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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  24/2009 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  396/2009  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 24η Σεπτεµβρίου 2009, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:30 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 24η/2009 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 18-9-2009 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 (αποχώρηση στην 
υπ’ αριθ. 401 απόφαση), 4)  Γιαννακούλας Γρηγόριος, 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 ∆ηµήτριος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 
393 απόφαση), 16) Μπάκας Ιωάννης  17) Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος Γεώργιος 
(αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 393 απόφαση), 19) Οικονοµάκου Μαρία (αποχώρηση στην υπ’ 
αριθ. 406 απόφαση), 20) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης ∆ηµήτριος, 22) Σπίνος 
Γεώργιος και 23) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 399 απόφαση).   
 
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος, 2) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 3) Ράλλης Γεώργιος και 4) Τσακαλάκου Σταυρούλα.   
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) 
Αντικαλάµου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 2) Λεϊκων κα Κάτσαρη – Τσαούση Παναγιώτα, 3) Μ. 
Μαντίνειας κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος, 4) Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης, 5) Σπερχογείας κ. 
Περρωτής Παναγιώτης, 6) Ασπροχώµατος κ. Σπανός Αντώνιος και 7) Βέργας κ. Χειλάς 
Ευάγγελος 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 5ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Ρύθµιση οφειλών σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 3801/4-9-2009. 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος Καλαµάτας κ. Πολίτης ∆ηµήτριος αναφέρεται στην υπ’ 
αριθ. πρωτ. 22332/22-9-2009 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών του ∆ήµου Καλαµάτας, η 
οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 

Θέµα : Ρύθµιση οφειλών σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 63 του Νόµου 3801/2009 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 3801/09 (ΦΕΚ 163/04-09-2009 τεύχος Α) 
επαναφέρονται σε ισχύ και εφαρµόζονται αναλόγως, από τη δηµοσίευση του νόµου και 
µέχρι 30/06/2010, ρυθµίσεις καταβολής οφειλών προς ∆ήµους, Κοινότητες και τα ΝΠ∆∆ 
αυτών που προβλέπονται από την παράγραφο 3 περιπτώσεις α’, β’, δ’, ε’, του άρθρου 12 
του Ν. 3074/2002 (ΦΕΚ 296 Α), την παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν. 3345/2005 (ΦΕΚ 138 Α’), 
και τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 26 του Ν. 3649/2008 (ΦΕΚ 39 Α),  µε την 
επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος. 

2. Με τις ανωτέρω διατάξεις ρυθµίζονται οι παλαιές οφειλές προς τους ΟΤΑ που 
προέρχονται από τη µη καταβολή του τέλους διαµονής παρεπιδηµούντων, του τέλους επί 
των ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων, φορολογικές διαφορές, 
οφειλές από δηµοτικά Τέλη, φόρους και εισφορές και πρόστιµα του ΚΟΚ καθώς και 
οφειλές από Τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων. 

3. Για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 63 του Ν. 3801/2009 απαιτείται απόφαση 
∆ηµοτικού Συµβουλίου η οποία θα πρέπει να ληφθεί εντός (2) µηνών από την έναρξη 
ισχύς του παρόντος νόµου, δηλαδή µέχρι 03/11/2009. 

Η απόφαση αυτή θα πρέπει να καθορίζει: 

− Την αποκλειστική προθεσµία υποβολής των δηλώσεων και των αιτήσεων προς 
υπαγωγή στη ρύθµιση, η οποία προθεσµία δεν µπορεί να υπερβαίνει τους δύο (2) 
µήνες από την έκδοση της απόφασης (αρ. 26 παράγραφος 2 περ. α του Ν 3649/08). 

− Τον αριθµό των µηνιαίων δόσεων, ο οποίος δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος των 
είκοσι τεσσάρων (24) και κάθε µια από τις οποίες δεν µπορεί να είναι µικρότερη των 
150 ευρώ (αρ. 26 παράγραφος 2 περ. β του Ν 3649/08). 

 

Ύστερα από τα παραπάνω εισηγούµεθα για έγκριση στο ∆.Σ  τα παρακάτω: 

1. Να ισχύσουν και να εφαρµοστούν ανάλογα οι ρυθµίσεις καταβολής οφειλών προς τους 
∆ήµους, κοινότητες και τα ΝΠ∆∆ αυτών όπως αυτές καθορίζονται στο αρθρ. 63 του Ν 
3801/09 (ΦΕΚ 163/04-09-2009). 

2. Η υποβολή των δηλώσεων και αιτήσεων για υπαγωγή στη ρύθµιση να λήγει στις 23 
Νοεµβρίου 2009. 

3. Ο αριθµός των µηνιαίων δόσεων δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος των είκοσι τεσσάρων(24), 
κάθε µια από τις οποίες δεν µπορεί να είναι µικρότερη των εκατόν πενήντα (150) ευρώ». 

    

         Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

               ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ                           ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ     
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Ακολουθεί διαλογική συζήτηση η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  

 
Γιατί τώρα; ∆εκαπέντε µέρες πριν τις εκλογές; 

 
Να το χρόνιο πρόβληµά µας. Οι επισφάλειες, για τις οποίες µιλήσαµε 
προηγουµένως. Από τη σύσταση του θεσµού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

γίνονται αυτές οι ρυθµίσεις εξαιτίας της άρνησης του επαγγελµατικού και εµπορικού κόσµου να 
καταβάλει αυτό το οποίο υποχρεούται και προς το ∆ήµο, τα δηµοτικά τέλη. Αυτή η ρύθµιση κ. 
Κοσµόπουλε δηµιουργεί τις επισφάλειες για τις οποίες µίλησες προηγουµένως, διότι περιµένει ο 
επαγγελµατίας να έρθει η ρύθµιση, πρώτον αυτό και δεύτερον, δηµιουργεί µείον για το ∆ήµο 
Καλαµάτας, αυτή η ρύθµιση, 700.000 ευρώ. Αυτό σηµαίνει για το ∆ήµο Καλαµάτας έλλειµµα 
700.000 ευρώ. Ασφαλώς δεν συµφωνεί η αυτοδιοίκηση µε αυτές τις ρυθµίσεις και σας 
βεβαιώνω ότι όλοι οι ∆ήµαρχοι, όλες οι ∆ηµοτικές Αρχές ανακουφίστηκαν, όταν έχοµε αυτό το 
πάγιο έσοδο σε αντικατάσταση των απωλειών και µπορούµε να προγραµµατίσοµε τη δουλειά 
µας. Μην νοµίζετε ότι χαιρόµαστε γι’ αυτά. ∆εν µπορεί να γίνει προγραµµατισµός, αυξάνονται 
οι επισφάλειες.    

 
Και έτσι, πάλι τα χρήµατα θα χαθούν. Το θέµα είναι άλλο. Ότι η 
αυτοδιοίκηση το µόνο που µπορεί να κάνει  είναι να πιέσει το κράτος ώστε 

να υπάρξει αντίστοιχη µε την φορολογική ενηµερότητα µία δηµοτική ενηµερότητα. Μόνο τότε 
τα πράγµατα θα µπουν σε µία σειρά και µόνο τότε θα µπορέσουµε να συζητάµε για είσπραξη 
εσόδων σοβαρών από αυτή τη διαδικασία και πια µόνο τότε δεν θα έχουµε δύο ταχύτητες 
συνδηµοτών. Αυτοί οι οποίοι είναι συνεπείς και αυτοί οι οποίοι είναι ασυνεπείς. Αυτό νοµίζω 
είναι το σηµαντικότερο που η αυτοδιοίκηση πρέπει να κάνει. 

 
Κρατείστε, 700.000 µείον για τον ισολογισµό του 2009. Αλλά θα πάρουµε τις 
αυξήσεις από την κατάσταση που έρχεται οπότε θα είµαστε εντάξει.  

 
Είµαστε επικριτικοί στο χρόνο που έρχεται. Τώρα, το γεγονός ότι µε τον τρόπο 
αυτό διευκολύνονται κάποιοι άνθρωποι, εντάξει.   

 
 
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος θέτει στο Σώµα για έγκριση την πρόταση της Υπηρεσίας όπως 
καταγράφεται παραπάνω.  
Οι παρόντες κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας δηµοτικοί σύµβουλοι τοποθετούνται ως εξής: 
ΥΠΕΡ τάσσονται οι παρόντες σύµβουλοι όλων των δηµοτικών παρατάξεων εκτός του κ. 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝ., ο οποίος τάσσεται ΚΑΤΑ.   
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του την παραπάνω εισήγηση καθώς επίσης και το αποτέλεσµα της παραπάνω ψηφοφορίας, 
κατά πλειοψηφία,  
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 
Ι.  Να ισχύσουν και να εφαρµοστούν ανάλογα οι ρυθµίσεις καταβολής οφειλών 

προς τους ∆ήµους, κοινότητες και τα ΝΠ∆∆ αυτών όπως αυτές καθορίζονται στο 
άρθρο 63 του Ν. 3801/09 (ΦΕΚ 163/04-09-2009).  

 
ΙΙ.  Η υποβολή των δηλώσεων και αιτήσεων για υπαγωγή στη ρύθµιση να λήγει στις 

23 Νοεµβρίου 2009.  

ΑΛΕΥΡΑΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΑΛΕΥΡΑΣ:  
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ΙΙΙ. Ο αριθµός των µηνιαίων δόσεων δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος των είκοσι 

τεσσάρων (24) και κάθε µία από τις οποίες δεν µπορεί να είναι µικρότερη των 
εκατόν πενήντα (150) ευρώ.   

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. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

 7. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 8. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 9. Κοσµόπουλος Βασίλειος  

 10. Κουδούνης Αργύριος 

 11. Κουρκουτάς Γεώργιος  

 12. Λαγανάκος Γεώργιος  

 13. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 14. Μπάκας Ιωάννης 

 15. Μπασακίδης Νικόλαος  

 16. Οικονοµάκου Μαρία  

 17. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 18. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 19. Σπίνος Γεώργιος  

 20. Τσερώνης Κων/νος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 14 Οκτωβρίου 2009 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

                                                      


