ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ
ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ « ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
B/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό με αριθμό 3 της 14/3/2018 ΕΚΤΑΚΤΗΣ Συνεδριάσεως του Διοικητικού
Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου « Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης» Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων.
ΑΠΟΦΑΣΗ
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ΘΕΜΑ 2 ον : «Έγκριση Δαπάνης ποσού 2.915.40 € για Προμήθεια Γάλακτος για τις
καθαρίστριες σχολικών μονάδων με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου, για το έτος 2018»
Στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα στις 14 ΜΑΡΤΙΟΥ του έτους 2018,
ημέρα της εβδομάδας ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 13.30 συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ
Συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων, του Δημοτικού Συμβουλίου, το Διοικητικό
Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου, «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης», Δήμου Λουτρακίου –Περαχώρας -Αγίων Θεοδώρων, ύστερα από την
υπ΄αριθμ. 29/13/3/2018 πρόσκληση του Προέδρου κου Παπαθανασίου Αθανάσιου, η οποία
δόθηκε, νόμιμα και εμπρόθεσμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν
3852/2010, σε κάθε ένα από τα μέλη χωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο (11) μελών βρέθηκαν
παρόντα έξι ( 6 ) μέλη, ο κος Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ –ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΠΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΖΑΡΑΦΕΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ (αναπληρώτρια της κας Κίκερα Αικατερίνης)
ΑΠΟΝΤΕΣ
ΚΙΚΕΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΚΟΥΡΗ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ
ΘΥΜΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΑΚΑΡΑΤΖΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Ο Πρόεδρος της Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής Κ. Παπαθανασίου Αθανάσιος,
εισηγήθηκε το αναφερόμενο θέμα στο Διοικητικό Συμβούλιο,
Λαμβάνοντας υπόψη:
1/ Την υπ’ αριθμ. 236/23/10/2017 Απόφαση ανασυγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου
του Ν.Π.Δ.Δ , Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής, του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λουτρακίου –
Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, η οποία δημοσιεύτηκε και αναρτήθηκε με ΑΔΑ: 6992ΩΛ310Ω.
2/ Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α),
3/ Τις διατάξεις του άρθρου 240 & 243 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση Του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων» ΦΕΚ 114Α),
4/ Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112τ.Α΄) για την ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών , διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο ¨Πρόγραμμα Διαύγεια ¨και άλλες διατάξεις.
5/ Τις διατάξεις της ΚΥΑ 27319/2002(ΦΕΚ 945Β’/24-07-2002), σχετικά με καθορισμό ποσού
για εκτέλεση προμήθειας με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης
6/ Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, προερχόμενες από την Α΄ΚΑΠ 2018.
7/Την υπ΄αριθμ. 53361/11-10-2006 (ΦΕΚ 1503/ Β΄/2-10-2006), σχετικά με Παροχή μέσων
ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής.
8/ Την υπ΄αριθμ. 31119/19-5-2008 (ΦΕΚ 990/ Β΄/28-5-2008), «Τροποποίηση της υπ΄αριθμ.
53361/2-10-06 κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με την παροχή μέσων ατομικής
προστασίας σε υπαλλήλους ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής.

9/Την υπ΄αριθμ. 1940/2018 (ΦΕΚ 310 Β΄/2-2-2018) τροποποίηση της αριθμ. 8440/2011 Υ.Α
«Καθορισμός λειτουργίας των σχολικών επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων
αυτών.
10/Το υπ΄αριθμ.4632/16/2/2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την
χορήγηση Μέσων Ατομικής Προστασίας στις καθαρίστριες σχολικών μονάδων.
11/ Το υπ΄αριθμ. 2742/23/2/2018 έγγραφο του Τεχνικού Ασφαλείας του Δήμου κου Χάλλα
Αριστείδη, σχετικά με την παροχή γάλακτος και μέσω ατομικής προστασίας στις
καθαρίστριες σχολικών μονάδων του Δήμου.
12/ Την από ημερομηνία 5/3/2018 Οικονομική Προσφορά για προμήθεια γάλακτος, της
Εταιρείας SALES ΑΦΟΙ ΚΑΤΩΠΟΔΗ Ο.Ε
Πριν την εισήγηση του Προέδρου δίδεται στα μέλη τεύχος με τις Τεχνικές
Προδιαγραφές Γάλακτος τύπου εβαπορέ καθώς και η Οικονομική Προσφορά της Εταιρείας
SALES ΑΦΟΙ ΚΑΤΩΠΟΔΗ Ο.Ε.
Η μελέτη για τις Τεχνικές Προδιαγραφές γάλακτος, συντάχτηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις που ορίζει ο Κώδικας Τροφίμων και Ποτών (άρθρο 80 παρ. 3).
Αναπτύσσοντας δε την εισήγηση του ενημέρωσε τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου για τα εξής:
Σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών με έγγραφο του μας γνωστοποιεί ότι
μέσω των ΚΑΠ προχώρησε στην αύξηση του σχετικού κονδυλίου, έχοντας λάβει υπόψη
μεταξύ άλλων και τις αυξημένες υποχρεώσεις των Δήμων για κάλυψη δαπανών των ΜΑΠ
και του γάλακτος των καθαριστριών με σύμβαση έργου.
Οι σχετικές υποχρεώσεις αναφέρονται ρητά μεταξύ των δαπανών των σχολικών
επιτροπών και στο άρθρο 1 παρ. 6 της Υ.Α 1940/2-2-2018/ Β΄310, τροποποίηση της Υ.Α
8440/2011 {….προστίθενται στα έξοδα των Σχολικών Επιτροπών και οι προμήθειες Μέσων
Ατομικής Προστασίας συμβασιούχων μίσθωσης έργου…}
Στις ως άνω υποχρεώσεις προβλέπεται η παροχή ενός (1) λίτρου φρέσκου γάλακτος
σε ημερήσια βάση στους εργαζόμενους στους οποίους παρέχονται τα μέσα ατομικής
προστασίας. Βάσει νομοθεσίας, προβλέπεται ότι σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας
να χορηγηθεί φρέσκο γάλα, χορηγείται ίση ποσότητα γάλακτος τύπου μακράς διαρκείας ή
τύπου εβαπορέ επί κυτίου.
Στο Δήμο μας υπάρχει πράγματι αντικειμενική δυσκολία στη χορήγηση φρέσκου
γάλακτος σε ημερήσια βάση στις εργαζόμενες καθαρίστριες των σχολικών μονάδων, λόγω
της πολυδιάσπασης των χώρων εργασίας (δύο σταθμοί εργασίας σε μεγάλη χιλιομετρική
απόσταση από τις σχολικές μονάδες)
Ως εκ τούτου, η χορήγηση φρέσκου γάλακτος στις καθαρίστριες σχολικών μονάδων,
δημιουργεί αρκετά προβλήματα, αφού οι εργαζόμενες δεν μπορούν να βρίσκονται στον
σταθμό του Δήμου για την καθημερινή παραλαβή του γάλακτος, αλλά ούτε και μία φορά
την εβδομάδα να παραλαμβάνουν το γάλα όλης της εργάσιμη εβδομάδας, λόγω της μικρής
διάρκειας ζωής του φρέσκου γάλακτος.
Τέλος το Ν.Π δεν διαθέτει τις κατάλληλες κτιριακές υποδομές για την καθημερινή
εστίαση των εργαζομένων και αφετέρου η έλλειψη του απαραίτητου προσωπικού για τις

Επιτροπές Παραλαβής, διανομής γάλακτος στους χώρους εργασίας, αλλά και της υποδομής
διατήρησης του (ψυγείων) και ασφαλούς, με τήρηση των κανόνων υγιεινής μεταφοράς του,
συνιστούν αντικειμενικά αδύνατη την καθημερινή διανομή φρέσκου γάλακτος στις
εργαζόμενες σχολικές καθαρίστριες.
Προκειμένου λοιπόν, οι εργαζόμενες να λαμβάνουν το γάλα που δικαιούνται αλλά
και το Ν.Π να μπορεί να αποθηκεύσει τις ποσότητες αυτού χωρίς τον κίνδυνο αλλοίωσης,
προτείνεται η χορήγηση ΕΒΑΠΟΡΕ γάλακτος (ΜΗ ΖΑΧΑΡΟΥΧΟΥ).
Kατόπιν αυτού, άρχισε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών, οπότε το Διοικητικό
Συμβούλιο,

Αποφασίζει Ομόφωνα
1/
Εγκρίνει την προμήθεια γάλακτος τύπου εβαπορέ (συμπυκνωμένο, μη
σακχαρούχο γάλα, αποστειρωμένο),στις καθαρίστριες των Σχολικών Μονάδων
Β/θμιας Εκπαίδευσης, με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου, λόγω της πολυδιάσπασης των
χώρων εργασίας αυτών, η οποία καθιστά σε αντικειμενική αδυναμία τη χορήγηση
φρέσκου γάλακτος 1 λίτρου σε καθημερινή βάση.
2/
Εγκρίνει την Απευθείας Ανάθεση στην Εταιρεία SALES ΑΦΟΙ ΚΑΤΩΠΟΔΗ
Ο.Ε, EΜΠΟΡΙΟ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ – ΔΙΑΝΟΜΕΣ, με έδρα την ΚΟΡΙΝΘΟ, Δ/ΝΣΗ:
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 30, ΑΦΜ: 999756694, ΔΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, τηλ. Επικοινωνίας:
27410/22668, Γ.Ε ΜΗ:114575237000, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ EN ISO 22000 : 2005,
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ : 011675061525, σύμφωνα με την από 5 Μαρτίου 2018
κατατεθείσα προσφορά της ανωτέρω εταιρείας.
3/
Η προμήθεια του γάλακτος πλήρες εβαπορέ θα πραγματοποιείται
σύμφωνα με τις αρχές της ορθής βιομηχανικής πρακτικής και θα είναι σε
συμμόρφωση με όλες τις σχετικές νομοθεσίες.
4/
Η παρούσα ανάθεση ισχύει από την έκδοση της απόφασης και μέχρι τον
Δεκέμβριο 2018, τελική παράδοση του προϊόντος που αναφέρεται στην από 5
Μαρτίου 2018 προσφορά της Εταιρείας SALES ΑΦΟΙ ΚΑΤΩΠΟΔΗ Ο.Ε, με έδρα την
Κόρινθο.
5/
Η Συνολική αξία ανάθεσης είναι Δύο χιλιάδες εννιακόσια δέκα πέντε ευρώ
και σαράντα λεπτά ( 2.915.40 € ), συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 13%,
σύμφωνα, με την από 5 Μαρτίου 2018 κατατεθείσα προσφορά από την ως άνω
αναφερόμενη Εταιρεία και η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις της Σχολικής
Επιτροπής οικονομικού έτους 2018.
6/
Η πληρωμή θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών
που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και εντός τριάντα ημερών (30) από
την ημερομηνία έκδοσης τιμολογίου, με μεταφορά ποσού στον τραπεζικό
λογαριασμό του δικαιούχου. Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις επιβαρύνουν
αποκλειστικά τον προμηθευτή.

5/
Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, κο
Παπαθανασίου Αθανάσιο για περαιτέρω δικές του ενέργειες και για την σύναψη
της Σύμβασης με την Εταιρεία SALES ΑΦΟΙ ΚΑΤΩΠΟΔΗ Ο.Ε, EΜΠΟΡΙΟ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ
– ΔΙΑΝΟΜΕΣ, με έδρα την ΚΟΡΙΝΘΟ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό
Ο Πρόεδρος

5/2018
Τα Μέλη

(έπονται υπογραφές)
Ακριβές Αντίγραφο 15/3/2018
Ο Πρόεδρος Β/θμιας Εκπαίδευσης
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

