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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  17/2009 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  307/2009  

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 κα 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 20ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Έγκριση πρακτικών Φορολογικής Επιτροπής ∆ήµου Καλαµάτας. 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος και Πρόεδρος της Επιτροπής 
Συµβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών του ∆ήµου Καλαµάτας κ. Αθανάσιος 
Ηλιόπουλος αναφέρεται στο από 23-6-2009 (αριθ. πρωτ. 15381/29-6-2009 ∆ήµου 
Καλαµάτας) έγγραφο του Τµήµατος ∆ηµοτικών Προσόδων - Φορολογικής Επιτροπής 
της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών του ∆ήµου Καλαµάτας, το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής : 
 

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

    ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  

    ∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

    ∆/ΝΣΗ :   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

   ΤΜΗΜΑ :  ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΟ∆ΩΝ –  
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

   Ταχ. ∆/νση : Αριστοµένους 28 
                                   Τ.Κ. 24100 

   Τηλ. :  27210 - 60739 

 

                           Καλαµάτα  23/06/2009  

 

 

ΠΡΟΣ  

Τον  κ. Πρόεδρο  

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 

Θέµα : «Αποστολή πρακτικών της 22ης Συνεδρίασης της  Φορολογικής Επιτροπής 2009» 

 
Σας διαβιβάζουµε τα πρακτικά της Φορολογικής Επιτροπής για την συνεδρίαση στις 18/6/2009, 

µαζί µε τον σχετικό φάκελο και παρακαλούµε να τον θέσετε υπόψη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

προκειµένου να αποφασίσει σχετικά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 6 του 

Νόµου 1080/80. 

 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ» 

 
 
 
Συνεχίζοντας ο κ. Αθανάσιος Ηλιόπουλος αναφέρεται στον Πίνακα Πρακτικών της 22ης 
συνεδρίασης της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 
του ∆ήµου Καλαµάτας, που πραγµατοποιήθηκε στις 18–6–2009 και αναλυτικά έχει ως 
εξής :  

 «∆ΗΜΟΣ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

22η 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) 
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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,  γραµµατέα της επιτροπής. 

   Σε  συνεδρίασή  της  στις 18/06/2009  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. 

 
ΒΡΥΩΝΗΣ  ∆.  
ΚΑΡΕΛΑΣ  Γ.  ΚΑΙ  
ΣΙΑ Ο.Ε. 

 
1 

 
Τ.1656,27 

 
Τ.0,00 

 
Τ.1656,27 

 
2007 

 
2% 

 
5317/09 
ΑΠΟΦ. 
ΑΝΤΙ∆ΗΜ. 

   Π.496,88 Π.248,44 Π. 248,44    

         

 
2. ΚΑΤΕΛΑΝΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 

 
2 

 
Τ.4069,97 

 
Τ.0,00 

 
Τ.4069,97 

 
2006 

 
2% 

 
8523/08 
ΑΠΟΦ. 
ΑΝΤΙ∆ΗΜ. 

   Π.1343,10 Π.0,00 Π. 1343,10    

 
 

 
ΚΑΤΕΛΑΝΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

 
2 

 
Τ.4520,13 

 
Τ.0,00 

 
Τ.4520,13 

 
2007 

 
2% 

 
5352/2009 

   Π.1604,64 Π.1604,64 Π.0,00    

  
ΚΑΤΕΛΑΝΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

 
2 

 
Τ.4251,03 

 
Τ.0,00 

 
Τ.4251,03 

 
2008 

 
2% 

 
13426/09 
ΑΠΟΦ. 
ΑΝΤΙ∆ΗΜ. 

   Π.804,20 Π.402,10 Π. 402,10    

         
                    

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

* Το υπ’ αριθµ. 3 πρακτικό µε υπόχρεο την εταιρεία «ΒΕΡΓΙΝΑ∆ΗΣ  ΚΑΙ  ΣΙΑ  Ο.Ε.» ανεβλήθη 
για διευκρίνιση από ∆ηµοτική Αστυνοµία και Τ.Υ. 

 

Η  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΤΣΑΓΚΑΝΗ  ΤΑΣΙΑ 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ» 

 
Κατόπιν ο κ. Ηλιόπουλος αναφέρεται στο από 24-6-2009 (αριθµ. πρωτ. 15380/29-6-2009 
∆ήµου Καλαµάτας) έγγραφο του Τµήµατος ∆ηµοτικών Προσόδων – Φορολογικής Επιτροπής 
της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών του ∆ήµου Καλαµάτας, το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής :                                 
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«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

    ΝΟΜΟΣ  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

    ∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

    ∆/νση :  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

   Τµήµα :   ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟ∆ΩΝ –   
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

    Ταχ.  ∆/νση : Αριστοµένους 28 
                          Τ.Κ.  24100 

    Τηλ. :  27210  -  60739 

 

 

                               Καλαµάτα  24/06/2009  

 

 

ΠΡΟΣ  

Τον  κ. Πρόεδρο  

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 
 

Θέµα : «Αποστολή πρακτικών της 23ης Συνεδρίασης της Φορολογικής Επιτροπής 2009»                    
 

Σας διαβιβάζουµε τα πρακτικά της Φορολογικής Επιτροπής για την συνεδρίαση στις 24/6/2009, 

µαζί µε τον σχετικό φάκελο και παρακαλούµε να τον θέσετε υπόψη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

προκειµένου να αποφασίσει σχετικά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 6 του 

Νόµου 1080/80. 

 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ» 

 
 
 
 
 

Συνεχίζοντας ο κ. Αθανάσιος Ηλιόπουλος αναφέρεται στον Πίνακα Πρακτικών της 23ης 
συνεδρίασης της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 
του ∆ήµου Καλαµάτας, που πραγµατοποιήθηκε στις 24–6–2009 και αναλυτικά έχει ως 
εξής : 

 «∆ΗΜΟΣ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

23η 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. 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. 
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    Σε  συνεδρίασή  της  στις 24/06/2009  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. ΛΥΓΟΥΡΗΣ 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 
2 

 
Τ.502,05 

 
Τ.0,00 

 
Τ.502,05 

 
2007 

 
2% 

 
5321/09 
ΑΠΟΦ. 
ΑΝΤΙ∆ΗΜ. 

   Π.165,68 Π.82,84 Π. 82,84    

         
 
2. «ΒΕΡΓΙΝΑ∆ΗΣ ΚΑΙ 

ΣΙΑ Ο.Ε.» 

 
3 

 
Τ.1305,60 

 
Τ.1191,60 

 
Τ.114 

 
2008 ΚΟΙΝΟΧΡ.  

ΧΩΡΟΣ 

 
4112/09 
ΑΠΟΦ. 
ΑΝΤΙ∆ΗΜ. 

   Π.2611,20 Π.2383,20 Π. 228    

         

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

 
* Το υπ’ αριθµ. 1  πρακτικό µε υπόχρεο την εταιρεία «ΒΡΥΩΝΗΣ  ∆. –   ΚΑΡΕΛΑΣ  Γ.  ΚΑΙ  ΣΙΑ  

Ο.Ε.» ανεβλήθη διότι δεν παραστάθηκε ο προσφεύγων. 
      

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΤΣΑΓΚΑΝΗ  ΤΑΣΙΑ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ» 

 
 
 

Εν συνεχεία ο κ. Αθανάσιος Ηλιόπουλος αναφέρεται στο από 1-7-2009 (αριθµ. πρωτ. 
16489/9-7-2009 ∆ήµου Καλαµάτας) έγγραφο του Τµήµατος ∆ηµοτικών Προσόδων – 
Φορολογικής Επιτροπής της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών του ∆ήµου Καλαµάτας, το οποίο 
αναλυτικά έχει ως εξής : 
       

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

    ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  

    ∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

    ∆/νση :  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

   Τµήµα  : ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΟ∆ΩΝ - 

                 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

    Ταχ.  ∆/νση :  Αριστοµένους 28 
                            Τ.Κ.  24100 

    Τηλ. :  27210 - 60739 

 

                                          

                                    Καλαµάτα 01/07/2009  

 

 

ΠΡΟΣ 

Τον  κ. Πρόεδρο  

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
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Θέµα : «Αποστολή πρακτικών της 24ης  Συνεδρίασης της Φορολογικής Επιτροπής 2009» 

 
 
Σας διαβιβάζουµε τα πρακτικά της Φορολογικής Επιτροπής για  την συνεδρίαση την 

01/07/2009, µαζί µε τον σχετικό φάκελο και παρακαλούµε να τον θέσετε υπόψη του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου προκειµένου να αποφασίσει σχετικά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

άρθρου 32 παρ. 6 του Νόµου 1080/80. 

 

 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ» 

 
 
 

 
 
 

Κλείνοντας την εισήγησή του ο κ. Αθανάσιος Ηλιόπουλος αναφέρεται στον Πίνακα 
Πρακτικών της 24ης συνεδρίασης της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ∆ΙΑΦΟΡΩΝ του ∆ήµου Καλαµάτας, που πραγµατοποιήθηκε στις 1–7–
2009 και αναλυτικά έχει ως εξής : 

 

 «∆ΗΜΟΣ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

24η 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. Γιαννακούλα Γρηγόριο,  ∆ηµοτικό Σύµβουλο, µέλος  της  επιτροπής  

3. Μπούχαλη ∆ηµήτριο,  φορολογούµενο δηµότη, µέλος  της  επιτροπής 

4. Κουτσούλη ∆ήµητρα, υπάλληλο του ∆ήµου Καλαµάτας, αναπληρώτρια γραµµατέα της 

επιτροπής. 
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   Σε  συνεδρίασή  της  την  01/07/2009  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. 

 
ΛΥΜΠΕΡΕΑ ΠΟΤΑ 

 
1 

 
Τ.112,59 

 
Τ.0,00 

 
Τ.112,59 

 
2004-09 

 
ΤΑΠ 

 
005104/09 
ΑΠΟΣΠ. 
ΒΕΒ. ΚΑΤ. 

   Π.225,18 Π.112,59 Π. 112,59    

         

 
2. 

 
ΛΥΜΠΕΡΕΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 
2 

 
Τ.245,49 

 
Τ.0,00 

 
Τ.245,49 

 
2004-09 

 
ΤΑΠ 

 
005105, 
005106, 
005107, 
005108, 
005109  & 
001426/09 
ΑΠΟΣΠ. 
ΒΕΒ. ΚΑΤ. 

   Π.490,98 Π.245,49 Π. 245,49    

         

 
3. 

 
ΚΑΟΥΝΗ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

 
3 

 
Τ.1.824,23 

 
Τ.0,00 

 
Τ.1.824,23 

 
2007 

 
2% 

 
3216/2009 
ΑΠΟΦ. 
ΑΝΤΙ∆ΗΜ. 

   Π.574,63 Π.287,31 Π.287,32    

         

 
4. 

 
ΒΡΥΩΝΗΣ  ∆. –
ΚΑΡΕΛΑΣ  Γ. & ΣΙΑ 
Ο.Ε. 

 
4 

 
Τ.1.087,68 

 
Τ.0,00 

 
Τ.1.087,68 

 
2006 

 
2% 

 
5315/09  
ΑΠΟΦ. 
ΑΝΤΙ∆ΗΜ. 

   Π.587,35 Π.293,67 Π. 293,68    

         

 
 

Έτσι  σας  υποβάλλουµε  για  έγκριση  τα  παραπάνω τέσσερα (4) πρακτικά. 
      

Η  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΚΟΥΤΣΟΥΛΗ  ∆ΗΜΗΤΡΑ 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ» 

 
 

Ολοκληρώνοντας την εισήγησή του ο κ. Αθανάσιος Ηλιόπουλος προτείνει στο Σώµα 
την αποδοχή των προτάσεων της εν λόγω Επιτροπής όπως αυτές έχουν διατυπωθεί 
στα παραπάνω πρακτικά των συνεδριάσεων της 18ης και της 24ης Ιουνίου 2009 αλλά 
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και της 1ης Ιουλίου 2009 καθώς αυτά πρέπει να εγκριθούν από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 6 του Ν. 1080/80.   
 
 

Τέλος λαµβάνοντας τον λόγο ο κ. Πρόεδρος καλεί το Σώµα να αποφασίσει σχετικά.       
 
 

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση, η οποία έχει ως εξής : 
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ :  Με βάσει τις αποφάσεις του περασµένου  Συµβουλίου εµείς θα λέγαµε οι 
φορολογικές υποθέσεις να χαριστούν, να τακτοποιηθούν και να µην πληρώσει κανένας 
δηµότης τίποτα, για να υπάρχει ισονοµία. Επειδή όµως δεν είχαν κάνει αντίστοιχες αιτήσεις οι 
δηµότες, προτείνω ό,τι αίτηση έχει κάνει κάθε δηµότης να δικαιωθεί στο σύνολό της.  
 
∆ΗΜΑΡΧ0Σ :  Λοιπόν, όχι, όχι, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Έχω τον λόγο κ. Πρόεδρε ;   
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ :  Ναι,  ναι,  ναι,  κύριε ∆ήµαρχε. 
 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ :  Κύριε συνάδελφε είναι αλήθεια ότι δεν έχετε συνηθίσει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
σε τέτοιες προτάσεις. ∆εν ξέρω από πού απορρέει αυτό. Νοµίζω ότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
την απόφαση την οποίαν έλαβε και αφορούσε κεντρικό κατάστηµα στο Ασπρόχωµα και στην 
Φαρών, την έλαβε µετά λόγου γνώσεως,  µε το χέρι στην καρδιά, και µε συνείδηση αυτών των 
οποίων ψήφιζε.  Σας παρακαλώ πάρα πολύ, εάν κατατεθεί µία τέτοια πρόταση µπορεί να 
χτυπήσει καλά στ’ αυτιά κάποιων, αλλά στην δική µου συνείδηση, κατάστηµα το οποίον δεν 
έχει τραπεζοκαθίσµατα, αφού δεν µπορεί να πάρει άδεια για να πουλάει καφέ, παρά µόνο 
τέτοια άδεια παίρνει µε τραπεζοκαθίσµατα, έπρεπε να δώσουµε µία λύση. Εντάξει;   
∆εν σερβίρεται καφές.  Σας παρακαλώ να το υπερβείτε κύριε Κοσµόπουλε αυτό, στα πλαίσια 
της δίκαιης συµπεριφοράς που έχετε, και της αντικειµενικής, και σας χαρακτηρίζει.  ∆εν 
σερβίρεται κύριε Κοσµόπουλε εκεί πέρα, ποτέ κάτι. Μην επανέλθοµε. Και µην κάνεις µία 
πρόταση η οποία δεν βοηθάει.  Εσύ πάντα βοηθάς. Μην κάνεις µία πρόταση που δεν βοηθάει.  
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ :  Επειδή έχω στηρίξει η ∆ηµοτική Αρχή … 
 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ :  ∆εν είναι δικός µου φίλος. ∆εν είναι δικός µου φίλος.  
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ : ∆εν ξέρω. ∆εν µε ενδιαφέρουν αυτά.  Τίνος είναι φίλος και τίνος δεν είναι. 
∆εν µε ενδιαφέρουν. ∆εν µε ενδιαφέρουν. Η ισονοµία …… 
 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ :  Κύριε Κοσµόπουλε, δεν µπορεί να πάρει άδεια να πουλάει καφέ χωρίς 
τραπεζοκαθίσµατα.  
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ :  Ας µην έχει τραπεζοκαθίσµατα. 
 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ :  ∆εν έχει.  
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ :  Έχει.  Μας προσβάλετε την οπτική µας.  Μας προσβάλετε βάναυσα. 
 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ :  Λοιπόν, πάµε µαζί να παραγγείλοµε τότε, να µας το σερβίρουν, µε ποτήρι κ.λ.π. 
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ :  Κάνετε λάθος. ∆εν είναι µόνο το σερβίρισµα, το 2% επιβάλλεται και στο 
σελφ-σέρβις.  Τί λέτε;  Έλεος. Τόσα καταστήµατα, σουβλάκια πουλάνε εδώ πέρα, µε ένα 
κάθισµα, µε ένα κάθισµα µέσα και πληρώνουν 2%.  Με ένα κάθισµα. 
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∆ΗΜΑΡΧΟΣ :  Και στο κατάστηµα το οποίο είναι στην Φαρών που δεν έχει,  είχαµε την ίδια 
πολιτική και την ίδια τακτική. 
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ :  ∆εν είναι τα ίδια.  Λοιπόν.  Για να τελειώσουµε, η δικιά µας πρόταση είναι 
ό,τι αίτηµα είχαν κάνει οι δηµότες να ικανοποιηθεί στο σύνολό του.  
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ. :  Όλα; 
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ :  Ό,τι έχουν. Τα αιτήµατά τους, δεν αναφέρει, κανένας απ’ αυτούς δεν έχει 
ζητήσει να µην πληρώσει το 2%.  Όλοι είχαν ζητήσει µείωση του προστίµου. Και κανένας δεν 
είχε ζητήσει να µην πληρώσει το 2%. Λοιπόν. Η πρότασή µας είναι και σαφέστατα να 
καταγραφεί να σβήσουµε όλα τα πρόστιµα. 
 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ : Λοιπόν, θέλω να σας πω το εξής :  Η Φορολογική Επιτροπή είναι ένα 
γνωµοδοτικό όργανο. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο είναι ένα αποφασιστικό όργανο. Υπάρχουν 
περιπτώσεις γενικού χαρακτήρα και περιπτώσεις µε ιδιαιτερότητες. Και πάντως οι αποφάσεις 
µας εδώ δεν είναι τελεσίδικες. Σας παρακαλώ, όποιος πιστεύει ότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
χαρίστηκε. ∆εν είχε αντικειµενική συµπεριφορά. Έχει µία συµπεριφορά η οποία δεν στηρίζεται 
στον γενικό κανόνα και στον νόµο, σας παρακαλώ πάρα πολύ – για να µην εξαναγκαστώ να το 
θέσω εγώ, διότι αυτό θα είναι µία αντιφατικότητα πλέον – να προσφύγετε στην Περιφέρεια και 
στην Επιτροπή του άρθρου 152. Εγώ δεσµεύοµαι σ’ αυτήν την αίθουσα ότι δεν θα γίνει 
προσφυγή στην απόφαση της Περιφέρειας ή του 152.  Ό,τι πούνε. ∆εν είµαστε εδώ, δεν 
δεχόµαστε την ρετσινιά ότι χωρίζουµε τους επαγγελµατίες σε ηµέτερους και αντιπάλους. Σας 
παρακαλώ να κάνετε την προσφυγή. Και ό,τι δώσει η προσφυγή. Επειδή την έχετε ξανακάνει, 
έχετε ξανακάνει για ήσσονος σηµασίας θέµατα προσφυγές κατά αποφάσεων του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου. Κάντε την.   Και ακούστε. Ό,τι πει η Περιφέρεια κύριε. 
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ : … Περιφέρεια … 
 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ : Λοιπόν, σας παρακαλώ. Ακούστε. Ακούστε. Όχι, όχι. Θα κάνετε στην Περιφέρεια, 
στην Επιτροπή του 152, εµείς δεν θα παλέψοµε. 
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ :  … εµείς πολιτικά κύριε ∆ήµαρχε το συζητάµε δεν είµαστε …  
 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ :  Όχι πολιτικά, ηθικά να το συζητήσοµε.  
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ :  … δικαστικό αγώνα … 
 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ : Ηθικά. Άκουσε κύριε Κοσµόπουλε. Ακούστε. Είναι ηθικό το θέµα το οποίο βάζετε.  
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ :  Ωραία. Εσείς έχετε την άποψή σας … 
 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ :  ∆εν είναι πολιτικό, είναι ηθικό.  
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ :  Εσείς έχετε την άποψή σας και εγώ έχω την δικιά µου. 
 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ : Όχι, όχι, µια στιγµή. Είναι ηθικό.  
∆εν έχουµε εµείς φίλους και αντιπάλους για να µας λέτε αφού χαρίζετε στους µεν, χαρίστε τα 
σε όλους. Λοιπόν, ιδού η Ρόδος, σας παρακαλώ να κάνετε προσφυγή. 
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ :  …….. (δεν ακούγεται)  
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∆ΗΜΑΡΧΟΣ : Εντάξει. Από εκεί και πέρα λοιπόν ας συνεδριάζει. Η Φορολογική Επιτροπή έχει 
πρόεδρο δικηγόρο, έχει …….. 
 
ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ : ……… (δεν ακούγεται) ……. και µάλιστα επειδή είµαι τεχνικός πιστεύω ότι 
έχω και µια πρακτική σκέψη … µία µιλάτε για ένα κράτος … και µετά λέτε πηγαίνετε στην 
Περιφέρεια …  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ :  Εντάξει.  Λοιπόν, κύριε Κοσµόπουλε δεν το ψηφίζετε, έτσι ;  
 
ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ : … µετά από ένα µήνα µας λέτε … 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ :  Παναγιώτη βοήθησέ µε λιγάκι. 
 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ : Λοιπόν, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Επειδή πράγµατι έχετε το ύφος εισαγγελέα, 
λέτε ελπίζω να βάλετε µυαλό. Περιµένετε να σας πω ακριβώς, περιµένετε.  
 
ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ : ……… (δεν ακούγεται) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ :  Παναγιώτη, ήρεµα.   
 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ : Ακούστε κύριε. Ή θα µας τρελάνετε και τέτοια πράγµατα. Σ’ αυτό το κράτος 
ζούµε µε τα προβλήµατα. Το κράτος έχει κάποιους θεσµούς και κάποιους κανόνες. ∆ηλαδή, σ’ 
αυτήν την αίθουσα βουλευόµαστε, κάτω από την σκέψη ενός συντεταγµένου κράτους που έχει 
ασφαλώς τα προβλήµατά του και τα προβλήµατα τα ξέρουµε όλοι και είναι µεγάλα. Αλλά µην 
µου πείτε ότι αν καταργήσοµε τους θεσµούς αυτό το κράτος θα πηγαίνει καλύτερα και θα 
διοικείται καλύτερα. Λοιπόν, πάνω απ’ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο υπάρχει το κράτος και ελέγχει. 
Αυτό γίνεται σε κάθε συντεταγµένη πολιτεία. Τους θεσµούς λοιπόν, δεν είναι δυνατόν ούτε να 
τους υπονοµεύοµε ούτε να τους αµφισβητούµε. Λοιπόν, σας είπα το εξής συγκεκριµένο. 
Επειδή για µένα το θέµα που θέσατε δεν είναι πολιτικό. Πολιτικό µπορεί να είναι, να έχει µία 
διάσταση µε ψήφους, δεν µε ενδιαφέρει. Είναι ηθικό. Μου λέτε ότι η δική µου ∆ηµοτική Αρχή 
σε κάποιους χαρίζεται, σε κάποιους επαγγελµατίες. Στους δικούς της, και από τους άλλους τα 
εισπράττει, δεσµεύει το Α.Φ.Μ., τους δηµιουργεί προβλήµατα, έ, ας έλθουν όλοι λοιπόν µε 
αιτήσεις εδώ πέρα να τους χαριστούν και αν δεν τους χαριστούµε να µας λέτε «στους φίλους 
σας γιατί τα χαρίσατε ;».  Αυτό είναι ηθικό το θέµα. Γι’ αυτό όχι µόνο σας προκαλώ, σας 
παρακαλώ, να απευθύνετε  στην υπερκείµενη αρχή, γιατί ενδεχοµένως να έχετε δίκιο. Αυτό 
είπα µόνο.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ :  Εντάξει, να δώσουµε ένα τέλος, να προχωρήσουµε. 
 
ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, αυτά τα θέµατα, µε συγχωρείς, αυτά τα θέµατα που 
συζητάµε είναι ενδιαφέροντα για την πορεία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τις τοποθετήσεις, 
για τις απόψεις που συζητάµε. Είναι ουσιαστικά θέµατα. Είπε λοιπόν ο κ. ∆ήµαρχος ότι εγώ 
είµαι εισαγγελέας. Επαναλαµβάνω λοιπόν ότι κάνει λάθος. Από κει και πέρα είναι θεσµός η 
Περιφέρεια αλλά πλέον δεν της έχουµε καµία εµπιστοσύνη µετά την απόφαση που …… και 
ρωτάµε κάτι το πάρα πολύ απλό. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ :  Λοιπόν, να δώσουµε ένα τέλος, σταµατήστε Παναγιώτη.  
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ. :  Είµαι µέλος στην Επιτροπή του 152, ορισµένος από την Τ.Ε.∆.Κ. 
Μεσσηνίας και είµαι εισηγητής στα θέµατα της Λακωνίας. ∆εν ψηφίζω σαφώς τα θέµατα της 
Μεσσηνίας. Ξέρετε από τί αποτελείται η Επιτροπή του 152 και τί κρίνει ;  ∆εν ξέρετε. Να σας 
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ενηµερώσω λοιπόν.  Κρίνει τις προσφυγές επί των αποφάσεων των ∆ηµοτικών Συµβουλίων, 
των ∆ηµαρχιακών Επιτροπών και των αποφάσεων του Γενικού Γραµµατέα, ο οποίος τις 
εξετάζει τις αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και των ∆ηµαρχιακών Επιτροπών σε πρώτο 
βαθµό.     
 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ :  Την σύνθεση πέστε. Ποιος είναι Πρόεδρος; 
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ. :  Από τί αποτελείται.  Από τον Πρόεδρο Εφετών του ∆ιοικητικού 
Εφετείου Τρίπολης. Ο άνθρωπος που λέτε ότι δεν του έχετε εµπιστοσύνη. Από δικηγόρο του 
Νοµικού Συµβουλίου του κράτους, η πλειοψηφία δηλαδή είναι νοµικοί και στη συνέχεια 
υπάρχει ο εκπρόσωπος της Τ.Ε.∆.Κ., της άλλης Τ.Ε.∆.Κ. για να υπάρχει αµεροληψία. Τα 
ζητήµατα που εξετάζουµε είναι νοµικά. Το αν η προσφυγή σας δεν έγινε δεκτή, δεν είναι ότι 
δεν έγινε δεκτή για πολιτικούς λόγους. Ουδεµία σχέση. Η Επιτροπή εξετάζει νοµικά ζητήµατα. 
Και βασανιζόµαστε και εγώ ξενυχτάω για να φτιάξω τις εισηγήσεις για τα θέµατα της Λακωνίας, 
και κατεβάζω νοµολογίες και νόµους για να είµαι σαν εισηγητής όσο γίνεται πιο αντικειµενικός 
και πιο δίκαιος. Εφαρµογή του νόµου κάνω. Αυτά που τα λέτε περί µη εµπιστοσύνης στην 
Περιφέρεια είναι λανθασµένα. Είναι θεσµοθετηµένο όργανο σε δεύτερο βαθµό και από εκεί και 
πέρα αν κάποιος δεν συµφωνεί και µε την απόφαση της Περιφέρειας,  µπορεί να πάει στο ΣτΕ.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ :  Εντάξει κύριε Ηλιόπουλε. Τέρµα. 
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ. :  Επειδή µε θίγει εµένα σαν µέλος της Επιτροπής. Γι’ αυτό.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ :  Εντάξει κύριε, µας ενηµερώσατε. 
 
ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ :  Μισό λεπτό. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ :  Παναγιώτη, µην κάνετε διάλογο τώρα. Μην κάνετε διάλογο. Χρονοτριβούµε 
τώρα για πράγµατα … 
 
ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ  :  Τί θα γίνει δηλαδή τώρα ;   … ο καθένας … 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ :  Όχι, όχι, όχι.  Κοίταξε, είπε ο άνθρωπος τί είναι η Επιτροπή του άρθρου 152.  
Έµ, τί άλλο ; 
 
ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ : … στην Περιφέρεια και είπαµε, καταστρατηγείται η συγκεκριµένη διάταξη 
του Κανονισµού του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,  … η Περιφέρεια ήξεις αφήξεις  … 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ :  Όχι η Επιτροπή του άρθρου 152.  
 
ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ : … και στο κάτω-κάτω της γραφής, το ερώτηµα είναι απλό. Αυτό που 
είπαµε και την προηγούµενη φορά. ∆ύο απλές κουβέντες. Όταν µία Φορολογική Επιτροπή που 
σέβεται τον εαυτό της και χαρίζει, δικαίως και καλά έκανε, 60.000 €, φροντίζει..,   
 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ :  Πόσες ;  
 
ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ :  60.000 € 
 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ :  Πότε ;    
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ : Τόσο είναι το ποσό που έγραφε µέσα. 
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∆ΗΜΑΡΧΟΣ :  Τί λέτε κύριε συνάδελφε.   
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ :  Έτσι, τί να κάνουµε … 
 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ :  Μήπως είναι στο ¼ ;    
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ :  … δεν είναι πενήντα εννιά ; 
 
ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ :  … Να το αλλάξουµε και αυτό;  
Φροντίζει την απόφασή της να την θεµελιώσει. Να γράψει ότι αυτό είναι ένα κατάστηµα, είναι 
έτσι, ελέγξαµε εκεί …, το ποσοστό του ενός είναι τόσο, το άλλο είναι τόσο, αυτό το οποίο … 
γιατί η άδεια ήταν υποχρεωτικό να βγει για να µπορεί ο άνθρωπος … να υπάρχει ένα σκεπτικό, 
όχι …… 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ :  Εντάξει.  Λοιπόν.  Η πλειοψηφία ναι,  η µειοψηφία όχι.   
 
 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει 
υπ’ όψη του την παραπάνω εισήγηση, τις αναφερόµενες σ’ αυτήν διατάξεις, τα 
αναφερόµενα σ’ αυτήν πρακτικά της εν λόγω Επιτροπής  καθώς και το γεγονός ότι οι 
παρόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι της πλειοψηφίας τάσσονται ΥΠΕΡ ενώ οι παρόντες 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι των δηµοτικών παρατάξεων «ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΟΛΗ ΖΩΗΣ» και 
«ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ» δηλώνουν ΛΕΥΚΗ ψήφο,  κατά  πλειοψηφία, 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 

Αποδέχεται τις προτάσεις «επί προσφυγών φορολογουµένων» της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ∆ΙΑΦΟΡΩΝ του ∆ήµου Καλαµάτας,   
όπως αυτές έχουν διατυπωθεί στα πρακτικά της 22ας της 23ης και της 24ης 

συνεδρίασής της που πραγµατοποιήθηκαν στις 18-6-2009, στις 24-6-2009 και στις 
1-7-2009 αντίστοιχα, και καταγράφονται στους σχετικούς πίνακες οι οποίοι 
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. Γουρδέας Ανδρέας  

 4. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 5. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

 6. Καµβυσίδης Ιωάννης 
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 7. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 8. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 9. Κουδούνης Αργύριος 

 10. Κουρκουτάς Γεώργιος  

 11. Λαγανάκος Γεώργιος  

 12. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 13. Μπασακίδης Νικόλαος  

 14. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 15. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 16. Σπίνος Γεώργιος  

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα,  5  Αυγούστου 2009 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 


