ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 27ης/16 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 477
Στη Λευκάδα σήµερα στις 12 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2016, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 15:00
ήρθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του
∆ιοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα από την µε αρ. πρωτ.
25328/8-12-16 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
Παραβρέθηκαν
Απουσίαζαν
1. Γκογκάκης Γρηγόριος
1. Κοντογεώργης Ηλίας
2. Γρηγόρη Ασπασία
2. Νικητάκης Μάρκος
3. Περδικάρης Αθανάσιος
3. Σκληρός Φίλιππος
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
4. Σκληρός Παναγιώτης
5. Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
5. Αραβανής Βασίλειος
6. Καββαδάς Αθανάσιος
6. Κούρτης Φίλιππος
7. Σέρβος Κων/νος
7. Φρεµεντίτης Χριστόφορος
8. Πολίτης Σπυρίδων
8. (οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
9.
9. Βλάχος Κων/νος
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
10. Κοντοµίχης Ευάγγελος
10.
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
11. κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
11. Αρβανίτης Σπυρίδων
12. Κατηφόρης Χρήστος
12.
Η ∆.Σ. Γρηγόρη Ασπασία, προσήλθε πριν την
13.
13. Γαζής Πάνος
ου
14. Φίλιππας Γεώργιος
14. συζήτηση του 2 θέµατος Ε.Η.∆.
Ο ∆.Σ. Βλάχος Ευστάθιος, αποχώρησε πριν την
15. Θερµός Ευάγγελος
15.
ου
16. Βλάχος Ευστάθιος
16. συζήτηση του 1 θέµατος της Η.∆. και µετά την
17. Παπαδόπουλος Ανδρέας
17. συζήτηση των θεµάτων Ε.Η.∆.
Ο ∆.Σ. Θερµός Ευάγγελος αποχώρησε πριν την
18. Γιαννιώτης Οδυσσέας
18.
ου
19. Τριλίβας Χρήστος
19. συζήτηση του 2 θέµατος της Η.∆.
Ο ∆.Σ. Γαζής Πάνος αποχώρησε πριν την
20. Καρφάκη Μαριάννα
20.
ου
21. Κατωπόδη Ευανθία
21. συζήτηση του 3 θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ. Βλάχος Κων/νος και Καρφάκη Μαριάννα
22. Βικέντιος Νικόλαος
22.
ου
αποχώρησαν
πριν τη συζήτηση του 13 θέµατος, το
23. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
23.
ο
24. Ζουριδάκης Ευτύχιος
24. οποίο προτάχθηκε και συζητήθηκε, µετά το 6 θέµα.
Οι ∆.Σ. Πολίτης Σπυρίδων και Ζουριδάκης Ευτύχιος
25. Καββαδάς Θωµάς
25.
ου
26. Γληγόρης Κων/νος
26. αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 7 θέµατος.
Ο ∆.Σ. Κατηφόρης Χρήστος, αποχώρησε πριν την
27.
27.
28.
28. συζήτηση του 9ου θέµατος.
Οι ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος και Βικέντιος Νικόλαος
29.
29.
ου
αποχώρησαν
πριν την συζήτηση του 19 θέµατος.
30.
30.
31.
31.
32.
32.
33.
33.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν
παρόντα είκοσι έξι (26) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ο
ΘΕΜΑ 1 Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 27/2016 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Αίτηµα Σωµατείου Εργαζοµένων Ο.Τ.Α. Νοµού Λευκάδας σχετικά µε παροχή µέσων ατοµικής
προστασίας και γάλακτος στους εργαζόµενους του ∆ήµου Λευκάδας για το έτος 2016.
Εισηγητής: Κων/νος ∆ρακονταειδής, ∆ήµαρχος
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Ύστερα από πρόταση του ∆ηµάρχου κ. Κων/νου ∆ρακονταειδή, το ∆ηµ. Συµβούλιο οµόφωνα µε
είκοσι έξι (26) ψήφους αποφασίζει την συζήτηση θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης, πάνω σε αίτηµα του
Σωµατείου Εργαζοµένων Ο.Τ.Α. Νοµού Λευκάδας.
Το αίτηµα έχει ως εξής:
«ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Λευκάδα 12/12/2016.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
Αριθ. Πρωτ. 73
ΝΟΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
Μέλος της Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α.
ΑΝΤ. ΤΖΕΒΕΛΕΚΗ
ΚΤΗΡΙΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ
Προς: Πρόεδρο ∆.Σ. Λευκάδας
∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ
Κοιν.1. ∆ήµαρχο ∆ήµου Λευκάδας
Τηλ - Fax 2645-3-60624
2. Επικεφαλής ∆ηµοτικών
Παρατάξεων
Θέµα: «Παροχή µέσων ατοµικής προστασίας και γάλακτος στους εργαζόµενους του ∆ήµου Λευκάδας για το
έτος 2016.»
Κύριοι
Σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ. 53361/2-10-2006 Κ.Υ.Α. σχετικά µε την παροχή µέσων ατοµικής προστασίας σε
υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. και µέτρα προληπτικής ιατρικής καθώς και τις τροποποιήσεις (36586 ΦΕΚ 1323/30-7-2007 τ.
β΄ και 31119 ΦΕΚ 990/28-5-2008 τ. β΄) ο Εργοδότης – ∆ήµος υποχρεούται να παρέχει στους υπαλλήλους του
ανάλογα µε τη θέση εργασίας τους µέσα ατοµικής προστασίας.
Επίσης στους ανωτέρω υπαλλήλους είναι υποχρεωτική και η παροχή ενός λίτρου φρέσκου γάλατος. Επειδή τα είδη
ατοµικής προστασίας και η παροχή γάλακτος κύριο σκοπό έχουν την διασφάλιση της υγείας και την προστασία των
δικαιούχων και κατά προέκταση τη διασφάλιση της δηµόσιας υγείας, η παροχή τους αποτελεί υποχρέωση του ∆ήµου.
Στην περίπτωση αντικειµενικής αδυναµίας να χορηγηθεί φρέσκο γάλα χορηγείται ίση ποσότητα γάλατος µακράς
διαρκείας ή τύπου εβαπορέ.
Επίσης σύµφωνα µε το άρθρο 31 σελ.23 του νόµου 4258/2014, τα µέσα ατοµικής προστασίας και το γάλα
παρελθόντων ετών που δεν έχουν χορηγηθεί, αποτιµώνται σε χρήµα σύµφωνα µε την τιµή του διαγωνισµού και
αποδίδονται µε τις εξής προϋποθέσεις:
α) Αν έχουν πραγµατοποιηθεί διαγωνισµοί και έχουν κηρυχθεί άγονοι, λόγο µη συµµετοχής προµηθευτών ή οι
τελευταίοι έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι µε υπαιτιότητά τους.
β) Αν αναγνωρίζετε την οφειλή προς τους εργαζόµενους στα είδη ατοµικής προστασίας και γάλατος.
γ) Αν υπάρχουν οι αντίστοιχοι κωδικοί και οι αντίστοιχες πιστώσεις στους προϋπολογισµούς του Ο.Τ.Α., για τα
συγκεκριµένα είδη.
δ) Αν δύναται η καταβολή τους σε έως 12 µηνιαίες δόσεις.
Για όλα τα παραπάνω είναι απαραίτητο να πάρει θέση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Το θέµα είναι εξαιρετικά επείγον και γι αυτό αιτούµαστε την συζήτησή του ως θέµα, προ ηµερησίας διάταξης
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε στόχο τη λήψη απόφασης ώστε να χορηγήσει ο ∆ήµος – εργοδότης τα είδη
ατοµικής προστασίας και το Γάλα ή τα οφειλόµενα προς τους εργαζόµενους σε χρήµατα, εντός του 2016.
Στην περίπτωση που δεν αποδοθούν τα προβλεπόµενα είδη ατοµικής προστασίας και το γάλα, η ενδεικτική
προϋπολογισθείσα δαπάνη του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2016 να µεταφερθεί και να
προστεθεί στον οικονοµικό προϋπολογισµό του έτους 2017
Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
Θερµός Απόστολος

Ο Γ. Γραµµατέας
Κατσούλας Λάµπρος»

Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµ. Συµβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο οµόφωνα, µε είκοσι έξι (26) ψήφους αποφασίζει:
Εκφράζει τη βούληση, να ικανοποιηθεί το αίτηµα των εργαζοµένων και προς την κατεύθυνση αυτή
θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια. Θα διαβιβάσει στις αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου, το αίτηµα,
προκειµένου να εξετάσουν νοµικά τη δυνατότητα ικανοποίησής του.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 477/2016.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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