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ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της αριθμ. 15ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.
Αριθμός απόφασης 59/2021 της Ε.Ε.

Στις 28 Ιουνίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ, πραγματοποιήθηκε δια
περιφοράς σύμφωνα με την ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020) η 15η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του
Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ανδρέα Παχατουρίδη, που
έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους, όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλαδή την
22/06/2021

Σύνολο μελών : 3  
Παρόντες : 3 Ανδρέας Παχατουρίδης, Πρόεδρος, Νίκος Ζενέτος – Αντιπρόεδρος, Ιωάννης Γκίκας –

μέλος
Απόντες : 0 Κανείς

 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε η συζήτηση πάνω
στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγείται το 5ο θέμα της Η.Δ. περί: «Λήψη απόφασης για την αποτίμηση σε χρήμα του
γάλακτος παρελθόντων ετών 2017-2020»και λέει τα εξής:
Η  Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, και συγκεκριμένα το  τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών,
θέτει υπόψη μας τα παρακάτω:

1. Τα με αριθ.πρωτ. (ΑΣΔΑ), 5659/2018, 5452/2019 και 1964/2021 αιτήματα του υπαλλήλου Καρυπίδη Ζαχαρία
2. Τις διατάξεις του άρθρου 97 του ν. 4483/2017 "Μέσα ατομικής προστασίας και μέτρα για την υγεία και την
ασφάλεια των εργαζομένων στους ΟΤΑ", σύμφωνα με τις οποίες "...τα είδη ατομικής προσατασίας αποτιμώνται
σε χρήμα, εφόσον αναγνωρίζεται η οφειλή προς τον εργαζόμενο, υπάρχουν οι πιστώσεις  και μπορεί να
πραγματοποιηθεί η καταβολής τους, με την οφειλή και τον αριθμό των δόσεων  να καθορίζεται από το οικείο
διοικητικό συμβούλιο " , όπως ισχύουν 
3. Τις διατάξεις της υπ΄αριθμ. 53361/11.10.2006 (1503/Β΄) Κοινής υπουργικής Απόφασης "Παροχή  μέσων
ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα
προληπτικής ιατρικής" 
4. Τις διατάξεις της 43726/8.6.2019 (2208/Β) Κοινής Υπουργικής Απόφασης "Παροχή μέσων ατομικής
προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και  μέτρα
προληπτικής ιατρικής' , όπως ισχύουν
5.Τις διατάξεις της 87669/9.12.2019 (4584/ Β) Κοινής Υπουργικής Απόφασης "Παροχή μέσων ατομικής
προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και  μέτρα
προληπτικής ιατρικής'" , όπως ισχύουν 
6. Τις διατάξεις του άρθρου 60 του ν. 4735/2020 , σύμφωνα με τις οποίες "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
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που προκηρύχθηκε ή άλλου διαγωνισμού προγενέστερων ετών...».
7. Την Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου  του ΑΣΔΑ , - Κατηγορίας Γ΄ - 
8. Τις διατάξεις του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών του ΑΣΔΑ  (4410/2017 Β΄) 
9. Την ύπαρξη πιστώσεων στον προϋπολογισμό του ΑΣΔΑ
10. Την εξέταση του δικαιώματος του Ελληνικού δημοσίου για παραγραφή των εν λόγω αιτουμένων δαπανών
ένεκα χρόνου. 

Εν συνεχεία η ανωτέρω υπηρεσία μας γνωστοποιεί τα εξής:

Α) Όσον αφορά την αποτίμηση σε χρήμα των Μέσων Ατομικής Προστασίας των ετών 2012-2020 και σε είδος
για τα έτη 2017-2020 ισχύουν τα παρακάτω:
Όσοι υπάγονταν στις διατάξεις της 53361/11.10.2006 Κοινής απόφασης (1503/Β΄)  και δεν τους είχαν
χορηγηθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου 4387/2017, ήτοι 31.07.2017, τα μέσα ατομικής προστασίας με
τους όρους και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ, παρέχεται η δυνατότητα αποτίμησης σε χρήμα. 
Ο ΑΣΔΑ για τα προαναφερόμενα έτη, στο πλαίσιο υλοποίησης των δράσεών του, που αφορούσαν το περιβάλλον
και την πυρασφάλεια του Ποικίλου Όρους (αναδασώσεις, δενδροφυτεύσεις, αποψιλώσεις, περιπολίες
πυρασφάλεις , κ.λ.π.), στις οποίες συμμετείχε  λόγω άσκησης των καθηκόντων του το αντίστοιχο προσωπικό ,
παρείχε κάθε φορά, τα είδη εκείνα που αποσκοπούσαν  στην ασφάλεια και προστασία της υγείας του εν λόγω
προσωπικού, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και ανάλογα με τις συνθήκες εργασίας, τη φύση του
αντικειμένου απασχόλησης, τον χώρο στον οποίο ασκούσαν τα καθήκοντά τους και τη χρονική διάρκεια άσκησης
αυτών των καθηκόντων, όταν και εφόσον έρχονταν σε επαφή με τη φύση και το αντικείμενο απασχόλησης.
Συνεπώς, όσον αφορά τα είδη ατομικής προστασίας, ο ΑΣΔΑ  έχει χορηγήσει αδιάκοπτα τα προβλεπόμενα είδη
ήτοι (μπλουζάκια t-shirt, γιλέκα ανακλαστικά και καπέλα τύπου μπέιζμπολ, με λογότυπο του ΑΣΔΑ, νιτσεράδα,
γαλότσα, άρβυλα και γάντια), όπου απαιτήθηκε κατά τα προαναφερόμενα έτη, σε συνδυασμό πάντα με τη φύση
των καθηκόντων των οδηγών τον χρόνο και τον τρόπο άσκησης των καθηκόντων και με τους περιορισμούς της
5336/2006 ΚΥΑ., Ενδεικτικά (ΧΕΠ 180/2011,34/2012,547/2012,11/2013, 305/2013,327/2013,350/2014). 
Β) Όσον αφορά στη χορήγηση ποσότητας γάλακτος επισημαίνουμε ότι ο ΑΣΔΑ χορήγησε γάλα, σύμφωνα με την
ΚΥΑ 53361/2006, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, μέχρι και το έτος 2016 (ΧΕΠ 40/2016).
Γ) Όσον αφορά στην παραγραφή των εν λόγω αιτουμένων δαπανών ένεκα χρόνου δεν ορίζεται παραγραφή,
καθώς ο δικαιούχος όπως αναφέρουμε στο σχετ.1 έχει υποβάλλει σχετικά αιτήματα στο χρόνο για τη λήψη
τους.  
Η δαπάνη για τα ανωτέρω σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας και την τιμή του τελευταίου διαγωνισμού
του 2016, ανέρχεται στο ποσό των 1.608,00 € και θα βαρύνει τον Κ.Α 10.6063 του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ,
οικονομικού έτους 2021.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω προτείνω να ληφθεί σήμερα απόφαση και να εγκρίνουμε την αποτίμηση σε
χρήμα της ποσότητας γάλακτος, για τα έτη 2017-2020, στον δικαιούχο υπάλληλο του ΑΣΔΑ, Καρυπίδη Ζαχαρία,
κλάδου ΔΕ Οδηγών.    

Η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ A 114/8.6.2006), όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/7.6.2010), όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α 133/19.07.2018), όπως ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του Ν.4795/2021 (ΦΕΚ Α΄62/17.04.2021), όπως ισχύουν.
5. Την υπ' αριθ. 11/2019 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ περί: "Εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Δ.Σ στην Ε.Ε."
(ΑΔΑ:7Ζ8ΓΟΡΕΓ-5ΜΕ).
6. Την υπ' αριθ. 05/2020 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ περί: "Ψήφισης προϋπολογισμούΑΣΔΑ Ο.Ε. 2021"
(ΑΔΑ:Ψ8ΕΨΟΡΕΓ-ΘΘΘ) που επικυρώθηκε με την υπ’ αριθ. 88275/21900 /17/11/2020 απόφαση του Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, (α.π. ΑΣΔΑ 5256/23.11.2020)        
7. Την υπ΄αριθ.2848/16.06.2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
9. Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση.  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την αποτίμηση σε χρήμα της ποσότητας του γάλακτος για τα έτη 2017-2020, στον δικαιούχο
υπάλληλο του ΑΣΔΑ, Καρυπίδη Ζαχαρία, κλάδου ΔΕ Οδηγών, ποσού 1.608,00 €, σε βάρος του Κ.Α
10.6063 του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2021. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 59/2021 των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ
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Η Εκτελεστική Επιτροπή

 

Ο Πρόεδρος

 

 

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης

Τα Μέλη

 

Νίκος Ζενέτος
Ιωάννης Γκίκας

 

Ακριβές Αντίγραφο
Περιστέρι, 28/06/2021

Ο Πρόεδρος

 

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

  
  

Εσωτερική Διανομή:
::ΔΙ.Δ.Ο .Υ.  ::Πρόεδρο Α ΣΔΑ  

κ. Α ν δρέα Παχατουρίδη  
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