
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ∆ΩΝ 
Πληρ.: Τσουκαλά Ουρανία 
Κυδωνίας 29, Χάνια Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 
Τηλ.: 28213 41760, Φαξ 28213 41763 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙ∆ΟΣ (ΓΑΛΑ) 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΕΡΙΣΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 
 
Προϋπολογισµός: 219.132,20 € (µε ΦΠΑ) 

Χρηµατοδότηση: Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
 

 
 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η  
 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: Προµήθεια λοιπών παροχών σε είδος (γάλα) για τις ανάγκες του 
προσωπικού των υπηρεσιών του ∆ήµου Χανίων 
 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προµήθεια γάλακτος για τις ανάγκες του προσωπικού των 
υπηρεσιών του ∆ήµου Χανίων, για διάστηµα ενός έτους, προϋπολογισµού 155.000,00 € 
(συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.). Η δαπάνη θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του ∆ήµου Χανίων 
και θα βαρύνει τους οικείους κωδικούς του προϋπολογισµού εξόδων 2011 και τους αντίστοιχους του 
2012. 
Στις προσφορές που θα κατατεθούν θα δίνεται τιµή υποχρεωτικά και για τα τρία είδη γάλακτος, ήτοι: 

• Επώνυµο, φρέσκο, πλήρες, διάρκειας έως 5 ηµερών, 
• Επώνυµο, µακράς διάρκειας (20-25 ηµερών), πλήρες, 
• Επώνυµο, τύπου εβαπορέ (συµπυκνωµένο, µη σακχαρούχο γάλα, αποστειρωµένο), πλήρες 

Αναλυτικότερα, η περιγραφή των ειδών αναφέρεται στο Τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών.  
Ο ∆ήµος Χανίων µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του θα επιλέξει το είδος του γάλακτος που θα 
προµηθευτεί. 

Η τροφοδοσία θα γίνεται σε ηµέρες, ώρες και στα σηµεία που θα ορίσει ο ∆ήµος Χανίων. O 
ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει ψυγεία στα σηµεία που θα του υποδειχθούν από το ∆ήµο.  
 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β : Σίτιση µαθητών Μουσικού Σχολείου Θερίσου ∆ήµου Χανίων 
 
Η παρούσα  τεχνική έκθεση αφορά την προµήθεια πλήρους µεσηµβρινού γεύµατος (σαλάτα, κυρίως 
πιάτο, επιδόρπιο) σύµφωνα µε το προτεινόµενο ενδεικτικό πρόγραµµα που αναφέρεται στο Τεύχος 
των Τεχνικών Προδιαγραφών, για τους µαθητές του Μουσικού Σχολείου Θερίσου του ∆ήµου Χανίων, 
σε καθηµερινή βάση (τις ηµέρες λειτουργίας του σχολείου), για χρονικό διάστηµα ενός έτους. Στην 

προµήθεια περιλαµβάνεται η συσκευασία, µεταφορά του φαγητού καθώς και η διανοµή του στους 
µαθητές του Σχολείου.  
Η δαπάνη της προµήθειας έχει προϋπολογιστεί σε 64.132,20 € (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.), 
θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του ∆ήµου και θα βαρύνει τον οικείο κωδικό του προϋπολογισµού 
εξόδων 2011 και τον αντίστοιχο του 2012. 

 

 
                                          

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
Χανιά, 03/10/2011 

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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