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ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

6.  ΠΑΡΟΧΗ  ΓΑΛΑΚΤΟΣ  ΣΤΟΥΣ  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ  ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ

ΕΔΕΣΣΑΣ

Σήμερα  Πέμπτη  17  Νοεμβρίου  2022  και  ώρα  18.30  το  Δημοτικό  Συμβούλιο

συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, δια ζώσης και

μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 14.815/11.11.2022 έγγραφη

πρόσκληση  του  Προέδρου  κ.  Φίλιππου  Γκιούρου,  όπως  ορίζουν  οι  διατάξεις  του

άρθρου  67  του  Ν.  3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε με τις

διατάξεις του άρθρου 184, παρ. 1, του Ν. 4635/2019, σε συνδυασμό με τις διατάξεις

του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/9.7.2022),

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι συμμετείχαν

τα 19 από  τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:      

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 11 Μούκας Σωτήριος
2 Γιώγας Δημήτριος 12 Μουράτογλου Ιωάννης
3 Δελής Αθανάσιος 13 Ξυλουργίδης Αντώνιος
4 Θεοδώρου Έλλη 14 Παπαδόπουλος Ελευθέριος
5 Θωμάς Ευάγγελος 15 Πασχάλης Αλέξανδρος
6 Ιατρίδου-Βλαδίκα Αναστασία 16 Ρυσάφης Αντώνιος
7 Καραμάνη Δήμητρα 17 Σαμλίδης Μιχαήλ
8 Κατσάρα-Βλάχου Μαρία 18 Τσεπκεντζής Ιωάννης
9 Κετσιτζίδης Ιγνάτιος 19 Τσιτσάγκας Χαράλαμπος

10 Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος
ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

αν και κλήθηκαν νόμιμα
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1 Πέτκου Αναστάσιος (Αντιπρόεδρος) 5 Μουστάκας Γεώργιος
2 Γάτσης Χρήστος (Γρ/τεας) 6 Ταμβίσκου Ευτυχία
3 Καραπατσούδη Ελένη 7 Τζιάκος Δημήτριος
4 Κίτσου Ελένη 8 Χατζόγλου Ιωάννης

Οι  Δημοτικοί  Σύμβουλοι  κ.κ.  Ελευθέριος  Παπαδόπουλος,  Κων/νος

Λαμπρόπουλος,   Έλλη  Θεοδώρου   και  Αλέξανδρος  Πασχάλης,  συμμετείχαν  στη

συνεδρίαση με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, ενώ ο Πρόεδρος και οι υπόλοιποι

παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι συμμετείχαν δια ζώσης.

Η  Δημοτική  Σύμβουλος  κα  Ελένη  Κίτσου  συνδέθηκε  ηλεκτρονικά  κατά  τη

διαδικασία υποβολής ερωτήσεων προς τον Δήμαρχο (πριν την έναρξη συζήτησης των

θεμάτων) και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ελευθέριος Παπαδόπουλος αποσυνδέθηκε από

τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 17ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χρήστος Γάτσης προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη

συζήτηση του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Στη  συνεδρίαση  προσκλήθηκαν  νόμιμα  οι  Πρόεδροι  των  Συμβουλίων  των

Δημοτικών Κοινοτήτων για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη

και αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους και συμμετείχαν οι παρακάτω:

α. Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός, δια ζώσης

β. Πλατάνης κ. Χρήστος Σπρίτας, δια ζώσης

γ) Ριζαρίου κα Ευθυμία Λυκίδου, με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης   

Στη συνεδρίαση  συμμετείχε με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης  ο  Πρόεδρος

του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Άρνισσας κ. Νικόλαος Παπαγιαννίδης. 

Ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται δια ζώσης στη

συνεδρίαση.

Στη  συνεδρίαση  συμμετείχε  δια  ζώσης  και  η  κα  Ουρανία  Πασιαλή,  τακτική

υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την

έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου άρχισαν να συζητούν

τα θέματα, συζητώντας το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, μετά τη  συζήτηση

του 10ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος σχετικά με το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, γνωστοποίησε σε

ηλεκτρονική  μορφή  στα  μέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  τη  με  αριθμ.  πρωτ.

14.664/9.11.2022  εισήγηση της Δ/νσης  Διοικητικών  & Οικονομικών  Υπηρεσιών,  η

οποία έχει ως εξής:

«ΣΧΕΤ.: Η υπ’ αριθ. KYA 43726/07.06.2019 (ΦΕΚ 2208/08.06.2019 τεύχος B’) «ΠαροχήΦΕΚ 2208/08.06.2019 τεύχος B’) «Παροχή

μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των OTA α΄ και β΄ βαθμού και των

νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής».
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Σύμφωνα με την περίπτωση III «Παροχή γάλακτος» της ανωτέρω σχετικής ΚΥΑ

“Στους  εργαζόμενους  στους  οποίους  παρέχονται  μέσα  ατομικής  προστασίας

παρέχεται επίσης  ένα (ΦΕΚ 2208/08.06.2019 τεύχος B’) «Παροχή1) λίτρο φρέσκο γάλα σε ημερήσια βάση και σε περίπτωση

αντικειμενικής αδυναμίας χορήγησής του, κατά τον ανωτέρω χρόνο, χορηγείται ίση

ποσότητα γάλακτος μακράς διαρκείας ή τύπου εβαπορέ με ειδική σήμανση επί του

κιτίου,  ώστε να  μην είναι  εφικτή  η  περαιτέρω διάθεση.  Η διανομή του  γάλακτος

γίνεται στους χώρους εργασίας.”.

Λόγω του μεγάλου αριθμού δικαιούχων, σε συνδυασμό με την πολυδιάσπαση

των χώρων εργασίας τους, καθώς και της εδαφικής ιδιομορφίας του Δήμου και των

απομακρυσμένων Τοπικών Κοινοτήτων, στις οποίες λειτουργούν υπηρεσιακές μονάδες

(ΦΕΚ 2208/08.06.2019 τεύχος B’) «Παροχήενδεικτικά  αναφέρονται  οι  Τ.Κ.  του  Κάτω  Γραμματικού,  Αγίου  Αθανασίου,  Αγίας

Φωτεινής  κλπ.)  καθιστούν  αντικειμενικά  αδύνατη  την  καθημερινή  διανομή  και

χορήγηση ενός (ΦΕΚ 2208/08.06.2019 τεύχος B’) «Παροχή1) λίτρου φρέσκου γάλακτος στους εργαζομένους 

εισηγούμαστε την αντικατάσταση του χορηγούμενου φρέσκου γάλακτος με ίση

ποσότητα  γάλακτος  τύπου  εβαπορέ,  όπως  ορίζεται  στις  διατάξεις  της  ανωτέρω

σχετικής ΚΥΑ και για δύο (ΦΕΚ 2208/08.06.2019 τεύχος B’) «Παροχή2) έτη».

Κατόπιν,  ο  Πρόεδρος  ανέφερε  ότι  υπάρχει  αντίρρηση  εκ  μέρους  των

εργαζομένων και δικαιούχων της συγκεκριμένης παροχής, διότι  δεν συμφωνούν με

την  παροχή  γάλακτος  εβαπορέ  και  θέλουν  την  παροχή  φρέσκου  γάλακτος

τουλάχιστον στους εργαζομένους εντός της πόλης, δύο φορές περίπου τη βδομάδα

και  στους  εργαζομένους  των  απομακρυσμένων  περιοχών  την   παροχή  γάλακτος

μακράς διαρκείς 20 – 30 ημερών. 

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στον υπάλληλο του  Τμήματος Προϋπολογισμού,

Λογιστηρίου & Προμηθειών  κ. Αθανάσιο Μπαγγέα, ο οποίος έδωσε τις απαραίτητες

διευκρινήσεις  σχετικά  με  το  θέμα,  όπως  αναλυτικά  αναφέρονται  στα

απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

 Στη  συνέχεια  δόθηκε  ο  λόγος  στους  Δημοτικούς  Συμβούλους  κ.κ.  Ιωάννη

Τσεπκεντζή,   Ιγνάτιο  Κετσιτζίδη  και  Χαράλαμπο  Τσιτσάγκα,  προκειμένου  να

εκφράσουν  τις  απόψεις  τους  για  το  θέμα,  όπως  αναλυτικά  αναφέρονται  στα

απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ιγνάτιος Κετσιτζίδης και Χαράλαμπος Τσιτσάγκας

πρότειναν να βρει ο Δήμος πρακτικούς τρόπους διανομής, ώστε να εξασφαλίσει την

παροχή φρέσκου γάλακτος στους εργαζομένους.   

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  αφού  έλαβε  υπόψη  του  τα  παραπάνω  την  ΚΥΑ

43726/7.6.2019, καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 93 του Ν.3463/2006 και 65 του

Ν. 3852/2010 

Αποφασίζει ομόφωνα  
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Την παροχή φρέσκου γάλακτος τουλάχιστον στους δικαιούχους εργαζομένους

εντός της πόλης της Έδεσσας και την παροχή γάλακτος μακράς διαρκείς 20 – 30

ημερών, στους εργαζομένους των απομακρυσμένων περιοχών.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  129/2022

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ

Ακριβές απόσπασμα 

Έδεσσα  23.11.2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

 Γάτσης Χρήστος, Γιώγας Δημήτριος, Δελής 

Αθανάσιος, Θεοδώρου Έλλη, Θωμάς Ευάγγελος, 

Ιατρίδου-Βλαδίκα Αναστασία, Καραμάνη Δήμητρα, 

Κατσάρα-Βλάχου Μαρία, Κετσιτζίδης Ιγνάτιος, 

Κίτσου Ελένη, Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μούκας 

Σωτήριος, Μουράτογλου Ιωάννης, Ξυλουργίδης 

Αντώνιος, Παπαδόπουλος Ελευθέριος, Πασχάλης 

Αλέξανδρος,  Ρυσάφης Αντώνιος, Σαμλίδης Μιχαήλ, 

Τσεπκεντζής Ιωάννης, Τσιτσάγκας Χαράλαμπος.

Αποδέκτες προς ενέργεια: 

-   Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών Αθ. Μπαγγέα

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):

- Πρ/νη Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών Μ. Καλούση

- Προϊστάμενη Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Μ. Ρούσκα

- Αντιδήμαρχο Οικονομικών  Ι. Μουράτογλου
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