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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  29/2007 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  599/2007  

 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 11η Οκτωβρίου 2007, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:30 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά 
την υπ΄ αριθ. 29/05-10-2007 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 (προσέλευση στην 
υπ’ αριθ. 598 απόφαση),  4) Γιαννακούλας Γρηγόριος,  5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Ηλιόπουλος 
Αθανάσιος, 7)  Ηλιόπουλος Ιωάννης, 8) Ηλιόπουλος Παναγιώτης (προσέλευση την υπ’ αριθ. 
598 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’ αριθ. 607 απόφαση), 17) 
Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 603 απόφαση), 
19) Οικονοµάκου Μαρία, 20) Παπαµικρούλης Παναγιώτης (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 607 
απόφαση), 21) Πολίτης ∆ηµήτριος,  22) Σπίνος Γεώργιος, 23)  Τσακαλάκου Σταυρούλα και  24) 
Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 603 απόφαση).   
 
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος, 2) Μπάκας ∆ηµήτριος και 3) Ράλλης Γεώργιος.   
 
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παραβρίσκεται επίσης ο Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου 
Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος, επειδή στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνεται θέµα που αφορά 
στο συγκεκριµένο Τοπικό ∆ιαµέρισµα.  
 
 
Στη συνεδρίαση 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 και 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 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Έγκριση της υπ΄ αριθµ. 60/2007 αποφάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοµικού 
Προσώπου του ∆ήµου «∆ηµοτικοί Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί Σταθµοί Καλαµάτας» που αφορά 
στην προσαρµογή του Κανονισµού Λειτουργίας του Νοµικού Προσώπου στις παρατηρήσεις - 

επισηµάνσεις της ∆ιεύθυνσης Τοπικής αυτοδιοίκησης & ∆ιοίκησης Ν. Μεσσηνίας. 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο δηµοτικός σύµβουλος και πρόεδρος του νοµικού προσώπου κ. 
Πολίτης, αναφέρει τα εξής: 
 
Με  το αριθ. πρωτ. 13072/2-9-2007 έγγραφό της, η Γενική ∆/νση Περιφέρειας – Τµ. Τοπ. 
Αυτ/σης & Ν.Π.∆.∆.,  µας γνωστοποιεί  ότι γίνεται δεκτή η ένσταση της µαγείρισσας Βικτωρίας 
Γεωργοπούλου και µερικώς δεκτή η προσφυγή της ∆/ντριας Παναγιώτας Κουράφα  και λοιπών 
παιδαγωγών, κατά της αριθ. 471/2007 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας, που 
αφορά την έγκριση του Κανονισµού Λειτουργίας του Ν.Π. και ζητά από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο του Ν.Π. τη διόρθωση και συµπλήρωσή  των αποφάσεων 42 και 43/2007 που 
αφορούν το θέµα αυτό.  
 
Κατόπιν των ανωτέρω, το ∆.Σ. του Ν.Π. σε νέα συνεδρίασή του, προέβη στη διόρθωση και 
συµπλήρωση των ως άνω αποφάσεων και συγκεκριµένα : 

Στο άρθρο 7 µε τίτλο «Αρµοδιότητες Προέδρου  του ∆ιοικητικού Συµβουλίου», 
αφαιρείται η παράγραφος 8 που αναφέρει : «∆ιαχειρίζεται τις διαδικασίες που αφορούν στην 
πρόσληψη, προαγωγή, παραίτηση, τοποθέτηση, απόσπαση, µετάταξη κ.λ.π. του προσωπικού, 
σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Λαµβάνει υπόψη τη γνώµη του Σωµατείου 
εργαζοµένων, όταν πρόκειται για µετατάξεις, µετακινήσεις και τοποθετήσεις, χωρίς αυτή να 
έχει δεσµευτικό χαρακτήρα».  

Στο άρθρο 19 , κεφάλαιο Α)  Καθήκοντα Προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης, στην παράγραφο 
14 που αναφέρει : «Τηρεί όλα τα απαραίτητα βιβλία», προστίθεται : γ) Πρωτόκολλο 
Αλληλογραφίας του Ν.Π. και δ) Βιβλίο εισερχόµενης και εξερχόµενης αλληλογραφίας του Ν.Π., 
όπως ακριβώς αναφέρεται στον ΟΕΥ. 

Στο ίδιο άρθρο προστίθεται παράγραφος 24 που αναφέρει : «∆ιαχειρίζεται σε 
συνεργασία µε τον Πρόεδρο του ∆.Σ. καθώς και µε το ∆ιοικητικό Τµήµα τις διαδικασίες  που 
αφορούν στην πρόσληψη, προαγωγή, παραίτηση, τοποθέτηση, απόσπαση, µετάταξη κ.λ.π. 
του προσωπικού, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.  

Στο ίδιο άρθρο, κεφάλαιο ΣΤ) Η µαγείρισσα ή µάγειρας, αφαιρούνται : α) η 
παράγραφος 6 που αναφέρει : «Φροντίζει σε συνεργασία µε τον/την Προϊστάµενο/νη και το 
παιδαγωγικό προσωπικό να σερβίρει το φαγητό, µε τρόπο που να προάγεται η αισθητική και να 
ενισχύεται η αυτοεξυπηρέτηση των παιδιών. β) η παράγραφος 8 που αναφέρει : «Οφείλει να 
σέβεται τον ατοµικό ρυθµό κάθε παιδιού στο φαγητό, χωρίς να ασκείται καµία πίεση» και γ) η 
παράγραφος 9 που αναφέρει : «Παρευρίσκεται στην τραπεζαρία καθ’ όλη τη διάρκεια του 
µεσηµεριανού φαγητού, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο από   την Προϊσταµένη». 

Στο ίδιο άρθρο, κεφάλαιο Ιγ) ∆ιοικητικός-Οικονοµικός υπάλληλος, αφαιρείται η 
παράγραφος 7 που αναφέρει : «Τηρεί το πρωτόκολλο αλληλογραφίας του Νοµικού Προσώπου, 
εκτός του εµπιστευτικού». 
 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη της την 
παραπάνω εισήγηση, 
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

                                                 
 
Εγκρίνει την υπ΄ αριθµ. 60/2007 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 
νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου του ∆ήµου Καλαµάτας «∆ηµοτικοί Παιδικοί & 
Βρεφονηπιακοί Σταθµοί Καλαµάτας» µε την οποία, σε συµµόρφωση της υπ΄ αριθµ. 
13072/2-9-2007 απόφασης της ∆ιεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης & ∆ιοίκησης Ν. 
Μεσσηνίας, διορθώνονται – συµπληρώνονται οι υπ΄ αριθµ. 42/2007 και 43/2007 
προηγούµενες αποφάσεις του νοµικού προσώπου που αφορούν στον Κανονισµό 
Λειτουργίας του νοµικού προσώπου ο οποίος εγκρίθηκε µε την υπ΄ αριθµ. 
471/2007 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας.  
 
 
 
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 

 2. Αλευράς ∆ιονύσιος 

 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

 4. Γουρδέας Ανδρέας  

 5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 6. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

 7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 8. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 9. Κλείδωνας Θεοφάνης 

 10. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 11. Κουδούνης Αργύριος 

 12. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 13. Λαγανάκος Γεώργιος 

 14. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 15. Μπάκας Ιωάννης 

 16. Μπασακίδης Νικόλαος 
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 17. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

 18. Οικονοµάκου Μαρία  

 19. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 

 20. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 21. Σπίνος Γεώργιος 

 22. Τσακαλάκου Σταυρούλα  

 23. Τσερώνης Κων/νος 

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 22 Οκτωβρίου 2007 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 

 
 


