
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου  

ΕΡΓΟ: Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων 
Προϋπολογισμός: 31.985,00 ΕΥΡΩ 

Χρηματοδότηση: Εσοδα 

                             ΤΤΤ   ΕΕΕ   ΧΧΧ   ΝΝΝ   ΙΙΙ   ΚΚΚ   ΗΗΗ            ΕΕΕ   ΚΚΚ   ΘΘΘ   ΕΕΕ   ΣΣΣ   ΗΗΗ   
Εγγραφο Δήμου/Φορέα:  
Εργο: Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων 
Κωδ. Προϋπ/σμού: 20.6063.0002 & 30.6063.0002 
Περιγραφή: 

  Με την παρούσα προβλέπεται η προμήθεια γάλακτος για τους δικαιούχους του Δήμου, 

συνολικά 55 άτομα μόνιμοι σύμφωνα με : 

Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 209 του Ν.3463/06 βάση των οποίων όλες οι προμήθειες 

των ΟΤΑ διενεργούνται με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. όπως ισχύουν 

Την με 53361/2-10-2006 (ΦΕΚ 1503/Β΄/11-10-2006) Υπουργική Απόφαση περί "Παροχή μέσων 

ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής" όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΤΤ36586/10-07-2007(ΦΕΚ 1323/Β΄/30-07-2007) ΚΥΑ και 

την 31119 /19-05-2008 (ΦΕΚ 990/Β΄/28-05-2008) ΚΥΑ 

Την  ισχύουσα Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 

Την αδυναμία του Δήμου να χορηγήσει φρέσκο γάλα λόγω της διάσπασης των Υπηρεσιών της 

σε τέσσερις  Δημοτικές Ενότητες (Επισκοπής, Γουβών, Χερσονήσου Μαλλίων ). Δεν είναι 

δυνατό καθημερινά να βρίσκεται το εργατοτεχνικό προσωπικό στην έδρα του Δήμου για 

την παραλαβή του γάλακτος .   

Η παράδοση θα γίνεται μία  φορά το τρίμηνο  στην έδρα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου 

και κατόπιν θα διανέμεται στο εργατοτεχνικό προσωπικό. 

Ειδικότερα: 

Η συνολική ποσότητα προμήθειας γάλακτος για το έτος 2013 για το μόνιμο προσωπικό είναι 

16.720 κουτιά  και ανά υπηρεσία είναι: 

Υπηρεσία τεχνικών έργων και Η/Μ εξοπλισμού : 304 κουτιά το άτομο /έτος  Χ  24   

άτομα=7.296 κουτιά  

Υπηρεσία καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού :  304 το άτομο/ έτος  Χ  31   άτομα=9.424 

κουτιά 

 Στον προυπολογισμό του Δήμου έτους 2013 έχουν εγγραφεί τα ποσά που απαιτούνται 

για την προμήθεια γάλακτος εργαζομένων στους κωδικούς ΚΑ. 20.6063.0002 ποσό 17.030,00 

ευρώ με το ΦΠΑ και ΚΑ. 30.6063.0002 ποσού 15.000,00 με το ΦΠΑ. 

                                              
Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

Λ. Χερσονήσου 08/02/2013 
Η Προϊσταμένη της Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών 
Τασιούδη Καλλιρόη 

ΠΕ Οικονομικού 

 
Λ. Χερσονήσου  08/02/2013 

Οι Συντάξαντες 
Κουρλετάκη Μαρία-Ελένη 

Μηχ/γος μηχ/κός ΤΕ 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου  
ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων 

 

                            ΕΕΕΙΙΙΔΔΔΙΙΙΚΚΚΗΗΗ   ΣΣΣΥΥΥΓΓΓΓΓΓΡΡΡΑΑΑΦΦΦΗΗΗ   ΥΥΥΠΠΠΟΟΟΧΧΧΡΡΡΕΕΕΩΩΩΣΣΣΕΕΕΩΩΩΝΝΝ   

   
ΑΡΘΡΟ 1ο 

Αντικείμενο Προμήθειας 
Με την μελέτη αυτή προβλέπεται η Προμήθεια  γάλακτος εργαζομένων  για να 
καλυφθούν ανάγκες του Δήμου Χερσονήσου.   
 

ΑΡΘΡΟ 2ο 
Ισχύουσες δατάξεις 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 
α) Του ισχύοντος Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος.  
β) Αποφ. ΥΠΕΣ 11389/93 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο 
Τεχνικές Προδιαγραφές 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της προμήθεια γάλακτος είναι σύμφωνα με: 

Την με 53361/2-10-2006 (ΦΕΚ 1503/Β΄/11-10-2006) Υπουργική Απόφαση περί "Παροχή μέσων 

ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής" όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΤΤ36586/10-07-2007(ΦΕΚ 1323/Β΄/30-07-2007) ΚΥΑ και 

την 31119 /19-05-2008 (ΦΕΚ 990/Β΄/28-05-2008) ΚΥΑ 

Την 75665/02-01-1990 εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ. 

Την  ισχύουσα Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 

Το γάλα θα παραδίδεται κάθε τρεις μήνες στη έδρα της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου και 

κατόπιν θα μοιράζεται στους δικαιούχους ανά Δημοτική Ενότητα. 

 

To γάλα θα είναι αρίστης ποιότητας αγελαδινό, εβαπορέ, πλήρες απαλλαγμένο από 

οποιαδήποτε άχρηστη, περιττή ή βλαβερή ουσία και θα έχει υποστεί υψηλού βαθμού 

αποστείρωση σε μεταλλική συσκευασία των 410 γραμμαρίων περίπου καθαρού βάρους. 

Μετά την αραίωση να προκύπτει γάλα ενός λίτρου τουλάχιστον και ειδικό βάρος 1,028 g/l 

σύμφωνα με τον κώδικα τροφίμων και ποτών άρθρο 80 παρ. 3 

Να αναγράφονται αναλυτικά στην ετικέτα κάθε κουτιού τα θρεπτικά συστατικά ανά 100 ml 

έτοιμου για κατανάλωση προϊόντος συμπεριλαμβανομένων και των φυσικών συστατικών 

του γάλακτος. 

Εξωτερικά της συσκευασίας θα γράφεται η ημερομηνία λήξης του γάλακτος η οποία δεν 

μπορεί να είναι μικρότερη των 11 (ένδεκα) μηνών  εκτός ψυγείου καθώς να να φέρει τη 

σήμανση C.E. 

Επίσης εξωτερικά του κουτιού θα πρέπει να αναγράφεται ότι είναι προϊόν μόνο για το Δήμο 

Χερσονήσου . 

Υπολογισμός γάλακτος ανά άτομο την ημέρα σε κουτιά: 

Με βαση την 53361/2-10-2006 (ΦΕΚ 1503/Β΄/11-10-2006) Υπουργική Απόφαση περί 

"Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής 

ιατρικής" όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 31119 /19-05-2008 (ΦΕΚ 990/Β΄/28-05-



2008) ΚΥΑ και την ΤΤ36586/10-07-2007(ΦΕΚ 1323/Β΄/30-07-2007) ΚΥΑ προβλέπεται σε 

περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας του ΟΤΑ να χορηγήσουν φρέσκο γάλα, χορηγήται ίση 

ποσότητα γάλακτος τύπου μακράς διάρκειας ή τύπου εβαπορέ επί κυτίου δηλαδή για κάθε 

υπάλληλο προβλέπεται 1 λίτρο ή 1000 ml έτοιμου γάλακτος ημερησίως το οποίο αντιστοιχεί 

σε 1 κουτί και 0,295 του κουτιού  καθαρού βάρους 410 gr συμπυκνωμένου, ημερησίως, 

υπολογιζόμενο ως εξής : 

Η συνήθης διάλυση για γάλα εβαπορέ  για να προκύψει έτοιμο γάλα είναι 1 όγκος 

συμπυκνωμένου γάλακτος + 1 όγκος νερού. Το ένα κουτί 410 gr συμπυκνωμένου γάλακτος 

είναι 386 ml και αραιώνοντας το με νερό 386 ml μας δίνει 772 ml έτοιμο γάλα και επομένως 

τα 1000 ml  που προβλέπονται ανά άτομο την ημέρα είναι 1,295 κουτιά, άρα  

για το μόνιμο προσωπικό ανά έτος  το άτομο είναι : 260 ημέρες /έτος - 25 ημέρες άδεια Χ 

1,295  κουτιά το άτομο / ημέρα = 304 κουτιά  . 

 

 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
Λ. Χερσονήσου 08/02/2013 
Η Προϊσταμένη της Δ/νσης  

Οικονομικών Υπηρεσιών 
 
 
 

Τασιούδη Καλλιρόη 
ΠΕ Οικονομικού 

Λ. Χερσονήσου  08/02/2013 
Οι Συντάξαντες 

 
 
 
 

Κουρλετάκη Μαρία-Ελένη 
Μηχ/γος Μηχ/κός ΤΕ 

 
 

 


