
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ  15 / 11  / 2010 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΕΡΓΟ: Προμήθεια ειδών ατομικής 
προστασίας                        

(Προμήθεια γάλακτος) 

ΤΜΗΜΑ: ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
& ΣΗΜΑΝΣΗΣ    

  
 
                              
 
 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ   Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ 
--------------------------------------- 

 
 
     Αντικείμενο των Τεχνικών προδιαγραφών, είναι η προμήθεια γάλακτος  έτους 2010 για 
δικαιούχους εργαζομένους στο Δήμο Ηρακλείου, σύμφωνα με : 
Την υπ΄ αριθμό 34042/96 Κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών, Εργασίας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 77β΄ 
/96). 
      Οι Τεχνικές προδιαγραφές είναι σύμφωνα με την προαναφερόμενη Κοινή Υπουργική  
απόφαση της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας , εγκύκλιο και σύμφωνα με τα κάτωθι 
γραφόμενα. 
 
    1. Τεχνικές Προδιαγραφές σύμφωνα με παρακάτω: 
     
       Α. Το γάλα θα είναι αρίστης ποιότητας αγελαδινό πλήρες συμπυκνωμένο σε παχύρρευστη 
μορφή (όχι σκόνη) ,με την αφαίρεση του νερού μόνο, απαλλαγμένο από οποιαδήποτε άχρηστη 
,περιττή ή βλαβερή ουσία και θα έχει υποστεί υψηλού βαθμού αποστείρωση. Η προμήθεια αυτή 
θα είναι για ένα έτος  και έχει υπολογιστεί για τους δικαιούχους εργαζόμενους ότι η Υπηρεσία 
πρέπει να προμηθευτεί 166.500 λίτρα γάλακτος. 
     Συσκευασία θα είναι των 410 γραμμαρίων καθαρού βάρους γάλακτος (ΕΒΑΠΟΡΕ), με Ειδικό 
Βάρος 1,03gr ,που με την προσθήκη σ' αυτά από τους δικαιούχους 410 γρ νερού  θα δώσει 820 γρ. 
πλήρες γάλα  
     Οι υπάλληλοι που το δικαιούνται είναι 580 άτομα. Κάθε άτομο δικαιούται 25 λίτρα 
γάλακτος τον μήνα η 378 κουτιά τον 410 γραμμαρίων τον χρόνο.  
    Εξωτερικά της συσκευασίας, θα γράφεται η εγγυημένη ημερομηνία  λήξης του γάλακτος, η 
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των (11) μηνών εκτός ψυγείου, επίσης θα αναγράφονται τα 
θρεπτικά συστατικά ανά 100 ml γάλακτος δηλαδή πρωτεΐνες, υδατάνθρακες λιπαρά σε g, 
ασβέστιο, φώσφορο σε  mg, βιταμίνες Α, Β1, Β2 ,Β6, Β12,  ενέργεια σε Kj ή Kcal. . 
        
Στοιχεία προσφοράς 
 
Με την προσφορά κάθε διαγωνιζομένου θα δίδονται υποχρεωτικά: 
1. Το σχετικό δείγμα. 
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2.Ολα τα τεχνικά στοιχεία ,περιγραφές,(prospectus) στην Ελληνική. 
3.Ο χρόνος παράδοσης, κ.λ.π. πρέπει να αναφέρεται στην προσφορά για να μπορούν να     
    αξιολογηθούν. Μέσος χρόνος παράδοσης ορίζεται ένας (1) μήνας. 
4.Κατάλογος πωλήσεων παρομοίων ειδών  στην Ελλάδα . 
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Ο Συντάκτης Θεωρήθηκε 

  
 
                                                                                
Ο Προϊστάμενος του τμήματος Ο Προϊστάμένος 
Ηλεκτροφωτισμού  & Δικτύων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων 

 Βαγγέλης Φωσκολάκης 
Σαρτζετάκης  Ευτύχης Αρχιτέκτων  Μηχανικός με Α΄ βαθμό 

Μηχανολόγος  Μηχανικός Τ.Ε. με Α΄ βαθμό 
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