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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  31/2009 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  539/2009  

 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 07η ∆εκεµβρίου 2009, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 31η/2009 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 02-12-2009 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, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Ιωάννης 
(αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 536 απόφαση), 8) Ηλιόπουλος Παναγιώτης (αποχώρηση στην υπ’ 
αριθµ. 537 απόφαση), 9) Καµβυσίδης Ιωάννης, 10) Κλείδωνας Θεοφάνης, 11) Κοσµόπουλος 
Βασίλειος, 12) Κουδούνης Αργύριος, 13)  Κουρκουτάς Γεώργιος, 14) Λαγανάκος Γεώργιος, 15) 
Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 537 απόφαση), 
17) Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 19) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 20) 
Πολίτης ∆ηµήτριος και 21) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 537 απόφαση).  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος, 2) Μπάκας ∆ηµήτριος, 3) Οικονοµάκου Μαρία, 4) Ράλλης Γεώργιος, 5) Σπίνος 
Γεώργιος και 6) Τσακαλάκου Σταυρούλα.   
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης και παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 
1)  Αρτεµισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 2) Μ. Μαντίνειας κ. Κουµουνδρούρος Νικόλαος και 3)  
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 11ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Επί αιτήµατος για διαγραφή προστίµου που αφορά σε αυθαίρετη χρήση κοινοχρήστου χώρου. 

Η υπ’ αριθµ. πρωτ. 27953/23-11-2009 εισήγηση του Τµήµατος ∆ηµοτικών Προσόδων της 
∆ιεύθυνσης Οικονοµικών του ∆ήµου Καλαµάτας, η οποία ήταν στο φάκελο του θέµατος για 
την ενηµέρωση των µελών του Σώµατος αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
 
«Με την υπ’ αρ. πρωτ. 25763/02-11-2009 αίτησή της η κα Κάτσαρη-Τσαούση Παναγιώτα ζητά 
τη διαγραφή προστίµων που της έχουν επιβληθεί για  αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου 
και για τα έτη 2004 και 2009. 
 
         Σχετικά µε την υποβληθείσα αίτηση σας γνωρίζουµε : 
 
         Ο ∆ήµος Καλαµάτας εξέδωσε, κατόπιν υποβολής αίτησης από την παραπάνω 
αναφερόµενη, την υπ’ αρ. 574/04 άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου µε ποσό οφειλής 
διακόσια έντεκα ΕΥΡΩ και τριάντα δύο λεπτά (211,32). Όµως η άδεια αυτή δεν εξοφλήθη και 
για το λόγο αυτό εκδόθηκε  απόφαση αντιδηµάρχου µε αρ. πρωτ. 2798/03-02-05 µε την οποία 
της επιβαλλόταν, για την αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου, τέλος ισόποσο της 
προαναφερόµενης άδειας (211,32€) καθώς και χρηµατικό πρόστιµο διπλάσιο του 
αναλογούντος τέλους (422,64€) σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου άρθρου 26 του Ν. 
1828/89. 

          Με το Νο 60439/13/05/2005 γραµµάτιο η κα Κάτσαρη κατέθεσε στο Ταµείο 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων υπέρ ∆ήµου, ποσό διακοσίων έντεκα ΕΥΡΩ και τριάντα δύο 
λεπτών (211,32) για την οφειλή της του έτους 2004, ποσό που αντιστοιχούσε στο τέλος 
κατάληψης κοιν/στου χώρου. Το ποσό αυτό εισπράχθηκε από το ∆ήµο και µερίστηκε σε τέλος 
και πρόστιµο µε αποτέλεσµα να παραµένει οφειλή σε βάρος της ύψους 422,64 €.     

          Με την υπ’ αρ. 12/2005 αίτηση-ένσταση προς την Επιτροπή Συµβιβαστικής Επίλυσης 
Φορολογικών ∆ιαφορών του ∆ήµου Καλαµάτας, µειώθηκε  σε ποσοστό  50% το πρόστιµο και 
το οφειλόµενο ποσό των 422,64 € διαµορφώνεται σε 211,32 € και το οποίο έως σήµερα 
παραµένει ανεξόφλητο και αυξηµένο µε τις προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής. 

          Με την υπ’ αρ. 10454/04-05-09 αίτησή της η κα Κάτσαρη ζήτησε την έκδοση άδειας 
χρήσης κοινόχρηστου για το έτος 2009. Με το υπ’ αρ. 11303/12-05-09 έγγραφό µας  
ενηµερώθηκε για την ύπαρξη ληξιπρόθεσµων οφειλών σε βάρος της και της ζητήθηκε να 
προσέλθει  εντός πέντε (05) ηµερών για την τακτοποίησή τους διαφορετικά δεν µπορούσε 
προκειµένου να εκδοθεί η ζητούµενη άδεια (σύµφωνα µε τις διατάξεις άρθρο 285 του Ν 
3463/2006). 

          Επειδή έως την 12/10/2009 δεν τακτοποίησε τις οφειλές της, µε την υπ’ αρ. πρωτ. 
23995/09 απόφαση Αντιδηµάρχου επιβλήθηκε σε βάρος της τέλος και πρόστιµο αυθαίρετης 
χρήσης κοιν/στου χώρου για το έτος 2009 ως εξής : Τέλος χρήσης κοιν/στου χώρου τριακόσια 
(300,00) ΕΥΡΩ και χρηµατικό πρόστιµο εξακόσια (600,00) ΕΥΡΩ. 

          Με το Νο 64183/20/10/2009 γραµµάτιο η κα Κάτσαρη κατέθεσε στο Ταµείο 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων υπέρ ∆ήµου, ποσό διακοσίων εξήντα τεσσάρων ΕΥΡΩ  (264,00) 
για την οφειλή της  έτους 2009.    

     Το ποσό αυτό δεν έχει εισπραχθεί διότι δεν έχει προσκοµιστεί στην αρµόδια υπηρεσία του 
∆ήµου το πρωτότυπο γραµµάτιο είσπραξης.  
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        Ύστερα από τα παραπάνω  εισηγούµεθα τη µη διαγραφή των βεβαιωµένων σε βάρος 
της κας Κάτσαρη Παναγιώτας ποσών επειδή η παραπάνω αναφερόµενη έκανε αυθαίρετη 
(χωρίς άδεια) χρήση κοινόχρηστου χώρου τα έτη 2004 και 2009. 
                                                             

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ» 

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση η οποία έχει ως εξής:  
 
Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, όπως γνωρίζετε η εισήγηση της υπηρεσίας 
είναι να µην διαγραφούν τα πρόστιµα. Όµως, όπως µε ενηµέρωσε  η οικονοµική 

υπηρεσία, το 2008 έκανε ρύθµιση η κα Κάτσαρη και νόµιζε ότι στη ρύθµιση συµπεριελήφθη 
και η οφειλή του 2004. Το 2008 πήρε άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου και για το 2009 
έκανε αίτηση για να πάρει πάλι άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου και της είπαν ότι ¨δεν 
µπορείς να πάρεις γιατί έχεις µια ληξιπρόθεσµη οφειλή το 2004¨. Η κα Κάτσαρη νόµιζε ότι 
αυτή είχε ρυθµιστεί µε την ρύθµιση που έκανε το 2008.  
Κατόπιν τούτου εισηγούµαι να διαγραφούν τα πρόστιµα του 2004 και του 2009, καθώς και οι 
προσαυξήσεις του προστίµου του 2004.  

 
Εφ’ όσον προσκοµίσει ότι κατέθεσε ..…. 
 

Λόγω ευθύνης της υπηρεσίας, γιατί όταν πάει ο άλλος και κάνει ρύθµιση για το 
2007 και το 2008 δεν του λένε ότι έχεις και του 2004. 

 
Από απροσεξία της υπηρεσίας.  

 
Τα τέλη τα πληρώνει. 
 

Ναι. Είπα µόνο τα πρόστιµα 2004 και 2009 και τις προσαυξήσεις του προστίµου 
του 2004. 

 
Με την παρατήρηση του κ. Νταγιόπουλου, οµόφωνα. 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της  διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόµενα,  

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

Εγκρίνει τη διαγραφή επιβληθέντος προστίµου στην κα Κάτσαρη – Τσαούση 
Παναγιώτα που αφορά σε αυθαίρετη χρήση κοινοχρήστου χώρου επί της πλατείας 
Αµφείας 33, για τα έτη 2004 & 2009,  καθώς και τη διαγραφή τυχόν προσαυξήσεων 
του προστίµου έτους 2004, µε την προϋπόθεση ότι θα κατατεθεί από την 
ενδιαφερόµενη η διαφορά του καταβεβληµένου ποσού (264,00 €) για τέλος 2009 
από το οφειλόµενο του ιδίου έτους (300,00 €), ήτοι ποσό 36,00 €. 

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 

ΠΟΛΙΤΗΣ:   

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ:΄ 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΠΟΛΙΤΗΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΠΟΛΙΤΗΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  
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 2. Αλευράς ∆ιονύσιος  

 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

 4. Γουρδέας Ανδρέας  

 5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 6. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 7. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 8. Κοσµόπουλος Βασίλειος  

 9. Κουδούνης Αργύριος 

 10. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 11. Λαγανάκος Γεώργιος  

 12. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 13. Μπασακίδης Νικόλαος  

 14. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

 15. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 16. Πολίτης ∆ηµήτριος 
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 18 ∆εκεµβρίου 2009 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 


