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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αριθμ. Πρωτ.:117/24-04-2018

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
Θέμα: «Έγκριση της προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας – χορήγηση γάλατος »
Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ 113 /2018
Ο Δήμαρχος Αγιάς
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
3) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.
3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
1) Την υπ’ αριθμ. 53361/11-10-2006 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1503 τεύχος Β) περί παροχής μέσων
ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής
όπως ισχύει σήμερα
4) Το υπ’ αριθμ. 621/05-03-2007 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών – Τμήμα
προσωπικού ΟΤΑ, με το οποίο δικαιούνται την παροχή των μέσων ατομικής
προστασίας – γάλατος

και οι υπάλληλοι που απασχολούνται με συμβάσεις

εργασίας ιδιωτικού δικαίου
5) Τη διάθεση πίστωσης από την Οικονομική Επιτροπή (αριθ. αποφ. 8/2018)
6) Τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας:
(Φρέσκο παστεριωμένο, ομογενοποιημένο γάλα πλήρες με 3,5% ή 1,5% λιπαρά,
πλούσιο σε θρεπτικά στοιχεία όπως ασβέστιο, πρωτεΐνες, φώσφορο, μεταλλικά
στοιχεία, βιταμίνες κ.λ.π. και προέλευσης 100% Ελληνικό. Θα διατίθεται σε
συσκευασία του ενός λίτρου. Οι συνθήκες και οι όροι παραγωγής και εμπορίας του
θα είναι σύμφωνες με τον κώδικα τροφίμων και

ποτών (ΦΕΚ 788/87 ΤΕΥΧΟΣ Β),

όπως αυτός ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του και ειδικότερα

σύμφωνα με το

άρθρο 80.Επίσης θα πρέπει να έχουν γίνει όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι οι σχετικοί
με τα φυσικοχημικά και

μικροβιολογικά χαρακτηριστικά ώστε το προϊόν να

είναι ασφαλές και υγιεινό προς πόση και χωρίς

κανένα ελάττωμα.

Στις

συσκευασίες θα αναγράφεται η ημερομηνία παστερίωσης και λήξεως. Το φρέσκο
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παστεριωμένο

ομογενοποιημένο γάλα θα πρέπει να παραλαμβάνεται κατά

την αναφερόμενη ή την επόμενη της

ημερομηνίας παστερίωσής του.

Η μεταφορά θα γίνεται με αυτοκίνητα – ψυγεία τα οποία θα φέρουν καταγραφικά θερμόμετρα και θα
είναι καθαρά και απολυμασμένα.)
7) Την υπ΄αριθ. 962/09-02-2018 Πρόσκληση του Δήμου μας προς τον εταιρεία
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε.
8) Την προσφορά του προμηθευτή
ΑΠ Ο Φ ΑΣ Ι ΖΟ ΥΜ Ε
Α. Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών των προς προμήθεια ειδών
Β. Εγκρίνουμε τη χορήγηση

φρέσκου γάλατος αγελάδος ενός λίτρου,

σε συσκευασία

χαρτί REX 3,5% ή 1,5% λιπαρά, ημερησίως στους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου
(εργατοτεχνικό προσωπικό).
Γ. Αναθέτουμε την εκτέλεση της προμήθειας, στην εταιρεία Ελληνικά Γαλακτοκομεία
Α.Ε. «ΟΛΥΜΠΟΣ» με Α.Φ.Μ.: 094020244, Δ.Ο.Υ.: Τρικάλων και έδρα: 5ο χλμ.
ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΠΥΛΗΣ, Τ.Κ.: 42100 ΤΡΙΚΑΛΑ τηλ.:24310 61222, έναντι του ποσού των
4.520.00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Η τιμή του κάθε λίτρου θα είναι 0,95€ πλέον ΦΠΑ.
Δ. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους
πόρους, στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους, καθώς και του επόμενου, έχει
εγγραφεί η σχετική πίστωση, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α.02.20.6063.01 «Προμήθεια
ειδών ατομικής προστασίας – χορήγηση γάλατος» και έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση
ανάληψης υποχρέωσης.
Ε. Μηνιαίως θα εκδίδεται κατάσταση με τους δικαιούχους υπαλλήλους.
ΣΤ. Η παρούσα ανάθεση ισχύει έως 31/12/2018 ή μέχρι εξαντλήσεως του ποσού .
Ζ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση

των αντίστοιχων

τιμολογίων.
Ο Δήμαρχος Αγιάς
Γκουντάρας Αντώνης

VIKTORIA ORFANOUDAKI
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