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Α Π Ο Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο   Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ 
Στην Καρδίτσα σήμερα την  27η του μήνα Ιανουαρίου του έτους
2016  και  ώρα  10.00  π.μ,  η  υπογεγραμμένη  Σταυρούλα  Ζάρρα
(υπάλληλος  Δήμου  Καρδίτσας),  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του
άρθρου  97  του  Ν  3463/2006,  τοιχοκόλλησα  στο  προς  τούτο
προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, αντίγραφο της
υπ’ αριθμ.  689/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτού στις 30-12-2015.
Προς  τούτο  συντάχθηκε  το  παρόν  αποδεικτικό  από  την
τοιχοκολλήσασα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 689
Απόσπασμα από το υπ’αριθ.

30/30-12-2015
Πρακτικό Συνεδριάσεως του Δημοτικού

Συμβουλίου Δήμου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Οι μάρτυρες
 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

        
  Αριθ. Πρωτ.: /27-1-2016      

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ

                                                                            ΘΕΜΑ
        Λήψη απόφασης σχετικά με τη μη χορήγηση παροχής σε είδος (γάλα) στους

εργαζόμενους του Δήμου Καρδίτσας για τα έτη 2011, 2012, 2013 και 2014.

Στην Καρδίτσα σήμερα την 30η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και

ώρα  6.00'  μ.μ,  στο  Δημοτικό  Κατάστημα  Καρδίτσας  και  ύστερα  από  την  υπ’  αριθ.  26566/23-12-2015

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρδίτσας,  η οποία έγινε σύμφωνα

με τους ορισμούς του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010, συνήλθε

σε  τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ                          

1) Αντωνίου Ελένη 15) Σβάρνας Ιωάννης 1) Γούλας Γεώργιος

2) Αντωνίου Σωτήριος 16) Τάντος Μιχαήλ 2) Ξυλομένος Κωνσταντίνος

3) Αραμπατζής Δημήτριος 17) Ψημμένος Κωνσταντίνος 3) Τίκας Τριαντάφυλλος

4) Γαλανόπουλος Κωνσταντίνος 18) Παπαλός Κωνσταντίνος 4) Γούλας Σωτήριος

5) Γεννάδιος Ιωάννης 19) Μαρκινός Αθανάσιος 5) Βαρελάς Βάιος

6) Γιαννέλος Κλεομένης 20) Παπαγεωργίου Σταύρος 6) Σχορετσανίτης Ηλίας

7) Διαμαντή Ευαγγελία 21) Παπαδημητρίου Χαρίλαος

8) Καπράνας Απόστολος 22) Τσιούκης Λάμπρος

9) Κολοκύθα Άλκηστις 23) Αμπαντζή Μαρία

10) Κουρκούνας Βασίλειος 24) Μιχαλάκης Κων/νος

11) Λέκκας Αλέξανδρος 25) Λέμας Ευάγγελος

12) Μαντζιάρας Παναγιώτης 26) Χατζής Ηλίας

13) Μπακαλάκου Σωτηρία 27) Κρανιάς Βασίλειος

14) Ντελής Ιωάννης



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:    
Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  του  Δήμου  Καρδίτσας  αφού βρέθηκε  σε  νόμιμη  απαρτία  (σε  σύνολο 33  μελών,

παρόντες ήταν 27), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, σύμφωνα με το άρθρο 96

του Ν.3463/2010 «Περί κύρωσης του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»), εισέρχεται  στη συζήτηση  των

αναγραφόμενων στην πρόσκληση θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, παρόντος του Δημάρχου Καρδίτσας κ. Φώτη

Αλεξάκου.  

---------------------

       Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας μετά από συζήτηση σχετικά με μη
χορήγηση παροχής σε είδος (γάλα) στους εργαζόμενους του Δήμου Καρδίτσας για τα έτη
2011, 2012, 2013 και 2014 και αφού έλαβε υπόψη:

1.Την  αριθμ.  Πρωτ.  19017/8-9-2015  αίτηση  του  Συλλόγου  Εργαζομένων  Ο.Τ.Α   Ν.
Καρδίτσας η οποία έχει ως εξής:
  “Σας ενημερώνουμε πως οι εργαζόμενοι που είναι ενταγμένοι στα Β.Α.Ε δικαιούνται είδη
ατομικής  προστασίας  και  χορήγηση  ενός  λίτρου  γάλακτος  την  ημέρα,  όπως  αυτά
καθορίζονται  από τις  Σ.Σ.Ε που υπογράφησαν μεταξύ της ΠΟΕ-ΟΤΑ και  του Υπουργείου
Εσωτερικών.
    Επειδή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα των ετών 2013 και 2014 στους δικαιούχους
εργαζόμενους του Δήμου Καρδίτσας δεν χορηγήθηκε η ποσότητα γάλακτος που έπρεπε, σας
παρακαλούμε να θέσετε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης σχετικά με:
1. Το χρονικό διάστημα της μη λήψης γάλακτος
2. Το ποσό της οφειλής για κάθε δικαιούχο εργαζόμενο
   Όπως γνωρίζετε για το χρονικό διάστημα των ετών 2011 και 2012 που δεν χορηγήθηκε η
παροχή γάλακτος υπάρχει σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας.
    Σας παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.”

2.Την  εισήγηση  του  Προϊστάμενου  της  Δ/νσης  Οικον.  Υπηρεσιών  κου  Κορκόντζελου
Κων/νου η οποία έχει ως εξής:
  “Όπως καθορίζονται από τις ΣΣΕ που υπεγράφησαν μεταξύ της ΠΟΕ-ΟΤΑ και του Υπ.
Εσωτερικών,  οι  εργαζόμενοι  των Δήμων που είναι  ενταγμένοι  στα Βαρέα Ανθυγιεινά και
Επικίνδυνα, δικαιούνται και παροχές σε είδος. Μια τέτοια παροχή είναι και η χορήγηση ενός
λίτρου γάλατος την ημέρα.
   Για τα έτη 2011, 2012, 2013 και 2014 και για διάφορους λόγους εκ μέρους της υπηρεσίας
δεν κατέστη δυνατό η χορήγηση της παραπάνω παροχής σε είδος σε όλους τους δικαιούχους
εργαζομένους του Δήμου και για όλο το χρονικό διάστημα που το δικαιούνταν. Μάλιστα, για
τα έτη 2011 και 2012 , σύμφωνα με την 362/2014 απόφαση του σώματος, αποφασίστηκε η
έναρξη της διαδικασίας για την χορήγηση παροχής γάλατος σε χρήμα στους εργαζόμενους
του Δήμου που δικιούνται την παροχή σύμφωνα με τον Ν.4258/2014.
 Κατόπιν  λοιπόν  σχετικής  αιτήσεως  του  Συλλόγου  Εργαζομένων  ΟΤΑ  Ν.  Καρδίτσας
παρακαλείται το Σώμα να συζητήσει και λάβει αντίστοιχη απόφαση και για τα έτη 2013 και
2014.
  Σημειώνεται ότι για το έτος 2013 η υπογραφή της σχετικής σύμβασης με το εργοστάσιο
γάλακτος ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΒΟΛΟΥ έγινε στις 21.06.2013 και για το
έτος 2014 με το ίδιο εργοστάσιο στις 22.08.2014
   Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.”

3.Την  αριθμ. 362/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με χορήγηση παροχής
γάλατος σε χρήμα σύμφωνα με το νόμο 4258/2014 (αφορά έτη 2011-2012)

4.Τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ.3 του Ν. 4258/2014
    “Τα μέσα ατομικής προστασίας και το γάλα παρελθόντων ετών που δεν έχουν χορηγηθεί
μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου αποτιμώνται σε χρήμα σύμφωνα με την τιμή
του διαγωνισμού και αποδίδονται με τις εξής προϋποθέσεις:



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:    
α)  Να  έχουν  πραγματοποιηθεί  διαγωνισμοί  και  να  έχουν  κηρυχθεί  άγονοι  λόγω  μη
συμμετοχής  προμηθευτών ή οι τελευταίοι να έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι με υπαιτιότητά τους.
β)  Να υπάρχουν οι αντίστοιχοι κωδικοί και οι αντίστοιχες πιστώσεις στους προϋπολογισμούς
των ΟΤΑ
δ)  Να δύναται η καταβολή τους έως δώδεκα μηνιαίες δόσεις”.

5.Την τοποθέτηση του κ. Δημάρχου ο οποίος  ανέφερε ότι η  χορήγηση παροχής σε είδος
(γάλα)  στους  εργαζόμενους  του  Δήμου  Καρδίτσας  αφορά  τα  έτη  2013  και  2014  και  η
δημοτική αρχή θα προβεί  σε κάθε νόμιμη ενέργεια προκειμένου να χορηγηθεί η παροχή
γάλατος σε χρήμα στους εργαζόμενους του Δήμου που δικαιούνται την παροχή σύμφωνα με
το νόμο 4258/2014.

6.Τις  τοποθετήσεις,  απόψεις  των  Δημοτικών  Συμβούλων  όπως  καταγράφηκαν  στα
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης. 

                                                Αποφάσισε ομόφωνα
 
 Την  έναρξη  της  διαδικασίας  για  την  χορήγηση  παροχής  γάλατος  σε  χρήμα  στους
εργαζόμενους του Δήμου που δικαιούνται την παροχή σύμφωνα με το νόμο 4258/2014 για
τα έτη 2013 και 2014, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου.
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν πήραν μέρος οι δημοτικοί
σύμβουλοι κ.κ Παπαδημητρίου, Παπαγεωργίου και Διαμαντή, λόγω αποχώρησής τους από τη
συνεδρίαση 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθμό 689/2015
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ          ΤΑ ΜΕΛΗ

 ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ   ΜΑΡΙΑ ΑΠ. ΑΜΠΑΝΤΖΗ  Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα ______________
Πιστό Αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝEΛΟΣ
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