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ΑΡΙΘΜ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 45/2019

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8ης /16-7-2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟY ΤΟΥ ΝΠ∆∆ ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Στην Πετρούσα και στην αίθουσα του ΚΑΠΗ Πετρούσας (λόγω κωλύµατος συνεδρίασης
στο Κοινοτικό Κατάστηµα Πετρούσας και µετά από οµόφωνη συναίνεση όλων των παρόντων µελών
η
του ∆Σ) σήµερα την 16 του µηνός Ιουλίου έτους 2019 ηµέρα Τρίτη και ώρα 18:00
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΝΠ∆∆ ∆ήµου
Προσοτσάνης ύστερα από την αριθµ. 851/5-7-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου
του, η οποία επιδόθηκε σε κάθε µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σύµφωνα µε την
παρ. 3 του άρθρου 95 του Ν.3463/8-6-2006 .
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, (παρ.2 του άρθρου 96 του
Ν.3463/8-6-2006) δεδοµένου ότι σε σύνολο 11 µελών βρέθηκαν παρόντα 6 µέλη.
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Τσαούση Ελένη
Μάρτζιος Αθανάσιος
Ηλιάδης Μιχαήλ
Παπαµιχαήλ Γεώργιος
Κιοσέογλου Βάσσα
Κότιου Παναγιώτα
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ΑΠΟΝΤΕΣ
Γρηγοριάδης Ιωάννης
Ασλανίδης Στυλιανός
Τόλιος Γεώργιος
Χατζηκυριακίδης Σαράντης
Σµολοκτός Νικόλαος

Ειδική Γραµµατέας : Τσιτσοπούλου Βασιλική
Αριθµός Απόφασης: 45/2019
«Παροχή µέσων ατοµικής προστασίας στους υπαλλήλους του ΝΠ∆∆
ΘΕΜΑ: 6 ο
∆ήµου Προσοτσάνης»
Η κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενη το 6ο θέµα,
έθεσε υπόψη των µελών του ∆Σ :
• Την µε αριθµ. 43776 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2208/Β/ 8-6-19)των Υπουργών Εσωτερικών
Εργασίας και Οικονοµικών περί: «Παροχή µέσων ατοµικής Προστασίας σε υπαλλήλους των
ΟΤΑ α΄και β΄βαθµού και των και των νοµικών προσώπων αυτών και µέτρα προληπτικής ιατρικής»,
σύµφωνα µε την οποία διπλασιάζονται οι υπάλληλοι του ΝΠ∆∆ που ανά κατηγορία
τα δικαιούνται και απαιτείται η ενίσχυση του ΚΑ εξόδων 10/6063.01 «Λοιπές
παροχές σε είδος προσωπικού» µε το ποσό των 2.638,00 ευρώ για το οικ. έτος 2019
και µε το ποσό των 4.080,00 για το 2020 (τελική διαµόρφωση για το 2020 στο ποσό
των 6.888,00 ευρώ).
• Το µε αριθµ. πρωτ. 784/13-6-2019 έγγραφο της Προϊσταµένης ∆ιοικητικών
Οικονοµικών Υπηρεσιών περί:
«Παροχή µέσων ατοµικής προστασίας στους υπαλλήλους του ΝΠ∆∆»
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Σχετικά µε το ΦΕΚ 2208/08-06-2019, που αφορά την παροχή των µέσων ατοµικής προστασίας
στους εργαζόµενους του ΝΠ∆∆, λάβαµε γνώση των κείµενων διατάξεων και των υποχρεώσεων µας
για την άµεση εφαρµογή τους. Ωστόσο τα οικονοµικά δεδοµένα του προϋπολογισµού δεν επαρκούν
για να καλύψουν τα συγκεκριµένα µέτρα. Γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες για να εξοικονοµηθούν
τα χρήµατα και να εφαρµοστεί άµεσα ο νόµος, παρόλο που τη δεδοµένη στιγµή υπάρχει έλλειψη των
απαραίτητων κονδυλίων.

Κατόπιν τούτου η Πρόεδρος πρότεινε στο ∆Σ αφού δεν υπάρχουν ικανές πιστώσεις και
διαθέσιµες προς αναµόρφωση στον προϋπολογισµό οικ. έτους 2019 να µην δοθούν για
το έτος 2019 τα επιπλέον µέσα ατοµικής προστασίας, να προϋπολογισθούν όµως για το
οικ. έτος 2020.
Το ∆Σ αφού άκουσε την εισήγηση της Προέδρου αφού έλαβε υπόψη του:
• Την µε αριθµ. 43776 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2208/Β/ 8-6-19)
• Το µε αριθµ. πρωτ. 784/13-6-2019 έγγραφο
και µετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων
Οµόφωνα αποφασίζει
Να µην δοθούν για το έτος 2019 τα επιπλέον µέσα ατοµικής προστασίας αφού δεν
υπάρχουν ικανές διαθέσιµες πιστώσεις για να καλύψουν το κόστος της δαπάνης τους ,
να συµπεριληφθούν δε στον προϋπολογισµό οικ. έτους 2020.
Την ενέργεια που πρέπει να γίνει την αναθέτει στην κ. Πρόεδρο του ∆Σ.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθ. 45/2019
Αφού συντάχτηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται
Η Πρόεδρος
Τσαούση Ελένη

Η Ειδική Γραµµατέας

Τα Μέλη

Τσιτσοπούλου Βασιλική
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