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      ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                               ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 
ΓΖΜΟ   ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ                                                             
       ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ    Απιθμόρ Απόθαζηρ :110 /2022 
 

ΑΠΟΠΑΜΑ 
 
Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζκό 20εο/2022  πλεδξίαζεο ηνπ  Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ 
Σξνηδελίαο -Μεζάλσλ 
 

ΘΔΜΑ : «Προμήθεια γάλακτος για τοσς εργαζόμενοσς τοσ Δήμοσ Τροιζηνίας-Μεθάνων έτοσς 2022» 

 
ήκεξα ηελ 23ε επηεκβξίνπ  2022 εκέξα Παξαζθεπή  θαη από ώξα 21:00 έσο 23.30 ζπλήιζε ζε 
ηαθηηθή  ζπλεδξίαζε, κέζσ ηειεδηάζθεςεο, ην Γεκνηηθό πκβνύιην  ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο-
Μεζάλσλ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67,παξ.5 ηνπ Ν. 3852/2010, όπσο ηξνπνπνηήζεθε 
θαη ηζρύεη  θαη θαηόπηλ ηεο έγγξαθεο πξόζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ. ππ’ αξηζκ.20/2022 θαη Αξ. 
Πξση.: 4862/ 19-09-20022,  πνπ επηδόζεθε ζε θαζέλα Γεκνηηθό ύκβνπιν, ζύκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξ. 95 ηνπ Γ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006)  
 
δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 21 κειώλ έιαβαλ κέξνο 13, 
σο θάησζη 
 
 Α. ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ 
 
 
ΠΑΡΟΝΣΔ       
1. Σδηληέξεο Αλδξέαο (Ππόεδπορ), 2. Μέιινπ Μαξία, 3. Λεζηώηεο ππξίδσλ, 4. Μάγεηξα- Πάιιε Αλαζηαζία, 
5. Λίηζαο Κσλ/λνο, 6. νύριαο σηήξηνο, 7. Καξαγηάλλεο Γεώξγηνο, 8. Λαδάξνπ Κσλ/λνο, 9. Κεξακίδαο 
Γεώξγηνο, 10. Γαινπληδή–ακπάλε Υξπζνύια, 11. Αλαζηαζηάδεο Γεώξγηνο,12. Καξλέδεο ππξίδσλ 
(πξνζήιζε ζην 2

ν
 ζέκα ΖΜ/Γ),13.Αζαλαζίνπ άββαο (Ο θ. Αζαλαζίνπ άββαο δήισζε παξώλ θαη ζηελ 

ζπλέρεηα απνρώξεζε πξηλ ηελ  έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο) 
 
ΑΠΟΝΣΔ 
1. Θενδσξνπνύινπ νθία, 2. Καξαγηάλλεο Κσλ/λνο, 3. Αλδξένπ Υξπζνύια, 4. Παληειήο Βαζίιεηνο, 
5.Μέιινο Ησάλλεο, 6. Παηνπιηάο  Κσλζηαληίλνο, 7. ακπάλεο  Γεκήηξηνο, 8. νύρια ηπιηαλή. 
 
Β. ΓΖΜΑΡΥΟ:  Πολλάληρ Υπ. πςπίδων, Παπών. 
 
Γ. ΠΡΟΔΓΡΟΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ: 
ΠΑΡΟΝΣΔ:  Οςδείρ 
ΑΠΟΝΣΔ:  1. Κνηδηάο ηακάηηνο (Κ.Σαθηηθνύπνιεο), 2.  Μνύγηνπ Μαξία  (Κ. Άλσ Φαλαξίνπ), 3. Υαηδίλαο 
Γεώξγηνο  (Κ.Μεγαινρσξίνπ), 4. Λαδάξνπ Διεπζέξηνο (Κ.Λνπηξνπόιεσο),  5. Παπιήο Ησζήθ  (Κ. Κπςέιεο), 
6. Λίιινο ππξίδσλ (Κ.Καξαηδά), 7. Μπισλόπνπινο Γεώξγηνο  (Κ.Γξπόπεο), 8. Γεξαζίκνπ Δπάγγεινο  
(Κ.Γαιαηά),  9.  Μαξγαξώλεο Κσλ/λνο  (Κ.Κνπλνππίηζαο), 10. Νηάλνο Αζαλάζηνο (Κ.Σξνηδήλνο). 
 

 
 
Σα  πξαθηηθά ηεο  ζπλεδξίαζεο κέζσ ηειεδηάζθεςεο ηήξεζε ν ηαθηηθόο  Γεκνηηθόο Τπάιιεινο  θ. 
Κόιιηαο Δπάγγεινο.  
 
Θέκα 11ν                                                                                            Α.ΑΠ: 110/22 
 

ΘΔΜΑ : «Προμήθεια γάλακτος για τοσς εργαζόμενοσς τοσ Δήμοσ Τροιζηνίας-Μεθάνων έτοσς 2022» 

 
 
Δηζεγνύκελνο ν Πξόεδξνο ην 10ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο δίλεη ηνλ ιόγν ζηhλ θ. Μάγεηξα ε 
νπνία ζέηεη ππόςε ηνπ Γ.. ηα εμήο: 
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«Ο Γήκνο Τξνηδελίαο-Μεζάλσλ πξέπεη λα πξνβεί ζηε δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα γάιαθηνο καθξάο 

δηαξθείαο γηα ηνπο δηθαηνύρνπο ησλ Μ.Α.Π. ηνπ Γήκνπ καο, πξνθεηκέλνπ λα δηαλεκεζνύλ ζηνπο 

εξγαδνκέλνπο βάζεη ηνπ ΦΔΚ (Αξ. Φύιινπ 2208/08-06-2019 Τεύρνο B’ 2208/08.06.2019) κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 396/1994 «Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο γηα ηε ρξήζε από ηνπο 

εξγαδόκελνπο εμνπιηζκώλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκόξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 

ηνπ Σπκβνπιίνπ 89/656/ΔΟΚ» (Α ́ 220). 

Η πξνκήζεηα γάιαθηνο αθνξά ηνπο κόληκνπο ππαιιήινπο θαη ηνπο ππαιιήινπο κε ζρέζε εξγαζίαο 

ηδησηηθνύ δηθαίνπ, ανξίζηνπ θαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ ηνπ Γήκνπ Τξνηδελίαο-Μεζάλσλ, αλάινγα κε ηνλ 

θιάδν/εηδηθόηεηα, ηνλ ρώξν θαη ην αληηθείκελν εξγαζίαο γηα ηελ ρξήζε 2022. 

Η παξνρή ρνξεγείηαη ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 43726/07.06.2019 θνηλή ππνπξγηθή απόθαζε (ΦΔΚ 

2208/η’ Β/08.06.2019 όπνπ ζηνπο ππαιιήινπο ζηνπο νπνίνπο παξέρνληαη κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο 

παξέρεηαη επίζεο έλα (1) ιίηξν θξέζθν γάια ζε εκεξήζηα βάζε θαη ζε πεξίπησζε αληηθεηκεληθήο 

αδπλακίαο ρνξήγεζήο ηνπ, θαηά ηνλ αλσηέξσ ρξόλν, ρνξεγείηαη ίζε πνζόηεηα γάιαθηνο καθξάο 

δηάξθεηαο ή ηύπνπ εβαπνξέ με ειδική ζήμανζη επί ηου κυηίου, ώζηε λα κελ είλαη εθηθηή ε 

πεξαηηέξσ δηάζεζε. Η δηαλνκή ηνπ γάιαθηνο γίλεηαη ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο. 

Ο Γήκνο έρνληαο ππόςε ηελ ζρεηηθή λνκνζεζία ζα πξνβεί ζηελ ρνξήγεζε γάιαθηνο καθξάο δηαξθείαο 

(πςειήο ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο, απνζηεηξσκέλν, ηύπνπ UHT), ιόγσ αληηθεηκεληθήο αδπλακίαο 

ζπληήξεζεο ηνπ θξέζθνπ γάιαθηνο ζε εηδηθό (πξνβιεπόκελν) απνζεθεπηηθό ρώξν, γηα ηε δηαλνκή ηνπ 

ζε εκεξήζηα βάζε ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπ Γήκνπ Τξνηδελίαο-Μεζάλσλ, πνιινί εθ ησλ νπνίσλ 

εξγάδνληαη θαη δηακέλνπλ ζε κεγάιε ρηιηνκεηξηθή απόζηαζε από ηελ έδξα ηνπ Γήκνπ καο πνπ 

βξίζθεηαη ζηε Κνηλόηεηα Γαιαηά ηεο Γ.Δ. Τξνηδήλνο. 

Οη πνζόηεηεο ησλ ππό πξνκήζεηα εηδώλ ζα ππνδεηρζνύλ από ηνλ Τερληθό αζθαιείαο θαη ζα  

θαζνξηζηνύλ κε βάζε ησλ θαηαζηάζεσλ δηθαηνύρσλ ηνπ Γήκνπ Τξνηδελίαο-Μεζάλσλ. 

 
Παξαθαιώ γηα ηελ έγθξηζε ηεο πξνκήζεηαο πνπ θξίλεηαη απαξαίηεηε.» 

 
 

 
 
Σν Γ.. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηα αλσηέξσ, 

 
Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η   ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
 

Την προμήθεια γάλακτος για τοσς εργαζόμενοσς τοσ Δήμοσ Τροιζηνίας-Μεθάνων έτοσς 2022, σύμυωνα με 
την εισήγηση της κ. Μάγειρα. 

 
 

 
Ζ παπούζα απόθαζη έλαβε αύξονηα απιθμό  :110 /2022 
 
Αθνύ αλαγλώζηεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο. 

 
 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

 
 

ΣΑ   ΜΔΛΖ 
                                     Τπνγξαθή                                                      Τπνγξαθέο 
 

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

 
ΑΝΓΡΔΑ ΣΕΗΝΗΔΡΖ 

 


