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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   36/2010 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   300/2010 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 22α Νοεμβρίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00  

στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28, συνέρχεται στην 36η/2010 

συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 18-11-2010 

πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή - απόντος του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη 

Ε. Νίκα ο οποίος απουσιάζει στο εξωτερικό - ο Αντιπρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής κ. 

Ηλιόπουλος Παναγιώτης ως Προεδρεύων αυτής και από τα υπόλοιπα τακτικά μέλη οι κ.κ. 1) 

Γιαννακούλας Γρηγόριος, 2) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 3)  Κουδούνης Αργύριος και 4)  

Κουρκουτάς Γεώργιος.  

 

Δεν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος κ. Κοσμόπουλος Βασίλειος.  

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Προεδρεύων κηρύσσει την έναρξη της 

συνεδρίασης. 
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον Προεδρεύοντα για συζήτηση το 8ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Ορισμός δικαστικών επιμελητών για την έναρξη της διαδικασίας αναγκαστικής 
είσπραξης οφειλών. 

Εισηγούμενος το θέμα ο Προεδρεύων αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 24985/18-11-2010 
εισήγηση του Τμήματος Ταμείου της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Καλαμάτας η 
οποία έχει ως εξής:  
 
«Στο Ταμείο του Δήμου Καλαμάτας υπάρχουν καταχωρημένοι 20.909 υπόχρεοι με 
βεβαιωμένες οφειλές ύψους 10.598.008,14 ευρώ (στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται και 
τα τοκοχρεολύσια των Επιχειρήσεων του Δήμου Καλαμάτας ύψους 5.203.278,38 ευρώ).  
 
Οι παραπάνω υπόχρεοι αν και έχουν ειδοποιηθεί επανειλημμένως δεν έχουν προσέλθει να 
τακτοποιήσουν τις οφειλές τους.  
 
Ύστερα από τα παραπάνω, εισηγούμεθα όπως ληφθεί απόφαση για τον ορισμό δικαστικών 
επιμελητών προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία της αναγκαστικής είσπραξης, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ν.Δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ), με σκοπό την αποφυγή παραγραφής εσόδων 
του Δήμου Καλαμάτας.  
 

Ο Εισηγητής 
(υπογραφή) 

Ο Τμηματάρχης 
(υπογραφή) 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ» 

 
 
Στη συνέχεια ακολουθεί διαλογική συζήτηση η οποία έχει ως εξής:  
 

 
Τα ποσά είναι όπως μας λέει 10.000.000. Εάν ξεκινήσουμε την 
αναγκαστική είσπραξη από το μηδέν, από ένα ευρώ, τότε οι 

οφειλές των συμπολιτών μας είναι 5.394.000. Αν ξεκινήσουμε απ’ τα 300 ευρώ όπως με 
εγκύκλιό του το Υπουργείο Οικονομικών δίνει εντολή στις εφορίες, όχι σ’ εμάς, εμείς όλα 
πρέπει να τα εισπράξουμε, τότε οι οφειλές είναι 4.227.000 και αν ξεκινήσουμε απ’ τα 1.000 
ευρώ είναι 3.775.000. Η εισήγηση είναι να πάμε απ’ τα 300 ευρώ και αυτό διότι η 
αναγκαστική είσπραξη έχει κάποιο κόστος. Δηλαδή είναι αστείο να μας λέει διεκδικείστε για 
10 ευρώ την ώρα που θα μας κοστίσει 200 η αναγκαστική είσπραξη.   

Εν πάση περιπτώσει επειδή σήμερα είναι ασθενής η κα Ηλιοπούλου και θα μας έδινε 
λεπτομέρειες περισσότερες, εδώ θα μπορούσαμε να βάλουμε μόνο μία εξαίρεση για να 
είμαστε σύμφωνοι με το νόμο να γίνει αναγκαστική είσπραξη εσόδων τα οποία είμαστε 
υποχρεωμένοι να εισπράξουμε. Δηλαδή αν υπάρχει κίνδυνος παραγραφής προστίμων ΚΟΚ 
στην 25ετία ας πούμε,  αυτά να τα διεκδικήσουμε, αλλιώς γι’ αυτά που έχουμε χρόνο να 
ξεκινήσουμε από 300 ευρώ.  

 
Τα έξοδα όμως καταλογίζονται στον οφειλέτη. 

 
Ας πάμε από 300 ευρώ αυτή τη στιγμή εκτός εάν υπάρχει 
κίνδυνος παραγραφής.  

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ:  

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  
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Ξέρετε διότι τα μικρά ποσά ΚΟΚ και τέτοια, δίδονται ευκαιρίες στην υπηρεσία και τα 
εισπράττουν σιγά – σιγά. Έρχεσαι να πάρεις ξέρω ‘γω για κατάστημα, σου λέει χρωστάς και 
δύο ΚΟΚ τα πληρώνει και τελειώνει η ιστορία. Αλλά αν υπάρχει κίνδυνος κάποιων 
παραγραφών να κινήσουμε τη διαδικασία ασχέτως ποσού.         

 
Απευθυνόμαστε στο σύλλογο δικαστικών επιμελητών ή ορίζουμε εμείς;  

 
Εμείς τους ορίζουμε. 
 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Είναι και το ζητούμενο πόσους θα ορίσουμε.  
 
Και τα ποσά πόσα είναι.  
Κύριε Κουτσογιαννόπουλε να πάρουμε μία κατ’ αρχήν απόφαση ναι για 

την είσπραξη και το εθνικό μήνυμα να ‘ρθει ένας κατάλογος να ξέρουμε και τα ονόματα. Και 
αν θέλουνε αυτοί, μπορεί να τους ρωτήσουμε, αν θέλουν να κάνουν τη δουλειά ή είναι 
υποχρεωμένοι ... 

 
Όχι δεν είναι υποχρεωμένοι.  

 
Ας ληφθεί μία απόφαση να προχωράει και θα δούμε.  
Εγώ νομίζω ότι τους δικαστικούς επιμελητές όποιοι και να 

είναι, δεν μπορούμε να τους δώσουμε πεντακόσια διότι δεν θα προλάβουν να τα 
επιδώσουν. Να δώσουμε σε όλους από λίγα. 

 
Αυτό λέω. Να ζητηθεί από το σύλλογο μια κατάσταση με αυτούς οι οποίοι 
θέλουν να κάνουν αυτή τη δουλειά και να τους επιμερίσουμε …… 

 
Καμία αντίρρηση.  
 

 Άρα λοιπόν παίρνουμε απόφαση καταρχήν για την είσπραξη και μένει από 
το Γραμματέα να φέρει από το σύλλογο των επιμελητών ονόματα αυτών 

των οποίων θέλουν να ασχοληθούν μ’ αυτή τη διαδικασία. 
 
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης αφού λαμβάνει 
υπόψη της τα προαναφερόμενα,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Εγκρίνει την έναρξη της διαδικασίας αναγκαστικής είσπραξης οφειλών από 
υπόχρεους οι οποίοι είναι καταχωρημένοι στο Ταμείο του Δήμου Καλαμάτας και 
οι οποίοι αν και έχουν ειδοποιηθεί επανειλημμένως δεν έχουν προσέλθει να 
τακτοποιήσουν τις οφειλές τους.  

Η διαδικασία θα κινηθεί για τις οφειλές πάνω από τριακόσια ευρώ (300,00 €) 
καθώς και γι’ αυτές για τις οποίες υπάρχει κίνδυνος παραγραφής. 

Ο ορισμός των δικαστικών επιμελητών θα γίνει σε επόμενη συνεδρίαση της 
Δημαρχιακής Επιτροπής αφού πρώτα προηγηθεί συνεννόηση με το σύλλογο 
αυτών ώστε να αποσταλεί κατάλογος με τους επιμελητές που επιθυμούν να 
ασχοληθούν με τη συγκεκριμένη διαδικασία. 
 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ:  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ:  

ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 
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Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ηλιόπουλος Παναγιώτης   1. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

  2. Ηλιόπουλος Αθανάσιος   

  3. Κουδούνης Αργύριος 

  4. Κουρκουτάς Γεώργιος  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 1 Δεκεμβρίου 2010 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 
 

 

 

 
                                                       
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


