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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  30/2009 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  518/2009  

 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 30η Νοεµβρίου 2009, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 30η/2009 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 23-11-2009 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’ αριθµ. 502 απόφαση), 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 506 απόφαση), 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) 
Ηλιόπουλος Ιωάννης, 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 Ιωάννης, 18) Μπασακίδης 
Νικόλαος, 19) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 520 απόφαση), 20) 
Οικονοµάκου Μαρία, 21) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 22) Πολίτης ∆ηµήτριος, 23) Σπίνος 
Γεώργιος και 24) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 502 απόφαση).  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) Μπάκας 
∆ηµήτριος, 2) Ράλλης Γεώργιος και 3) Τσακαλάκου Σταυρούλα.   
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης και παραβρίσκονται όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών 
Συµβουλίων: 1)  Πηγών κ. Αλάµαρας Πέτρος, 2) Αντικαλάµου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 3) 
Αρτεµισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 4) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 5) Λαδά κ. Βουτσής 
Γεώργιος, 6) Λεϊκων κα Κάτσαρη – Τσαούση Παναγιώτα, 7) Μ. Μαντίνειας κ. Κουµουνδρούρος 
Νικόλαος, 8)  Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος, 9) Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης, 10) 
Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης, 11) Ασπροχώµατος κ. Σπανός Αντώνιος, 12) Βέργας κ. 
Χειλάς Ευάγγελος και 13) 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, 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 18ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Επί αιτήµατος κ. Κλείδωνα Γεωργίου για επιστροφή ποσού. 
 
Με την έναρξη της συζήτησης του θέµατος αυτού, αποχωρεί από την αίθουσα 
συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Θεοφάνης 
Κλείδωνας, προκειµένου να µην παραστεί και συµµετάσχει στην διαδικασία 
συζήτησης και απόφασης του Σώµατος, λόγω του ότι υπάρχει συγγένεια µεταξύ του 
εν λόγω ∆ηµοτικού Συµβούλου και του αιτούντος υπαλλήλου του ∆ήµου 
Καλαµάτας κ. Γεωργίου Κλείδωνα.  
 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος Καλαµάτας κ. ∆ηµήτριος Πολίτης αναφέρεται στο από 
25-11-2009 (αριθ. πρωτ. 28733/26-11-2009 ∆ήµου Καλαµάτας) έγγραφό του προς το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο Καλαµάτας, το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής : 
 

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
    ΝΟΜΟΣ  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
    ∆ΗΜΟΣ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
     ΓΡΑΦΕΙΟ  ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 
        ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΠΟΛΙΤΗ 
    Ταχ.  ∆/νση  :  Αριστοµένους 28 

    Τηλ. :  27210 - 60774 

 
                             Καλαµάτα  25-11-2009 
 
 

ΠΡΟΣ 
 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
 
ΘΕΜΑ : «Επί αιτήµατος κ. Κλείδωνα Γεωργίου για επιστροφή ποσού» 

 

 
Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

 
Αφού λάβαµε υπ’ όψη : 
 

1. Την µε αρ. πρωτ. 21665/14-9-2009 αίτηση του κ. Κλείδωνα Γεωργίου, υπαλλήλου του 
∆ήµου, µε την οποία ζητά την επιστροφή του ποσού των 6.745,00 €,  για τους λόγους 
που αναφέρει στην αίτησή του. 

 
2. Το ενηµερωτικό σηµείωµα της ∆ιευθύντριας των Οικονοµικών κας Ηλιοπούλου Γεωργίας. 

 
 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α 
 

Την επιστροφή του ποσού των 6.745,00 € στον κ. Κλείδωνα Γεώργιο, υπάλληλο του ∆ήµου 
Καλαµάτας. 
 

 Ο  ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΠΟΛΙΤΗΣ» 

 
 

Συνεχίζοντας ο κ. Αντιδήµαρχος αναφέρεται στο από 5-11-2009 ενηµερωτικό σηµείωµα της 
∆ιευθύντριας Οικονοµικών του ∆ήµου Καλαµάτας κας Γεωργίας Ηλιοπούλου, το οποίο 
αναλυτικά έχει ως εξής : 
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«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                                    
    ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ     
    ∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ                                                           
     ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  :  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
     ΓΡΑΦΕΙΟ  :  ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ 
     ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  :  Γ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ  
     ΤΗΛ. :  27210 - 60726                                           
 

 
                              Καλαµάτα  05/11/2009 
 
 

Προς 

∆ηµοτικό  Συµβούλιο 
 
 
Κοιν/ση :  Αντιδήµαρχο κ. ∆ηµήτριο Πολίτη 

    
             

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ   ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 

 
Επί της µε αρ. πρωτ. 21665/14-9-2009  αίτησης  του  κ.  Κλείδωνα  Γεωργίου  σας  γνωρίζω  
τα  εξής : 
 
1) Με την 381/19-6-2001 Α.∆.Σ. εγκρίθηκε, ύστερα από εισήγηση του προϊσταµένου του 

τµήµατος της ∆ηµοτικής Περιουσίας, η απόδοση από το ∆ήµο Καλαµάτας στο 
Κληροδότηµα «Λ. ΣΚΙΑ» του ποσού των 2.298.600 δρχ., ποσό το οποίο εκ παραδροµής 
είχε κατατεθεί στο λογαριασµό του ∆ήµου Καλαµάτας, αντί σε λογαριασµό του 
Κληροδοτήµατος «Λ. ΣΚΙΑ» που έπρεπε. 

 
2) Το ποσό αυτό των 2.298.600 δρχ. εισπράττεται  από το Κληροδότηµα «Λ. ΣΚΙΑ» µε το 

6/16-7-2001 τριπλότυπο είσπραξής του. 

 
3) Στις 21/12/2006 ο κ. Κλείδωνας Γεώργιος µε αίτησή του (αρ. πρωτ. 26923/06) προς το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο  ζητά την λήψη απόφασης για την απόδοση του ποσού των 
6.745,00 €, το οποίο είχε καταθέσει στο ταµείο του ∆ήµου Καλαµάτας (γρ. είσπ. ∆ήµου 
635/2006), στο Κληροδότηµα «Λ. ΣΚΙΑ», όπως προέκυψε από έλεγχο της Οικονοµικής 
Επιθεωρήτριας. Επί του ιδίου θέµατος και µε το ίδιο αίτηµα επανέρχεται µε την µε αρ. 
πρωτ. 24788/26-10-2007 αίτησή του εκ νέου προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

 
4) Στις 24/07/2007 ο Προϊστάµενος του τµήµατος ∆ηµοτικής Περιουσίας ενηµέρωσε τον κ. 

Κλείδωνα Γεώργιο ότι σε εκτέλεση της 381/2001 Α.∆.Σ. Καλαµάτας είχε αποδοθεί το 
παραπάνω ποσό των 2.298.600 δρχ. ή 6.745,00 € στο Κληροδότηµα «Λ. ΣΚΙΑ» στις 
16/07/2001 (τριπλότυπο είσπραξης κληροδοτήµατος 6/16-07-2001). 

 
5) Στις 27/07/2007 ο προϊστάµενος του Οικονοµικού τµήµατος, σε απάντηση αιτήµατος 

του κ. Κλείδωνα Γεωργίου τον ενηµερώνει ότι όπως προκύπτει από τα βιβλία του 
τµήµατος δεν είχε εκδοθεί Χρηµατικό Ένταλµα Πληρωµής µε βάση την 381/01 Α.∆.Σ., 
επειδή δεν είχε εκδοθεί και το αντίστοιχο γραµµάτιο είσπραξης του ποσού αυτού 
(απαραίτητο δικαιολογητικό για έκδοση του Χ.Ε.Π.). 

 
6) Στις 20/08/2007 ο δηµοτικός ταµίας απαντά σε αίτηση του κ. Κλείδωνα Γεωργίου ότι 

κατά την παραλαβή του ταµείου στις 01/05/2007 δεν υπήρχε κανένα πλεόνασµα στο 
ταµείο. 
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7) Με την 108/21-02-2008 απόφασή του το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εγκρίνει το αίτηµα του κ. 

Κλείδωνα Γεωργίου για απόδοση του ποσού (6.745,00 €) που κατέθεσε στο ταµείο του 
∆ήµου Καλαµάτας, και αφορά σε µισθώµατα προς το κληροδότηµα «Λ. ΣΚΙΑ» στο 
τµήµα ∆ηµοτικής Περιουσίας για το κληροδότηµα «Λ. ΣΚΙΑ». 

 
8) Με βάση την 108/2008 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εκδίδεται το Ε1078/2008 

Χ.Ε.Π. µε δικαιούχο το κληροδότηµα «Λ. ΣΚΙΑ» και αποδίδεται το ποσό των 6.745,00 € 
σε αυτό (γρ. είσπ. κληροδοτήµατος 17/2008). 

 
9) Το κληροδότηµα ύστερα από την 456/2008 Α.∆.Ε. επιστρέφει το παραπάνω ποσό των 

6.745,00 € στο ∆ήµο Καλαµάτας, ως αχρεωστήτως καταβληθέν (γρ. είσπ. ∆ήµου 
Καλαµάτας 805/2008 και Χ.Ε.Π. κληροδοτήµατος 19/2008) επειδή το ποσό αυτό είχε 
ήδη αποδοθεί στο κληροδότηµα από 16/07/2001. 

 
10) Επί του συγκεκριµένου θέµατος στο πόρισµά της, η οικονοµική επιθεωρήτρια στον 

διαχειριστικό έλεγχο που διενέργησε στο ∆ήµο Καλαµάτας από τον ∆εκέµβριο του 2006 
έως και Φεβρουάριο 2007, για τα οικονοµικά έτη 2001 – 2004  αναφέρει, στη σελίδα 29 
µεταξύ των άλλων ότι : «...Πέραν των ανωτέρω διαπιστώθηκε ότι είχαν κινηθεί 
(καταβολή – είσπραξη) ποσά ύψους 6.745 ΕΥΡΩ δίχως να εκδοθούν παραστατικά. Το 
ποσό αυτό εκ παραδροµής ενώ εισπράχθηκε για λογαριασµό του κληροδοτήµατος «Λ. 
ΣΚΙΑ» - κατατέθηκε σε Τραπεζικό  λογαριασµό του ∆ήµου – και στη συνέχεια δόθηκε 
στη δηµοτική επιχείρηση επεστράφηκε στο ταµείο του ∆ήµου µε το αριθ. 635/2006 
γραµµάτιο είσπραξης. (επισυνάπτεται αντίγραφο). ....» και συνεχίζοντας στη σελίδα 31 
αναφέρει «.... έσοδα και έξοδα που αφορούσαν το κληροδότηµα «ΣΚΙΑ» και δεν είχαν 
εκδοθεί παραστατικά εκ παραδροµής απορρίφθηκαν ………. και τα ποσά 
επεστράφησαν και εισήχθησαν µε έκδοση γραµµατίων είσπραξης σαν έσοδο στο ∆ήµο 
....».    

 
Συνοψίζοντας αναφέρω ότι τα χρήµατα (2.298.600 δρχ. ή 6.745,00 €) για το κληροδότηµα 
«Λ. ΣΚΙΑ» τα οποία εκ παραδροµής είχαν κατατεθεί σε λογαριασµό του ∆ήµου Καλαµάτας 
αποδόθηκαν από το ∆ήµο στο Κληροδότηµα στις 16/07/2001 χωρίς όµως να τηρηθούν οι 
νόµιµες διαδικασίες (δηλαδή θα έπρεπε να εκδοθεί γραµµάτιο είσπραξης από τον ∆ήµο αφού 
κατατέθηκαν στο λογαριασµό του και στη συνέχεια µε Χρηµατικό Ένταλµα Πληρωµής του 
∆ήµου και µε δικαιούχο το Κληροδότηµα να αποδοθούν σ’ αυτό). Παρότι ενηµερώθηκε η 
οικονοµική επιθεωρήτρια, στον έλεγχο που διεξήγαγε από ∆εκέµβριο του 2006 έως 
Φεβρουάριο 2007, πως έχει το θέµα, απορρίπτει την διαδικασία και ζητά από τον κ. Κλείδωνα 
Γεώργιο να καταβάλλει το ποσό αυτό στο ταµείο του ∆ήµου και να εισαχθεί αυτό σαν έσοδο 
του ∆ήµου. Στη συνέχεια αποδίδεται το παραπάνω ποσό στο κληροδότηµα µε Χ.Ε.Π. του 
∆ήµου, ύστερα από απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, και επιστρέφεται στο ∆ήµο από το 
Κληροδότηµα, ύστερα από απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής, επειδή είχε ήδη αποδοθεί σ’ 
αυτό από 16/07/2001.  
 
 Η  ∆ιευθύντρια  Οικονοµικών 

Ηλιοπούλου Γεωργία» 

          
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπ’ όψη του την 
παραπάνω εισήγηση καθώς και τις αναφερόµενες σ’ αυτήν διατάξεις, 
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 

I. Εγκρίνει την επιστροφή χρηµάτων ποσού έξι χιλιάδων επτακοσίων σαράντα 
πέντε Ευρώ (6.745,00 €) στον υπάλληλο του ∆ήµου Καλαµάτας κ. Γεώργιο 
Κλείδωνα, σύµφωνα µε την εισήγηση του Αντιδηµάρχου Καλαµάτας κ. 
∆ηµητρίου Πολίτη και το σχετικό ενηµερωτικό σηµείωµα της ∆ιευθύντριας 
Οικονοµικών του ∆ήµου Καλαµάτας, τα οποία αναλυτικά καταχωρούνται στο 
ιστορικό της απόφασης αυτής. 

 
 

II. Εγκρίνει την διάθεση πίστωσης ποσού έξι χιλιάδων επτακοσίων σαράντα 
πέντε Ευρώ (6.745,00 €) για την κάλυψη της παραπάνω αναφεροµένης 
δαπάνης, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 8261 εξόδων µε τίτλο «Λοιπές 
επιστροφές», 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. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

 3. Γουρδέας Ανδρέας  

 4. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 5. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

 6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

 7. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 8. Κοσµόπουλος Βασίλειος  

 9. Κουδούνης Αργύριος 

 10. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 11. Λαγανάκος Γεώργιος  

 12. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 
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 13. Μπάκας Ιωάννης 

 14. Μπασακίδης Νικόλαος  

 15. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

 16. Οικονοµάκου Μαρία  

 17. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 18. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 19. Σπίνος Γεώργιος  

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα,  7  ∆εκεµβρίου 2009 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 

 


