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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  17/2009 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  317/2009  

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 30ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Μετακινήσεις ∆ηµάρχου, Αντιδηµάρχων και ∆ηµοτικών Συµβούλων. 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος Καλαµάτας κ. ∆ηµήτριος Πολίτης αναφέρεται στις εκτός 
έδρας µετακινήσεις του ∆ηµάρχου Καλαµάτας κ. Παναγιώτη Νίκα, οι οποίες αναλυτικά έχουν 
ως εξής : 
 
1. Μετακίνηση  στην  Τρίπολη  την  Τρίτη  19  Μαΐου  2009 

 
Ο ∆ήµαρχος Καλαµάτας κ. Παναγιώτης Νίκας, την Τρίτη 19 Μαΐου 2009, µετέβη στην 
Τρίπολη, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, για υπηρεσιακούς λόγους. Η αυθηµερόν 
µετακίνησή του έγινε µε το υπ’ αριθ. ΚΗΙ 4171 επιβατικό αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του ∆ήµου 
Καλαµάτας και µε οδηγό τον κ. Πράττη Παναγιώτη. 
 
Επειδή την ίδια ηµέρα που µετέβη στην Τρίπολη, δηλαδή την Τρίτη 19 Μαΐου 2009, ο 
∆ήµαρχος Καλαµάτας επέστρεψε από την Αθήνα όπου είχε µεταβεί την προηγούµενη ηµέρα 
για υπηρεσιακούς λόγους και πήρε αποζηµίωση για την µετακίνησή του αυτή στην Αθήνα, δεν 
δικαιούται να λάβει αποζηµίωση για την εν λόγω µετακίνησή του στην Τρίπολη. 
 
 
2. Μετακίνηση  στην  Τρίπολη  την  Τετάρτη  27  Μαΐου  2009 

 
Ο ∆ήµαρχος Καλαµάτας κ. Παναγιώτης Νίκας, την Τετάρτη  27 Μαΐου 2009, µετέβη στην 
Τρίπολη, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, για υπηρεσιακούς λόγους. Η αυθηµερόν 
µετακίνησή του έγινε µε το υπ’ αριθ. ΚΗΙ 4171 επιβατικό αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του ∆ήµου 
Καλαµάτας και µε οδηγό τον κ. Πράττη Παναγιώτη. 
 
Επειδή την ίδια ηµέρα που µετέβη στην Τρίπολη, δηλαδή την Τετάρτη 27 Μαΐου 2009, ο 
∆ήµαρχος Καλαµάτας επέστρεψε από την Αθήνα όπου είχε µεταβεί την προηγούµενη ηµέρα 
για υπηρεσιακούς λόγους και πήρε αποζηµίωση για την µετακίνησή του αυτή στην Αθήνα, δεν 
δικαιούται να λάβει αποζηµίωση για την εν λόγω µετακίνησή του στην Τρίπολη. 
 
 
3. Μετακίνηση  στην  Αθήνα  την  Τρίτη  23  και την Τετάρτη  24  Ιουνίου  2009 

 
Ο ∆ήµαρχος Καλαµάτας κ. Παναγιώτης Νίκας, την Τρίτη 23 Ιουνίου 2009, µετέβη στην 
Αθήνα, όπου και παρέµεινε και την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2009, προκειµένου να 
επισκεφθεί το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας 
καθώς και την Ελληνική Εταιρεία αξιοποίησης και ανακύκλωσης, για υπηρεσιακούς λόγους. Η 
εν λόγω µετακίνησή του έγινε µε το υπ’ αριθ. ΚΗΙ 4171 επιβατικό αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του 
∆ήµου Καλαµάτας και µε οδηγό τον κ. Πράττη  Παναγιώτη. 

Έτσι η αποζηµίωση του κ. ∆ηµάρχου υπολογίζεται ως εξής : 

Εκτός έδρας αποζηµίωση : επειδή υπήρξε διανυκτέρευση εκτός έδρας, η αποζηµίωσή του, 
βάσει της υπ’ αριθ. 44/2006 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ανέρχεται στο ποσόν των 
29,35 Ευρώ για την Τρίτη κατά την οποία παρέµεινε στην Αθήνα, και 9,78 € για την Τετάρτη 
κατά την οποία επέστρεψε στην Καλαµάτα. 

Συνολική αποζηµίωση :     29,35 € + 9,78 €  =  39,13 €                                           
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Εποµένως η συνολική αποζηµίωση που πρέπει να καταβληθεί στον ∆ήµαρχο Καλαµάτας κ. 
Παναγιώτη Νίκα για την εν λόγω µετακίνησή του στην Αθήνα, ανέρχεται στο ποσόν των 
τριάντα εννέα Ευρώ και δέκα τριών λεπτών (39,13 €).  
 

 
4. Μετακίνηση  στην  Τρίπολη  την  Πέµπτη  25  Ιουνίου  2009 

 
Ο ∆ήµαρχος Καλαµάτας κ. Παναγιώτης Νίκας, την Πέµπτη 25 Ιουνίου 2009, µετέβη στην 
Τρίπολη, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, για υπηρεσιακούς λόγους. Η αυθηµερόν 
µετακίνησή του έγινε µε το υπ’ αριθ. ΚΗΙ 4171 επιβατικό αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του ∆ήµου 
Καλαµάτας και µε οδηγό τον κ. Πράττη Παναγιώτη. 

Έτσι η αποζηµίωση του κ. ∆ηµάρχου υπολογίζεται ως εξής : 

 
 
 

 

Εκτός έδρας αποζηµίωση : Ο κ. ∆ήµαρχος επέστρεψε στην Καλαµάτα την ίδια ηµέρα και 
επειδή δεν υπήρξε διανυκτέρευση εκτός έδρας, η αποζηµίωσή του, βάσει της υπ’ αριθ. 
44/2006 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ανέρχεται στο ποσόν των 9,78 Ευρώ.  
 
Συνολική αποζηµίωση :     9,78 €  

 

Εποµένως η συνολική αποζηµίωση που πρέπει να καταβληθεί στον ∆ήµαρχο Καλαµάτας κ. 
Παναγιώτη Νίκα για την εν λόγω µετακίνησή του στην Τρίπολη, ανέρχεται στο ποσόν των 
εννέα Ευρώ και εβδοµήντα οκτώ λεπτών (9,78 €).  
 
 
5. Μετακίνηση  στην  Αθήνα  την  Τετάρτη 1 και την Πέµπτη 2 Ιουλίου 2009 

 
Ο ∆ήµαρχος Καλαµάτας κ. Παναγιώτης Νίκας, την Τετάρτη 1 Ιουλίου 2009, µετέβη στην 
Αθήνα, όπου και παρέµεινε και την Πέµπτη 2 Ιουλίου 2009, προκειµένου να επισκεφθεί 
το Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. για υπηρεσιακούς λόγους. Η εν λόγω µετακίνησή του έγινε µε το υπ’ 
αριθ. ΚΗΙ 4171 επιβατικό αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του ∆ήµου Καλαµάτας και µε οδηγό τον κ. 
Πράττη  Παναγιώτη. 

Έτσι η αποζηµίωση του κ. ∆ηµάρχου υπολογίζεται ως εξής : 

Εκτός έδρας αποζηµίωση : επειδή υπήρξε διανυκτέρευση εκτός έδρας, η αποζηµίωσή του, 
βάσει της υπ’ αριθ. 44/2006 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ανέρχεται στο ποσόν των 
29,35 Ευρώ για την Τετάρτη κατά την οποία παρέµεινε στην Αθήνα, και 9,78 € για την 
Πέµπτη κατά την οποία επέστρεψε στην Καλαµάτα. 
 
Συνολική αποζηµίωση :     29,35 € + 9,78 €  =  39,13 €                                           
 

Εποµένως η συνολική αποζηµίωση που πρέπει να καταβληθεί στον ∆ήµαρχο Καλαµάτας κ. 
Παναγιώτη Νίκα για την εν λόγω µετακίνησή του στην Αθήνα, ανέρχεται στο ποσόν των 
τριάντα εννέα Ευρώ και δέκα τριών λεπτών (39,13 €).  
 
 
Κατόπιν τούτων, η αποζηµίωση που πρέπει να καταβληθεί στον ∆ήµαρχο 
Καλαµάτας κ. Παναγιώτη Νίκα, για τις τρεις (3) για τις οποίες δικαιούται 
αποζηµίωσης, από τις πέντε (5) παραπάνω αναφερόµενες εκτός έδρας µετακινήσεις 
του, ανέρχεται συνολικά στο ποσόν των ογδόντα οκτώ Ευρώ και τεσσάρων  λεπτών 
(88,04 €).  
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπ’ όψη του την 
παραπάνω εισήγηση, τις διατάξεις του Ν. 2685/1999 καθώς και αυτές του άρθρου 140 του 
Κ.∆.Κ. (Ν. 3463/2006), 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 

I. Εγκρίνει τις πέντε (5) εκτός έδρας µετακινήσεις του ∆ηµάρχου Καλαµάτας κ. 
Παναγιώτη Νίκα, όπως αυτές αναλυτικά καταχωρούνται στο ιστορικό της 
απόφασης αυτής. 

 
 

II. Εγκρίνει την κάλυψη της δαπάνης που απαιτείται για την αποζηµίωση του 
∆ηµάρχου Καλαµάτας κ. Παναγιώτη Νίκα, για τις τρεις (3) για τις οποίες 
δικαιούται αποζηµίωσης, από τις πέντε (5) παραπάνω αναφερόµενες εκτός 
έδρας µετακινήσεις του, σύµφωνα µε όσα αναλυτικά καταγράφονται στο 
ιστορικό της απόφασης αυτής. Η εν λόγω δαπάνη η οποία ανέρχεται στο 
ποσόν των ογδόντα οκτώ Ευρώ και τεσσάρων λεπτών (88,04 €), θα βαρύνει 
τον Κ.Α. 00.6125 εξόδων του δηµοτικού προϋπολογισµού, οικονοµικού έτους 
2009. 

 
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,  10  Αυγούστου 2009 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 


