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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 7/2021 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

 

    Θέμα: Ορισμός επιτροπής για την παραλαβή του γάλακτος των εργαζομένων 
 

 

 
    Στην Πρέβεζα, σήμερα Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 13:00, συνήλθε  σε  τακτική 

συνεδρίαση  με την διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, σύμφωνα 

με την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 και την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020, ύστερα 

από την αρ.πρωτ.3923/12-02-2021 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με 

αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 

  Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 

παρακάτω μέλη: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Γεωργάκος Νικόλαος       Πρόεδρος  

      2. Αργυρός Λεωνίδας    -    Τακτικό μέλος  

      3. Ακρίβης Κωνσταντίνος  - Τακτικό μέλος  

      4. Δαρδαμάνης Ιωάννης   - Τακτικό μέλος  

      5. Κουμπής  Γρηγόρης     -  Τακτικό μέλος  

      6. Ροπόκης Ευάγγελος     -  Τακτικό μέλος  

      7. Κορωναίος Κοσμάς      -  Αναπλ. μέλος  

      8. Κωστούλας Βασίλειος  -  Τακτικό μέλος    

      9. Νίτσας Γεώργιος      -     Τακτικό μέλος  

 

  Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μ. Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο. 

  Ο  Πρόεδρος   εισηγούμενος το 8ο θέμα παρουσίασε την εισήγηση του Τμήματος Ανθρώπινου 

Δυναμικού, του Δήμου Πρέβεζας  (αρμ.υπάλ.Αθ.Τσουτσάνη), που έχει ως εξής:  
      «…Έχοντας υπόψη    

  1.Τις   διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 , 

 2.Τις διατάξεις του Ν. 3850/2010 καθώς και τις  ισχύουσες ΚΥΑ α)αριθμ.53361 ΦΕΚ 1503 

τΒ΄,11.10.2006,β) τροποπ. της αρχικής με  ΦΕΚ αριθμ.1323 τΒ,30.7.2007 &΄γ)τροποπ.με ΦΕΚ 

990τΒ΄,28.5.2008, περί παροχής  μέσων ατομικής  προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ, 

σύμφωνα με τις οποίες ,υπάρχει ανάγκη χορήγησης  νωπού γάλακτος στους εργαζόμενους  

3. την αριθμ.  13/2021 απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής  περί  συγκρότησης 

γνωμοδοτικών οργάνων-επιτροπών., του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 για το έτος 2021, 

4.Το γεγονός ότι πρέπει να οριστούν στις ενότητες αλλά και στον Δήμο Πρέβεζας, υπάλληλοι οι 

οποίοι θα παραλαμβάνουν το γάλα των εργαζομένων στα οριζόμενα σημεία παράδοσης 

(Απόφαση Δημάρχου αριθμ. 650/2020  με την οποία  ορίστηκαν  υπεύθυνοι  για την διανομή 

του νωπού γάλακτος στους εργαζόμενους του Δήμου &σε ισχύ έως την ολοκλήρωση του 

διαγωνισμού φρέσκου γάλακτος έτους 2021), 

Προτείνουμε τον ορισμό των  υπαλλήλων ως εξής  

ΑΔΑ: 67Υ4ΩΞΧ-Ι4Ν



1.Παπαδόπουλος Χρήστος  ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού με αναπληρωτή τον Κωνσταντή Βασίλειο 

ειδικότητας ΔΕ Χειριστών, ως μέλος 

2.Λελοβίτης  Πέτρος ειδικότητας ΔΕ Χειριστών με αναπληρωτή τον Τζαμπαζέλη Παναγιώτη  ΔΕ 

Οδηγών ως μέλος και  

3. Τσόλη Μαργαρίτα με αναπληρωτή τον Γιαννούλη Τιμόθεο ειδικότητας ΔΕ Σχολικών Φυλάκων, 

ως μέλος για το σημείο παραδοσης στην  Δημοτική Ενότητα Πρέβεζας 

 

 Για τις δημοτικές ενότητες Λούρου και Ζαλόγγου παραμένουν οι υπάλληλοι  όπως  έχουν 

οριστεί με την αριθμ.13/2021 ΑΟΕ  περί συγκρότησης γνωμοδοτικών οργάνων -επιτροπών του 

άρθρου 221 του Ν.4412/2016, για το έτος 2021.  

 

  Εισηγούμαστε  την  συγκρότηση της τριμελούς επιτροπής παραλαβής του γάλακτος  

προκειμένου για την καλή λειτουργία διανομής -παραλαβής του νωπού  γάλακτος των 

εργαζομένων...…». 

 

                              

 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος  καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν    

 σχετικά.  
 
       Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της, 

 
• τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010,  

• την εισήγηση της υπηρεσίας 

• την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ, 

• την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 

• την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020, 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ) 

 

 

Εγκρίνει την  συγκρότηση της τριμελούς επιτροπής παραλαβής του γάλακτος  προκειμένου για 

την καλή λειτουργία διανομής -παραλαβής του νωπού  γάλακτος των εργαζομένων, ως εξής: 

 
1.Παπαδόπουλος Χρήστος  ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού με αναπληρωτή τον Κωνσταντή Βασίλειο 

ειδικότητας ΔΕ Χειριστών, ως μέλος 

2.Λελοβίτης  Πέτρος ειδικότητας ΔΕ Χειριστών με αναπληρωτή τον Τζαμπαζέλη Παναγιώτη  ΔΕ 

Οδηγών ως μέλος και  

3. Τσόλη Μαργαρίτα με αναπληρωτή τον Γιαννούλη Τιμόθεο ειδικότητας ΔΕ Σχολικών Φυλάκων, 

ως μέλος για το σημείο παραδοσης στην  Δημοτική Ενότητα Πρέβεζας. 

 

 

 

 

 

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  63/2021. 

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΑΔΑ: 67Υ4ΩΞΧ-Ι4Ν


		2021-03-02T11:00:21+0200
	Athens




