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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 το με αρ. πρωτ. 

1351/14-01-2020 του Δήμου Χαλανδρίου από την εταιρεία Zoumpoulakis sa, το οποίο αφορά ερωτήματα της 

εν λόγω Ομάδας Β και σας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα: 

 Ερώτηση 1. Στην σελίδα 76 στον πίνακα με τα Μικροβιολογικά χαρακτηριστικά του γάλακτος της υπ’ αριθμ. 

56496 /27-12-2019 Διακήρυξης αναφέρεται η έκφραση παθογόνα μικρόβια και έχουν τεθεί συγκεκριμένα 

μικροβιολογικά όρια ( Απουσία /25g n=5 c-0 m=0 M=0 ) τα οποία αφορούν παθογόνους μικροοργανισμούς 

όπως π.χ.  η Salmonella  ή η Listeria. Παρακαλώ όπως διευκρινίσετε σε ποιον συγκεκριμένο μικροοργανισμό 

αναφέρεστε.  

Απάντηση 1. Αναφερόμαστε σε παθογόνους μικροοργανισμούς όπως είναι η Salmonella και  η Listeria. 

 

Ερώτηση 2. Επιπλέον στον ως άνω πίνακα αναφέρεται ότι χρειάζεται ανάλυση περιεκτικότητας σε μικρόβια 

χωρίς όμως να διευκρινίζεται σε ποια μικρόβια πρέπει να γίνει η ανάλυση . Βέβαια τα συνήθη όρια για το γάλα 

στη ΟΜΧ (Ολική Μεσόφιλη Χλωρίδα ) είναι τα όρια που παρατίθενται στον πίνακα αυτόν. Επομένως θα 

θέλαμε να μας αποσαφηνίσετε ότι αναφέρεστε σε μικρόβια που αποτελούν την  Ολική Μεσόφιλη Χλωρίδα και 

όχι κάποια άλλα μικρόβια, παρακαλώ όπως μας τα προσδιορίσετε. 

 

Απάντηση 2. Αναφερόμαστε στα μικρόβια που αποτελούν την Ολική Μεσόφιλη Χλωρίδα όπως αυτά 

καθορίζονται ως αποδεκτά για ένα προϊόν όπως είναι το γάλα   με βάση την απουσία ή την παρουσία ή τον 

αριθμό των μικροοργανισμών. 

 

Ερώτηση 3. Στις σελίδες 75-76 υπάρχουν τρείς πίνακες που αναφέρονται :  

      Α) ο πρώτος στα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά 

      Β) ο δεύτερος στα μικροβιολογικά χαρακτηριστικά και 

      Γ) ο τρίτος στα θρεπτικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου γάλακτος 



  

      Παρακαλώ όπως διευκρινίσετε ότι χρειάζεστε αναλύσεις μόνο στα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στους 

πίνακες της σελίδας 75-76 για τα φυσικοχημικά  χαρακτηριστικά μικροβιολογικά χαρακτηριστικά και θρεπτικά 

στοιχεία και όχι σε κάποιο επιπλέον χαρακτηριστικό του γάλακτος που δεν περιλαμβάνεται στους ανωτέρω 

πίνακες . 

 

Απάντηση 3. Αναφερόμαστε στην βάση των παραπάνω πινάκων για τα φυσικοχημικά  χαρακτηριστικά, τα  

μικροβιολογικά χαρακτηριστικά και θρεπτικά στοιχεία και σε ότι αφορά το προσφερόμενο δείγμα το οποίο θα 

συνοδεύεται από ανάλυση σε διαπιστευμένο εργαστήριο το οποίο θα πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της 

παρούσας μελέτης.  
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