σερβίρει. Σελ σέρβις είναι και εκεί. 

 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι άλλο πράγµα, δεν µιλάµε για σελ σέρβις. 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  
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Και εκεί κάθονται κ. ∆ήµαρχε και εκεί κάθονται, εθελοτυφλεί όποιος δεν το 
βλέπει.  

 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ ότι είπα το είπα, δεν θέλω να πω κάτι άλλο. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ψηφοφορία, κ. Αλεξανδρόπουλε, ονοµαστική.  
 
Στο σηµείο αυτό ο κ. Πρόεδρος θέτει στο Σώµα προς έγκριση το Πρακτικό Νο 2 της 18ης/20-5-
2009 συνεδρίασης της Φορολογικής Επιτροπής. Οι παρόντες κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας 
δηµοτικοί σύµβουλοι τοποθετούνται ως εξής: ΥΠΕΡ τάσσονται οι κ.κ. Αθανασόπουλος, 
Αλευράς, Γουρδέας, Ηλιόπουλος Αθαν., Καµβυσίδης, Κουδούνης, Κουρκουτάς, Λαγανάκος, 
Μιχαλόπουλος, Μπάκας Ιωαν., Μπασακίδης, Πολίτης, Σπίνος και Καρατζέας Παναγιώτης, 
Πρόεδρος του Σώµατος. ΚΑΤΑ τάσσονται οι κ.κ. Κλείδωνας, Κοσµόπουλος, και Παπαµικρούλης 
ενώ ΛΕΥΚΗ ψήφο δηλώνουν οι κ.κ. Ηλιόπουλος Παν. και Τσακαλάκου.    
 
Οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. Ηλιόπουλος Παν., Κλείδωνας, και Παπαµικρούλης  αιτιολόγησαν τη 
ψήφο τους κατά την παραπάνω ψηφοφορία λέγοντας τα εξής:  

 
Εµείς δεν πειστήκαµε …. (δεν ακούγεται) είµαστε υπέρ της αναβολής και 
δίνουµε ΛΕΥΚΟ.   

 
Θα δικαιολογήσω την ψήφο µου. Επειδή ήµουνα ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος ο 
οποίος επέβαλε το πρόστιµο και επειδή θεωρώ ότι έπραξα δίκαια, εφάρµοσα το 

νόµο, θα ήταν για µένα παράλογο αυτή τη στιγµή να ψηφίσω υπέρ και για αυτό ψηφίζω κατά.  
 
Θα δικαιολογήσω και εγώ την ψήφο  µου. Ψηφίζω κατά στην απόφαση, 
γιατί η απόφαση αυτή ελήφθη από µια επιτροπή η οποία δεν µπόρεσε να 

τη δικαιολογήσει. Εν αντιθέσει τη δικαιολόγησε ο κ. ∆ήµαρχος ο οποίος δεν συµµετείχε στην 
επιτροπή κι έδωσε περισσότερες δικαιολογίες απ’ όσες έδωσε ο Πρόεδρος της επιτροπής ή 
τουλάχιστον είχε κάποια στοιχεία. Άσχετα βέβαια εάν ο κ. ∆ήµαρχος µπέρδευε µονίµως τα 
τραπεζοκαθίσµατα µε το σερβίρισµα, γιατί απ’ ότι ακούστηκε από τον κ. Κοσµόπουλο, µιλάει 
για τραπεζοκαθίσµατα και για σερβίρισµα. Εκτός και εάν ο κ. ∆ήµαρχος µπορεί και 
παρακολουθεί τι γίνεται σε όλα τα τραπεζοκαθίσµατα.  
Είµαι κατά της απόφασης ως επιπολαίως ληφθείσης και λυπάµαι που ο Πρόεδρος δεν µπόρεσε 
να απαντήσει σε ουσιαστικά ερωτήµατα που έπρεπε να τα έχει θέσει και ο ίδιος και η επιτροπή.    
  
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπ’ 
όψη του τα προαναφερόµενα, τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 6 του Ν. 1080/80,  

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      

 
Ι.  ΟΜΟΦΩΝΑ αποδέχεται τις προτάσεις της Επιτροπής Συµβιβαστικής Επίλυσης 

Φορολογικών ∆ιαφορών του ∆ήµου Καλαµάτας επί προσφυγών 
φορολογουµένων,  όπως αυτές έχουν διατυπωθεί στο πρακτικό Νο1 της 18ης 
/20-5-2009 συνεδρίασής της, και στα πρακτικά των 19ης / 27-5-2009, 20ης /3-
6-2009  και 21ης/ 10-6-2009 συνεδριάσεών της και καταγράφονται στους 
σχετικούς πίνακες οι οποίοι καταχωρούνται στο ιστορικό της απόφασης αυτής. 

  
 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΚΛΕΙ∆ΩΝΑΣ:  

ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ:  
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ΙΙ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ αποδέχεται την πρόταση της Επιτροπής Συµβιβαστικής 
Επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών του ∆ήµου Καλαµάτας επί προσφυγής της 
εταιρείας «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε.», όπως αυτή έχει διατυπωθεί στο 
πρακτικό Νο2 της 18ης /20-5-2009 συνεδρίασής της, και καταγράφεται στο 
σχετικό πίνακα ο οποίος καταχωρείται 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. Γουρδέας Ανδρέας  

 4. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 5. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

 6. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 7. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 8. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 9. Κουδούνης Αργύριος 

 10. Κουρκουτάς Γεώργιος  

 11. Λαγανάκος Γεώργιος  

 12. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 13. Μπάκας Ιωάννης 

 14. Μπασακίδης Νικόλαος  

 15. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

 16. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 17. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 18. Σπίνος Γεώργιος  

 19. Τσακαλάκου Σταυρούλα  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 6 Ιουλίου 2009 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 


