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ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 

 

Η κειέηε αθνξά ηελ πξνκήζεηα γάιαθηνο ηύπνπ εβαπνξέ (ζπκππθλσκέλν, κε 

ζαθραξνύρν γάια, απνζηεηξσκέλν νκνγελνπνηεκέλν θαη γάια αγειάδαο, πιήξεο 

ζπκππθλσκέλν κε ιηπαξά 7,5% θαη 8%), πιήξεο (όπσο θαζνξίδεηαη ζήκεξα από ηελ 

λνκνζεζία). Σν γάια είλαη άξηζηεο πνηόηεηαο αγειαδηλό, εβαπνξέ, πιήξεο 

απαιιαγκέλν από νπνηαδήπνηε άρξεζηε, πεξηηηή ή βιαβεξή νπζία θαη ζα έρεη 

ππνζηεί πςεινύ βαζκνύ απνζηείξσζε ζε κεηαιιηθή ζπζθεπαζία (ηύπνπ easy open) 

ησλ 410gr πεξίπνπ θαζαξνύ βάξνπο. Μεηά ηελ αξαίσζε λα πξνθύπηεη γάια ελόο 

ιίηξνπ ηνπιάρηζηνλ θαη εηδηθό βάξνο l,028g/l ζύκθσλα κε ηνλ θώδηθα Σξνθίκσλ θαη 

Πνηώλ άξζξν 80 παξ. 3. 

Σα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά πνπ πξέπεη λα πιεξνί ν ηύπνο ηνπ εβαπνξέ γάιαθηνο είλαη ηα 

εμήο: 

 Πξσηείλεο (g 3,2 ηνπιάρηζηνλ) 
 Τδαηάλζξαθεο (g 4,8 έσο 5,3 πεξίπνπ) 

 Ληπαξά (g 3,9 έσο 4,5 πεξίπνπ) 

Φπζηθά ζπζηαηηθά γάιαθηνο (αζβέζηην 120 έσο 130 πεξίπνπ, Φώζθνξνο 1ΟΟλ έσο 

110 πεξίπνπ). 

Να αλαγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ εηηθέηα θάζε θνπηηνύ ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά αλά 

100ml έηνηκνπ γηα θαηαλάισζε πξντόληνο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θπζηθώλ 

ζπζηαηηθώλ ηνπ γάιαθηνο. Εμσηεξηθά ηεο ζπζθεπαζίαο ζα γξάθεηαη ε εκεξνκελία 

ιήμεο ηνπ γάιαθηνο ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξε ησλ 8 (νθηώ) κελώλ εθηόο 

ςπγείνπ θαζώο λα θέξεη ηε ζήκαλζε C.E. 

Η πξνκήζεηα εληάζζεηαη ζηελ παξνρή ζε είδνο (κέηξα πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο) 

ζύκθσλα κε ηελ θιαδηθή ζπιινγηθή ζύκβαζε εξγαζίαο κεηαμύ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο 

ΔΕΤΑ όιεο ηεο ρώξαο έηνπο 2014 έσο 2016.   

ηε ΔΕΤΑ Λέζβνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ε δηαλνκή ηνπ ελόο (1) ιίηξνπ θξέζθνπ 

γάιαθηνο πνιιέο θνξέο είλαη αδύλαηε ιόγσ δπζρεξώλ ζπγθνηλσληαθώλ ζπλζεθώλ 

(απαγνξεπηηθά θίλεζεο πινίσλ ιόγσ θαθνθαηξίαο - απεξγίεο πξνζσπηθνύ 

αθηνπιντθώλ γξακκώλ), κε απνηέιεζκα λα παξέξρεηαη ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπο πξηλ 

από ηε δηάζεζε ηνπο θαη νη εξγαδόκελνη λα ράλνπλ ηελ παξνρή απηή, πνπ απνζθνπεί 

ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο λνκηθέο δηαηάμεηο ζηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο ηνπ θαη σο εθ 

ηνύηνπ θαζίζηαηαη αλαγθαία ε δηάζεζε γάιαθηνο ηύπνπ εβαπνξέ ζε θαζεκεξηλή βάζε. 

Κξηηήξην θαηαθύξσζεο είλαη ε ρακειόηεξε ηηκή, κεηαμύ ησλ πξνζθνξώλ πνπ 

ηθαλνπνηνύλ ηνπο όξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο. 
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