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ΤΕΧΝΙΚΗ    ΕΚΘΕΣΗ  

“Προμήθεια γάλακτος για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2019,  για
το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Κέας”

 Η  υπ'  αριθμ.  43726/7.06.2019 κοινή  απόφαση  των  Υπουργών  Εσωτερικών,
Εργασίας,  Κοινωνικής  Ασφάλισης  &  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης  και  Οικονομικών,
κατ’εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 44 του ν.3850/2010 (Α’84), η οποία
αφορά στην παροχή μέσων ατομικής προστασίας στους υπαλλήλους των ΟΤΑ α ‘
και β’ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών, ορίζει ότι:

  «Στους  εργαζόμενους  στους  οποίους  παρέχονται  μέσα  ατομικής  προστασίας
παρέχεται επίσης ένα (1) λίτρο φρέσκο γάλα σε ημερήσια βάση και σε περίπτωση
αντικειμενικής αδυναμίας χορήγησής του, κατά των ανωτέρω χρόνο, χορηγείται
ίση ποσότητα γάλακτος μακράς  διαρκείας ή τύπου εβαπορέ με ειδική σήμανση επί
τους κιτίου, ώστε να μην είναι εφικτή η περαιτέρω διάθεση». 

Από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγεται ότι σε ορισμένες κατηγορίες του προσωπικού
των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, που δικαιούνται μέσα ατομικής προστασίας, παρέχεται, σε
καθημερινή βάση, ένα (1) λίτρο φρέσκου γάλατος με σκοπό την προστασία της
υγείας τους, με την καθημερινή κατανάλωσή του κατά τη διάρκεια του έτους. Ως
εκ  τούτου,  η  χορήγησή  του  δεν  επιτρέπεται  να  γίνεται  μαζικά  ως  προς  τις
αναλογούσες για κάθε εργαζόμενο ποσότητες, σε χρονικό διάστημα μεταγενέστερο
του επιβαλλομένου, ενώ η αντικατάστασή του από ίση ποσότητα γάλατος
μακράς διαρκείας ή τύπου εβαπορέ, αποτελεί εξαιρετική περίπτωση, στην
οποία  μόνο  λόγω  αντικειμενικής  αδυναμίας  χορήγησης  γάλατος
επιτρέπεται  να  καταφεύγουν  οι  Ο.Τ.Α.,  διότι  σε  αντίθετη  περίπτωση  θα
μεταβαλλόταν ο χαρακτήρας του παρεχόμενου αυτού είδους ατομικής προστασίας,
κατά περιγραφή του ως άνω σκοπού του νομοθέτη. Επομένως, η αδυναμία αυτή
πρέπει να αποδεικνύεται από τον Ο.Τ.Α. και να μην οφείλεται σε υπαιτιότητά του
(βλ. Ελ. Συν. Kλιμ. VII Τμ. Πράξεις 111, 236/2013,  Πρακτικά 1η/14.1.2014 ).

Επειδή  αντικειμενική αδυναμία χορήγησης γάλατος του Δήμου Κέας δεν
υφίσταται, ο Δήμος Κέας εφεξής θα παρέχει  (1) λίτρο φρέσκου γάλατος σε
ημερήσια  βάση στους  εργαζόμενους,  στους  οποίους  παρέχονται  τα  μέσα
ατομικής προστασίας.
Το γάλα θα διανέμεται  σε καθημερινή βάση,  στους χώρους εργασίας.

Επίσης, βάσει της ΠΡΑΞΗΣ 20/2017 του Ελεγκτικού Συνεδρίου: “Δικαιούχοι
της  παροχής  γάλατος  είναι  οι  εργαζόμενοι  που  έχουν  αποκλειστικά  τις
αναφερόμενες στην ανωτέρω Κ.Υ.Α. ειδικότητες, καθώς και αυτοί που εκτελούν τα
καθήκοντα και που απασχολούνται στις εργασίες ή τους χώρους που αναφέρονται
σ' αυτήν, υπό την έννοια της αποκλειστικής (σε μόνιμη και καθημερινή βάση
καθ' όλη τη διάρκεια του ωραρίου τους) και όχι της ευκαιριακής απασχόλησης
στις εργασίες ή τους χώρους αυτούς (βλ. αποφ. VII. Tμημ. 2507/2013, Πράξ. VII
Τμ. 40/2009, 70, 81,196, 223, 260, 285/2011, 112/2012 καθώς και Πραξ. VII
Κλιμ. Προληπτ. Ελεγχ. Δαπαν. 22/2014, 288/2013)”.



Πέντε (5) υπάλληλοι που είχαν καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα και οι οποίοι
αντιμετωπίζονταν ως ΙΔΟΧ  (ορισμένου χρόνου) και επομένως, δικαιούνταν
τη  χορήγηση  των  Μέσων  Ατομικής  Προστασίας  και  του  γάλακτος,  βάσει  της
υπ’αρ.53361/11.10.2006 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’1503), καθώς και της παρ. 3 του άρθρου 97
του Ν.4483/17, σύμφωνα με τα οποία προσδιορίζεται ότι όλοι οι εργαζόμενοι με
συμβάσεις  εργασίας  ορισμένου  χρόνου  είναι  δικαιούχοι  των   Μέσων  Ατομικής
Προστασίας  και  του  γάλατος-  τα  οποία  θα  συζητηθούν  στο  Μονομελές
Πρωτοδικείο  Αθηνών  στις  23.09.2019,  σύμφωνα  με  την  307.31/2019
έκθεση κατάθεσης δικογράφου.

Η  εν  λόγω  συζήτηση  αναβλήθηκε  με  νέα  ημερομηνία  συζήτησης  την
11  η  /2/2020  

Από 1/11/2019 έως 31/12/2019 (εξαιρουμένων των Σαββατοκύριακων
και  των  επίσημων  αργιών)  θα  διανεμηθεί  574lt  γάλακτος  σε  14
υπαλλήλους και συγκεκριμένα στους:
1. Κορασίδης Νικόλαος
2. Πορίχης Ιωάννης
3. Περδικάρης Λεωνίδας
4. Μορφωνιός Λεονάρδος
5. Αλεξίου Τριάνταφυλλος
6. Κοζαδίνος Γεώργιος
7. Βρεττός Θεόδωρος
8. Σουλιώτης Ανάργυρος
9. Κοζαδίνος Λεονάρδος,
10. Μαρκοπουλιώτης Χρήστος
11. Κοζαδίνος Βασίλειος
12. Αναγνώσταρος ιωάννης
13. Χρυσολωράς Αιμίλιος
14. Μορφωνιός Κωνσταντίνος

και  επειδή   η  χορήγησή  του  δεν επιτρέπεται  να  γίνεται  μαζικά  ως  προς  τις
αναλογούσες για κάθε εργαζόμενο ποσότητες, σε χρονικό διάστημα μεταγενέστερο
του επιβαλλομένου,αυτή θα γίνεται καθημερινά (Δευτέρα έως Παρασκευή).

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
Για τον μήνα Νοέμβριο έτους 2019 (εξαιρουμένων των Σαββατοκύριακων και των
επίσημων  αργιών)  θα  διανεμηθεί  γάλα  σε  διάστημα   21  ημερών  σε  14
υπαλλήλους , συνολικής ποσότητας 294 lt (21 ημέρες x 14 υπάλληλοι).

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
Για τον μήνα Δεκέμβριο έτους 2019 (εξαιρουμένων των Σαββατοκύριακων και των
επίσημων  αργιών)  θα  διανεμηθεί  γάλα  σε  διάστημα   20  ημερών  σε  14
υπαλλήλους , συνολικής ποσότητας 280 lt (20 ημέρες x 14 υπάλληλοι).

Κατόπιν έρευνας της αγοράς στις  επικρατούσες τιμές  στην προμήθεια φρέσκου
γάλατος, η τιμή 1lt  φρέσκου γάλατος, εκτιμήθηκε σε 1,20 ευρώ πλέον 13%
ΦΠΑ.

Συνάγεται ότι για συνολική ποσότητα 574lt για τον μήνα Νοέμβριο και για
τον μήνα Δεκέμβριο έτους 2019, θα δαπανηθεί ποσό  688,80 euro  πλέον
13% ΦΠΑ,  δηλ.  778,34 ευρώ και  θα βαρύνει  τους  Κ.Α. 20.6063.0001  με
ποσό 611,57€, Κ.Α. 25.6063.0002 με ποσό 55,60€ και τον Κ.Α. 30.6063.0002
με ποσό 111,17€   του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2019.



Τρόπος ανάθεσης της προμήθειας :

Απευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου (άρθρο 118 του Ν.4412/2016) , μετά
από  συλλογή  προσφορών  από  τις  επιχ/σεις  του  αντίστοιχου  κλάδου  και  την
αξιολόγησή  τους  κατόπιν  έρευνας  αγοράς  και  διαβούλευσης  με  έναν  ή
περισσότερους  οικονομικούς φορείς.(άρθρο 2 παρ.1 περιπτ.31 του Ν.4412/2016) 

Ισχύουσες Διατάξεις :

1.Οι διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 9 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε από
παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008)

2.Οι διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.3536/2007

3.Οι  διατάξεις  του Β.Δ. 17 – 5 /  15-6-1959 «Περί  οικονομικής διοικήσεως και
λογιστικού  Δήμων και Κοινοτήτων»

4.Οι διατάξεις του Ν. 3871/10 και του Π.Δ. 113/10  

5. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-16)

6. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016

7. Τις διατάξεις του Ν.4497/17

8.Τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4555/19-7-2018 ΦΕΚ 133Α

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας υπάρχουν διαθέσιμες και εξειδικευμένες
πίστωση  στον  προϋπολογισμό  του  Δήμου  Κέας  οικονομικού  έτους  2019  και
συγκεκριμένα  στους  Κ.Α.  20.6063.0001,   Κ.Α.  25.6063.0002  και  Κ.Α.
30.6063.0002   του  προϋπολογισμού  εξόδων  έτους  2019.  (σύμφωνα  με  τις
διατάξεις του Π.Δ 80/2016).

Έγκριση Αποτελέσματος :
Η απευθείας ανάθεση διενεργείται από τον Δήμαρχο Κέας χωρίς να απαιτείται η
συγκρότηση συλλογικού οργάνου για το σκοπό αυτόν (άρθρο 118  παρ.2 του
Ν.4412/16). 

Χρόνος παράδοσης :
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το γάλα καθημερινά (Δευτέρα έως 
Παρασκευή) για όλη την περίοδο. (άρθρο 206 & 207  του Ν.4412/16) 

Χρόνος παραλαβής :
Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής από
την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, που έχει συγκροτηθεί με απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου, πραγματοποιείται  μέσα στον καθοριζόμενο από την 
σύμβαση χρόνο. (άρθρο 209  του Ν.4412/16) 

Τόπος Παράδοσης :
Η  παράδοση  της  προμήθειας  θα  γίνει στους  χώρους  εργασίας  του
εργατοτεχνικού προσωπικού.

Τρόπος Πληρωμής :
Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνεται μετά το πέρας της ποσοτικής και
ποιοτικής  παραλαβής  από  την  αρμόδια  επιτροπή,  κατόπιν  εκδόσεως  των
αναγκαίων παραστατικών (τιμολόγιο πώλησης – δελτίο αποστολής)  με χρηματικό
ένταλμα πληρωμής με όλες τις νόμιμες κρατήσεις σε βάρος του αναδόχου. Τυχόν
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http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126664
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266


διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά την υπογραφή της σχετικής, μεταξύ του
Δήμου και του προμηθευτή, σύμβασης θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 218 του Ν.4412/16).

Κέα, 29/10/2019

Η Συντάξασα υπάλληλος  

 
        Ιωάννα Αθανασοπούλου
              ΤΕ /Εφοριακών

 
Κέα, 29/10/2019

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

 
Η Προϊσταμένη

Αυτοτελούς Τμήματος
Διοικητικών Υπηρεσιών 

Σωτηρία Μυκωνιάτη
ΔΕ1 Διοικητικός

                                            

                                 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α Μήνες
διανομής

Ημέρες
διανομής

Υπάλληλοι Λίτρα
Γάλακτος

Τιμή λίτρου Δαπάνη

1 Νοέμβριος 21 14 294 1,20 €   352,80  €

2  Δεκέμβριος 20 14 280  1,20 336,00

Σύνολο 688,80 €

ΦΠΑ 13% 89,54 €

Τελικό 778,34 €

Κέα, 29/10/2019

Η Συντάξασα υπάλληλος

 
Ιωάννα Αθανασοπούλου
       ΤΕ /Εφοριακών

 

Κέα, 29/10/2019
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
 

Η Προϊσταμένη
Αυτοτελούς Τμήματος

Διοικητικών Υπηρεσιών 

Σωτηρία Μυκωνιάτη
ΔΕ1 Διοικητικός



ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

            

α
/
α

Μήνες
διανομής

Ημέρες
διανομής

Υπάλληλοι Λίτρα
Γάλακτος

Ενδεικτικό
κόστος ανά λίτρο

(χ.ΦΠΑ)

Σύνολο
(χ.ΦΠΑ)

1 Νοέμβριος 21 14 294     1,20          352,80      

2  Δεκέμβριος 20 14 280  1,20 336,00

Σύνολο (χ.ΦΠΑ) 688,80

 

Ποσοστό έκπτωσης                       

ΣΥΝΟΛΟ μετά από έκπτωση                    

Έλαβα γνώση και συμφωνώ με τους όρους της  υπ΄ αριθμ. 4409/2019  
τεχνικής έκθεσης και βάσει αυτής καταθέτω την προσφορά μου.

            
Κέα,  ....../...../2019

                                                                                   Ο προσφέρων


