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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  16/2006 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  383/2006 

 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 3η Αυγούστου 2006, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9:00 µ.µ., στο 
αµφιθέατρο «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΣ» της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας, 
επί της πλατείας Νοµαρχίας, συνέρχεται σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την υπ΄ αριθ. 16/28-07-2006 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία 
επιδόθηκε σύµφωνα µε το νόµο. 
 
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Αδαµόπουλος 
Παναγιώτης, ως Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος,  3) Αλοίµονος Ιωάννης, 
4) Βασιλάκη Γεωργία, 5) Γιαννακόπουλος ∆ιονύσιος, 6)  ∆ιασάκος Νικόλαος, 7) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος (αποχώρηση στην προ ηµερήσια διάταξης συζήτηση προκειµένου να εκπροσωπήσει 
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο στην αντιπολεµική εκδήλωση και επάνοδος στην υπ΄ αριθµ. 348 
απόφαση),  8) Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος, 9) Ηλιόπουλος Αθανάσιος (προσέλευση στην υπ΄ 
αριθµ. 331 απόφαση), 10) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 11) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 12) 
Κουδούνης Αργύριος, 13) Κουµουνδούρος Νικόλαος, 14) Λαφαζάνος Γεώργιος (αποχώρηση 
στην υπ΄ αριθµ. 372 απόφαση), 15) Μαλαπάνης Χρήστος, 16) Μασούρας Γρηγόριος,  17) 
Μέλιος Ιωάννης, 18) Μπάκας ∆ηµήτριος (προσέλευση στην υπ΄ αριθµ. 408 απόφαση, λόγω 
συµµετοχής του στην αντιπολεµική εκδήλωση), 19) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ΄ 
αριθµ. 372 απόφαση), 20) Μπαστακός Παναγιώτης, 21) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 22) 
Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 23) Πασχάλης Γεώργιος, 24) Πουλόπουλος ∆ηµήτριος, 25) Σπίνος 
Γεώργιος, 26) Τσακαλάκου Σταυρούλα και 27) Χειλάς Ευάγγελος. 
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Αργυροπούλου 
Βασιλική, 2) Κυριακόπουλος Γεώργιος, 3) Μάλαµας Παναγιώτης, 4) Μαστοράκης ∆ηµήτριος, 5) 
Μαυρέα Αικατερίνη, 6) Οικονοµόπουλος Βασίλειος, 7) Σούµπλης Μιχαήλ, και 8) Τσώλης 
Πέτρος.    
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται οι Πάρεδροι όλων των δηµοτικών διαµερισµάτων ήτοι Πηγών, 
Λαδά, Καρβελίου και Νέδουσας, κ.κ. Βαρελάς Γεώργιος, Βουτσής Γεώργιος, Μαρινάκης 
Σαράντος  (προσέλευση στην υπ΄ αριθµ. 376 απόφαση) και  Μπατσικούρας ∆ηµήτριος 
αντίστοιχα. 
 
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος  κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης, παρουσία του  ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Γεωργίου Ν. Κουτσούλη.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 29 (i) θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης µε τίτλο : 

Καταβολή σε χρήµα των παροχών σε είδη ατοµικής προστασίας, προηγούµενων ετών, σε 
εργαζόµενους στο ∆ήµο Καλαµάτας:  

(i) για τα θερινά - χειµερινά είδη και το γάλα έτους 2005. 
 
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος αρχικά ενηµερώνει το Σώµα ότι  µέχρι τώρα δεν έχουν χορηγηθεί 
σε εργαζόµενους του ∆ήµου τα είδη ατοµικής προστασίας (θερινά – χειµερινά) που δικαιούνται 
για το έτος 2005,  ενώ οι παροχές αυτές σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία χορηγούνται οι 
µεν θερινές τον µήνα Μάιο οι δε χειµερινές τον µήνα Οκτώβριο εκάστου έτους 
[2/12542/0022/20-3-2003 ΚΥΑ (ΦΕΚ 441/Β΄/14-4-2003) εδαφ. Ζ΄] 
Επίσης σύµφωνα µε την ίδια παραπάνω αναφερόµενη νοµοθεσία οι εργαζόµενοι του ∆ήµου 
δικαιούνται και παροχή γάλακτος το οποίο για το έτος 2005 επίσης δεν τους έχει χορηγηθεί.  
 
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο µε αριθµ. πρωτ. 140/26-7-06 (αριθµ. πρωτ. ∆ήµου 
15561/26-7-06) µε το οποίο το Σωµατείο Εργαζοµένων ΟΤΑ Ν. Μεσσηνίας ενηµερώνει ότι οι 
εργαζόµενοι του ∆ήµου δικαιούνται εις χρήµα πλέον τις παραπάνω παροχές και προτείνει την 
καταβολή του ποσού των 650 € σε κάθε δικαιούχο εργαζόµενο.  
 
Στη συνέχεια παίρνοντας το λόγο ο κ. Μαλαπάνης λέει τα εξής: 

 
Παρά τη ρητή πρόβλεψη του νόµου δεν τηρήθηκαν οι παραπάνω 
αναφερόµενες ηµεροµηνίες χορήγησης των συγκεκριµένων ειδών ατοµικής 

προστασίας και γάλακτος, έτους 2005, λόγω οικονοµικών δυσχερειών, φόρτου εργασίας και 
καθυστέρησης υλοποίησης της διαδικασίας της προµήθειάς τους.  
Σύµφωνα µε την αριθµ. 2/12542/0022/20-3-2003 ΚΥΑ (ΦΕΚ 441/Β΄/14-4-2003) εδαφ. Ζ΄ 
προβλέπεται ότι σε περίπτωση αδυναµίας των ΟΤΑ να χορηγήσουν τα εν λόγω είδη µέσα στις 
αποκλειστικές προθεσµίες που προβλέπονται, καταβάλλεται στους δικαιούχους εξ ολοκλήρου η 
αξία τους σε χρήµα προκειµένου να τα προµηθευτούν οι δικαιούχοι και για την απόδοση του 
λογαριασµού προσκοµίζουν στην υπηρεσία τις σχετικές αποδείξεις αγοράς (τιµολόγια).  
 
Ύστερα από όλα αυτά και λαµβάνοντας υπόψη ότι είναι υπό κατάργηση η χορήγηση παροχών 
σε είδος, προτείνουµε την απόδοση σε χρήµα των ειδών ατοµικής προστασίας (θερινά – 
χειµερινά) και το γάλα, για το έτος 2005, που αποτελεί και αίτηµα του Σωµατείου των 
Εργαζοµένων ΟΤΑ. Ν. Μεσσηνίας και συγκεκριµένα προτείνουµε την απόδοση του ποσού των 
625,00 € σε κάθε εργαζόµενο του ∆ήµου που δικαιούται εξ ολοκλήρου τις παροχές αυτές για 
το συγκεκριµένο έτος και αναλογία του ποσού αυτού γι΄ αυτούς που δεν το δικαιούνται εξ 
ολοκλήρου. Το ποσό αυτό προκύπτει από το ποσό των 606,00 € που χορηγήθηκε για ανάλογο 
σκοπό το 2004 προσαυξανόµενο µε ένα µικρό ποσοστό.        
 
Οι εργαζόµενοι στο ∆ήµο Καλαµάτας µε σχέση εργασίας ∆ηµοσίου ∆ικαίου και Ιδιωτικού 
∆ικαίου που δικαιούνται τις πιο πάνω παροχές, σύµφωνα µε την 2/12542/0022/20-3-2003 
κοινή Υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών – ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης Αποκέντρωσης – 
Οικονοµίας και Οικονοµικών Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και την από 30-12-94 
Ε.Σ.Σ.Ε. αντίστοιχα,  αναφέρονται στις σχετικές καταστάσεις του Τµήµατος Προσωπικού του 
∆ήµου και η συνολική δαπάνη που απαιτείται για την υλοποίηση των παραπάνω ανέρχεται στο 
ποσό των 128.901,34 €.  
 
 

ΜΑΛΑΠΑΝΗΣ:  
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του τα 
προαναφερόµενα,  
 

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

I. Εγκρίνει την καταβολή σε χρήµα της αξίας των ειδών ατοµικής προστασίας 
(θερινά - χειµερινά) και γάλακτος, έτους 2005, στους δικαιούχους εργαζόµενους 
του ∆ήµου Καλαµάτας, και την απόδοση για το σκοπό αυτό του ποσού των 
625,00 € σε κάθε εργαζόµενο του ∆ήµου που δικαιούται εξ ολοκλήρου τις 
συγκεκριµένες παροχές για το έτος 2005 και αναλογία του ποσού αυτού γι΄ 
αυτούς που δεν το δικαιούνται εξ ολοκλήρου βάσει των καταστάσεων του 
Τµήµατος Προσωπικού του ∆ήµου Καλαµάτας που αποτελούν αναπόσπαστο 
µέρος της απόφασης αυτής, προκειµένου να τα προµηθευθούν µόνοι τους 
σύµφωνα µε τα όσα ο νόµος ορίζει. 

   
II. Ψηφίζει για την υλοποίηση των παραπάνω πίστωση συνολικού ποσού εκατόν 

είκοσι οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων ενός ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών 
(128.901,34 €), η οποία θα βαρύνει τον δηµοτικό προϋπολογισµό οικονοµικού 
έτους 2006, και ιδιαίτερα τους Κ.Α.: 10.6061,  20.6061, 30.6061, 35.6061, 
40.6061, 45.6061 και 70.6061 που αντιστοιχούν στους δικαιούχους 
εργαζόµενους του ∆ήµου Καλαµάτας,  συγκεκριµένα  ως εξής: 

 
• σε βάρος του Κ.Α. 10.6061 ποσό 1.875,00 € 
• σε βάρος του Κ.Α. 20.6061 ποσό 66.959,98 € 
• σε βάρος του Κ.Α. 30.6061 ποσό 30.000,00 € 
• σε βάρος του Κ.Α. 35.6061 ποσό 14.895,68 € 
• σε βάρος του Κ.Α. 40.6061 ποσό 9.375,00 € 
• σε βάρος του Κ.Α. 45.6061 ποσό 1.875,00 € 
• σε βάρος του Κ.Α. 70.6061 ποσό 3.920,68 € 

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

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αδαµόπουλος Παναγιώτης  1. Αθανασόπουλος Κων/νος 
  2. Αλοίµονος Ιωάννης 
  3. Βασιλάκη Γεωργία 
  4. Γιαννακόπουλος ∆ιονύσιος  
  5. ∆ιασάκος Νικόλαος  
  6. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 
  7. Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος 

  8. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 
  9. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 
  10. Κοσµόπουλος Βασίλειος 
  11. Κουδούνης Αργύριος 
  12. Κουµουνδούρος Νικόλαος 
  13. Λαφαζάνος Γεώργιος 
  14. Μαλαπάνης Χρήστος  
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  15. Μασούρας Γρηγόριος 
  16. Μέλιος Ιωάννης 
  17. Μπάκας ∆ηµήτριος 
  18. Μπάκας Ιωάννης  
  19. Μπαστακός Παναγιώτης 
  20. Νταγιόπουλος Γεώργιος 
  21. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 
  22. Πασχάλης Γεώργιος 
  23. Πουλόπουλος ∆ηµήτριος 
  24. Σπίνος Γεώργιος 
  25. Τσακαλάκου Σταυρούλα 
  26. Χειλάς Ευάγγελος 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Καλαµάτα, 10   Αυγούστου 2006 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ 
 

Για τη Γραµµατεία του ∆.Σ. 
Χρήστος Αλεξανδρόπουλος 

 
 


