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ΤΕΥΧΟΣ 1 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λέσβου έχει προγραμματίσει την 
προμήθεια γάλακτος εβαπορέ που θα διατεθεί στο εργατοτεχνικό προσωπικό της ΔΕΥΑ 
Λέσβου σε σχέση εργασίας αορίστου χρόνου και οκτάμηνης απασχόλησης σύμφωνα με 
την με αριθ. 53361/2-10-2006 (ΦΕΚ 1503/11-10-2006) κοινή Υπουργική Απόφαση και την Π.Κ. 
126/6-10-2006 Συλλογική Σύμβαση Εργασίας περί όρων αμοιβής κ.λπ. του με σχέση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικού Ο.Τ.Α. 
Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΤΤ36586/10-7-2007 (ΦΕΚ 1323 Β’/30-7-2007) με θέμα 
«Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ 53361/2-10-2006 κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με την 
παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. και μέτρα προληπτικής 
ιατρικής «Στην περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας των ΟΤΑ α ΄βαθμού να χορηγήσουν 1 
λίτρο φρέσκο γάλα, κατά τον ανωτέρω χρόνο, χορηγείται ίση ποσότητα γάλακτος μακράς 
διαρκείας ή τύπου εβαπορέ με ειδική σήμανση επί του κιτίου, ώστε να μην είναι εφικτή η 
περαιτέρω διάθεση». 
Η ΔΕΥΑ Λέσβου λόγω ότι κατά τη διάρκεια του έτους η διανομή του ενός (1) λίτρου φρέσκου 
γάλακτος πολλές φορές είναι αδύνατη λόγω δυσχερών συγκοινωνιακών συνθηκών 
(απαγορευτικά κίνησης πλοίων λόγω κακοκαιρίας - απεργίες προσωπικού ακτοπλοϊκών 
γραμμών), με αποτέλεσμα να παρέρχεται η ημερομηνία λήξης τους πριν από τη διάθεση 
τους και οι εργαζόμενοι να χάνουν την παροχή αυτή, που αποσκοπεί σύμφωνα με τις 
ισχύουσες νομικές διατάξεις στην προστασία της υγείας του και ως εκ τούτου καθίσταται 
αναγκαία η διάθεση γάλακτος τύπου εβαπορέ σε καθημερινή βάση. 
Οι ποσότητες αναφέρονται αναλυτικά στον προϋπολογισμό της δαπάνης και μπορούν να 
αυξομειωθούν ανάλογα με τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Λέσβου. 
Η προμήθεια θα είναι τμηματική, χωρίς καμιά επιπρόσθετη επιβάρυνση για την ΔΕΥΑ 
Λέσβου. 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά σε σημείο που θα 
υποδείξει η ΔΕΥΑ Λέσβου. 

 



Οι καταστάσεις των δικαιούχων γάλακτος εστάλησαν από το Τμήμα Προσωπικού στο Τμήμα 
Προμηθειών και στέλνονται συνημμένα στο φάκελο της σχετικής προμήθειας. Η κατανομή 
θα διενεργηθεί με νέο έγγραφο του Τμήματος Προσωπικού. 
Η προσφορά που θα υποβληθεί κατά την δημοπρασία δεσμεύει τον προμηθευτή μέχρι 
περαιώσεως της προμήθειας, ανεξαρτήτως τυχόν ανατιμήσεων. 
Η δαπάνη της ανωτέρω προμήθειας έχει συνολικό προϋπολογισμό 13.038,15 € (χωρίς 
Φ.Π.Α) (εκ των οποίων ο προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 11.853,25 € (χωρίς Φ.Π.Α.) 
και δικαίωμα προαίρεσης 10% δηλαδή 1.184,90 € (χωρίς Φ.Π.Α.) προκειμένου να καλυφθούν 
ανάγκες προσλήψεων, μετατάξεων κ.λπ) 
Οι ποσότητες αναφέρονται αναλυτικά στον Προϋπολογισμό της μελέτης και μπορεί να 
αυξομειωθούν ανάλογα με τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Λέσβου. Εάν η ΔΕΥΑ Λέσβου δεν καλύψει 
ολόκληρη την προσυπολογιζόμενη ποσότητα, δεν έχει καμία επιπλέον υποχρέωση έναντι 
του αναδόχου, πέρα από τις ποσότητες που έχουν παραδοθεί. 
Η προσφορά που θα υποβληθεί κατά τη Δημοπρασία δεσμεύει τον προμηθευτή δια ένα 
έτος, ανεξάρτητα από τυχόν ανατίμηση. 
Για την εκτέλεση της προμήθειας, έχουν προβλεφθεί οι ακόλουθες πιστώσεις στους 
προϋπολογισμούς της ΔΕΥΑ Λέσβου, για τα έτη 2018 και 2019: 

- Στον Κ.Α. 60.02.123.01 ποσό:  13.038,15 € 
- Στον Κ.Α. 54.00.600.00 ποσό:  1.173,43 € (Φ.Π.Α.) 

Η ακριβή κατανομή των ποσών ανά έτος, δεν μπορεί να προβλεφθεί, καθόσον δεν 
μπορούμε να γνωρίζουμε την ακριβή ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, ούτε την 
ημερομηνία έναρξης των παραδόσεων, ενώ κατά την εκτέλεση της σύμβασης, μπορεί να 
υπάρξουν και μικρές αυξομειώσεις στις παραδιδόμενες ποσότητες (λόγω αδειών 
εργαζομένων, ασθενειών, μετατάξεων, συνταξιοδοτήσεων, νέων προσλήψεων, κ.λπ.)   
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16. 
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