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Η Δ.Ε.Υ.Α.Χ., Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 44 του Ν.3850/10 ορίζεται ότι: «2. Με 
κοινή απόφαση των υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Εσωτερικών, 
Αποκεντρωμένης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών που δημοσιεύεται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δύναται, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, να χορηγούνται 
και είδη ατομικής προστασίας στους εργαζομένους σε επικίνδυνες ή ανθυγιεινές 
απασχολήσεις ή χώρους.»
Κατ΄εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ 43726/07.06.2019 (ΦΕΚ 
2208/08.06.2019 τεύχος Β΄) με την οποία επικαιροποιείται και ενοποιείται το υφιστάμενο 
νομοθετικό πλαίσιο για την παροχή Μέσων Ατομικής Προστασίας στους ΟΤΑ α΄ και β΄ 
βαθμού καθώς και στα νομικά πρόσωπα αυτών.
Επιπλέον με την παραπάνω ΚΥΑ προβλέπεται, Επιπρόσθετα, στους εργαζόμενους 
στους οποίους παρέχονται μέσα ατομικής προστασίας παρέχεται επίσης ένα (1) λίτρο 
φρέσκο γάλα σε ημερήσια βάση και σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας χορήγησης 
του, 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 διανομή γάλακτος γίνεται στους χώρους εργασίας και δεν 
επιτρέπεται η αποτίμησή του σέ χρήμα. Όπου στην κείμενη νομοθεσία ρυθμίζονται κατά 
διάφορο τρόπο όμοια θέματα, εφαρμόζεται η ευνοϊκότερη για τον εργαζόμενο ρύθμιση.

Δυνάμει της με αριθμ. Πρωτ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ 361/24-12-2018 Επιχειρησιακής Συλλογικής 
Σύμβασης Εργασίας “Για τους όρους αμοιβής και εργασίας, του με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου προσωπικού της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης 
Χανίων” στο Κεφάλαιο Β’ άρθρ. 8 περί παροχών σε είδος αναφέρονται τα εξής: 

“β. Χορηγείται ένα (1) λίτρο γάλακτος υψηλής παστερίωσης , διάκρειας 20 έως 
25 ημερών , για κάθε δεδουλευμένο ημερομίσθιο στους εργαζόμενους που δικαιούνται 
Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π) , βάσει του Π.Δ 396/1994”.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Γάλα αγελάδας παστεριωμένο. Προτείνεται ο συγκεκριμένος τύπος επειδή η χορήγηση 

γάλακτος ημέρας παρουσιάζει πρακτικές δυσκολίες στην εφαρμογή της (καθημερινή 

παράδοση του γάλακτος), καθώς επίσης και δυσκολίες που προκύπτουν με τους 
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προμηθευτές λόγω του ότι η μεταφορά των προϊόντων γίνεται ακτοπλοϊκά με 

αποτέλεσμα πολλές καθυστερήσεις λόγω κακοκαιρίας ή άλλων προβλημάτων που 

καθιστούν δυσχερή την έγκαιρη χορήγηση του γάλακτος ημέρας στους δικαιούχους

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Αεροστεγής συσκευασία 1 lit (επιθυμητό βιδωτό καπάκι ασφαλείας)

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
1 – 6ο C 

Το προϊόν θα προέρχεται από νομίμως σε λειτουργία εργοστάσια, τα οποία θα έχουν 

εγκεκριμένη εγκατάσταση με κωδικό αριθμό έγκρισης κτηνιατρικού ελέγχου (σήμα 

καταλληλότητας) για τη διασφάλιση της ποιότητας αυτού. Θα διακινείται σε συνθήκες 

ψύξης όπως ορίζεται στον Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Υγειονομικές και Κτηνιατρικές 

Διατάξεις. Οι προσφορές θα πρέπει να συνοδεύονται από  σαφείς περιγραφές των 

προϊόντων τους (πχ. Συσκευασία, βάρος συσκευασμένων προϊόντων, ποσότητες, 

εργοστάσιο παρασκευής, φυσικοχημικά και μικροβιολογικά χαρακτηριστικά, θρεπτικά 

συστατικά κ.λ.π.).

Τόπος, Χρόνος, Τρόπος Παράδοσης
Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά (εβδομαδιαία) στην  Δ.Ε.Υ.Α.Χ. Ο προμηθευτής 

οφείλει να εφοδιάζει τη Δ.Ε.Υ.Α.Χ. με την εβδομαδιαία ποσότητα γάλακτος, διάρκειας 20 

έως 25 ημερών από την ημέρα παράδοσης. Ο προμηθευτής (ανάδοχος) οφείλει να 

τοποθετεί τα προϊόντα (γάλα) στα ψυγεία που ο ίδιος έχει προμηθεύσει την επιχείρηση 

προκειμένου να διατηρείται το προϊόν στις προβλεπόμενες θερμοκρασιακές συνθήκες. 

Τα υπό προμήθεια είδη θα μεταφέρονται και θα παραδίδονται μέχρι τις εγκαταστάσεις 

της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. στις διευθύνσεις, Μεγίστης Λαύρας 15 στις Μουρνιές και στις 

εγκαταστάσεις του Βιολογικού στην περιοχή του Κουμπελή, με δαπάνη, ευθύνη και με 

μεταφορικά μέσα (Ψυγεία), του προμηθευτή, καθαρά και απολυμασμένα.

Τον προμηθευτή βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς, παράδοσης, η προμήθεια των ψυγείων 

αποθήκευσης στις εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. και όλες οι νόμιμες κρατήσεις.

Διάρκεια Προμήθειας
Η συνολική διάρκεια προμήθειας ορίζεται για 12 μήνες.

                        
                                 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

                                  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Ο ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΕΥΑΧ

                                   ΤΖΟΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
                                       ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.
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