
              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                          
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
Από το Πρακτικό 20/06.7.2022 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αριθμός Απόφασης 209/2022 
 
Θέμα  2ο  Η.Δ. «Λήψη Β΄ απόφασης για την απόδοση σε χρήμα γάλακτος και μέσων ατομικής προστασίας 
(Μ.Α.Π.) για τα έτη 2017,2018, 2019, 2020 και διόρθωση ποσών αποζημίωσης»  
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 6η  του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδος 
Τετάρτη  και ώρα 20:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση,  σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το Ν. 4555/2018 άρθρο 74, ύστερα από την 
υπ΄ αριθμ. 24584/01-07-2022 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αντωνίου Κυριαζή, που 
επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και 
στο Δήμαρχο Βασίλειο Νανόπουλο, ο οποίος  ήταν παρών.  
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) Μελών 
βρέθηκαν παρόντα είκοσι τρία (23)  Μέλη, ως κάτωθι:  
 

                         ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                                                                                                                         
          
                               ΑΠΟΝΤΑ 

1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος   
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων  
3. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής 
4. Κόλλια Κωνσταντίνα 
5. Μπίτζιος Δημήτριος 
6. Καρσιώτης Παναγιώτης 
7. Πούρος Γεώργιος 
8. Ραντίτσα -Βασιλάκου Μαρίνα 
9. Κεφάλας Σταύρος 
10. Ταγαράς Βασίλειος, , αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΘΗΔ 
11. Πνευματικός Αλέξανδρος 
12. Σταυρέλης Νικόλαος, αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΘΗΔ 

13. Στριμενοπούλου Γεωργία,  
14. Μουρούτσος Γεώργιος,  
15. Μανωλάκης Δημήτριος  
16. Δόντης Μιχαήλ 
17. Κονδύλης Μαρίνος  
18. Λαμπρινός Παναγιώτης 
19. Παπαϊωάννου Ευάγγελος 
20. Κορδώσης Χρήστος, αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΘΗΔ 

21. Πιέτρης Τιμολέων 
22. Ξύδη Μιχαλίτσα 
23. Τζέκου Παρασκευή 
 
 
 

1. Παπαδημητρίου Σωτήριος 
2. Ζώγκος Ανδρέας 
3. Καρασάββας Ιωάννης 
4. Μελέτης Χρήστος 
5. Μπουρσέ Ηλίας 
6. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα 
7. Καλλίρης Πελοπίδας 
8. Πλατής Σπυρίδων 
9. Πιέτρης Γεώργιος 
10. Γκερζελής Ιωάννης 

 
 
 
 
          οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

24.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΨΗΛ8ΩΛ7-ΠΨ8



 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης οι Πρόεδροι Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.   
 

                        ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Βλάσσης Αλέξανδρος – Εξαμιλίων 
 

1. Αμπαδιωτάκη Μαργαρίτα-Κορίνθου 
2. Ανδριανόπουλος Βασίλειος –Κάτω Άσσου 
3. Πούλος Ανδρέας -Λεχαίου 
4. Καραβοκύρης Αναστάσιος -Σολομού 
5. Κελάμης Δημήτριος – Περιγιαλίου 
6. Μαρινός Αναστάσιος -Αθικίων  
7. Κανέλλος Ιωάννης – Χιλιομοδίου 
8. Ζούζας  Γεώργιος - Στεφανίου 
9. Κίννας Νικόλαος – Ξυλοκέριζας 
10. Λίτσας Παναγιώτης – Κουταλά 
11. Μπακλώρης Παναγιώτης – Κλένιας 
12. Μποζίκης Κων/νος – Γαλατακίου 
13. Παπαχαραλάμπους Κων/νος -Αγ. Βασιλείου 
14. Παπαϊωάννου Κων/νος– Αρχαίας Κορίνθου 
15. Ρωτίδης Γρηγόριος – Σοφικού 
16. Σκούρτης Μενέλαος – Αγιονορίου 
17. Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη 
18. Τζετζούμης Ιωάννης – Κόρφου 
19. Χατζής Στέργιος – Κατακαλίου 
20. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων -Άσσου 
21. Καραμπέτσος Ιωάννης - Αγγελοκάστρου 

 
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα 

 
 

 
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία για τη τήρηση των πρακτικών. 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  
έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την με αριθμ. πρωτ. 19333/7-6-2022 εισήγηση του Τμήματος 
Προμηθειών και Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής:  
 
<<ΘΕΜΑ: Λήψη Β’ απόφασης για την απόδοση σε χρήμα γάλακτος και μέσων ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.) για τα έτη 

2017, 2018, 2019, 2020 και διόρθωση ποσών αποζημίωσης.  

 
Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 97 του ν.4483/2017 [ΦΕΚ107/Α/31-07-2017], το οποίο τροποποιήθηκε με το άρθρο 
60 του Ν.4735/2020 ως εξής: 
« 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 
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». 

2. Ότι η παρ.2 του άρθρου 97 του ν. 4483/2017: «Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, δεν επιτρέπεται η αποτίμηση σε 
χρήμα των Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) και του γάλακτος που προβλέπονται στην κοινή υπουργική απόφαση της 
παραγράφου 1» καταργήθηκε. 

3. Ότι  η χορήγηση των ΜΑΠ και γάλακτος γινόταν για την περίοδο προ της 7ης-6-2019 σύμφωνα με την ΚΥΑ με αρ. 53361 
[ΦΕΚ 1503/Β/11-10-2006]. 
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4. Ότι η χορήγηση των ΜΑΠ και γάλακτος για την περίοδο μετά την 8η-6-2019 γίνεται πλέον σύμφωνα με την ΚΥΑ με αρ. 
43726 [ΦΕΚ 2208/Β/08-6-2019]. 

5. To έγγραφο με αρ. 756/11-01-2022 της κα Κ. Ζούζια Κων/να με το οποίο επισημαίνει ότι δεν έλαβε αποζημίωση για ΜΑΠ 
και γάλα κατά τη διάρκεια σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου με τον Δήμο. 

6. Το έγγραφο με αρ. 15843/11-06-2021 και το email από 11-08-2021 με συμπληρωματικά στοιχεία από τη Διεύθυνση 
Πρασίνου και Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με το οποίο η κα Ζούζια Κων/να εργάστηκε στο Τμήμα Πρασίνου από 21/06/2019 
έως 20/02/2020. 

7. Το γεγονός ότι εκ παραδρομής υπολογίστηκε μεγαλύτερο ποσό αποζημίωσης για την κα Ζούζα Κωνσταντίνα, ήτοι 729,89 € 
[ΜΑΠ: 372,81€ και Γάλα: 357,08], ενώ η κα Κωνσταντίνα Ζούζια δεν συμπεριλήφθηκε καθόλου στις λίστες υπολογισμού 
των ποσών αποζημίωσης. 

8. Το έγγραφο με αρ. 555/10-01-2022 του κου Βάιου Λουκή με το οποίο αιτείται τον επανακαθορισμό του ποσού 
αποζημίωσης για ΜΑΠ και γάλα λόγω εσφαλμένου υπολογισμού του ποσού που του αποδόθηκε. 

9. Το αρ. 9245/01-04-2022 έγγραφο του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων στο οποίο αναφέρονται οι μέρες αδειών 
του κου Βάιου Λουκή από 31-07-2017 έως 11-11-2019.  

10. Το έγγραφο με αρ.11323/20-04-2022 του κου Βαρδάκα Γεώργιου με το οποίο αιτείται τον επανακαθορισμό του ποσού 
αποζημίωσης για ΜΑΠ και γάλα λόγω εσφαλμένου υπολογισμού του ποσού που του αποδόθηκε. 

11. Την από 27-05-2022 βεβαίωση παρουσιών του κου Γεώργιου Βαρδάκα υπογεγραμμένη από τον Αν. Προϊστάμενο της 
Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.   

12. Το έγγραφο με αρ. 2940/02-02-2022 του Τμήματος Παιδείας κα Δια Βίου Μάθησης με το οποίο ζητείται αποτίμηση σε 
χρήμα ΜΑΠ και γάλακτος για εργαζόμενες ΥΕ-Καθαρίστριες ΙΔΟΧ δικαιούχους που δεν είχαν συμπεριληφθεί στις αρχικές 
λίστες του τμήματος και στις οποίες δεν χορηγήθηκαν γάλα και ΜΑΠ για το διάστημα που εργάστηκαν.   

13. Το έγγραφο με αρ.18283/02-06-2022 της κας Γεωργίας Λεβαντάκη με το οποίο αιτείται τον επανακαθορισμό του ποσού 
αποζημίωσης για ΜΑΠ λόγω εσφαλμένου υπολογισμού του ποσού που της αποδόθηκε. 

14. Το έγγραφο με αρ.18284/02-06-2022 της κας Σοφίας Τσαρμπού με το οποίο αιτείται τον επανακαθορισμό του ποσού 
αποζημίωσης για ΜΑΠ λόγω εσφαλμένου υπολογισμού του ποσού που της αποδόθηκε. 

15. Το γεγονός ότι δεν έχουν χορηγηθεί ΜΑΠ και γάλα στους δικαιούχους εργαζόμενους συνεχόμενα, αλλά διακεκομμένα κατά 
τη διάρκεια της χρονικής περιόδου από 31-07-2017 έως 31-12-2020, δυνάμει των συμβάσεων: [1] Σύμβαση προμήθειας 
γάλακτος με αρ. 10917/2018, ποσού: 69.132,55€ (ΑΔΑΜ: 18SYMV00286873), [2] Σύμβαση προμήθεια γάλακτος με αρ. 
29295/2019, ποσού: 28.893,65€ (ΑΔΑΜ: 19SYMV005484077), [3] Σύμβαση προμήθειας ΜΑΠ με αρ.13410/2019, ποσού: 
3.353,95€  (ΑΔΑΜ: 19SYMV004797568), [4] Σύμβαση προμήθειας ΜΑΠ με αρ.29952/2019, ποσού: 54.697,42€ (ΑΔΑΜ: 
19SYMV005498558), [5] Σύμβαση προμήθειας ΜΑΠ με αρ.41529/2018, ποσού: 19.740,80€ (ΑΔΑΜ: 18SYMV004086401), 
[6] Σύμβαση προμήθειας ΜΑΠ με αρ.14718/2019, ποσού: 1.944,94€ (ΑΔΑΜ: 19SYMV004871473), [7] Σύμβαση προμήθειας 
ΜΑΠ με αρ.15064/2019, ποσού: 1.503,98€ (ΑΔΑΜ: 19SYMV004874404), [8] Σύμβαση προμήθειας ΜΑΠ με αρ. 
1473882021,ποσού: 10.726,00€ [ΑΔΑΜ: 21SYMV008710910] 

16. Τις λίστες παραλαβής γάλακτος και ΜΑΠ από τους δικαιούχους εργαζόμενους, στους οποίους χορηγήθηκαν γάλα και ΜΑΠ 
δυνάμει των αναφερόμενων συμβάσεων του σημείου 15 και οι οποίες λίστες συνοδεύουν τα αντίστοιχα χρηματικά 
εντάλματα πληρωμής. 

17. Το γεγονός ότι η τιμή γάλακτος καθορίστηκε με την σύμβαση με αρ.29295/2019 και αρ.10917/2018 στα 1,58€ το λίτρο. 
 

 

Α. 
 
Η υπηρεσία μας προέβη στον υπολογισμό των χρημάτων που οφείλονται στους δικαιούχους του Τμήματος Παιδείας και δια Βίου 
Μάθησης και μπορούν να αποδοθούν, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, όπου φαίνεται ο επιμερισμός ανά ΚΑΕ 
προϋπολογισμού: 
 

Υπηρεσία 

ΚΑΕ για Γάλα Αποτίμηση 
γάλακτος σε 

χρήμα (€) 

ΚΑΕ για ΜΑΠ Αποτίμηση 
ΜΑΠ σε 

χρήμα (€) 

Σύνολο αποτίμησης ΜΑΠ 
και γάλακτος σε χρήμα ανά 
ΚΑΕ  (€) 

ΚΑ-15 15.6063.0001 5.542,64 15.6063.0002 4.474,25 10.016,89 

 
Τα παραπάνω ποσά αντιστοιχούν στο έτος 2020, εντός του οποίου εργάστηκαν οι δικαιούχοι εργαζόμενοι, όπως αναφέρεται και 
στο αρ. 2940/02-02-2022 έγγραφο του Τμήματος Παιδείας κα Δια Βίου Μάθησης. 
 
 

Β. 
Η υπηρεσία μας προέβη σε επαναϋπολογισμό των χρημάτων που οφείλονται στον κο Βάιο Λουκή δικαιούχο πρώην εργαζόμενου 
στο Τμήματος Αυτεπιστασίας και μπορούν να αποδοθούν αφαιρώντας τα ποσά που έλαβε ως αποτίμηση γάλακτος και ΜΑΠ σε 
χρήμα, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:  
 

Υπηρεσία ΚΑΕ για 
Γάλα 

Αποτίμηση 
γάλακτος 
σε χρήμα 

(€) 

Ποσό 
που 

έλαβε 
για 

γάλα 
(€) 

Οφειλόμενο 
ποσό για 
γάλα δια 

της 
παρούσης 

(€) 

ΚΑΕ για ΜΑΠ Αποτίμηση 
ΜΑΠ σε 

χρήμα (€) 

Ποσό 
που 

έλαβε 
για 

ΜΑΠ 
(€) 

Οφειλόμενο 
ποσό για 
ΜΑΠ δια 

της 
παρούσης 

(€) 
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ΚΑ-20 20.6063.0001 376,04 0,00 376,04 20.6063.0002 211,37 211,37 0,00 

 
 

Γ. 
Η υπηρεσία μας προέβη σε επαναϋπολογισμό των χρημάτων που οφείλονται στον κο Γεώργιο Βαρδάκα δικαιούχο εργαζόμενο του 
Τμήματος Οχημάτων και μπορούν να αποδοθούν αφαιρώντας τα ποσά που έλαβε ως αποτίμηση γάλακτος και ΜΑΠ σε χρήμα, 
σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:  
 

Υπηρεσία ΚΑΕ για 
Γάλα 

Αποτίμηση 
γάλακτος 
σε χρήμα 

(€) 

Ποσό 
που 

έλαβε 
για 

γάλα 
(€) 

Οφειλόμενο 
ποσό για 
γάλα δια 

της 
παρούσης 

(€) 

ΚΑΕ για 
ΜΑΠ 

Αποτίμηση 
ΜΑΠ σε 

χρήμα (€) 

Ποσό 
που 

έλαβε 
για 

ΜΑΠ 
(€) 

Οφειλόμενο 
ποσό για 
ΜΑΠ δια 

της 
παρούσης 

(€) 

ΚΑ-20 20.6063.0001 884,80 362,90 560,90 20.6063.0002 204,86 123,51 81,35 

 
 

Δ. 
 
Η υπηρεσία μας προέβη στον υπολογισμό των χρημάτων που οφείλονται στην κα Ζούζια Κων/να δικαιούχο πρώην εργαζόμενη 
ΙΔΟΧ του Τμήματος Πρασίνου και μπορούν να αποδοθούν, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, όπου φαίνεται ο επιμερισμός ανά 
ΚΑΕ προϋπολογισμού: 
 

Υπηρεσία 

ΚΑΕ για Γάλα Αποτίμηση 
γάλακτος σε 

χρήμα (€) 

ΚΑΕ για ΜΑΠ Αποτίμηση 
ΜΑΠ σε 

χρήμα (€) 

Σύνολο αποτίμησης ΜΑΠ 
και γάλακτος σε χρήμα ανά 
ΚΑΕ  (€) 

ΚΑ-35 35.6063.0001 235,42 15.6063.0002 190,05 425,47 

 
Τα παραπάνω ποσά αντιστοιχούν στο έτος 2020, εντός του οποίου εργάστηκε η κα Ζούζια Κων/να, όπως αναφέρεται και στο αρ. 
15843/11-06-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Πρασίνου και Ποιότητας Ζωής. 

 
Στη συνέχεια έγινε επαναϋπολογισμός των χρημάτων που οφείλονται στην κα Ζούζα Κων/να δικαιούχο πρώην εργαζόμενης ΙΔΟΧ 
του Τμήματος Πρασίνου σύμφωνα με το αρ. 15843/11-06-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Πρασίνου και Ποιότητας Ζωής και των 
χρημάτων που πρέπει να επιστραφούν από την δικαιούχο, αφαιρώντας τα ποσά που έλαβε.  

 
Υπηρεσία ΚΑΕ για 

Γάλα 
Αποτίμηση 
γάλακτος 
σε χρήμα 

(€) 

Ποσό 
που 

έλαβε 
για 

γάλα 
(€) 

Επιστρεπτέο 
ποσό για 

γάλα δια της 
παρούσης 

(€) 

ΚΑΕ για 
ΜΑΠ 

Αποτίμηση 
ΜΑΠ σε 

χρήμα (€) 

Ποσό 
που 

έλαβε 
για 

ΜΑΠ 
(€) 

Επιστρεπτ
έο ποσό 
για ΜΑΠ 
δια της 

παρούσης 
(€) 

Σύνολο 
επιστρεφό

μενου 
ποσού δια 

της 
παρούσης 

(€) 

ΚΑ-35 35.6063.0001 121,66 357,08 - 235,42 35.6063.0002 190,05 372,81 -182,76 -418,18 

 

 

Ε. 
Η υπηρεσία μας προέβη σε επαναϋπολογισμό των χρημάτων που οφείλονται στην κα Γεωργία Λεβεντάκη πρώην εργαζόμενη ΙΔΟΧ 
του Τμήματος Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης και μπορούν να αποδοθούν αφαιρώντας τα ποσά που έλαβε ως αποτίμηση 
γάλακτος και ΜΑΠ σε χρήμα, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:  
 
 

Υπηρεσία ΚΑΕ για 
Γάλα 

Αποτίμηση 
γάλακτος 
σε χρήμα 

(€) 

Ποσό 
που 

έλαβε 
για 

γάλα 
(€) 

Οφειλόμενο 
ποσό για 
γάλα δια 

της 
παρούσης 

(€) 

ΚΑΕ για 
ΜΑΠ 

Αποτίμηση 
ΜΑΠ σε 

χρήμα (€) 

Ποσό 
που 

έλαβε 
για 

ΜΑΠ 
(€) 

Οφειλόμενο 
ποσό για 
ΜΑΠ δια 

της 
παρούσης 

(€) 

ΚΑ-15 15.6063.0002 69,52 69,52 0,00 10.6063.0001 43,76 0,00 43,76 

 

 

ΣΤ. 
Η υπηρεσία μας προέβη σε επαναϋπολογισμό των χρημάτων που οφείλονται στην κα Σοφία Τσαρμπού πρώην 
εργαζόμενη ΙΔΟΧ του Τμήματος Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης και μπορούν να αποδοθούν αφαιρώντας τα ποσά 
που έλαβε ως αποτίμηση γάλακτος και ΜΑΠ σε χρήμα, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:  
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Υπηρεσία ΚΑΕ για 

Γάλα 
Αποτίμηση 
γάλακτος 
σε χρήμα 

(€) 

Ποσό 
που 

έλαβε 
για 

γάλα 
(€) 

Οφειλόμενο 
ποσό για 
γάλα δια 

της 
παρούσης 

(€) 

ΚΑΕ για 
ΜΑΠ 

Αποτίμηση 
ΜΑΠ σε 

χρήμα (€) 

Ποσό 
που 

έλαβε 
για 

ΜΑΠ 
(€) 

Οφειλόμενο 
ποσό για 
ΜΑΠ δια 

της 
παρούσης 

(€) 

ΚΑ-15 15.6063.0002 64,78 64,78 0,00 10.6063.0001 43,76 0,00 43,76 

 

 
Στους πίνακες που ακολουθούν φαίνονται τα ποσά ανά υπηρεσία που πρέπει να δοθούν στους ανωτέρω δικαιούχους 
εργαζόμενους ως αποτίμηση σε χρήμα των ΜΑΠ και του γάλακτος και σε ετήσια βάση. 

 

Υπηρεσία ΚΑΕ για ΜΑΠ 

Αποτίμηση 
ΜΑΠ σε 

χρήμα (€) 
έτους 2017 

Αποτίμηση 
ΜΑΠ σε 

χρήμα (€) 
έτους 2018 

Αποτίμηση 
ΜΑΠ σε 

χρήμα (€) 
έτους 2019 

Αποτίμηση 
ΜΑΠ σε 

χρήμα (€) 
έτους 2020 

Σύνολο 
αποτίμησης 

ΜΑΠ σε 
χρήμα(€) 

ΚΑ-10 10.6063.0001 0 0 0 87,52 87,52  

ΚΑ-15 15.6063.0002 0 0 0 4.474,25 4.474,25 

ΚΑ-20 20.6063.0002 81,35 0 0 0 81,35 

ΚΑ-35 35.6063.0002 0 0 142,54 47,51 190,05 

  
Σύνολα ανά 

έτος 
81,35 0 142,54 4.609,28 4.833,17 

 

Υπηρεσία ΚΑΕ για γάλα 

Αποτίμηση 
γάλακτος σε 

χρήμα (€) 
έτους 2017 

Αποτίμηση 
γάλακτος σε 

χρήμα (€) 
έτους 2018 

Αποτίμηση 
γάλακτος σε 

χρήμα (€) 
έτους 2019 

Αποτίμηση 
γάλακτος σε 

χρήμα (€) 
έτους 2020 

Σύνολο 
αποτίμησης 
γάλακτος σε 

χρήμα(€) 

ΚΑ-15 15.6063.0001 0 0 0 5.542,64 5.542,64 

ΚΑ-20 20.6063.0001 155,33 310,67 310,68 160,26 936,94 

ΚΑ-35 35.6063.0001 0 0 176,57 58,85 235,42 

  
Σύνολα ανά 

έτος 
155,33 310,67 487,25 5.761,76 6.715,01 

 
Σημειώνεται ότι, στους αντίστοιχους κωδικούς των προϋπολογισμών των ετών καταβολής (2017,2018,2019,2020) είχαν 
εγγραφεί οι σχετικές πιστώσεις  και μπορεί να πραγματοποιηθεί η καταβολή της οφειλής. 
 
Προτείνουμε: 
 
Α) την έγκριση της χορήγησης γάλακτος και ΜΑΠ σε χρήμα στους ανωτέρω δικαιούχους εργαζόμενους, 
Β) την αναγνώριση της οφειλής του Δήμου προς τους προαναφερόμενους δικαιούχους εργαζόμενους συνολικού ύψους 
11.548,18 € για γάλα και ΜΑΠ 
Γ) να καθορίσει το Δημοτικό Συμβούλιο των αριθμό των δόσεων καταβολής της οφειλής του Δήμου στους δικαιούχους 
εργαζόμενους..>>. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση η οποία έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά 
και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας τη πρόταση του 
Δημάρχου και τα παραπάνω εκτεθέντα,  τις διατάξεις του άρθρου 97 του ν. 4483/2017,όπως τροποποιήθηκαν με το 
άρθρο 60 του Ν. 4735/2020,  το άρθρο 74 του Ν 4555/2018 και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή 
ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018), 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Α) Την αναγνώριση της οφειλής του Δήμου Κορινθίων στους δικαιούχους εργαζόμενους για τα έτη 2017, 2018, 2019 
και 2020 παροχή γάλακτος προσωπικού και μέσα ατομικής προστασίας προσωπικού η οποία αναλύεται ως εξής: 
Αποτίμηση γάλακτος σε χρήμα για τις υπηρεσίες  του Δήμου, με ΚΑ: 15,20 ,35  συνολικό ποσό 6.715,01 €. 
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Αποτίμηση ΜΑΠ σε χρήμα για τις υπηρεσίες του Δήμου, με ΚΑ 10,15,20,35 συνολικό ποσό 4.833,17 €. 
 
Συνολική οφειλή του Δήμου για τα έτη 2017, 2018,2019 και 2020, παροχής γάλακτος προσωπικού και παροχής μέσων 
ατομικής προστασίας προσωπικού ποσού 11.548,18 €. 
 
Β) Την χορήγηση της αξίας του γάλακτος για τα έτη 2017, 2018,2019 και 2020, στους εργαζόμενους δικαιούχους του 
Δήμου μας αποτιμώμενο σε χρήμα κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 97 παρ. 1  του Ν. 4483/31-07-2017,όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει, υπολογιζόμενο με την τιμή γάλακτος στα 1,58€ το λίτρο, σύμφωνα με τις αριθμ. 
10917/2018 και 29295/2019 συμβάσεις  του Δήμου. 
 
Γ) Την χορήγηση της αξίας των μέσων ατομικής προστασίας για τα έτη 2017, 2018,2019 και 2020 στους εργαζόμενους 
δικαιούχους του Δήμου μας αποτιμώμενο σε χρήμα κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 97 παρ. 1  του Ν. 
4483/31-07-2017,όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, υπολογιζόμενα με την τιμή των μέσων ατομικής προστασίας 
σύμφωνα με την 63/2017 μελέτη του Δήμου. 
 
Δ) Την διόρθωση των ποσών αποζημίωσης στους εργαζόμενους δικαιούχους, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος 
Προμηθειών και Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, που αναφέρεται 
αναλυτικά στο ιστορικό της παρούσης απόφασης.  
 
Ε) Την καταβολή της οφειλής στους εργαζομένους σε μία δόση (εφάπαξ) η οποία  θα πραγματοποιηθεί το έτος 2022.  
 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει. 
                                     Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  20 / 209 / 2022 
 

                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                    ΤΑ  ΜΕΛΗ  
              ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 

 
 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Κόρινθος, 12- 07 - 2022 

    Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. 
 
 

      Αντώνιος Κυριαζής 
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