
Συνεδρίαση :  02/2007 Δευτέρα  22/01/2007 ΑΠΟΦΑΣΗ   017/2007 

Πρακτικά Δημαρχιακής Επιτροπής   1

 

  
 
 
 

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   02/2007 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   017/2007 
 

  

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 22η Ιανουαρίου 2007, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12η 

μεσημβρινή  συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28 σε 

συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την με αριθμό 02/18-01-

2007 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Παναγιώτης Ε. Νίκας, Δήμαρχος Καλαμάτας, 

Πρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής και από τα τακτικά μέλη οι κ.κ.                              

1) Καμβυσίδης Ιωάννης, 2) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 3) Κουδούνης Αργύργιος,                  

4) Λαγανάκος Γεώργιος και 5) Πολίτης Δημήτριος.  

 

Δεν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος κ. Αλευράς Διονύσιος.  

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Δημαρχιακής 

Επιτροπής από την πλευρά της μειοψηφίας κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης, ο οποίος συμμετέχει 

στη συνεδρίαση αυτή ως κανονικό μέλος, αναπληρώνοντας τον κ. Αλευρά Διονύσιο. 

 

 

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

συνεδρίασης. 
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 7ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Παροχές σε είδος σε εργαζομένους στο Δήμο Καλαμάτας – ορισμός μονίμου 
υπαλλήλου για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής.  

 
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην από 17-1-2007 εισήγηση του 
Τμήματος προσωπικού του Δήμου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
«Θέμα: Παροχές σε είδος – ορισμός μονίμου υπαλλήλου για την έκδοση εντάλματος 
προπληρωμής. 
 
ΣΧΕΤ: 
 
Σύμφωνα με την 2/12542/0022/ 20 Μαρτίου 2003 και την από 30/12/1994 ειδική συλλογική 
σύμβαση των ΟΤΑ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα, χορηγούνται στο 
μόνιμο και στους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου 
παροχές σε είδος (γάλα). 
 
Η παροχή αυτή χορηγείται υποχρεωτικά στους εργαζόμενους. 
 
Σε περίπτωση αδυναμίας των ΟΤΑ να χορηγήσουν την παροχή αυτή κατά το χρόνο που 
πρέπει, καταβάλλεται στους δικαιούχους εξ ολοκλήρου η αξία της σε χρήμα προκειμένου να 
την προμηθευτούν οι εργαζόμενοι, οι οποίοι θα πρέπει στην συνέχεια να προσκομίσουν 
στην υπηρεσία τους τις σχετικές αποδείξεις αγοράς.  
  
Με την 471/2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η καταβολή σε 
χρήμα της αξίας της παραπάνω παροχής στους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου 
Καλαμάτας. 
 
Το ποσόν το οποίο αντιστοιχεί σε κάθε άτομο ανέρχεται σε 208,00 ΕΥΡΩ, ενώ το συνολικό 
ποσόν το οποίο εγκρίθηκε και αποφασίστηκε με την παραπάνω απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου ανέρχεται στο ποσόν των 45.760,00 Ευρω ποσόν το οποίο θα βαρύνει τους 
αντίστοιχους Κωδικούς του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2007, ως 
παρακάτω. 
 
σε βάρος του κ.α 10.6061 ποσόν      622,00 ευρω 
σε βάρος του κ.α 20.6061 ποσόν 19.421,00 ευρω 
       »                    »    »   6.249,00 ευρω με κατάσταση 
σε βάρος του κ.α 30.6061 ποσόν 10.180,00 ευρω 
σε βάρος του κ.α 35.6061 ποσόν   3.691,00 ευρω 
       »                      »    »      731,00 ευρω με κατάσταση 
σε βάρος του κ.α 40.6061 ποσόν   3.036,00 ευρω 
σε βάρος του κ.α 45.6061 ποσόν      617,00 ευρω 
σε βάρος του κ.α 70.6061           ποσόν      623,00 ευρω 
       »                      »    »      590,00 ευρω με κατάσταση 
  
Η καταβολή των σχετικών χρηματικών  ποσών στους δικαιούχους πρέπει να προηγηθεί της 
αγοράς των παροχών αυτών και της έκδοσης των απαιτουμένων παραστατικών από τους 
προμηθευτές. 
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Συνεπώς απαιτείται να εκδοθεί ένταλμα προπληρωμής στο όνομα ενός μονίμου υπαλλήλου, 
και ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την συγκέντρωση των απαιτουμένων δικαιολογητικών. 
Σε περίπτωση όπου ο εργαζόμενος δεν προσκομίσει τις σχετικές αποδείξεις το ποσόν θα 
παρακρατηθεί από τις τακτικές αποδοχές τους. 
 
Από την παραπάνω διαδικασία θα εξαιρεθούν οι εποχιακοί & συνταξιούχοι, στους οποίους 
θα καταβληθεί το ποσόν που δικαιούνται σε χρήμα με κατάσταση πληρωμής. 
 
Ύστερα από τα παραπάνω πρέπει να οριστεί ένας μόνιμος υπάλληλος στο όνομα του οποίου 
θα εκδοθεί το παραπάνω ένταλμα προπληρωμής και να ψηφιστεί η παραπάνω πίστωση.  
 
                                                                           Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
                                                                                   ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
                                                                                     (υπογραφή)» 
 
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της την 
παραπάνω εισήγηση, την υπ΄ αριθμ. 471/2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τις 
διατάξεις του Ν. 2362/95, καθώς επίσης και τις διατάξεις  του άρθρου 172 του Ν. 
3463/2006, 
 
                              Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι       Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Εγκρίνει όπως η καταβολή σε χρήμα της αξίας της παροχής γάλατος στους 
δικαιούχους  εργαζομένους του Δήμου Καλαμάτας, συνολικού ποσού σαράντα 
πέντε χιλιάδων επτακοσίων εξήντα ευρω (45.760,00 €), σύμφωνα με την υπ΄ 
αριθμ. 471/2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, γίνει ως εξής: 
 
Ι. Όσον αφορά στην καταβολή σε χρήμα της αξίας του γάλατος στους μόνιμους 

και με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου 
δικαιούχους εργαζομένους του Δήμου Καλαμάτας προκειμένου να το 
προμηθευθούν μόνοι τους, που αντιστοιχεί στο ποσό των τριάντα οκτώ 
χιλιάδων εκατόν ενενήντα ευρω (38.190,00 €) συνολικά, λόγω της φύσεως 
της δαπάνης, θα εκδοθούν σχετικά εντάλματα προπληρωμής σε βάρος των 
παρακάτω κωδικών αριθμών του δημοτικού προϋπολογισμού, οικον. έτους 
2007, και για το ποσό που αναφέρεται για κάθε κωδικό αριθμό, και οι οποίοι 
καθίστανται δεκτικοί για την έκδοση των εν λόγω ενταλμάτων προπληρωμής: 

 
σε βάρος του κ.α 10.6061 ποσόν      622,00 ευρω 
σε βάρος του κ.α 20.6061 ποσόν 19.421,00 ευρω 
σε βάρος του κ.α 30.6061 ποσόν 10.180,00 ευρω 
σε βάρος του κ.α 35.6061 ποσόν   3.691,00 ευρω 
σε βάρος του κ.α 40.6061 ποσόν   3.036,00 ευρω 
σε βάρος του κ.α 45.6061 ποσόν      617,00 ευρω 
σε βάρος του κ.α 70.6061           ποσόν      623,00 ευρω 

  
Τα παραπάνω  εντάλματα  προπληρωμής  θα εκδοθούν στο όνομα                  
του τακτικού υπαλλήλου του Δήμου Καλαμάτας κ. Ηλία Φωτόπουλο                  
ο οποίος ορίζεται υπόλογος και ο οποίος θα είναι και υπεύθυνος                      
για τη συγκέντρωση των νόμιμων δικαιολογητικών και την                     
απόδοση λογαριασμού στο Ταμείο του Δήμου μέχρι τις 30 Ιουνίου 2007 
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σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου 
Λογιστικού και Ελέγχου Δαπανών του Κράτους». 

     
Σε περίπτωση όπου εργαζόμενοι δεν προσκομίσουν τις σχετικές αποδείξεις το 
ποσόν που αντιστοιχεί στον κάθε ένα θα παρακρατηθεί από τις τακτικές 
αποδοχές τους.  

 
 
ΙΙ.  Όσον αφορά στην καταβολή σε χρήμα της αξίας του γάλατος στους 

αποχωρήσαντες δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Καλαμάτας και στους 
μεταταγέντες από άλλη κατηγορία, που αντιστοιχεί στο ποσό των επτά 
χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα ευρώ (7.570,00 €),  αυτό θα καταβληθεί 
στους δικαιούχους με κατάσταση πληρωμής για την αναλογία του ποσού 
λόγω της συνταξιοδότησης ή της μετάταξής τους.  

 
 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο πρακτικό στο σύνολό του 
υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

 

Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας    1. Καμβυσίδης Ιωάννης 

  2. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

  3. Κουδούνης Αργύριος 

  4. Λαγανάκος Γεώργιος 

  5. Πολίτης Δημήτριος 

  6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Καλαμάτα 5 Φεβρουαρίου 2007 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
 

Για τη Γραμματεία της 
Δημαρχιακής Επιτροπής 
Όλγα Παναγιωτοπούλου 

 
 


