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                                   Χαλάνδρι, 20/1/2020   
                                   Αριθμ. Πρωτ. : 2042 
 
 
               ΠΡΟΣ : Α. KORINTHIAN PALACE   
                              CATERING A.E. 
                              ΣΟΛΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
                              20 131 ΚΟΡΙΝΘΟΣ 
                            Β. Ιστοσελίδα του Δήμου 
                            Γ. ΕΣΗΔΗΣ 

Θέμα : «Διευκρινίσεις για την με αριθμό Πρωτ. 56496/27-12-2019 διακήρυξη με αντικείμενο «Προμήθεια Μέσων 

Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) και Γάλακτος» και Α.Μ. 163/2019 ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές της 

ομάδας Β» 

 

Στα πλαίσια του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμό άνω των ορίων όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό 83619 

(για την Ομάδα Β «Προμήθεια φρέσκου γάλακτος») που αφορά την προμήθεια με αντικείμενο 

«Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) και Γάλακτος» της με αριθμό 163/2019 μελέτης ο 

οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη με Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στης 5/02/2020  και ώρα 

15:00μ.μ, μας κατατέθηκε μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έγγραφο το οποίο έλαβε  αρ. πρωτ. 2042/20-

01-2020 του Δήμου Χαλανδρίου από την εταιρεία KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. θέτοντας 

ερωτήματα που αφορούν την  Ομάδα Β και σας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα: 

 Ερώτηση 1α. Στο πλαίσιο της συμμετοχής της εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμη Μονομετοχική 

Εμπορική Εταιρεία Παραγωγής κ Εμπορίας  Έτοιμων Γευμάτων» και διακριτικό τίτλο «Korinthian Palace 

Catering A.E.» στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων με αντικείμενο «Προμήθεια Μέσων 

Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) και Γάλακτος», σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 56496/27-12-2019 Διακήρυξη 

του Δήμου Χαλανδρίου (Απόφαση αρ. 1753), ζητούνται τα εξής: 

 
1) Σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’- ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, Άρθρο 1ο : Τεχνική Περιγραφή, σελ. 

75-76: 
 

 
 



  

 
 
 
 

α. Έπειτα από έρευνα της εταιρείας μας προς αναζήτηση των προϊόντων «φρέσκο γάλα πλήρες» και 

«φρέσκο γάλα ελαφρύ» εγκεκριμένων εταιρειών ευρείας κατανάλωσης, διαπιστώσαμε ότι οι ως άνω τιμές 

θρεπτικών συστατικών αναγράφονται στις συσκευασίες των προϊόντων ανά 100ml προϊόντος και όχι ανά 

100gr. Παρακαλώ όπως μας διευκρινίσετε την ποσότητα προϊόντος που αφορούν οι τιμές του άνω πίνακα, 

ήτοι αν αναφέρονται σε ποσότητα 100ml ή 100gr. 

 
     Απάντηση 1α. Σας διευκρινίζουμε ότι η ποσότητα που αφορά σε συσκευασίες του προϊόντος, αναφέρεται  

     σε ποσότητα 100ml προϊόντος. 

 
Ερώτηση 1β. Έπειτα από έρευνα της εταιρείας μας για τα προϊόντα «φρέσκο γάλα πλήρες» και «φρέσκο 

γάλα ελαφρύ» ευρείας κατανάλωσης από εγκεκριμένες εταιρείες, διαπιστώσαμε ότι οι ως άνω τιμές 

θρεπτικών συστατικών εμφανίζουν αποκλίσεις και δεν ικανοποιούν τα ζητούμενα. Ενδεικτικά αναφέρουμε 

την περίπτωση της τιμής στο πεδίο «Ενέργεια», η οποία στα περισσότερα προϊόντα ευρείας κυκλοφορίας 

για το είδος «φρέσκο γάλα ελαφρύ» έχει τιμές που κυμαίνονται από 45 έως 47 Kcal ανά 100 ml προϊόντος. 

Παρακαλώ διευκρινίστε μας αν δύναται να διευρυνθεί το εύρος των αποδεκτών τιμών που αφορούν τα 

χαρακτηριστικά και τα συστατικά των προς προμήθεια ειδών. 

 
Προς απόδειξη των ανωτέρω, επισυνάπτονται πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά των προϊόντων 
«φρέσκο γάλα πλήρες» και «φρέσκο γάλα ελαφρύ» όπως αναφέρονται στις ιστοσελίδες των αντίστοιχων 
εταιρειών. 
 

     Απάντηση 1β. Οι Εταιρίες (βιομηχανίες) παραγωγής γάλακτος διεξάγουν τις ενδεικνυόμενες δοκιμές που 

     βασίζονται στα μικροβιολογικά κριτήρια όταν επαληθεύουν την σωστή λειτουργία των διαδικασιών τους  

     που βασίζονται στις αρχές του συστήματος HACCP. Με την μέθοδο αυτή καθορίζεται το αποδεκτό και το 

     κριτήριο ασφάλειας ενός προϊόντος όπως είναι το γάλα. 

 

Ερώτηση 2.. Σύμφωνα με τη σελ. 31 της Διακήρυξης ζητείται: 
 
«Την ημέρα κατάθεσης της προσφοράς τους σε έντυπη μορφή ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Β (Προμήθεια γάλακτος) οι 

διαγωνιζόμενοι οικονομικοί φορείς θα προσκομίσουν υποχρεωτικά δείγματα του προσφερόμενου γάλακτος 

(πλήρες και ελαφρύ), το οποίο θα συνοδεύεται από ανάλυση από διαπιστευμένο εργαστήριο, το οποίο θα 

πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και της παρούσας διακήρυξης.»… 

 

Και σύμφωνα με τη σελ.76 της Διακήρυξης ζητείται: 

 

«Οι υποψήφιοι προμηθευτές, την ημέρα κατάθεσης της προσφοράς τους θα καταθέσουν υποχρεωτικά, με 

ποινή αποκλεισμού, και δείγμα του προσφερόμενου γάλακτος, το οποίο θα συνοδεύεται από ανάλυση από 



  

διαπιστευμένο εργαστήριο, το οποίο θα πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της 163/2019 Α.Μ. ειδάλλως θα 

απορρίπτεται. Η ετικέτα του προσφερόμενου γάλακτος θα επισυνάπτεται στην προσφορά, την οποία θα 

καταθέσουν οι υποψήφιοι προμηθευτές.» 

 

Παρακαλώ, όπως μας διευκρινίσετε εάν η κατάθεση του δείγματος θα πρέπει να γίνει την ημέρα υποβολής της 

ηλεκτρονικής προσφοράς στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ ή την ημέρα κατάθεσης της έντυπης προσφοράς. 

 

Απάντηση 2.Η κατάθεση του προσφερόμενου δείγματος το οποίο θα συνοδεύεται από ανάλυση σε 

διαπιστευμένο εργαστήριο το οποίο θα πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης και  

 θα πρέπει να γίνει την ημέρα υποβολής των δικαιολογητικών της προσφοράς  .  

 

 

 

 

 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ  

        ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

        Ι. ΚΟΛΛΥΡΗΣ 

             ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 
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