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Λήψη απόφασης για την καταβολή σε χρήμα παροχής γάλακτος έτους 2021 και 
για τους μήνες Ιανουάριο – Απρίλιο έτους 2022 σε δικαιούχους εργαζόμενους του 
Δήμου μας.

Έχοντας υπόψη:

• Τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ Α΄ 107/31.07.2017) με τίτλο «Μέσα 
Ατομικής Προστασίας και μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων στους 
Ο.Τ.Α» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 60 του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ Α’197/12.10.2020) 
όπως ισχύει,

• Την ΚΥΑ με αριθμ. 43726 (ΦΕΚ Β’ 2208/8.6.2019) όπως μερικώς τροποποιήθηκε με την 
ΚΥΑ με αριθμ. 87609/2019 (ΦΕΚ Β’ 4584/13.12.2019) σχετικά με την «Παροχή μέσων 
ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των νομικών 
προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής»,

• Την υπ.αριθμ. 320/20 (αρ.πρωτ. 67161/29.9.20) Α.Ο.Ε (ΑΔΑ:6ΘΙΛΩΕΒ-ΘΧ2) που αφορά 
την έγκριση διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) 
ΕΤΗ (ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ),

• Την υπ.αριθμ. 348/20 (αρ.πρωτ. 75347/23.10.20) Α.Ο.Ε (ΑΔΑ:ΨΓ2ΛΩΕΒ-ΥΦ5) που 
αφορά την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης, τρόπου 
εκτέλεσης και συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης 
υποβαλλόμενων προσφορών ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού   άνω των ορίων για 
την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΙΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΕΤΗ (ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ),

• Την υπ.αριθμ. 14/21 (αρ.πρωτ. 3114/19.1.21) Α.Ο.Ε (ΑΔΑ:Ψ7Χ5ΩΕΒ-ΝΥΑ) που αφορά 
την έγκριση πρακτικών αποσφράγισης ηλεκτρονικών προσφορών της επιτροπής 
διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού   άνω των ορίων για την 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ 
ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΕΤΗ (ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ),
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• Την υπ.αριθμ. 97/21 (αρ.πρωτ. 18379/16.3.21) Α.Ο.Ε (ΑΔΑ:6Π42ΩΕΒ-ΥΕΗ) που αφορά 
την έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού   άνω των ορίων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΕΤΗ (ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ),

• Την υπ.αριθμ.90/22 (αρ.πρωτ.21210/22-03-2022) Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ: 9ΑΨΒΩΕΒ-1Ω7) περί 
κατακύρωσης στους οριστικούς αναδόχους, για τη σύναψη 1ης εκτελεστικής σύμβασης 
της με αριθμό πρωτ. 85879/23-11-21 Συμφωνίας Πλαίσιο (3) διάρκειας, για την 
«Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Ιλίου» συμπεριλαμβανομένου του 
δικαιώματος προαίρεσης έως και 15% Κ.Μ. 123/20,

• Το υπ. αριθμ. 30976/28.4.22 συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου Ιλίου και της εταιρείας 
«Αιγαίον – Γενική Προμηθευτική Τροφίμων Ε.Π.Ε» για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΕΤΗ 
(ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ) με ΑΔΑΜ 22SYMV010467059 στην τιμή των 0,85 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,

• Τα με αρ.πρωτ.12873/17.2.23, 13077/17.2.23, 13105/20.2.23, 13228/20.2.23   
13153/20.2.23, 13045/20.2.23, 13458/21.2.23, 14084/23.2.23, 13629/21.2.23, 
13834/22.2.23, έγγραφα των Διευθύνσεων του Δήμου και των Αυτοτελών Τμημάτων, 
σχετικά με τους δικαιούχους γάλακτος  ανά ημέρα εργασίας, για το έτος 2021 έως και τον 
μήνα Απρίλιο 2022,

Ειδικότερα:

Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν.4483/2017 «Μέσα Ατομικής 
Προστασίας και μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α» 
όπως ισχύει μετά την παρ.3 του άρθρου 60 του Ν.4735/20:
«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 
του 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».

Β. Στον προϋπολογισμό του έτους 2023 έχει δημιουργηθεί ο Κ.Α 00.6495.0022 με τίτλο 
«Καταβολή σε χρήμα για το γάλα προσωπικού ετών ’21 &’22» και αφορά την 
αποτίμηση σε χρήμα της αξίας γάλακτος στους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου 
μας.

Γ. Με τα είδη ατομικής προστασίας χορηγείται στους δικαιούχους εργαζόμενους ένα λίτρο 
γάλα ανά ημέρα πραγματικής υπηρεσίας. Στο Δήμο Ιλίου οι δικαιούχοι εργαζόμενοι δεν 
έλαβαν γάλα για το έτος 2021 έως και τον Απρίλιο του 2022. 
Προκειμένου να εκτιμηθούν σωστά τα χρηματικά ποσά που πρέπει να καταβληθούν έγινε 
καταγραφή των παρουσιών, από τις υπηρεσίες του Δήμου, εξαιρουμένων των κανονικών 
αδειών, των αναρρωτικών, των ειδικών και κάθε άλλου είδους άδειας.
Συνεπώς, η αποτίμηση σε χρήμα υπολογίστηκε ανά εργαζόμενο (ποσότητα γάλακτος ήτοι 
ημέρες πραγματικής εργασίας) επί του αντίτιμου της δικαιούμενης ημερήσιας ποσότητας 
γάλακτος, που ανέρχεται σε 0,85 ευρώ (τιμή της υπογραφείσας σύμβασης).
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Διεύθυνση & Αυτοτελή Τμήματα Σύνολο
ημερών από 

έτος 2021 έως 
και Απρίλιο 

2022

Σύνολο 
καταβλητέου 

ποσού

Αυτοτελές Τμήμα Αθλητισμού, Νέας Γενιάς, Παιδείας & 
Δια βίου μάθησης

22.215 18.882,75

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 1.043 886,55
Διεύθυνση Περιβάλλοντος 739 628,15
Διεύθυνση Πολιτισμού 485 412,25
Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας 3.689 3.135,65
Διεύθυνση Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου 56.100 47.685,00
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 7.230 6.145,50
Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής 25.586 21.748,10
Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας 1.169 993,65
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Δημοτικού 
Κοιμητηρίου)

1.539 1.308,15

Σύνολο 119.795 101.825,75

Δ. Τα καταβληθέντα ποσά που θα αποδοθούν στους δικαιούχους των συνημμένων 
πινάκων, δεν έχουν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος, καθόσον αυτά 
αντιστοιχούν σε παροχές σε είδος που συμβάλουν στην ασφάλεια και υγιεινή των 
εργαζομένων, τα οποία θα έπρεπε να καταβληθούν σε αυτούς (ΠΟΛ 1219/6.10.2014 και 
ΠΟΛ 1083/8.4.2015). Συνεπώς, τα ποσά αυτά δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου.

Ε. Οι αναλυτικοί πίνακες με τους δικαιούχους εργαζόμενους και τα ποσά καταβολής θα 
κατατεθούν στο Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικού Συμβουλίου όπου τα μέλη του Δ.Σ μπορούν 
να ελέγξουν.
Επιπρόσθετα, θα επισυναφθούν στην απόφαση για την εκτέλεση αυτής, καθώς η 
ανάρτηση τους αντίκειται στη νομοθεσία GDPR (προσωπικών δεδομένων) διότι 
αποτελούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.
 
Παρακαλούμε να λάβετε απόφαση για:

➢ την έγκριση της χορήγησης γάλακτος σε χρήμα στους δικαιούχους εργαζόμενους για το 
έτος 2021 και έως τον Απρίλιο του 2022, σύμφωνα με τις συνημμένες ονομαστικές 
καταστάσεις που έχουν δοθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες, υπολογιζόμενη στο ποσό των 
0,85 ευρώ,

➢ την αναγνώριση της οφειλής του Δήμου προς τους προαναφερόμενους δικαιούχους 
εργαζόμενους για γάλα συνολικού ύψους 101.825,75€,

➢ την καταβολή των οφειλόμενων ποσών εφάπαξ ή με δόσεις.
 

    

Ο Πρ/νος Τμήματο Προϋπ. Η  Πρ/μένη Δ/νσεως
Οικονομικών Υπηρεσιών

           Ο Δήμαρχος 

Α.Παραστατίδης Γ.Πέτρη           Νίκος Ζενέτος
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