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ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείµενο Προµήθειας
Με την µελέτη αυτή προβλέπεται η Προµήθεια γάλακτος εργαζοµένων έτους
2012, για να καλυφθούν ανάγκες του ∆ήµου Χερσονήσου.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Ισχύουσες δατάξεις
Η εκτέλεση της προµήθειας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις:
α) Του ισχύοντος ∆ηµοτικού 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 µήνα στη έδρα της τεχνικής υπηρεσίας του ∆ήµου
και κατόπιν θα µοιράζεται στους δικαιούχους ανά ∆ηµοτική 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
∆ήµο 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
1. Για το µόνιµο προσωπικό ανά έτος το άτοµο είναι : 260 ηµέρες /έτος - 25 ηµέρες
άδεια Χ 1,295 κουτιά το άτοµο / ηµέρα = 304 κουτιά .
2. Για το προσωπικό µε σύµβαση ανά οκτώ µήνες το άτοµο είναι : 174 ηµέρες/έτος 12 ηµέρες άδεια Χ 1,295 κουτιά το άτοµο / ηµέρα = 162 κουτιά
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