
 

 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου  

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΤΟΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 2015  

Προϋπολογισµός: 34.765 € 

Χρηµατοδότηση: Έσοδα 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η    Ε Κ Θ Ε Σ Η 
Έγγραφο Δήµου-Φορέα:  

Έργο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 2015  

Κωδ. Προϋπ/σµού: 20.6063.002 30.6063.001 

 

Περιγραφή: 

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

92 άτοµα µόνιµοι & εποχικοί εργαζόµενοι : 

I. 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 

II. 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 

III. Την  ισχύουσα Εθνική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας 

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

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

καθηµερινά να βρίσκεται το εργατοτεχνικό προσωπικό στην έδρα του Δήµου για την παραλαβή 

του γάλακτος .   

V. 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 2015 για το µόνιµο &  εποχικό 

προσωπικό είναι 27.968  κουτιά  και ανά υπηρεσία είναι: 

Υπηρεσία τεχνικών έργων και Η/Μ εξοπλισµού : 304 κουτιά το άτοµο /έτος  Χ  45 άτοµα (42 

µόνιµοι & 3 εποχικοί-πρόβλεψη) =13.680 κουτιά  

Υπηρεσία καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισµού :  304 το άτοµο/ έτος  Χ  47 άτοµα (42 µόνιµοι & 5 

εποχικοί- πρόβλεψη)  =14.288 κουτιά 

 Στον προπολογισµό του Δήµου έτους 2015 έχουν εγγραφεί τα ποσά που απαιτούνται για την 

προµήθεια γάλακτος εργαζοµένων στους κωδικούς ΚΑ. 20.6063.0002 ποσό  15.000,00     ευρώ µε 

το ΦΠΑ και ΚΑ. 30.6063.0001 ποσό 20.000,00 µε το ΦΠΑ. 



                                          

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

Λ. Χερσονήσου 12/12/2014 

Ο Προϊστάµενος της Δ/νσης Διοικητικών 

Υπηρεσιών 

 

Βασιλάκης Νικόλαος 

 

Λ. Χερσονήσου  12/12/2014 

Οι Συντάξαντες 

 

 

 

Κουρλετάκη Μαρία-Ελένη 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
Άρθρο 1ο 

Αντικείµενο της προµήθειας 

 Η συγγραφή αυτή αφορά στην Προµήθεια γάλατος εργαζοµένων 2015 
 

Α ρ θ ρ ο 2ο 

Διατάξεις που ισχύουν 

 Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της προµήθειας γίνονται συµφώνα µε τις 

διατάξεις: 

 α) Της υπ.αριθµ.11389/93 Υπ.Αποφ."Ενιαιος κανονισµός προµηθειών οργανισµών τοπικής 

αυτοδιοίκησης", της 26625/31-5-93 αποφ. ΥΠΕΣ, του Ν.1797/88, του Ν.2000/91  του Ν. 

4281/2014 καθώς και των εκτελεστικών πράξεων τους. 

 β) Του Δ.Κ.Κ εφόσον δεν αντίκειται στα παραπάνω. 

 

Α ρ θ ρ ο 3ο 

Συµβατικά τεύχη 

 Συµβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι: 

 α) Η διακήρυξη του διαγωνισµού 

 β) Το τιµολόγιο προσφοράς του αναδόχου 

 γ) Ο Προϋπολογισµός προσφοράς του αναδόχου 

 δ) Τα τεχνικά στοιχειά (τεχνική περιγραφή) της προσφοράς  του αναδόχου 

 

Α ρ θ ρ ο 4ο 

Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας 

 Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε πρόχειρο διαγωνισµό µε τους 

Όρους που θα καθορίσει το Δηµοτικό Συµβούλιο του Δήµου Χερσονήσου κατά τις διατάξεις των 

άρθρων 7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 της Υπ.Αποφ. 11389/93 

  

 

Α ρ θ ρ ο 5ο 

 Η δαπάνη δηµοσίευσης της προκήρυξης βαραίνει τον ανάδοχο, από 4/9/2009, σύµφωνα µε 

το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009, ΦΕΚ 163. 

 

Α ρ θ ρ ο 6ο 

Ανακοίνωση κατακύρωσης - ανάθεσης / Σύµβαση 

 Στον προµηθευτή στον όποιο έγινε κατακύρωση η ανάθεση προµήθειας αποστέλλεται 

σχετική ανακοίνωση όπως ορίζεται στο Αρθ.24 της Υπ.Αποφ.11389/93. Με την αποστολή της 

ανακοίνωσης η σύµβαση θεωρείται ότι συνάσθηκε και ο προµηθευτής υποχρεούται να προσέλθει 



µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της 

σχετικής σύµβασης κατά τα λοιπά όπως στο ανωτέρω Άρθρο ορίζονται. 

 Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης η σύµβαση  καταρτίζεται από τον ΟΤΑ που 

υπογράφεται και από τα δυο συµβαλλόµενα µέρη, όπως ορίζεται µε το Άρθρο 25 της Υπ.Αποφ. 

11389/93. 

 

Α ρ θ ρ ο 7ο 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης 

 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καθορίζεται σε 5% επί του προϋπολογισµού της 

προµήθειας. Παρέχεται δε µε εγγυητική επιστολή όπως ορίζεται από το Αρ.157 παρ. β του 

Ν.4281/2014 . 

 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προµήθειας µετά 

την παραλαβή από αρµόδια επιτροπή. 

 

Α ρ θ ρ ο 8ο 

Χρόνος εγγύησης 

 Ο χρόνος εγγύησης µετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή 

µετρούµενος από της ηµεροµηνίας της υπογραφής της σύµβασης θα καθαρισθεί µε την προσφορά 

των διαγωνιζοµένων και ο χρόνος δεν δύναται να είναι µικρότερος του ενός (1) έτους. 

 

Α ρ θ ρ ο 9ο 

Έκπτωση του αναδόχου 

 Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητος υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας εκτέλεσης της 

προµήθειας η ο ανάδοχος δεν συµµορφώνεται προς τις κάθε είδους υποχρεώσεις του, µπορεί να 

κηρυχτεί έκπτωτος συµφώνα µε τις διατάξεις του Αρθρ.35 της Υπ.Αποφ. 11389/93. 

 

Α ρ θ ρ ο 10ο 

Πληµµελής κατασκευή 

 Εάν η κατασκευή και η λειτουργιά του υπό προµήθεια είδους, δεν είναι συµφώνα µε τους 

Όρους της σύµβασης, ή εµφανίζει ελαττώµατα ή κακοτεχνίες, ο ανάδοχος υποχρεούται να 

αποκαταστήσει η βελτιώσει αυτές, συµφώνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

Α ρ θ ρ ο 11ο 

Φόροι ,τέλη ,κρατήσεις 

 Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείµενων διατάξεων φόρους τέλη και 

κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ηµέρα της διενεργείας του διαγωνισµού. Ο ΦΠΑ βαρύνει τους 

Ο.Τ.Α. 

 

Α ρ θ ρ ο 12ο 

Παραλαβή Υλικών 

 Η παραλαβή, των υπό προµήθεια ειδών, θα γίνει από επιτροπή παραλαβής συµφώνα µε τον 

τρόπο και κατά τον χρόνο που ορίζεται από τη σύµβαση. Η επιτροπή συγκροτείται για τη  

συγκεκριµένη κάθε φορά προµήθεια, µε απόφαση του Δηµοτικού η Κοινοτικού Συµβούλιου και 

σαϊτών ορίζεται και ο πρόεδρος της, κατά τα λοιπά όπως ορίζονται από το Άρθρο 28 της 

Υπ.Αποφ.11389/93. 

 Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 

πραγµατοποιείται µέσα από τον οριζόµενο από την σύµβαση χρόνο, κατά τα λοιπά όπως το Αρθρ.29 

της Υπ.Αποφ.11389/93 ορίζεται.   



Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

Λ. Χερσονήσου 12/12/2014 

Ο Προϊστάµενος Δ/νσης Διοικητικών 

Υπηρεσιών 

 

 

 

 

Βασιλάκης Νικόλαος 

Λ. Χερσονήσου  12/12/2014 

Οι Συντάξαντες 

 

 

 

 

Κουρλετάκη Μαρία-Ελένη 

      

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου  
ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
2015  

                            

 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο 

Αντικείµενο Προµήθειας 

Με την µελέτη αυτή προβλέπεται η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 2015 , για να 

καλυφθούν ανάγκες του Δήµου Χερσονήσου.   

 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

Ισχύουσες  διατάξεις 

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: 
I. 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 

II. Την 75665/02-01-1990 εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ. 
III. Την  ισχύουσα Εθνική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας 
IV. Το γάλα θα παραδίδεται κάθε τρεις µήνες στη έδρα της τεχνικής υπηρεσίας του Δήµου 

και κατόπιν θα µοιράζεται στους δικαιούχους σε κάθε  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 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 βάση 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, 
χορηγείται 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 12/12/2014 

Ο Προϊστάµενος Δ/νσης Διοικητικών 

Υπηρεσιών 

 

 

 

Βασιλάκης Νικόλαος 

Λ. Χερσονήσου  12/12/2014 

Οι Συντάξαντες 

 

 

 

 

Κουρλετάκη Μαρία-Ελένη 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου  
ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια γάλακτος 
εργαζοµένων έτους 2015 

                            

 



Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 

 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ Μ. ΔΑΠΑΝΗ 

 
1 Γάλα εβαπορέ για Υπηρεσία 

Τεχνικών Έργων  και  Η/Μ 

εξοπλισµού 

 κουτιά 13.680,00 1,10 15.048,00 

 

2 Γάλα εβαπορέ για Υπηρεσία 

Καθαριότητας & 

Ηλεκτροφωτισµού 

κουτιά 14.288,00 1,10 15.716,80 

ΣΥΝΟΛΟ          30764,80 

   στρογ/ση 0,78 ΦΠΑ 13%                 3.999,42 

 

  ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ):                  34.765,00 

 

        
Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

Λ. Χερσονήσου 12/12/2014 

Ο Προϊστάµενος της Δ/νσης Διοικητικών 

Υπηρεσιών 

 

 

 

Βασιλάκης Νικόλαος  

ΤΕ17 

Λ. Χερσονήσου  12/12/2014 

Οι Συντάξαντες 

 

 

 

Κουρλετάκη Μαρία-Ελένη 

Μηχ/γος Μηχ/κός ΤΕ 

        

 

 


