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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ        Θεσσαλονίκη   21-7-2016 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ           Αρ. πρωτ.: 29211/29-8 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΚΡΕΑΤΟΣ 

ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 

Πληρ.: Αθανασίου Φ.  

Τηλ.:2319991122  

        

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 

ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 

 

 Ο Ελληνικός  Γεωργικός  Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ  την πρόθεσή του να 

αναθέσει το έργο της συντήρησης των αναλυτών γάλακτος των Εργαστηρίων Ελέγχου 

Ποιότητα Γάλακτος συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 83.060 € συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α.. 
 

Kατά την εκτέλεση της συντήρησης πραγματοποιούνται οι παρακάτω εργασίες: 

 Επιθεώρηση των αναλυτικών συσκευών και συστημάτων και αντικατάσταση των 

απαιτούμενων ανταλλακτικών. Ενδεικτικά: 

 για το MILKOSCAN (6000FT και FT+) αλλαγή αναλωσίμων στον εναλλάκτη 

θερμότητας του μηχανήματος. 

 για το FOSSOMATIC (5000 και FC) αλλαγή ανταλλακτικών στην σύριγγα μέτρησης  

του μηχανήματος, καθαρισμός σύριγγας και έλεγχος διαρροών  

 για το BACTOSCANFC αλλαγή ανταλλακτικών στην σύριγγα δειγματοληψίας του 

μηχανήματος, καθαρισμός σύριγγας και μόνιτορ, έλεγχος διαρροών. 

 Γενικός έλεγχος ρύθμισης των συσκευών και συστημάτων. Ενδεικτικά: 

 για το MILKOSCAN (6000FT και FT+) όπως έλεγχος ροής συστήματος (εισροή, 

έξοδος Bleeder, διαρροή, έξοδος κυβέττας) 

 για το FOSSOMATIC (5000 και FC) απομάκρυνση παλαιών εκδόσεων του 

λογισμικού, διαγραφή σετ βαθμονόμησης που δεν χρησιμοποιούνται 

 για το BACTOSCANFC απομάκρυνση παλαιών εκδόσεων του λογισμικού  και 

διαγραφή προφίλ και προγραμμάτων λειτουργίας που δεν χρησιμοποιούνται. 

 Σειρά ειδικών ελέγχων για τη σωστή λειτουργία των συσκευών. Ενδεικτικά: 
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 για το BACTOSCANFC έλεγχος ρύθμισης του μικροσκοπίου και έλεγχος της 

λειτουργίας με υγρό PCS 

 για το MILKOSCAN (6000 FTκαι FT+)και για το FOSSOMATIC (5000 και FC)  έλεγχος 

επαναληψιμότητας, έλεγχος μεταφοράς σφάλματος , έλεγχος slopeintercept 

 Έλεγχος σε κανονική λειτουργία με τρέχοντα δείγματα 

 

Η συντήρηση θα πραγματοποιηθεί στα κατά τόπους  Εργαστήρια Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος  του 

ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ με έδρα τα Ιωάννινα, τη Δράμα, το Ρέθυμνο, τα Γιαννιτσά, τη Λάρισα, την Πάτρα 

και την Μυτιλήνη. 

 

 Περαιτέρω πληροφορίες για το σύνολο των εργασιών συντήρησης παρέχονται από τον 

Υπεύθυνο συντήρησης εργαστηριακού εξοπλισμού κ. Γεώργιο Ρέτζιο (τηλ. 23820 33097, mail 

retzge@elog.gr ) 

      

        Ο Διευθύνων Σύμβουλος 

 

       Αθανάσιος Βλάχος 
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