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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  19/2006 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  471/2006 

 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 21η Σεπτεµβρίου 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. 19/15-09-2006 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) Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος (αποχώρηση 
στην υπ’ αριθµ. 484 απόφαση), 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος (προσέλευση στην υπ’ αριθµ. 457 
απόφαση), 8) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 9) Κουδούνης Αργύριος, 10) Κουµουνδούρος Νικόλαος, 
11) Κυριακόπουλος Γεώργιος, 12) Μάλαµας Παναγιώτης (προσέλευση στην υπ’ αριθµ. 484 
απόφαση), 13) Μαστοράκης ∆ηµήτριος, 14) Μαυρέα Αικατερίνη, 15) Μέλιος Ιωάννης, 16) 
Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ΄ αριθµ. 484 απόφαση), 17) Μπαστακός Παναγιώτης, 
18) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 19) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 20) Πασχάλης Γεώργιος, 21) 
Σούµπλης Μιχαήλ, 22) Τσακαλάκου Σταυρούλα (προσέλευση στην υπ’ αριθµ. 470 απόφαση)  
και 23) Χειλάς Ευάγγελος. 
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Αργυροπούλου 
Βασιλική, 2) ∆ιασάκος Νικόλαος, 3) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 4) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 5) 
Λαφαζάνος Γεώργιος, 6) Μαλαπάνης Χρήστος, 7) Μασούρας Γρηγόριος, 8) Μπάκας ∆ηµήτριος, 
9) Οικονοµόπουλος Βασίλειος, 10) Πουλόπουλος ∆ηµήτριος, 11) Σπίνος Γεώργιος, και 12) 
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  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, ο οποίος 
αποχωρεί στη διάρκεια της συζήτησης του 8ου θέµατος (αποχώρηση στην υπ’  αριθµ. 459 
απόφαση).  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 19 (ii) θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης µε τίτλο : 

Καταβολή σε χρήµα των παρακάτω παροχών σε εργαζόµενους στο ∆ήµο Καλαµάτας: 
(ii) γάλα για το χρονικό διάστηµα από 1/1/2006 µέχρι 15/11/2006. 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος ενηµερώνει το Σώµα ότι υπάρχει το υπ΄ αριθµ. πρωτ. 
163/31-8-06 (αριθµ. πρωτ. ∆ήµου 19254/14-9-06) αίτηµα του  Σωµατείου Εργαζοµένων ΟΤΑ 
Ν. Μεσσηνίας για καταβολή σε χρήµα της αξίας της παροχής που δικαιούνται εργαζόµενοι του 
∆ήµου όσον αφορά στο γάλα για το χρονικό διάστηµα από 1-1-2006 µέχρι 15-11-2006. 
 
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης – 
Συντονισµού όσον αφορά στη παροχή γάλακτος, η οποία επί του συγκεκριµένου λέει τα εξής: 
 
 
«Έπειτα από την έκβαση που είχε ο διαγωνισµός που διενεργήθηκε στις 13-09-2006 και 
αφορούσε στην προµήθεια γάλακτος έτους 2006, οποίος απέβη άκαρπος, παρακαλούµε όπως 
αποδοθεί η συγκεκριµένη παροχή στους δικαιούχους εργαζόµενους ως εξής: 
Για το χρονικό διάστηµα από 01-01-2006 έως 15-11-2006 να καταβληθεί το αντίστοιχο ποσό 
σε χρήµατα, για το υπόλοιπο χρονικό διάστηµα από 16-11-2006 έως 31-12-2006, να γίνει 
προµήθεια µε απευθείας ανάθεση, προκειµένου να µην καθυστερήσει άλλο η απόδοση της 
συγκεκριµένης παροχής καθόσον είναι υποχρεωτική, ενώ ταυτόχρονα θα δροµολογηθεί 
διαγωνισµός για την προµήθεια φρέσκου γάλακτος για το έτος 2007. 
Για το σκοπό αυτό προτείνεται η απόδοση ποσού 208 € σε κάθε εργαζόµενο του ∆ήµου που 
δικαιούται εξ ολοκλήρου την παροχή του γάλακτος για το χρονικό διάστηµα από 1-1-2006 
µέχρι 15-11-2006. 
 
Το ποσό των 208 € προκύπτει ως εξής: 
 
Το γάλα που δικαιούνται είναι 1 lit την ηµέρα.  
 
Η µέση τιµής πώλησης για κάθε lit γάλα ανέρχεται περίπου σε 0,90 € 
 
Υπολογίζοντας 22 εργάσιµες ηµέρες για κάθε µήνα έχουµε     0,90 Χ 22 = 19,80 € το µήνα 
 
∆ηλαδή για το χρονικό διάστηµα των 10 ½ µηνών (1-1-06 έως 15-11-06) 19,80 Χ 10,5 = 
207,90 € και σε στρογγυλοποίηση 208 €»  
 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του τα 
προαναφερόµενα καθώς επίσης και τις διατάξεις της υπ΄ αριθµ. 2/12542/0022/20-3-2003 ΚΥΑ 
(ΦΕΚ 441/Β΄/14-4-2003), 
 
 
 

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 της παροχής γάλακτος που δικαιούνται 

εργαζόµενοι του ∆ήµου Καλαµάτας για το χρονικό διάστηµα από 1-1-2006 µέχρι 
15-11-2006 και την απόδοση για το σκοπό αυτό του ποσού των 208,00 € σε κάθε 
εργαζόµενο του ∆ήµου που δικαιούται εξ ολοκλήρου την παροχή του γάλακτος 



Συνεδρίαση : 19/2006                                 Πέµπτη  21 / 09 / 2006 ΑΠΟΦΑΣΗ  471/2006 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  3 

το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα 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 το προµηθευθούν µόνοι τους σύµφωνα µε τα 
όσα ο νόµος ορίζει. 

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

πέντε χιλιάδων επτακοσίων εξήντα ευρώ (45.760,00 €), 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 622,00 € 
• σε βάρος του Κ.Α. 20.6061 ποσό 25.670,00 € 
• σε βάρος του Κ.Α. 30.6061 ποσό 10.180,00 € 
• σε βάρος του Κ.Α. 35.6061 ποσό 4.422,00 € 
• σε βάρος του Κ.Α. 40.6061 ποσό 3.036,00 € 
• σε βάρος του Κ.Α. 45.6061 ποσό 617,00 € 
• σε βάρος του Κ.Α. 70.6061 ποσό  1.213,00 € 

 
 
 
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. Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος 

  6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

  7. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

  8. Κουδούνης Αργύριος 

  9. Κουµουνδούρος Νικόλαος 

  10. Κυριακόπουλος Γεώργιος 

  11. Μάλαµας Παναγιώτης  

  12. Μαστοράκης ∆ηµήτριος  

  13. Μαυρέα Αικατερίνη 

  14. Μέλιος Ιωάννης 

  15. Μπάκας Ιωάννης  
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  16. Μπαστακός Παναγιώτης 

  17. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

  18. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 

  19. Πασχάλης Γεώργιος 

  20. Σούµπλης Μιχαήλ 

  21. Τσακαλάκου Σταυρούλα 

  22. Χειλάς Ευάγγελος 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Καλαµάτα, 13 Οκτωβρίου 2006 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ 

 

Για τη Γραµµατεία του ∆.Σ. 
Πασχαλιά Μουρκάκου 

 
 
 


