ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Ελ. Βενιζέλου 115, Γάζι
Tηλέφωνο : 2810 824625
FAX : 2810 822964, E-mail: deyam@deyamalevizi.gr

Γάζι, 26/08/2022
Αρ. Πρωτ.: 2238

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ - ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΩΝ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Μ.
Σύμφωνα με το άρθρο 8, της Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για την ρύθμιση
των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης
και Αποχέτευσης όλης της χώρας, όπως αυτή υπογράφηκε στις 28/5/2009, με τελευταία
ανανέωση στις 13/04/2022 η οποία ισχύει και για τους εργαζόμενους της ΔΕΥΑ
Μαλεβιζίου, καθώς και βάσει της Κ.Υ.Α. 2/53361/0022/06 (ΦΕΚ Β 1503/11.10.2006), KYA
43726/07.06.2019 (ΦΕΚ 2208/08.06.2019 τεύχος B’) προβλέπεται η χορήγηση
ποσότητας γάλακτος ενός (1) λίτρου ανά ημέρα.
Βάσει των διατάξεων του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, που
δημοσιεύθηκε στις 12-12- 2012(ΦΕΚ Α'240) και κυρώθηκε με το άρθρο 48 του Ν.
4111/2013(ΦΕΚ Α' 18) και όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του Ν.4257, ΦΕΚ
93/14-4-14 τεύχος Α, οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) του
ν. 1069/1980 μπορούν να προμηθεύονται για τις δικές του ανάγκες τρόφιμα και λοιπά
αναλώσιμα είδη παντοπωλείου καθώς και παροχών των σχετικών υπηρεσιών. Συνεπώς
η ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου κάνοντας χρήση του ανωτέρω άρθρου προτίθεται να προχωρήσει
στην παροχή γάλακτος σε υπαλλήλους δικαιούχων, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 53361/1110-2006 (ΦΕΚ Β 1503/11.10.2006) ήδη Κ.Υ.Α. 43726/07.06.2019(ΦΕΚ 2208/08.06.2019
τεύχος B’) όπως τροποποιήθηκε μερικώς με την ΚΥΑ 87669/09.12.2019 (ΦΕΚ
4584/13.12.2019 τεύχος Β’).
Συγκεκριμένα : για χρονικό διάστημα ενός έτους θα πρέπει να γίνει προμήθεια γάλακτος
για είκοσι (20) εργαζόμενους της Δ.Ε.ΥΑ.Μ. (12 τακτικούς υπαλλήλους και 8 με σύμβαση
ορισμένου χρόνου).
Οι προδιαγραφόμενες ποσότητες, πρόκειται να καλύψουν τις ανάγκες τις ΔΕΥΑ
Μαλεβιζίου όπως αυτές θα προκύψουν για τις ανάγκες του έτους 2022-2023.

Λόγω της διάσπασης των υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Μ σε δύο Δημοτικές Ενότητες (Γαζίου,
Κρουσώνα), δεν είναι δυνατό το εργατοτεχνικό προσωπικό του να βρίσκεται καθημερινά

στην έδρα του Δήμου για την παραλαβή του γάλακτος και ελλείψη κατάλληλου εξοπλισμού
όπως (αποθήκη, ψυγεία) στον οποίο θα μπορεί να διατηρείται το προς διανομή φρέσκο
γάλα, η Δ.Ε.Υ.Α.Μ αδυνατεί να χορηγήσει φρέσκο γάλα. Για τον λόγο αυτό, προτείνεται
η χορήγηση εβαπορέ γάλακτος σε όλους τους εργαζομένους. Η παράδοση θα γίνεται μία
φορά το μήνα στην έδρα της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου και κατόπιν θα διανέμεται στο προσωπικό.
Το 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 1.030 g/l
σύμφωνα με τον κώδικα τροφίμων και ποτών άρθρο 80 παρ. 3
Θα πρέπει 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.
Με βάση την Κ.Υ.Α. 53361/11-10-2006 (ΦΕΚ Β 1503/11.10.2006) ήδη Κ.Υ.Α.
43726/07.06.2019(ΦΕΚ 2208/08.06.2019 τεύχος B’) όπως τροποποιήθηκε μερικώς με
την ΚΥΑ 87669/09.12.2019 (ΦΕΚ 4584/13.12.2019 τεύχος Β’) προβλέπεται : «Σε
περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας των ΟΤΑ α’ βαθμού να χορηγήσουν 1 λίτρο φρέσκο
γάλα, χορηγείται ίση ποσότητα γάλακτος τύπου μακράς διάρκειας ή τύπου εβαπορέ με
ειδική σήμανση επί του κυτίου, ώστε να μην είναι εφικτή η περαιτέρω διάθεση».
Ένα λίτρο γάλακτος αγελάδας μετά την αραίωση έχει ειδικό βάρος 1.030 γρ. σύμφωνα με
το άρθρο 80 παρ. 3 του κώδικα τροφίμων και ποτών ΦΕΚ 788 Β’ 31/12/1987
Ένα κουτί περιέχει καθαρά 410 γρ. συμπυκνωμένου γάλακτος.
Η συνήθης διάλυση για γάλα εβαπορέ για να προκύψει έτοιμο γάλα είναι : 1 όγκος
συμπυκνωμένου γάλακτος + 1 όγκος νερού.
Οπότε για ένα λίτρο έτοιμου γάλακτος για κάθε υπάλληλο ημερησίως αντιστοιχεί σε 1 κουτί
και 0,293 του κουτιού καθαρού βάρους, δηλ. 1,293 κουτιά συμπυκνωμένου γάλακτος των
410 gr / κουτί.
Συνεπώς :
Α) ο κάθε εργαζόμενος με Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, δικαιούται
παροχή γάλακτος για 231 εργάσιμες ημέρες, οι οποίες προκύπτουν αν από τις 365 ημέρες
του έτους, αφαιρούμενων σαββατοκύριακων, αργιών και αδειών του κάθε εργαζομένου.
Συνεπώς προκύπτει ότι για τους εργαζόμενους με 231 ημέρες/έτος x 1,293 κουτιά ανά
εργαζόμενο/ημέρα, αντιστοιχούν 299 κουτιά/εργαζόμενο ανά έτος.
Οπότε 12 (άτομα) χ 299 (κουτιά γάλα) = 3.588 κουτιά εβαπορέ γάλακτος.

Β) ο κάθε εργαζόμενος με Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, δικαιούται
παροχή γάλακτος για 152 εργάσιμες ημέρες, οι οποίες προκύπτουν αν από τις ημέρες

εργασίας τους με βάση τη σύμβαση τους με την ΔΕΥΑΜ, αφαιρούμενων
σαββατοκύριακων, αργιών και αδειών του κάθε εργαζομένου. Συνεπώς προκύπτει ότι για
152 ημέρες/έτος x 1,293 κουτιά ανά εργαζόμενο/ημέρα, αντιστοιχούν 197
κουτιά/εργαζόμενο ανά 8μήνη διάρκεια).
Οπότε 8 (άτομα) χ 197 (κουτιά γάλα) = 1.576 κουτιά εβαπορέ γάλακτος.
Συνολικά η προμήθεια αγελαδινού εβαπορέ γάλακτος για το έτος 2022-2023 θα είναι :
3.588 + 1.576 = 5.164 κουτιά εβαπορέ γάλακτος.
Η δαπάνη για την προμήθεια με CPV:15511100-4, θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους
της Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ, έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των 6.713,20 €,
χωρίς Φ.Π.Α και θα καλυφθεί από τον κωδικό Κ.Α.60.02 του προϋπολογισμού του έτους
2022 και με δέσμευση ποσού από τον αντίστοιχο κωδικό του προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2023.
Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνεται η εκτιμώμενη αξία του υπό προμήθεια είδους:
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ Μ.Μ. (€)

ΔΑΠΑΝΗ

1

Αγελαδινό, εβαπορέ γάλα,
με υψηλού βαθμού
αποστείρωση, σε μεταλλική
συσκευασία των 410
γραμμαρίων περίπου
καθαρού βάρους.

5.164 κουτιά

1,30

6.713,20

Καθαρή Αξία Σύνολο (€) :
Φ.Π.Α. 13% (€) :
Γενικό Σύνολο (€) :

Συντάχθηκε
Φασουλάκης Μιχάλης
Διοίκηση Επιχειρήσεων Τ.Ε.
Γραφείο Προμηθειών Δ.Ε.Υ.Α.Μ.
Καλογεράκη Ανθούλα
Τμήμα Λογιστικής Τ.Ε.
Προϊστ. Διοικητ. & Οικον. Υπηρεσίας ΔΕΥΑΜ

6.713,20
872,72
7.585,92

Θεωρήθηκε
Κουγιουμουτζάκης Γεώργιος
Οικονομολόγος Π.Ε.MSc
Γεν. Δ/ντής ΔΕΥΑΜ
Σαλεβουράκη Μαρία
Οικονομολόγος Π.Ε. MSc
Δ/ντρια Διοικητ. & Οικον. Υπηρεσίας Δ.Ε.Υ.Α.Μ.

