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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  24/2009 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  407/2009  

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 17ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Ανάκληση µέρους της υπ΄ αριθµ. 269/2009 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας. 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος κ. Πολίτης λέει τα εξής: 

 
Μετά  από την αλληλογραφία του ∆ήµου Καλαµάτας µε το Υπουργείο Εσωτερικών 
εισηγούµεθα όπως ανακληθεί η µε αριθµό 269/2009 απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου, ως προς το µέρος ΙΙ του αποφασιστικού της, προκειµένου να αναπεµφθεί στην 
Επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών.  
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Τι αφορά αυτή; 
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Τι αφορά;  

 
Την περίπτωση του ζαχαροπλαστείου και σύµφωνα µε έγγραφο του Υπουργείου 
Εσωτερικών µας κάνει γνωστό ότι υπάγεται στην κατηγορία των καταστηµάτων 

που υπάγεται στο τέλος του 2% … 
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Πέστα αναλυτικά. Αναλυτικά γιατί εγώ δεν το θυµάµαι καλά. Αναλυτικά. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Είναι µέσα στο φάκελο η απόφαση Παναγιώτη. 
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Να γραφτεί στα πρακτικά Πρόεδρε.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πέστο κ. Πολίτη.  
 
ΠΟΛΙΤΗΣ: ∆εν άκουσα. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τι αφορά η απόφαση. Όχι όλη, έτσι την κεντρική ιδέα. 

 
Σας λέω:  
¨Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού µας εγγράφου σας γνωρίζουµε ότι η 

περίπτωση του ζαχαροπλαστείου που αναφέρεται ανήκει κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 20 του 
νόµου 2539/97 στην κατηγορία των καταστηµάτων που υπόκεινται στο τέλος 2% επί των 
ακαθαρίστων εσόδων τους. Με την πρόβλεψη της παρ. 2 του άρθρου 23 του Ν. 3756/2009 
από 1/9/2009 το ανωτέρω τέλος ορίστηκε σε ποσοστό 0,5%, Ως εκ τούτου η έκδοση της υπ΄ 
αριθµ. 269/2009 απόφασή σας δεν είναι σύννοµη.¨   
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Άρα λοιπόν για να καταλάβω …. 
 
ΠΟΛΙΤΗΣ: Να συνεχίσω;  
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι να συνεχίσετε. 

 
¨Κατά γενική αρχή του διοικητικού δικαίου εξάλλου η διοίκηση έχει καταρχήν 
διακριτική ευχέρεια να ανακαλέσει τις πράξεις της, ωστόσο για λόγους διασφάλισης 

της νοµιµότητας θεωρούµε επιβεβληµένη την ανάκληση της ανωτέρω απόφασής σας σε 
εύλογο χρόνο και την αναποµπή της υπόθεσης  σε Επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών 
προς διατύπωση νέας γνώµης καθόσον η σχετική απόφαση ελήφθη προφανώς λόγο 

ΠΟΛΙΤΗΣ:  

ΠΟΛΙΤΗΣ:  

ΠΟΛΙΤΗΣ:  

ΠΟΛΙΤΗΣ:  
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εσφαλµένης νοµικής αντίληψης για τη συνδροµή των προϋποθέσεων υπό της οποίας είναι 
καταβλητέο το εν λόγω τέλος.¨    
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Την ανακαλούµε την απόφασή µας.  

 
Ναι ανακαλείται η απόφαση, δεν λέω όχι.  
Πρώτον, µέσα στο φάκελο της µειοψηφίας υπήρχε µόνο η εισήγηση του κ. 

Πολίτη, δεν υπήρχε το έγγραφο της αλληλογραφίας. Λάθος.  
 
Φωνή: Όχι ¨λάθος¨, µόνο λάθος; 

 
Εγώ λέω λάθος, παράλειψη µεγάλη. Το ζήτησα το έγγραφο από τον κ. 
Πολίτη πριν από λίγο. Μου είπε θα µου το δώσει κάποια στιγµή. Θεωρώ ότι 

ήτανε λάθος.  
∆εύτερον, αποδεικνύεται ποιος είχε δίκιο και ποιος είχε άδικο την περασµένη φορά.  
Προφανέστατα, για να θυµίσουµε εδώ, αφορά ένα συγκεκριµένο ζαχαροπλαστείο του κ. 
Αθανασίου στ΄ Ασπρόχωµα όπου µε βάση την απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου είχε 
αφαιρεθεί ένα ποσό, χρέος του προς το ∆ήµο Καλαµάτας, αξίας 60.000 €.  

 
Καταρχάς εγώ είµαι µεταξύ ……. (δεν ακούγεται) να κάνω µοµφή στον 
Πρόεδρο γιατί αυτό το βασικό έγγραφο δεν υπήρχε στο φάκελο. Όταν 

ελήφθη αυτή η απόφαση, και επειδή εδώ πέρα όλοι γνωριζόµαστε και όλοι ξέρουµε τι γίνεται, 
υπήρξε κύριο άρθρο σε τοπική εφηµερίδα. Και πιστεύετε εσείς ότι εδώ πέρα τρώµε 
κουτόχορτο;  ∆εν υπήρχε το έγγραφο µέσα του Υπουργείου Εσωτερικών εσκεµµένα. ∆εν 
είµαστε εδώ πέρα αφελείς. Αν κάποιοι νοµίζετε ότι είµαστε αφελείς κάνετε πολύ µεγάλο λάθος. 
Άρα λοιπόν κ. Πρόεδρε και κ. Γραµµατέα, έχετε σηµαντικότατη ευθύνη, παίζετε παιχνίδια 
πολιτικά και εγώ σ΄ αυτή τη λογική δεν θέλω να µπω.  

 
Ποτέ πολιτικά παιχνίδια. ∆εν µπορώ να τις παρακολουθήσω όλες τις εισηγήσεις. 
Όταν εγώ δω την εισήγηση µέσα … 

 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Είστε υποχρεωµένοι κ. Πρόεδρε … 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Η εισήγηση γίνεται µε ευθύνη του εισηγητή, µε ευθύνη του εισηγητή.  
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Την εποπτεία βάση του Κανονισµού την έχετε εσείς.       
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ναι, όταν δω εγώ την εισήγηση που την υπογράφει ο εισηγητής … 
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:Όχι…  Η εισήγηση τι έλεγε; ¨Ανάκληση …  

  
Ανάκληση της τάδε απόφασης. Η απόφαση και η εισήγηση. Που να το ξέρω εγώ 
τι υπάρχει µέσα, ένα ένα τα χαρτιά; Τι λες Παναγιώτη; Όχι να τα λες µε το 

όνοµά τους. Να τα λέµε µε το όνοµά τους.  
 
 Πρόεδρε µε αυτά που λες ενισχύεις ακόµα τη θέση µου, ότι ο κ. 
Πολίτης έκρυψε το έγγραφο. 

 
 Κοίταξε, ο εισηγητής έχει την εισήγηση και την απόφαση. Από εκεί και πέρα 
είναι εντάξει, τα βασικά έγγραφα. 

 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Ποια είναι βασικά έγγραφα;    

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τα βασικά έγγραφα, η εισήγηση και η απόφαση.  

 
Με συγχωρείτε, όταν έρχεται το έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών 
και ζητά να γίνει η ανάκληση και αυτό το έγγραφο δεν υπάρχει µέσα 

στο φάκελο, ξέρετε τι σηµαίνει;  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τι σηµαίνει; Τι σηµαίνει; 
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Ότι απεκρύβη το έγγραφο, εσκεµµένα.   

 
Εγώ πρέπει να γίνω αγροφύλακας, τι έχει παραλάβει ο καθένας, από τα 
Υπουργεία;  

 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Εσείς κ. Πρόεδρε  …. 

 
Πρέπει να πηγαίνω δηλαδή σ΄ ένα έναν εισηγητή, τι έχει παραλάβει από το 
Υπουργείο;  

Όχι δεν είναι έτσι όπως το λες. ∆εν είναι έτσι. 
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Εσείς κ. Πρόεδρε πρέπει να φροντίζετε … 

 
Φροντίζω, έχει την εισήγηση και την απόφαση, που να ξέρω την αλληλογραφία 
που έχει κάνει; 

 
 Σας άκουσα. Πρέπει να φροντίζετε και εσείς και ο Γραµµατέας για την 
σωστή συµπλήρωση των θεµάτων.  

Τώρα κ. Πολίτη σε εσάς. Είχατε το έγγραφο, το κρύψατε, το κρύψατε εσκεµµένα, και είσαστε 
πολιτικά υπεύθυνος και καταδικαστέος. Πως τολµάτε να κρύβετε τέτοιο έγγραφο από το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο;   
 
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: ∆εν το έκρυψε, µην ανησυχείς. 
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Πως τολµάτε; ∆εν υπάρχει εδώ πέρα καθόλου αρχές πουθενά; … 
 
ΠΟΛΙΤΗΣ: Κύριε Ηλιόπουλε υπήρχε η εισήγηση. 

 
Ποια εισήγηση, το χαρτί που ήρθε από το Υπουργείο το είχες µέσα στο 
φάκελο; 

 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Η εισήγηση και η απόφαση. 
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: ∆εν ντρεπόµαστε, δεν ντρεπόµαστε. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ησυχία. Κύριε ∆ήµαρχε. 
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Ντροπή ….  Ντροπή. 

 
 Ναι. Κύριε Ηλιόπουλε, για καθίστε.  Κράτα λίγο το ¨ντροπή¨ και το επιφώνηµα, 
να το πεις όταν µιλήσω εγώ αυτό.  

 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  ….. έλειπε το έγγραφο. 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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Όχι, όχι, εγώ θα µπω στην ουσία και στο έγγραφο. 
Εγώ περίµενα να συγχαρείτε τη ∆ηµοτική Αρχή σήµερα, διότι αυτά τα οποία 

αποφασίζετε είναι σε συνέχεια της προηγούµενης απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Σας 
είχα πει κάποια πράγµατα τότε, δέστε τα στα πρακτικά. Το συγκεκριµένο ζαχαροπλαστείο για 
πρώτη φορά καλείται να πληρώσει. Υπήρχε ένα σοβαρότατο πρόβληµα, της αδειοδότησης για 
πώληση καφέ και τραπεζοκαθισµάτων. Εµείς κρίναµε, παρότι ο νόµος προέβλεπε άλλα, 
προσέξτε αγαπητοί συνάδελφοι, ότι δεν έχει τραπεζοκαθίσµατα δεν σερβίρει δεν έπρεπε να 
πληρώσει. Προσέξτε.  
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  Του κ. Κλείδωνα ………… (δεν ακούγεται)  

 
Επειδή όµως… Σας λέγω για πρώτη φορά, γιατί δεν έχει ξαναπληρώσει, δεν 
πλήρωνε και τώρα αλλάξαν ή πλήρωνε και τώρα αλλάξαν τα πράγµατα.   

Επειδή  υπήρχε µία υποψία, ¨βρε παιδί µου µήπως δεν σκεφτόµαστε καλά;¨, στείλαµε ένα 
γράµµα …     
Αν θέλετε να γελάτε να µην σας πω, να γελάει ο ένας µε τον άλλο να γελάµε.   

 
∆ήµαρχε … (δεν ακούγεται)  
 

Πριν από 9 µήνες λοιπόν…   
Μη µου λέτε διότι εγώ έχω να πω πολλά περισσότερα…  

Ακούστε, ακούστε. Αν θέλετε να κραυγάζοµε, να κραυγάζοµε.  
Πριν 9 µήνες δέκα µήνες έστειλα ένα έγγραφο στο Υπουργείο των Οικονοµικών, στον κ. Κιντή, 
στον Γενικό ∆ιευθυντή των Οικονοµικών Θεµάτων  της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που έλεγε 
αυτό το γράµµα, διότι δεν είναι εάν έγγραφο που λέτε στο Πολίτη, είναι 50, είναι 50 σελίδες. 
∆εν είναι ένα και δύο … 
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: … (δεν ακούγεται) 

 
Ότι θέλετε να τα πάρετε αγαπητέ συνάδελφε. Από τις 50 σελίδες ζητήστε του 
ότι θέλετε να σας δώσει.  

 
Φωνή: … (δεν ακούγεται) 
 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Αφήστε µε να µιλήσω σας παρακαλώ. Να µην µιλήσω; Να µην µιλήσω;  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν κάνετε διάλογο, µην διακόπτετε.  
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: … (δεν ακούγεται) 

 
Πριν από ένα χρόνο 10 µήνες έφυγε αυτό το γράµµα µε επίσηµο πρωτόκολλο 
του ∆ήµου.  

Κύριε ∆ιευθυντά, έχοµε επί της ουσίας αυτό, δεν έχει. Να πληρώσει; Τι λέτε;    
Απάντηση µετά από 10 µήνες ενώ είχε προηγηθεί η απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η 
έτσι κι  αλλιώς λανθασµένη, διότι λανθασµένη ήταν η εισήγηση της Φορολογικής Επιτροπής 
που µίλαγε για 50.000 € ενώ το αντικείµενο είναι περί τις 17.000 €.  Ακούστε, δεν ήταν 50.000 
€ ως η εισήγηση της Φορολογικής Επιτροπής ήταν 16.000 – 17.000 €. Έχει ουσία αυτό.   
Επειδή πήραµε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, εγώ δεσµεύτηκα για όλα αυτά στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο, είναι καταγεγραµµένα στα πρακτικά, και επειδή το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
δεν είναι κολυµβήθρα του Συλωάµ να νοµοθετεί και να ρυθµίζει τα πάντα και αυτό το λέω 
διότι υπάρχουν αποφάσεις, θα τα πούµε, από το παρελθόν, φεύγει δεύτερο γράµµα όπως 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  
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δεσµεύτηκα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. ∆ιότι είπα τότε στον κ. Κοσµόπουλο ¨Ενδεχοµένως κ. 
Κοσµόπουλε να κάνουµε λάθος…¨, είναι καταγεγραµµένο στα πρακτικά, ¨….θα το βρούµε το 
σωστό και το δίκαιο¨. Φεύγει δεύτερη επιστολή προς τον κ. Κιντή, µε όχληση να µας 
απαντήσει αµέσως όχι µετά από ένα χρόνο: Κύριε Γενικέ ∆ιευθυντά,  το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
πήρε απόφαση για το συγκεκριµένο θέµα. Τι λέτε; Τι γίνετε; Τι κάνοµε στη συγκεκριµένη 
περίπτωση;  Και ήρθε ύστερα από πίεση δεύτερη απάντηση από τον Γενικό ∆ιευθυντή 
Οικονοµικών ΟΤΑ όπου έκανε συγκεκριµένη εισήγηση για το συγκεκριµένο θέµα, ότι δηλαδή 
πρέπει η συγκεκριµένη επιχείρηση να πληρώσει. Βεβαίως έχοµε και τη διαδικασία των 
ρυθµίσεων τώρα όπου µπορούν κάποια πράγµατα να εξελιχθούν και για την επιχείρηση µε τον 
καλλίτερο δυνατό τρόπο.  
Συµπέρασµα:  Η ∆ηµοτική Αρχή µε εξαιρετική ευαισθησία προς τον επιχειρηµατικό κόσµο 
προσπάθησε να λύσει ένα θέµα επί της ουσίας µε νόµιµο τρόπο, µε πρωτόκολλα του ∆ήµου 
επίσηµα, απευθύνθηκε στις υπερκείµενες αρχές, οικονοµικές και νοµικές, και ζήτησε 
κατεύθυνση και όταν έλαβε την κατεύθυνση, όπως σας υποσχεθήκαµε στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο, παρακαλώ πάρτε τα πρακτικά του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ενεργούµε κατά τον 
δίκαιο, τον ισότιµο τον τρόπο τον οποίο πρέπει ώστε να εκπροσωπούµε όλους τους πολίτες µε 
τον τρόπο τον οποίο πρέπει. Σας παρακαλώ πάρα πολύ επειδή όλα αυτά τα είπα στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο και στην προηγούµενη συνεδρίαση. Είχαµε µια ένταση, µιλάγαµε τότε για 50, είναι 
16 και σας είπα περιµένω ένα … 
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Ποιος φταίει κ. ∆ήµαρχε γι΄ αυτό;  

 
Ακούστε.   …όταν θα έχω από τις υπερκείµενες αρχές την κατεύθυνση, θα γίνει  
στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο αυτό που πρέπει.  

Εποµένως ύστερα απ΄ όλα αυτά  αγαπητοί συνάδελφοι, έπαινος ή ψόγος ταιριάζει στη 
∆ηµοτική Αρχή; Αυτό να µου πείτε σας παρακαλώ πολύ. Έπαινος ή ψόγος ταιριάζει; Από τις 50 
σελίδες εγγράφων, αποφάσεων κ.λ.π., να πάτε να πάρετε ότι θέλετε. Πάρτε τον φάκελο τον 
ογκώδη τον οποίο έχει σχηµατιστεί  και διαλέξτε ότι θέλετε.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστώ κ. ∆ήµαρχε.       

 
Καταρχάς αυτή η γενναιοδωρία του ∆ηµάρχου να βγαίνει και από πάνω 
πρέπει πια να σταµατήσει.  ∆εν είπαµε εµείς 50.000, οι υπηρεσίες µας τα 

είπανε.   800.000 … 
 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Ήταν λάθος. 
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Με συγχωρείτε κ. ∆ήµαρχε,  
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Ζητήσαµε να ….. µε λεπτοµέρειες ….. (δεν ακούγεται)  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κοιτάξτε, µη γυρίζετε στο παρελθόν παιδιά, πάει τελείωσε.  

 
2.300 το συνολικό, 800 στ΄ Ασπρόχωµα. Απλή αριθµητική 2Χ8=16 το 
χρόνο. Άρα λοιπόν 2 χρόνια 32 και το 0,5 που έγινε τώρα… Άρα εµείς τα 

στοιχεία που µας δίνετε εσείς … Αλλά αν κ. ∆ήµαρχε κάνατε αυτή την αλληλογραφία, ο κ. 
Κλείδωνας το κρατούσε 2 ½ χρόνια αυτό το χαρτί, 2 ½ θέλατε να κάνετε αυτή την 
αλληλογραφία; Και αν τελικά κάνατε αυτά τα οποία λέτε, γιατί αυτά δεν ήταν µέσα στο 
φάκελο; Να δούµε και εµείς τις πράξεις σας. Άλλωστε µας έχετε αποκλείσει από τα 
πρωτόκολλα, δεν µπορούµε να πάµε ζητήσουµε τίποτα, πρέπει να σας πάρουν τηλέφωνο.   
Τέλειωσε τελικά αυτή η ιστορία. Ποια χαρτιά να δούµε; Λέτε ¨Πηγαίνετε να δείτε¨. Που, θα 
µυριστώ τα νύχια µου ότι εσείς έχετε κάνει χαρτί και ζητάτε από το Γενικό ∆ιευθυντή αυτό το 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  
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πράγµα; Έπρεπε να είναι µέσα στο φάκελο. Και οι δικές σας ενέργειες και οι απαντήσεις 
βέβαια.  Και κ. Πολίτη θα µείνει στίγµα αυτό σε εσάς.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Έλα Παναγιώτη, τελείωσε.  

 
Κύριε Πρόεδρε εγώ θέλω αυτό το πράγµα, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να 
έχει αρχές. ∆εν κρύβουµε τα έγγραφα που δεν µα  συµφέρουνε και 

βγάζουµε αυτά που µας συµφέρουνε.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Έχει, έχει, αρχές. 

 
Και θέλω να παρακαλέσω για τελευταία φορά, αν υπάρχει αλληλογραφία 
του ∆ηµάρχου δεν το ξέρω, να υπάρχει µέσα ή πέστε µας σε ένα χαρτί 

¨Υπάρχει αυτή η αλληλογραφία, ζητήστε τη¨. ∆εν θα ξέρω αν υπάρχει αλληλογραφία. Μου 
λέει ο κ. ∆ήµαρχος … ∆εν λέω ότι δεν τον πιστεύω, αλίµονο, αλλά πως θα το µάθω.     
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ανακαλούµε την απόφασή µας.  Έτσι;    

 
Ναι, δυο λεπτά. Εµείς αν την περασµένη φορά φωνάξαµε και λίγο 
παραπάνω ήταν για την επιπόλαιο τρόπο τον οποίο η ∆ηµοτική Αρχή, 

κυρίως η Φορολογική Αρχή, πρωτίστως, και µετά η ∆ηµοτική Αρχή αντιµετώπισε το θέµα. 
Εµείς είχαµε αποκαλύψει ότι υπάρχει ενιαίο ΑΦΜ. Είχαµε πει σε εκείνη τη συνεδρίαση ¨Τα 
έχετε ελέγξει; Τα έχετε διαχωρίσει;  Άλλο το ένα άλλο το άλλο. Είναι το ίδιο ΑΦΜ.¨ Και οι 
απαντήσεις που παίρναµε ήταν ¨∆εν τα ελέγχω εγώ. Εγώ είµαι Πρόεδρος της Φορολογικής, 
δεν ξέρω, δεν ψάχνω.¨  Έτσι;  
Τέλος πάντων, ανακαλείται … 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ανακαλούµε, οµόφωνα. 

 
Κύριε  Κοσµόπουλε, στην εντιµότητά σας, σας παρακαλώ πολύ, εντάξει 
υπερβολή είναι αυτό η …., θυµόσαστε στην προηγούµενη συνεδρίαση που είπα 

υπάρχει αυτή η αλληλογραφία µε το Υπουργείο των Εσωτερικών και όταν αποδειχθεί κάτι 
αντίθετο θα ’ρθει το θέµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο;  Παρακαλώ, αν δεν το θυµόσαστε δέστε 
τα πρακτικά. 
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι δεν το θυµάµαι …  
 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ∆έστε τα πρακτικά.  

 
… αλλά θυµάµαι ότι είπατε ότι αν απορριφθεί από την Περιφέρεια θα 
κάνουµε ότι θα πει η Περιφέρεια. Αυτό το θυµάµαι.  

 
Ποια Περιφέρεια; Περίµενα, 10 µήνες είχε να µου απαντήσει το Υπουργείο 
Εσωτερικών. 10 µήνες … 

 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: ∆εν είπατε …… είπατε ….. (δεν ακούγεται)      

 
Λοιπόν κ. Πολίτη δώστε όλα τα έγγραφα, είναι 50 σελίδες. Αν δε σας πω για την 
ηµερήσια διάταξη όλα τα έγγραφα, είναι ένα κοντέινερ, τα έγγραφα όλα. Λοιπόν 

από το φάκελο ότι θέλουν να το δουν οι συνάδελφοι. ∆εν έχουµε να κρύψουµε τίποτα.  
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: ∆ήµαρχε δεν µας καλύπτει αυτό.  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Έλα Παναγιώτη.   

 
Με συγχωρείς, για να λήξουµε ένα θέµα. Αν υπάρχουν έγγραφα για κάθε 
θέµα που είναι σχετικά, ας αναφέρεται µέσα σ΄ ένα χαρτάκι αν θέλουµε 

….. ∆εν λέµε να τα φέρεις εδώ πέρα. 
 
Παναγιώτη µου επειδή η εισήγηση παραπέµπει ευθέως σε έγγραφα του 
Υπουργείου Εσωτερικών, είναι βέβαιο ότι αν έλεγες φέρε µου αυτά τα έγγραφα 

εδώ πέρα, φέρε το τσουβάλι όλο, είναι ένα τσουβάλι … 
 
Κύριε ∆ήµαρχε  αφήστε το, αφήστε το. Υπάρχει εξήγηση γιατί δεν ήταν 
µέσα, αφήστε το. Εγώ δεν δίνω συνέχεια.  

 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόµενα, καθώς επίσης και την υπ΄ αριθµ. 269/2009 προηγούµενη απόφασή 
του,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
  
Ανακαλεί την υπ΄ αριθµ. 269/2009 προηγούµενη απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου Καλαµάτας, µε θέµα «Επί πρακτικών Φορολογικής Επιτροπής ∆ήµου 
Καλαµάτας», ως προς την παράγραφο ΙΙ του αποφασιστικού της µέρους που αφορά 
στην κατά πλειοψηφία αποδοχή της πρότασης της Επιτροπής Συµβιβαστικής 
Επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών σε προσφυγή της εταιρείας «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Γ & 
ΣΙΑ Ο.Ε.», όπως αυτή είναι διατυπωµένη στο πρακτικό Νο2 της 18ης/20-5-2009 
συνεδρίασής της, και αναπέµπει την περίπτωση αυτή στην Επιτροπή Συµβιβαστικής 
Επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών. 
 
 

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. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

 3. Γουρδέας Ανδρέας 

 4. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 5. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

 6. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 7. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 8. Κοσµόπουλος Βασίλειος  

 9. Κουδούνης Αργύριος 

 10. Κουρκουτάς Γεώργιος  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  
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 11. Λαγανάκος Γεώργιος  

 12. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 13. Μπάκας Ιωάννης 

 14. Μπασακίδης Νικόλαος  

 15. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 16. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 17. Σπίνος Γεώργιος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 15  Οκτωβρίου 2009 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 


