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Προµήθεια γάλακτος εργαζοµένων έτους 2012

Περιγραφή:
Με την παρούσα προβλέπεται η προµήθεια γάλακτος για τους δικαιούχους του ∆ήµου,
συνολικά 48 άτοµα µόνιµοι και 50 συµβασιούχοι, σύµφωνα µε :
Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 209 του Ν.3463/06 βάση των οποίων όλες οι
προµήθειες των ΟΤΑ διενεργούνται µε τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. όπως ισχύουν
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
Την ισχύουσα Εθνική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας
Την αδυναµία του ∆ήµου να χορηγήσει φρέσκο γάλα λόγω της διάσπασης των Υπηρεσιών
της σε τέσσερις ∆ηµοτικές Ενότητες (Επισκοπής, Γουβών, Χερσονήσου Μαλλίων ).
∆εν είναι δυνατό καθηµερινά να βρίσκεται το εργατοτεχνικό προσωπικό στην έδρα του
∆ήµου για την παραλαβή του γάλακτος .
Η παράδοση θα γίνεται µία φορά το µήνα στην έδρα της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου
και κατόπιν θα διανέµεται στο εργατοτεχνικό προσωπικό
Ειδικότερα:
Η συνολική ποσότητα προµήθειας γάλακτος για το έτος 2011 για το µόνιµο προσωπικό
είναι 14.592 κουτιά και ανά υπηρεσία είναι:
Υπηρεσία τεχνικών έργων και Η/Μ εξοπλισµού : 304 κουτιά το άτοµο /έτος Χ 20
άτοµα= 6.080 κουτιά
Υπηρεσία καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισµού : 304 το άτοµο/ έτος Χ 25 άτοµα=
7.600 κουτιά
Υπηρεσία Υδρευσης - Αρδευσης -Αποχέτευσης : 304 το άτοµο/ έτος Χ
3 άτοµα=
912 κουτιά
Η συνολική ποσότητα προµήθειας γάλακτος για το έτος 2011 για συµβασιούχους είναι
8.100 κουτιά και ανά υπηρεσία είναι:
Υπηρεσία τεχνικών έργων και Η/Μ εξοπλισµού : 162 κουτιά το άτοµο /έτος Χ 5
άτοµα= 810 κουτιά
Υπηρεσία καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισµού : 162 κουτιά το άτοµο/ έτος Χ 35
άτοµα= 5.670 κουτιά
Υπηρεσία Υδρευσης - Αρδευσης -Αποχέτευσης : 162 κουτιά / έτος Χ 10 άτοµα= 1.620
κουτιά

Στον προυπολογισµό του οικονοµικού έτους 2011 του ∆ήµου Χερσονήσου θα εγγραφεί
πίστωση για την προµήθεια φρέσκου γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό έτους
2012 ποσού 28.206,16 ευρώ:
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