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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
ΑΠΟΦΑΣΗ   ΑΡΙΘΜ.  262 

 
 
Πρακτικό της µε αριθµό 27ης/28.11.2017,  συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου Καισαριανής, την 28η του µηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ του 
έτους 2017.    
 
Στην  Καισαριανή  σήµερα,28/11/2017, ηµέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα  20:00 µ. µ , το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καισαριανής  συνήλθε σε τακτική δηµόσια 
συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα οδός Βρυούλων και Κλαζοµενών , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 14417/24.11.2017, πρόσκληση  του 
Προέδρου του,  που επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87). 
 
∆ιαπιστώθηκε πως υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο είκοσι 
επτά (27) µελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τα είκοσι ένα (21) µέλη και 
ονοµαστικά οι: 
 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι                                        ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
                                       
                                                                        

    Κατηµερτζής Γεώργιος  Πρόεδρος ∆.Σ.      
      
 
  1. Πολυχρονάκης Συµεών 1.Καραβασίλης Εµµανουήλ 
  2. Γεωργοπούλου Κανέλλα 2.Χατζηδηµητράκης   Αργύριος 
  3. Περρής Ιωάννης 3.Αξιώτης Χρήστος 
  4. Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος 4.Βεχλίδη Μαρία 
  5. Χριστοφής Μιχαήλ 5.Βούρλος ∆ηµήτρης 
  6. Κολοβού Κων/να 6.Αλεξοπούλου Μαρία 
  7. Τσιτσιρίδης Ιωσήφ   
  8. Παπαγιάννης Ιωάννης  
  9. Εξαρχόπουλος Αθανάσιος  
10. Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα    
11. Βασιλάκη Αικατερίνη  
12. Κοντόσταυλος Γεώργιος  
13. Σοφιανόπουλος  Γεώργιος  
14. Καµπάκας Αντώνης  
15. Λυκούδης Αλεβίζος  



16. Βοσκόπουλος Χρήστος  
17. Αντωνόπουλος ∆ηµήτρης  
18. Κακανάκης Ευάγγελος  
19. Κατσαρέλης Νικόδηµος  
20. Γαβρίλης  Γεώργιος  
21.   
22.   
23.   
24.   
25.   
26.   
 
 
Στην συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο  ∆ήµαρχος κ.   Σταµέλος Ηλίας   και 
η δηµοτική υπάλληλος Φιλοπούλου Στέλλα για την τήρηση των πρακτικών της 
συνεδρίασης. 
 
 
ΘΕΜΑ:  Αποτίµηση της παροχής γάλακτος στους δικαιούχους εργαζόµενους 
του ∆ήµου µας, για χρονικό διάστηµα που δεν τους χορηγήθηκε στα έτη 2013 
και 2014 και απόφαση για την απόδοση του σε χρήµα , σύµφωνα µε το άρθρο 
97 παρ.1 του Ν.4483/2017. 
 
 
Ο κ. Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέµα της  ηµερήσιας διάταξης 
θέτει υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την εισήγηση  του 
Αντιδηµάρχου Οικονοµικών και ∆ιοικητικών Υπηρεσιών κ. Πολυχρονάκη 
Συµεών  η   οποία έχει ως εξής:    
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤIA                                                          
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                         
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ταχ. ∆/νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας                                   
Τ.Κ.:16121 
Τηλ: 213 2010764 
 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

**** 

Θέμα: Αποτίμηση της παροχής γάλακτος στους δικαιούχους εργαζόμενους του 

Δήμου μας, για χρονικό διάστημα που δεν τους χορηγήθηκε στα έτη 2013 

και 2014 και Απόφαση για τη χορήγηση τους σε χρήμα, σύμφωνα με το 

Άρθρο 97 του Ν. Ν4483/2017. 

 
Σχετικά: 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 27/11/2017  
Αριθ. Πρωτ.:                      



1. Το άρθρο 97 παρ. 1 Ν. 4483/2017 «Μέσα Ατομικής Προστασίας και μέτρα για 

την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α.». 

2. Η Κ.Υ.Α. 2/53361/0022/06 (ΦΕΚ Β 1503/11.10.2006) «Παροχή μέσων ατομικής 

προστασίας σε υπαλλήλους ΟΤΑ Α’ Βαθμού και μέτρα προληπτικής ιατρικής» 

3. Το άρθρο 72 παρ.1  Ν.3852/2010 

4. Η με αριθμ. Πρωτ. 7399/14.06.2013 Απόφαση 1046 του Δημάρχου Καισαριανής 

«Περί χορήγησης ειδών ατομικής προστασίας στους εργαζόμενους του Δήμου 

Καισαριανής, έτους 2013». 

5. Η με αριθμ. Πρωτ. 9693/31.07.2014 Απόφαση 1211 του Δημάρχου Καισαριανής 

«Περί χορήγησης ειδών ατομικής προστασίας και γάλακτος στους 

εργαζόμενους του Δήμου Καισαριανής, έτους 2014». 

6. Η με αριθμ. Πρωτ. 7775/21.06.2012 Απόφαση Δημάρχου με την οποία 

κατακυρώνεται ο Διαγωνισμός για την προμήθεια γάλακτος διάρκειας ενός 

έτους. 

7. Το με αριθμ. Πρωτ. 13701/08/11/2017 έγγραφο του Γραφείου Προσωπικού του 

Δήμου Καισαριανής με θέμα « Διαβίβαση στοιχείων περί των δικαιούχων ΜΑΠ 

και γάλακτος για τα έτη 2013 και 2014». 

8. Το με αριθμ Πρωτ. 14369/23/11/2017 έγγραφο του Τμήματος Λογιστηρίου του 

Δήμου Καισαριανής με θέμα « Παροχή στοιχείων επί ερωτήματος». 

 

Όπως καθορίζει το Άρθρο 97 του Ν. Ν4483/2017 (ΦΕΚ107 Ά 31.07.2017): 

1. Τα Μέσα Ατοµικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) και το γάλα των ετών 2012, 2013, 
2014, 2015 και 2016, που προβλέπονται στην 53361/11.10.2006 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, 
Οικονοµίας και Οικονοµικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Β’ 
1503) και δεν έχουν χορηγηθεί µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, 
αποτιµώνται σε χρήµα, σύµφωνα µε την τιµή διαγωνισµού που προκηρύχθηκε ή 
άλλου διαγωνισµού προγενέστερων ετών που είχε λάβει χώρα για την προµήθεια 
των ίδιων ειδών και αποδίδονται µε τις εξής προϋποθέσεις: α. να αναγνωρίζεται η 
οφειλή προς τον εργαζόµενο από τον οικείο Ο.Τ.Α, β. να υπάρχουν οι 
αντίστοιχοι κωδικοί και πιστώσεις στους προϋπολογισµούς των Ο.Τ.Α. των ετών 
καταβολής, 

γ. να µπορεί να πραγµατοποιηθεί η καταβολή τους, σε έως και τριάντα έξι (36) 
µηνιαίες δόσεις. 

Οι δικαιούχοι, οι οφειλές, ο αριθµός των δόσεων, καθώς και οποιαδήποτε άλλη 
σχετική λεπτοµέρεια καθορίζονται µε απόφαση του οικείου ∆ηµοτικού ή 
∆ιοικητικού Συµβουλίου κάθε Ο.Τ.Α., η οποία λαµβάνεται εντός τεσσάρων (4) 
µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου. 

Στο ∆ήµο µας σύµφωνα µε το αριθµ Πρωτ. 14369/23/11/2017 έγγραφο του Τµήµατος 
Λογιστηρίου του ∆ήµου Καισαριανής µε θέµα «Παροχή στοιχείων επί ερωτήµατος», 
δεν αποδόθηκε στους εργαζόµενους δικαιούχους παροχής ΜΑΠ, η προβλεπόµενη 
παροχή σε γάλα για διαδοχικούς µήνες στα έτη 2013 και 2014. Συγκεκριµένα: 

… «Η υπογραφείσα σύµβαση παροχής γάλακτος των δικαιούχων εργαζοµένων 
έγινε στις 27/06/2012, ετήσιας διάρκειας έως 30/07/2013.Μετά την λήξη της 
σύµβασης οι υπηρεσίες προχώρησαν σε διαγωνισµό όπου και κατέληξε άκαρπος 
(δεν προσήλθε κανείς προµηθευτής). Η επόµενη σύµβαση ολοκληρώθηκε στις 



22/09/2014.Κατά συνέπεια η χρονική περίοδος που διεκδικείται από τους 
εργαζοµένους … αφορά πέντε (5)µήνες του 2013 από 1/07/2013 µέχρι την λήξη 
του έτους, και µέχρι την ολοκλήρωση της νέας σύµβασης που υπεγράφη στις 
22/09/2014 άλλους οκτώ(8) µήνες και είκοσι ένα (21) ηµέρες»… 

Βάσει των Αποφάσεων 1046/2013 και 1211/2014 του ∆ηµάρχου Καισαριανής, 
δικαιούχοι παροχής ΜΑΠ και γάλακτος για το 2013 ορίστηκαν 134 εργαζόµενοι και 
για το 2014 108 εργαζόµενοι του ∆ήµου µας, τα ονόµατα και η ειδικότητα των 
οποίων αναφέρονται αναλυτικά. Σε αυτούς αθροιστικά, µε βάση την ονοµαστική 
κατάσταση των Υπηρεσιών που παρουσιάζει τις ηµέρες εργασίας καθενός από τους 
δικαιούχους, έπρεπε στο επίµαχο χρονικό διάστηµα να έχει χορηγηθεί ποσότητα 
31.464lt γάλατος.  
Λόγω της µη χορήγησης του και δεδοµένης της απόλυτης αναγκαιότητας ως εκ της 
φύσης των ασκούµενων καθηκόντων τους, οι εργαζόµενοι υποχρεώθηκαν, να το 
προµηθευτούν µε ίδιες δαπάνες. Σύµφωνα µε την µε αριθµ. Πρωτ. 7775/21.06.2012  
Απόφαση ∆ηµάρχου µε την οποία κατακυρώνεται ο ∆ιαγωνισµός για την προµήθεια 
γάλακτος διάρκειας ενός έτους (τελευταία υπογεγραµµένη σύµβαση πριν το επίµαχο 
διάστηµα) η δαπάνη για την προµήθεια του συγκεκριµένου είδους ανερχόταν σε 
0,90€/lt προ ΦΠΑ και 1,017€/lt συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ (13%). 
Εποµένως η παροχή γάλακτος στους δικαιούχους εργαζόµενους του ∆ήµου µας, για  
το χρονικό διάστηµα από 1.07.2013 έως 21.09.2014 αποτιµάται σε 31.464 x 0,90 = 
28.317,6€ (προ ΦΠΑ) και σε 31.464 x 1,017 = 31.998,9€ (συµπ. ΦΠΑ). 
Προτείνεται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, κατά τα οριζόµενα στο Άρθρο 97 του Ν. 
Ν4483/2017 να εγκρίνει τη χορήγηση του γάλατος που δεν αποδόθηκε τη χρονική 
περίοδο από 1.07.2013 έως 21.09.2014  σε χρήµα στους δικαιούχους που 
καθορίζονται από τις σχετικές Αποφάσεις του ∆ηµάρχου.  
Η συνολική δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των τριάντα µια χιλιάδων εννιακόσια 
ενενήντα οχτώ ευρώ και 90 λεπτών (31.998,9€) και θα αποδοθεί σε 36 µηνιαίες 
δόσεις, αρχής γενοµένης από τον Μάρτιο του 2018. Θα βαρύνει τµηµατικά τους 
προϋπολογισµούς των ετών 2018-2019-2020 και 2021. 
Σε περίπτωση που από τον επανέλεγχο των στοιχείων της ονοµαστικής κατάσταση 
των δικαιούχων εργαζόµενων προκύψουν τροποποιήσεις στον αριθµό των 
εργαζόµενων ή στο συνολικό προς απόδοση ποσό, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο θα 
επανέλθει µε νέα τροποποιητική Απόφασή του. 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 

       

 
 
Κατόπιν αυτών ο κ. Πρόεδρος καλεί τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για 
την λήψη σχετικής απόφασης 

                   

 

 



ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την πιο πάνω εισήγηση  
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει τη χορήγηση του γάλατος που δεν αποδόθηκε τη χρονική περίοδο 
από 1.07.2013 έως 21.09.2014 σε χρήµα στους δικαιούχους που 
καθορίζονται από τις σχετικές Αποφάσεις του ∆ηµάρχου  (κατά τα οριζόµενα 
στο Άρθρο 97 του Ν. Ν4483/2017)  
Η συνολική δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των τριάντα µια χιλιάδων εννιακόσια 
ενενήντα οχτώ ευρώ και 90 λεπτών (31.998,9€) και θα αποδοθεί σε 36 
µηνιαίες δόσεις, αρχής γενοµένης από τον Μάρτιο του 2018. Θα βαρύνει 
τµηµατικά τους προϋπολογισµούς των ετών 2018-2019-2020 και 2021. 
Σε περίπτωση που από τον επανέλεγχο των στοιχείων της ονοµαστικής 
κατάσταση των δικαιούχων εργαζόµενων προκύψουν τροποποιήσεις στον 
αριθµό των εργαζόµενων ή στο συνολικό προς απόδοση ποσό, το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο θα επανέλθει µε νέα τροποποιητική Απόφασή του. 
 
 
 
 
Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από εκείνους 
έλαβαν µέρος στην συνεδρίαση κ.κ. Πρόεδρος του ∆.Σ. και τους ∆ηµοτικούς 
Συµβούλους:  2)Πολυχρονάκης Συµεών 3) Γεωργοπούλου Κανέλλα 4) 
Περρής Ιωάννης  5) Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος   6) Χριστοφής Μιχαήλ   
7) Κολοβού Κων/να 8) Τσιτσιρίδης Ιωσήφ   9) Παπαγιάννης Ιωάννης 10) 
Εξαρχόπουλος Αθανάσιος 11) Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα  12) Βασιλάκη 
Αικατερίνη 13)Κοντόσταυλος Γεώργιος 14) Σοφιανόπουλος Γεώργιος 
15)Καµπάκας Αντώνιος  16)Λυκούδης Αλεβίζος 17) Βοσκόπουλος Χρήστος 
18) Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος 19) Κακανάκης Ευάγγελος, 20) Κατσαρέλης 
Νικόδηµος 21)Γαβρίλης Γεώργιος . 
 
 
 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ      28/11/2017 
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας 

 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
 
 
 

ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 


