ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 30ης/17 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 419/2017
Στη Λευκάδα σήµερα στις 20 του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2017, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 17:00 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. 26381/16-11-17 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 (Πρόεδρος)
1
Κούρτης Φίλιππος
2
Νικητάκης Μάρκος
2
Αρβανίτης Σπυρίδων
3
Περδικάρης Αθανάσιος
3
Γιαννιώτης Οδυσσέας
4
Χαλικιάς Ευάγγελος
4
Γρηγόρη Ασπασία
5
Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
5
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
6
Σέρβος Κων/νος
6
Αραβανής Βασίλειος
7
Πολίτης Σπυρίδων
7
Σκιαδά - Πετούση Ζωϊτσα
8
Βλάχος Κων/νος
8
9
Κοντοµίχης Ευάγγελος
9
(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
10
Κατηφόρης Χρήστος
10
11
Κακλαµάνη Αναστασία
11
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
12
Φίλιππας Γεώργιος
12
13
Θερµός Ευάγγελος
13
κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
14
Βλάχος Ευστάθιος
14
15
Τριλίβας Χρήστος
15
16
Καρφάκη Μαριάννα
16
17
Κατωπόδη Ευανθία
17
18
Βικέντιος Νικόλαος
18
19
Σκληρός Παναγιώτης
19
20
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
20
21
Παπαδόπουλος Ανδρέας
21
22
Ζουριδάκης Ευτύχιος
22
23
Σκληρός Φίλιππος
23
24
Καββαδάς Θωµάς
24
25
Φρεµεντίτης Χριστόφορος
25
26
Γληγόρης Κων/νος
26
27
27
28
28
29
29
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.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Συζητήθηκε ένα (1) θέµα Ε.Η.∆.
ο
ο
Το 17 θέµα της Η.∆. προτάχθηκε οµόφωνα και συζητήθηκε µετά το 12 θέµα της Η.∆.
ου
ου
Ο ∆.Σ. Περδικάρης Αθανάσιος αποχώρησε µετά την συζήτηση του 1 θέµατος Ε.Η.∆. και επέστρεψε πριν την συζήτηση του 3
θέµατος της Η.∆.
ου
Η ∆.Σ. Κακλαµάνη Αναστασία, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 2 θέµατος της Η.∆.
ου
Οι ∆.Σ. Φρεµεντίτης Χριστόφορος και Κοντοµίχης Ευάγγελος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 3 θέµατος της Η.∆.
Ο ∆.Σ. Βλάχος Ευστάθιος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 8ου θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ. Βλάχος Κων/νος, Βικέντιος Νικόλαος, Σκλαβενίτης Ευάγγελος, Σκληρός Παναγιώτης και Κατωπόδη Ευανθία,
ου
αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 9 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος αποχώρησε πριν την συζήτηση του 14 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 2 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 30/2017 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου :
Απόφαση ∆.Σ. για καταβολή σε χρήµα της αξίας του γάλακτος και των ειδών ατοµικής προστασίας που δεν
χορηγήθηκε σε δικαιούχους εργαζόµενους του ∆ήµου κατά τα έτη 2014, 2015 και 2016, σύµφωνα µε το άρθρο 97
του Ν.4483/2017.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήµαρχος
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Ο Αντιδήµαρχος κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, είπε τα εξής:
«Θέτουµε υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
1.Τις διατάξεις της παρ. 1 του αρθρ.97 του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107 Α΄) σύµφωνα µε τις οποίες τα µέσα
ατοµικής προστασίας(Μ.Α.Π.) και το γάλα των ετών 2012, 2013, 2014, 2015 και το 2016, που
προβλέπονται στην 5336/11-10-2006 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
και Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και Οικονοµιών, 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 κωδικού και πιστώσεις στους προϋπολογισµούς των Ο.Τ.Α. των ετών
καταβολής
γ. να µπορεί να πραγµατοποιηθεί η καταβολή τους, σε έως 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 νόµου.
ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 θέτουµε υπόψη τα εξής:
1.τη µε αριθµ.199/2016 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,
2.τη µε αριθµό 313/2016 Απόφαση Οικ. Επ. περί έγκρισης διενέργειας προµήθειας µε συνοπτικό
διαγωνισµό, κατάρτισης όρων διακήρυξης και έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών, για την προµήθεια
γάλακτος για το προσωπικό του ∆ήµου Λευκάδας έτους 2016 ,
3.τη µε αριθµ.311/2016-Α∆Α:ΩΝΠ9ΩΛΙ-7Λ2 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης και
διάθεσης πιστώσεων θα βάρος των Κ.Α.: 10-6063, 20-6063.001, 25-6063.001, 30-6063.001, 356063.001, 70-6263.001, 70-6063.002, 70-6063.003 του προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2016,
4.τη µε αριθµ.23215/10-11-2016 διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια γάλακτος για το
προσωπικό του ∆ήµου για το έτος 2016, προϋπολογισµού 45.601,46 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α. 13%,
5.τη µε αριθµ.330/2016-Α∆Α:7ΕΧΘΩΛΙ-71Λ απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε την οποία
ενέκριναν το Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού για την απόρριψη των συµµετεχόντων
στον διαγωνισµό γιατί δεν πληρούσαν τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης και την επανάληψη του
διαγωνισµού µε τους ίδιους όρους,
6. τη µε αριθµ.248/2016 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την προµήθεια γάλακτος για το έτος
2016 µε ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ (λόγω του ότι ο υπ΄αριθµ. 23215/10/11/2016 συνοπτικός διαγωνισµός
βγήκε άγονος, και λόγω του ότι λήγει το οικονοµικό έτος , ώστε να λάβουν οι δικαιούχοι τουλάχιστον το
1/2 της ετήσιας ποσότητας που δικαιούνται), συνολικού προϋπολογισµού 22.598,08 € µε Φ.Π.Α 13%,
7.τη µε αριθµ.26483/23-12-2016-Α∆Α:7ΝΗΜΩΛΙ-4ΑΞ απόφαση ∆ηµάρχου µε την οποία εγκρίνει τη µε
αριθµ.248/2016 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και τη µε απευθείας ανάθεση γάλακτος για το
προσωπικό του ∆ήµου για το έτος 2016
8.τη µε αριθµ.26484/23-12-2016 σύµβαση που υπεγράφη µε την εταιρεία ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. κατόπιν σχετικής πρόσκλησης ενδιαφέροντος στους συµµετέχοντες στον
προηγηθέντα συνοπτικό διαγωνισµό,
9.τις από 20-11-2017 καταστάσεις της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών αποτίµησης για το υπόλοιπο του
γάλακτος για το έτος 2016- οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσης- σύµφωνα µε την
τιµή του διαγωνισµού, των µονίµων, Ι∆ΑΧ και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου
εργαζοµένων του ∆ήµου που δικαιούνταν παροχής γάλακτος για το έτος 2016 µε βάση τις καταστάσεις
της µε αριθµ.199/2016 µελέτης και της αριθµ.248/2016 µελέτης της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,
συνολικού ποσού: 23.003,38 ευρώ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 θέτουµε υπόψη τα εξής:
1.τη µε αριθµ. 86/2015 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,
2. Την αριθµ. 16362/30-07-2015 απόφαση ∆ηµάρχου Λευκάδας περί έγκρισης διενέργειας πρόχειρου
διαγωνισµού για προµήθεια µέσων ατοµικής προστασίας για το προσωπικό του ∆ήµου Λευκάδας και
του Ν.Π.∆.∆. του ∆ήµου «Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθµοί-Παιδεία-Κοινωνική Μέριµνα-ΑθλητισµόςΠεριβάλλον» για το έτος 2015,
3.
Την αριθµ. 186/2015 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης όρων και τεχνικών
προδιαγραφών διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισµού για προµήθεια γάλακτος για το προσωπικό του
∆ήµου και του Ν.Π.∆.∆. του ∆ήµου Λευκάδας για το έτος 2015,
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4.τη µε αριθµ.170/2015 (Α∆Α:7ΗΜ2ΩΛΙ-∆ΞΗ) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης και
διάθεσης πίστωσης σε βάρος των ΚΑΕ 10-6063, 20-6063.001, 25-6063.001, 30-6063.001, 35-6063.001,
70-6063.001, 70-6063.002, 70-6063.003 του προϋπολογισµού του ∆ήµου για το οικονοµικό έτος 2015,
5.Την αριθµ. 41/2015 απόφαση του ∆.Σ. του Ν.Π.∆.∆. «Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθµοί-ΠαιδείαΚοινωνική Μέριµνα-Αθλητισµός-Περιβάλλον» και για έγκριση και διάθεση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α.
Εξόδου 15-6063 του προϋπολογισµού του Ν.Π.∆.∆. έτους 2015,
6.τη µε αριθµ.16708/05-08-2015 διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια ειδών ατοµικής
προστασίας για το προσωπικό του ∆ήµου για το έτος 2015, προϋπολογισµού 28.574,75 ευρώ
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%,
7. την υπ’ αριθµ. 218/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης πρακτικών επιτροπών
πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια µέσων ατοµικής προστασίας για το προσωπικό του ∆ήµου
και του Ν.Π.∆.∆. του ∆ήµου Λευκάδας «Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθµοί-Παιδεία-Κοινωνική ΜέριµναΑθλητισµός-Περιβάλλον» για το έτος 2015 και επανάληψής του µε τους ίδιους όρους και τεχνικές
προδιαγραφές της αρχικής διακήρυξης,
8. Την υπ’ αριθµ. 19400/08-09-2015 απόφαση ∆ηµάρχου περί έγκρισης διενέργειας επαναληπτικού
πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια µέσων ατοµικής προστασίας για το προσωπικό του ∆ήµου
και του Ν.Π.∆.∆. του ∆ήµου Λευκάδας για το έτος 2015,
9. τη µε αριθµ.19470/09-09-2015 διακήρυξη επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια
ειδών ατοµικής προστασίας για το προσωπικό του ∆ήµου για το έτος 2015, προϋπολογισµού 28.574,75
ευρώ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%,
10. την αριθµ. 329/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε την οποία ο επαναληπτικός
πρόχειρος διαγωνισµός απέβη άγονος,
11. την µε αριθµ.199/2015 νέα µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών συνολικού ποσού 14.999,73
ευρώ µε Φ.Π.Α. 23%,
12.τη µε αριθµ.28002/24-12-2015 απόφαση ∆ηµάρχου µε την οποία εγκρίνει τη µε αριθµ.199/2016
µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και τη µε απευθείας ανάθεση γάλακτος για το προσωπικό του
∆ήµου για το έτος 2016 στην συµµετέχουσα στον διαγωνισµό εταιρεία BRINX A.E. και τη µε
αριθµ.28106/28-12-2015 σύµβαση,
13. τη µε αριθµ.28001/24-12-2015 απόφαση ∆ηµάρχου µε την οποία εγκρίνει τη µε αριθµ.199/2016
µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και τη µε απευθείας ανάθεση γάλακτος για το προσωπικό του
∆ήµου για το έτος 2016 στην συµµετέχουσα στον διαγωνισµό επιχείρηση ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ. ΣΑΝΤΑΣ και τη
µε αριθµ.28105/28-12-2015 σύµβαση,
14.τις από 20-11-2017 καταστάσεις της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών αποτίµησης για το υπόλοιπο
των ειδών ατοµικής προστασίας για το έτος 2015 – οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της
παρούσης- σύµφωνα µε την τιµή του διαγωνισµού, των µονίµων,Ι∆ΑΧ και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου εργαζοµένων του ∆ήµου που δικαιούνταν είδη ατοµικής προστασίας για το
έτος 2015 µε βάση τις καταστάσεις της µε αριθµ.86/2016 µελέτης και της αριθµ.199/2016 µελέτης της
∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, συνολικού ποσού:13.575,02 ευρώ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 θέτουµε υπόψη τα εξής:
Το έτος 2014 για την προµήθεια ειδών ατοµικής προστασίας δεν διεξήχθη διαγωνισµός λόγω του
ότι οι σχετικές πιστώσεις που ήταν εγγεγραµµένες στον προϋπολογισµό του ∆ήµου οικονοµικού έτους
2014 στους Κ.Α. Εξόδων 10-6063, 20-6063.001, 25-6063.001, 30-6063.001, 35-6063.001, 70-6063.001,
70-6063.002, 70-6063.003 –σχτ. η αριθµ.129/2014-Α∆Α:ΒΙΦΘΩΛΙ-Ω01 απόφαση Οικονοµικής
Επιτροπής- διατέθηκαν στο πλαίσιο του πρόχειρου διαγωνισµό του έτους 2013 ο οποίος διεξήχθη
σύµφωνα µε την τη µε αριθµ. 33220/20-11-2013 ∆ιακήρυξη, τελεσφόρησε το έτος 2014 οπότε υπεγράφη
η µε αριθµ.13498/16-05-2014 σχετική σύµβαση.
Σύµφωνα µε τις από 20-11-2017 καταστάσεις της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών αποτίµησης
για τα είδη ατοµικής προστασίας για το έτος 2014 – οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της
παρούσης- σύµφωνα µε την τιµή του διαγωνισµού των ειδών ατοµικής προστασίας για το έτος 2013,
των µονίµων, Ι∆ΑΧ και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου εργαζοµένων του ∆ήµου
που δικαιούνταν είδη ατοµικής προστασίας για το έτος 2014 το συνολικό ποσό ανέρχεται στα 26.638,53
ευρώ.
Επιπλέον σύµφωνα µε την αριθµ.12964/20-07-2016 (ΦΕΚ 2549/18-08-2016, Β΄) απόφαση
Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελ/σου, ∆.Ελλάδας και Ιονίου το Ν.Π.∆.∆. του ∆ήµου
Λευκάδας µε την επωνυµία «Παιδικοί-Βρεφονηπιακοί Σταθµοί-Παιδεία- Κοινωνική Μέριµνα-ΑθλητισµόςΠολιτισµός-Περιβάλλον ∆ήµου Λευκάδος» καταργείται και µεταφέρονται οι αρµοδιότητες του στον οικείο
∆ήµο.
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Στους εργαζόµενους θα καταβληθεί το αντίστοιχο ποσό, περίπου 10.000,00 €, για τα έτη 2012
και 2013 σύµφωνα µε τις καταστάσεις της υπηρεσίας, καθώς υπήρχαν εγγεγραµµένες πιστώσεις στον
πρ/σµό του για τα εν λόγω έτη.
Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να αποφασίσουν για
την καταβολή σε χρήµα, έως 36 µηνιαίες δόσεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 97 του
Ν.4483/31-07-2017 (ΦΕΚ 107/Α΄) της αξίας του γάλακτος και των ειδών ατοµικής προστασίας στους
δικαιούχους εργαζόµενους, που δεν χορηγήθηκαν.
Για την ανωτέρω δαπάνη συνολικού ποσού 63.216,93 ευρώ, συν το ποσό που αντιστοιχεί στους
εργαζοµένους του πρώην Ν.Π.∆.∆. το οποίο ανέρχεται περίπου στα 10.000,00 ευρώ, θα προβλεφθεί
αντίστοιχη δαπάνη στον υπό κατάρτιση προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2018.»
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο, οµόφωνα µε είκοσι τέσσερις (24) ψήφους, αποφασίζει:
1. Αναγνωρίζει την οφειλή προς τους δικαιούχους εργαζόµενους, σύµφωνα µε τις καταστάσεις
της υπηρεσίας.
2. Να καταβληθεί σε χρήµα, έως 36 µηνιαίες δόσεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.1 του
άρθρου 97 του Ν.4483/31-07-2017 (ΦΕΚ 107/Α΄), η αξία του γάλακτος και ειδών ατοµικής
προστασίας ως ανωτέρω στους δικαιούχους εργαζόµενους, που δεν χορηγήθηκαν.
3. Για την ανωτέρω δαπάνη συνολικού ποσού 63.216,93 ευρώ, συν το ποσό που αντιστοιχεί
στους εργαζοµένους του πρώην Ν.Π.∆.∆. το οποίο ανέρχεται περίπου στα 10.000,00 ευρώ,
θα προβλεφθεί αντίστοιχη δαπάνη στον υπό κατάρτιση προϋπολογισµό οικονοµικού έτους
2018
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 419/2017.
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Τα παρόντα µέλη
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