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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓIΑΣ                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                                                                              ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ                     

                                                                                 Αριθμ. Πρωτ.:54/29-03-2022 

 
Θέμα: «Απευθείας Ανάθεση προμήθειας γάλατος για το εργατοτεχνικό προσωπικό της Δ.Ε. 

Ευρυμενών του Δήμου» 

  

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ 52/2022 

Ο Δήμαρχος Αγιάς 

Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) 

2) Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008  

3) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120 

4) Τις διατάξεις του Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/09-03-2021) 

5) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (Α’87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 

203 του Ν.4555/2018 (Α’133) 

6) Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια των παρακάτω ειδών  

7) Την υπ’ αριθμ. 21/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς περί «Ψήφισης 

Προϋπολογισμού, Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης – Στοχοθεσίας και Ετήσιου Τεχνικού 

Προγράμματος Έργων, οικονομικού έτους 2022, η οποία επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 

47963/16-03-2022 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας 

8) Το υπ’ αριθμ. 2614/22-03-2022 (ΑΔΑΜ:22REQ010246532 2022-03-22) πρωτογενές αίτημα της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος, Τμήμα Καθαριότητας, 

Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου του Δήμου 

9) Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου στον ΚΑ: 

20.6063.01 

10) α)Την υπ’ αριθμ. 356/22-03-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ:ΩΜΜΧΩ6Ι-ΙΕΩ) και 

β)τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή 

πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των 

προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο 

Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 356. 

11) Την υπ΄αριθ. 2620/22-03-2022 (ΑΔΑΜ:22PROC010247299 2022-03-22) Πρόσκληση του Δήμου 

μας προς την ΞΑΦΑΡΑ Χ. ΑΝΘΗ «ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ»    

12) Την υποβληθείσα προσφορά  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  
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Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της προμήθειας φρέσκου γάλατος αγελάδος, χωρίς συντηρητικά, με 3,5 

% ή 1,5% λιπαρά, παστεριωμένο σε συσκευασία διάθεσης του ενός λίτρου, για το εργατοτεχνικό 

προσωπικό του Δήμου Αγιάς σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 53361/11-10-2006 (ΦΕΚ 1503 τεύχος 

Β) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΚΥΑ 31119/19-05-2018, με τις οποίες προβλέπεται η 

χορήγηση ενός (1) λίτρου φρέσκου γάλατος σε ημερήσια βάση, με τη διαδικασία της απευθείας 

ανάθεσης. 

Β. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές και τον προϋπολογισμό της προμήθειας ως εξής:  

Χαρακτηριστικά γάλατος: 

1. να είναι σύμφωνο με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών 

2. να είναι 100 % Ελληνικής προέλευσης, φρέσκο αγελαδινό, χωρίς συντηρητικά, με λιπαρά 3,5 % ή 

1,5%, παστεριωμένο σε συσκευασία διάθεσης του ενός λίτρου 

3. στη συσκευασία του κουτιού γάλακτος πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς :η εταιρεία που το 

παράγει ,Φρέσκο γάλα, 100% Ελληνικής προέλευσης, παστεριωμένο, ομογενοποιημένο, συστατικά : 

γάλα αγελάδος, η ποσότητα 1 λίτρο, διάρκειας 7 ημερών ,η ημερομηνία παστερίωσης και η 

ημερομηνία λήξης , η θερμοκρασία συντήρησής του 

4. Η συσκευασία θα είναι σύμφωνη με τους όρους συσκευασίας και διάθεσης γαλακτοκομικών 

προϊόντων του άρθρου 85 ΚΤΠ , τα δε πώματα των συσκευασιών να είναι ανθεκτικά και να 

εφαρμόζουν κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η στεγανότητα και η γνησιότητα του περιεχομένου 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1. Φρέσκο γάλα σε 

συσκευασία ενός 

λίτρου με 3,5% ή 1,5% 

λιπαρά 

Τεμ. 1784 1,24 2.212,16 

ΣΥΝΟΛΟ 2.212,16 

ΦΠΑ 13% 287,58 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.499,74 

 

Γ. Αναθέτουμε την εκτέλεση της παραπάνω προμήθειας, στην ΞΑΦΑΡΑ Χ. ΑΝΘΗ «ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ» 

με Α.Φ.Μ.: 026724342, Δ.Ο.Υ.: ΛΑΡΙΣΑΣ και έδρα: Στόμιο Λάρισας Τ.Κ.: 40007 Αγιά 

τηλ.:2495091247,  έναντι του ποσού των 2.499,74 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.13%. 

Δ. Μηνιαίως θα εκδίδεται κατάσταση με τους δικαιούχους υπαλλήλους. 

Ε. Η παρούσα ανάθεση ισχύει μέχρι εξαντλήσεως του ποσού 

ΣΤ. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους, στον 

προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, η οποία θα βαρύνει 

τον Κ.Α.: 20.6063.01 και έχει εκδοθεί η  σχετική ανάληψη υποχρέωσης. 

Ζ. Η πληρωμή του ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή από τον 

προμηθευτή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου. 
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                                                      Ο Δήμαρχος Αγιάς 

 

                                                          Γκουντάρας Αντώνης 
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