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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 7/2022 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. 82/2022
Περίληψη
Έγκριση καταβολής του γάλακτος σε χρήμα σε
δικαιούχους εργαζομένους του Δήμου Βέροιας
Σήμερα 28 Μαρτίου του έτους 2022 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:00
συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε τακτική μεικτή συνεδρίαση: α) δια ζώσης, στο Δημαρχείο,
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46 και β) με
τηλεδιάσκεψη (με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) ύστερα από την
με ημερομηνία 24-3-2022 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ που δόθηκε σ’ όλους τους
Συμβούλους και τους Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του
ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, της υπ’ αριθ.
Δ1α/ΓΠ.οικ. 16506/18-3-2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 1302/18-3-2022) και της υπ’ αριθ. 643/24-9-2021
εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού
επί συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 33 μέλη:
Παρόντες
1) Η. Τσιφλίδης, 2) Β. Παπαδόπουλος, 3) Σ.Ασλάνογλου, 4) Κ.
Ρίζος, 5) Θ.Θεοδωρίδης, 6)Α.Τσαχουρίδης, 7) Σ.Διαμάντης, 8)
Β.Λυκοστράτης, 9) Κ. Γρηγοριάδης, 10) Λ.Ακριβόπουλος, 11) Θ.
Κορωνάς, 12) Α. Λαζαρίδης, 13) Α.Σιδηρόπουλος, 14)Α.Δέλλας,
15)Λ.Ασλανίδης, 16)Γ.Μπατσαρά, 17) Σ.Τζήμα, 18) Ε.Κελεσίδης,
19)Κ.Βασιλειάδης, 20) Κ.Παλουκίδης, 21) Δ.Πυρινός,
22)Χ.Τσιούντας, 23) Π.Παυλίδης, 24)Γ.Μιχαηλίδης, 25)
Ν.Αγγέλου, 26) Α.Μαρκούλης, 27) Κ.Τροχόπουλος, 28)
Σ.Στουγιάννος, 29)Κ.Θεοδωρίδης, 30) Π.Μουχτάρη, 31)
Δ.Τσανακτσίδης, 32) Γ.Μελιόπουλος, 33) Ι.Τσαναξίδης.

Απόντες
Ν.Λαζόπουλος, Μ. Σουμελίδης,
Β.Στεφανόπουλος, Χ.Κελεσίδης,
Γ.Γουλτίδης, Γ.Δεμερτζίδης,
Δ.Ράλλη, Χ.Τσολακίδης

Παρόντες πρόεδροι και εκπρόσωποι Κοινοτήτων
Γ.Τσιλογιάννης

Απόντες πρόεδροι & εκπρόσωποι Κοινοτήτων
Σ.Κωτσιαντής, Σ.Παπά, Μ.Παπαδοπούλου, Ε.Χειμωνόπουλος, Α.Ζησιόπουλος, Η.Σοφιανίδης, Ι.Βοργιατζίδης,
Γ.Λιλιόπουλος, Κ. Τζήμας, Α. Τσιφλίδης, Χ.Κεχαΐδης, Γ.Ευτηριάδης, Α. Τσαπράνης, Ι.Σιδηρόπουλος,
Ν.Μαργαριτόπουλος, Α.Καραβασίλης, Ι.Χειμώνας, Ι.Καραγιάννης, Χ. Τσανασίδης, Κ.Βύζας, Γ.Σίτας,
Ε.Παγούρας, Π. Ποταμόπουλος, Α.Πιτούλιας, Μ. Λαμπριανίδης, Χ.Κεφτές, Η.Καραμήτσος

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ Σ.Στουγιάννος, Θ.Θεοδωρίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 65/2022 αποχώρησαν οι κ.κ Α.Μαρκούλης, Κ.Τροχόπουλος, Π.Μουχτάρη, Κ.Θεοδωρίδης,
Ν.Αγγέλου.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 66/2022 αποχώρησαν οι κ.κ Γ.Μιχαηλίδης, Κ.Ρίζος, Ι.Τσαναξίδης και προσήλθε ο κ.
Κ.Παλουκίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 67/2022 αποχώρησε ο κ. Δ.Τσανακτσίδης.
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Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη του συμβουλίου το από 4-3-2022 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου Κωνσταντίνου
Βοργιαζίδη, που έχει ως εξής:
Με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου 97 του ν.4483/2017, όπως αυτή
τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 60 του ν.4735/2020, ορίζεται ότι:
«1. Τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) του δικαιούχου προσωπικού των ΟΤΑ που
προβλέπονται στην υπ’ αρ. 43726/7.6.2019 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών (Β΄ 2208), τα
οποία δεν χορηγούνται εντός του έτους, 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 κάθε άλλη συναφής
λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του οικείου Συμβουλίου
3. Οι εργαζόμενοι με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, καθώς και οι συμβασιούχοι
μίσθωσης έργου των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών που
απασχολούνται στις εργασίες που αναφέρονται στην με αριθμό 53361/11.10.2006 κοινή απόφαση
των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και
Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Β΄ 1503), όπως ισχύει, δικαιούνται
των αντίστοιχων Μ.Α.Π., με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην εν λόγω
κοινή υπουργική απόφαση».
Ο Δήμος Βέροιας δεν έχει χορηγήσει το γάλα για το χρονικό διάστημα ΣεπτέμβριοςΔεκέμβριος 2021 σε εκατόν έξι (106) δικαιούχους που εργάστηκαν/εργάζονται στον Δήμο με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) ή μέσω προγραμμάτων
κοινωφελούς χαρακτήρα των ειδικοτήτων: α) ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων, β) ΔΕ
Ημερησίων Φυλάκων Σχολικών Μονάδων και γ) ΥΕ Βοηθητικού Φυλακτικού Προσωπικού.
Σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 4632/16-02-2018 (ΑΔΑ:ΩΛΕΝ465ΧΘ7-5ΓΒ) έγγραφο του
Υπουργείου Εσωτερικών, στο ποσό που δίδεται στους Δήμους για την κάλυψη των λειτουργικών
δαπανών των σχολείων τους, συμπεριλαμβάνεται το ποσό για την κάλυψη δαπανών των ΜΑΠ και
του γάλακτος των καθαριστριών.
Με τις αριθ. 6, 9, 18 και 27/2021 αποφάσεις της ΔΕΠ, συνολικό ποσό 15.550,00€ των
κατανομών του έτους 2021 δεν συμπεριλήφθηκε στο προς κατανομή ποσό για την κάλυψη
λειτουργικών δαπανών σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής,
προκειμένου να αποδοθεί σε εργαζόμενους/ες του Δήμου Βέροιας με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου, ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων, ως αποτίμηση
του γάλακτος σε χρήμα για το έτος 2021.
Οι παραπάνω εργαζόμενοι/ες με γραπτή δήλωσή τους αποδέχονται το χρηματικό ποσό που
αντιστοιχεί σε καθένα/καθεμία από αυτούς για την αποτίμηση του γάλακτος σε χρήμα και για το
προαναφερθέν χρονικό διάστημα.
Στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2022 και στους Κ.Α.: 1) 10.6063.003 με τίτλο
«Παροχή γάλακτος σε χρήμα των ωφελουμένων της Κοινωφελούς Εργασίας για το έτος 2021»
και 2) 15.6063.002 με τίτλο «Παροχή γάλακτος σε χρήμα των Καθαριστριών Σχολικών
Μονάδων-ΙΔΟΧ για το έτος 2022» υπάρχουν γραμμένες πιστώσεις ποσού 600,00€ και 15.000€
αντίστοιχα για τον σκοπό αυτό.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλείται το Δ.Σ. να αποφασίσει για την εφάπαξ καταβολή του
γάλακτος σε χρήμα στους/στις παραπάνω δικαιούχους εργαζόμενους/ες του Δήμου για το έτος
2021, με βάση την τιμή κατακύρωσης του διαγωνισμού για την προμήθεια γάλακτος (ήτοι
0,89€/τεμάχιο), σύμφωνα με τις ονομαστικές καταστάσεις που έχουν εκδοθεί από την αρμόδια
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υπηρεσία του Δήμου και στις οποίες αναγράφονται οι δικαιούμενες ποσότητες και το αντίστοιχο
ποσό, ανάλογα με τις ημέρες εργασίας τους.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 4-3-2022 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου.
2.- Τις υπ’ αριθ. 6, 9, 18 και 27/2021 αποφάσεις της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
3.- Το με αρ. πρωτ. 4632/16-2-2018 έγγραφο του Υπ.Εσωτερικών
4.- Ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2022 και στους Κ.Α.: 1) 10.6063.003 με τίτλο
«Παροχή γάλακτος σε χρήμα των ωφελουμένων της Κοινωφελούς Εργασίας για το έτος 2021»
και 2) 15.6063.002 με τίτλο «Παροχή γάλακτος σε χρήμα των Καθαριστριών Σχολικών
Μονάδων-ΙΔΟΧ για το έτος 2021» υπάρχουν γραμμένες πιστώσεις ποσού 600,00€ και 15.000,00€
αντίστοιχα για τον ανωτέρω σκοπό
4.- Τις διατάξεις του άρθρου 97 του ν. 4483/2017, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 60 του
ν.4735/2020, του άρθρου 65 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 72 του ν.4555/2018
και του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018
και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019
Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει την εφάπαξ καταβολή του γάλακτος σε χρήμα σε δικαιούχους εργαζόμενους/ες
του Δήμου Βέροιας: α) με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, ειδικότητας ΥΕ
Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων και β) μέσω του προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης
μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα 2014-2020», ειδικότητας ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων
Σχολικών Μονάδων και ΥΕ Βοηθητικού Φυλακτικού Προσωπικού, για το έτος 2021, με βάση την
τιμή κατακύρωσης του διαγωνισμού για την προμήθεια γάλακτος (ήτοι 0,89€/τεμάχιο), σύμφωνα
με τις ονομαστικές καταστάσεις που έχουν εκδοθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και στις
οποίες αναγράφονται οι δικαιούμενες ποσότητες και το αντίστοιχο ποσό, ανάλογα με τις ημέρες
εργασίας τους
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Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 82/2022
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αριστομένης Λαζαρίδης
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Τσιφλίδης
Παπαδόπουλος
Ασλάνογλου
Ρίζος
Θεοδωρίδης
Τσαχουρίδης
Διαμάντης
Λυκοστράτης
Γρηγοριάδης
Ακριβόπουλος
Κορωνάς
Σιδηρόπουλος
Δέλλας
Ασλανίδης
Μπατσαρά
Τζήμα
Κελεσίδης
Βασιλειάδης
Παλουκίδης
Πυρινός
Τσιούντας
Παυλίδης
Μιχαηλίδης
Αγγέλου
Μαρκούλης
Τροχόπουλος
Στουγιάννος
Θεοδωρίδης
Μουχτάρη
Τσανακτσίδης
Μελιόπουλος
Τσαναξίδης

Γ.

Τσιλογιάννης

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 29-3-2022
Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

