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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  17/2009 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  281/2009  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 09η Ιουλίου 2009, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:30 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 17η/2009 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 03-7-2009 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. 286 απόφαση), 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 290 απόφαση), 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) 
Ηλιόπουλος Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 307 απόφαση), 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 ∆ηµήτριος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 286 απόφαση), 18) Μπάκας 
Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 307 απόφαση), 19) Μπασακίδης Νικόλαος, 20) 
Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 290 απόφαση), 21) Παπαµικρούλης 
Παναγιώτης, 22) Πολίτης ∆ηµήτριος, 23) Ράλλης Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 293 
απόφαση),  24) Σπίνος Γεώργιος, 25) Τσακαλάκου Σταυρούλα (προσέλευση στην υπ’ αριθµ. 
282 απόφαση και αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 293 απόφαση) και 26) Τσερώνης Κων/νος 
(αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 282 απόφαση).   
 
 
∆εν παραβρίσκεται, αν και κλήθηκε νόµιµα, η δηµοτική σύµβουλος κ. Οικονοµάκου Μαρία.  
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) 
Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος, 2) Σπερχογείας, κ. Περρωτής Παναγιώτης, 3) Βέργας κ. 
Χειλάς Ευάγγελος και 4) κ. Καρβελίου κ. Χρυσοµάλης Ιωάννης 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, απουσία του ∆ηµάρχου Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. 
Νίκα, ο οποίος κλήθηκε νόµιµα αλλά δεν παραβρίσκεται στην έναρξη της συνεδρίασης επειδή 
παρίστατο σε προγραµµατισµένη εκδήλωση και προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια 
της κατάθεσης ερωτήσεων από µέλη των δηµοτικών παρατάξεων των µειοψηφιών,   ο κ. 
Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  συνεδρίασης. 
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµα 
που το Σώµα οµόφωνα δέχτηκε να συζητηθεί µε τα τακτικά θέµατα λόγω του επείγοντος 
χαρακτήρα του, µε τίτλο : 

Αποδοχή των όρων της  ρύθµισης για την πληρωµή οφειλών του ∆ήµου Καλαµάτας προς το 
Ι.Κ.Α. 

 
Η σχετική εισήγηση της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών του ∆ήµου έχει αναλυτικά ως εξής: 
 

¨Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 
 
 
ΘΕΜΑ: Αποδοχή των όρων της  ρύθµισης για την πληρωµή οφειλών του ∆ήµου Καλαµάτας 

προς το Ι.Κ.Α. 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την υπ΄ αριθµ. 221/2009 οµόφωνη απόφασή του ενέκρινε τη 
ρύθµιση της οφειλής του ∆ήµου προς το Ι.Κ.Α., ύψους 35.522,96 €,  που αφορά σε πρόσθετη 
επιβάρυνση εισφορών, λόγω εκπρόθεσµης υποβολής Αναλυτικής Περιοδικής ∆ήλωσης του 
πρώτου τριµήνου έτους 2009. 
Στη συνέχεια κατατέθηκε  από το ∆ήµο µας σχετικό αίτηµα προς το Ι.Κ.Α.  το οποίο µας 
απέστειλε µε το από  8-7-2009 έγγραφό του τα αναλυτικά στοιχεία της ρύθµισης αυτής που 
έχουν ως εξής: 
 
Η ρύθµιση γίνεται βάσει του Ν. 3762/15-5-2009, άρθρο 40, και σύµφωνα µε αυτή έχουµε 
ποσοστό έκπτωσης 50% επί της οφειλής, ύψους 35.522,96 €, άρα το ποσό της οφειλής 
διαµορφώνεται στις 17.611,48 €.    
Απαιτείται προκαταβολή ποσού 528,34 €. 
Επίσης απαιτείται και η πληρωµή παραβόλου ποσού 20,00 €. 
Ο τρόπος πληρωµής είναι µε δόσεις µηνιαίες, ο αριθµός των δόσεων 96 και το ποσό της κάθε 
µηνιαίας δόσης ανέρχεται στο ύψος των 177,95 €, µε ηµεροµηνία λήξης  της καταβολής της 
1ης δόσης την 31/8/2009.   
 
Ύστερα από  επικοινωνία που είχαµε µε τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, προκειµένου 
να καταστεί δυνατή η πληρωµή των οφειλών µέσα από τη ρύθµιση αυτή, απαιτείται απόφαση 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία: 
 

1. θα αποδέχεται τη ρύθµιση, τους όρους και τα στοιχεία αυτής,  
2. θα εγκρίνει η διάθεση των πιστώσεων που απαιτούνται για το σκοπό αυτό σε βάρος 

του Κ.Α. 00.6822 του δηµοτικού προϋπολογισµού, οικον. έτους 2009.   
 

Επειδή η πληρωµή  της προκαταβολής και του παραβόλου πρέπει να γίνει άµεσα, προκειµένου 
να παραλάβουµε από το Ι.Κ.Α. την απόφαση της ρύθµισης, παρακαλούµε να συζητηθεί, εκτός 
ηµερήσιας διάταξης, το εν λόγω θέµα κατά τη συνεδρίασή σας στις 9/7/2009. 
 
 

Η ∆ιευθύντρια ∆ιοικητικών  
Αθανασία Ιντζέ 

Συνηµµένα:   
1. Η υπ΄ αριθµ. 221/2009 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
2. Η από 1/6/2009 αίτηση του ∆ήµου προς το ΙΚΑ  
3. Το από 8/7/2009 έγγραφο του Ι.Κ.Α.»  
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Παίρνοντας το λόγο ο κ. ∆ήµαρχος αναφέρει τα εξής:   
 
 Συνάδελφοι έχουµε συζητήσει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο το πρόβληµα το οποίο 
υπήρξε µε το Τµήµα Μισθοδοσίας της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικού. ∆ηλαδή υπήρξε 

ένα πρόβληµα ηλεκτρονικό µε αποτέλεσµα οι ΑΠ∆ να µην φτάσουν εγκαίρως στο ΙΚΑ. Έγινε 
µία ρύθµιση, εν πάση περιπτώσει υπάρχει ένα κόστος για το ∆ήµο δεν έχει σηµασία αν το 
κόστος είναι µικρό. Έχει διαταχθεί και Ε∆Ε για να δούµε µε απόλυτη ακρίβεια, η Ε∆Ε δεν θέλει 
να τιµωρήσει κάποιον αλλά όταν ο ∆ήµος αυτή τη στιγµή ελέγχεται, υπάρχει το διπλογραφικό 
σύστηµα, θα έρθουν οι ελεγκτές της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, µπορεί να είναι 3.000 €, 4.000 € το 
κόστος για το ∆ήµο, πρέπει µε ακρίβεια να µπορούµε  να εξηγήσουµε το λόγο για τον οποίο 
προέκυψε αυτή η δαπάνη από το ∆ήµο και αυτό θα το δώσει η Ε∆Ε. Όµως σήµερα πρέπει να 
πάροµε µία απόφαση για να µην χάσουµε τις προθεσµίες, να κάνουµε µία ρύθµιση γι΄ αυτό το 
ποσό µε το οποίο επιβαρύνεται ο ∆ήµος ώστε να έχοµε και εγκαίρως ασφαλιστική 
ενηµερότητα. Έχει τώρα ο ∆ήµος ασφαλιστική ενηµερότητα, δεν τίθεται τέτοιο θέµα.  

Το ποσό είναι της τάξεως των 35.000 και πάει στο µισό, 17.000 περίπου. Το θέµα αυτό θυµίζω 
έχει συζητηθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.        

Ο λόγος που εισάγεται εκτάκτως είναι ότι τακτοποιήθηκε µετά την ηµερήσια διάταξη και πρέπει 
να συζητηθεί σήµερα και να ψηφισθεί για να µην τεθούµε εκτός ηµεροµηνιών, αυτό είναι το 
θέµα.  
 
 
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος καλεί το Σώµα να αποφανθεί σχετικά. 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του την υπ΄ 
αριθµ. 221/2009 προηγούµενη απόφασή του καθώς επίσης και τα προαναφερόµενα,  

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Αποδέχεται τη ρύθµιση, τους όρους και τα στοιχεία αυτής, για την πληρωµή της 
οφειλής του ∆ήµου Καλαµάτας προς το Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) 
που αφορά σε πρόσθετη επιβάρυνση εισφορών, λόγω εκπρόθεσµης υποβολής 
Αναλυτικής Περιοδικής ∆ήλωσης του πρώτου τριµήνου έτους 2009, εγκρίνοντας 
παράλληλα τη διάθεση των πιστώσεων που απαιτούνται για το σκοπό αυτό σε 
βάρος του Κ.Α. 00.6822 του δηµοτικού προϋπολογισµού, οικον. έτους 2009, 
σύµφωνα µε όσα αναλυτικά αναφέρονται στην εισήγηση της ∆ιεύθυνσης 
∆ιοικητικών του ∆ήµου Καλαµάτας η οποία 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 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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 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 ∆ηµήτριος 

 17. Μπάκας Ιωάννης 

 18. Μπασακίδης Νικόλαος  

 19. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

 20. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 21. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 22. Ράλλης Γεώργιος  

 23. Σπίνος Γεώργιος  

 24. Τσερώνης Κων/νος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 10 Ιουλίου 2009 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 


