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Όσον αφορά τις διευκρινήσεις που ζητήθηκαν μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ  

αρ.πρωτ. 6699/17-5-2021, καθιστούμε γνωστά τα κάτωθι: 

 

Ερώτημα 1ο : στη σελίδα 61 της διακήρυξης στις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών για το 
τμήμα 14-15 αναφέρεται ότι «Το γάλα θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 1. Θα είναι 
φρέσκο,αγελαδινό, παστεριωμένο και ομογενοποιημένο με 3,5% και 1,5 % λιπαρά (ανάλογα 
με την δήλωση τουεργαζομένου)». Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψιν ότι: 
1) τα λιπαρά είναι ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό στο οποίο υπάρχει πάντα διακύμανσηστις 
τιμές και η ένδειξη 3,5% και 1,5%, η οποία αναγράφεται στις συσκευασίεςεμπορίου, είναι 
ενδεικτική και 
2) υπάρχει πληθώρα ειδών γάλακτος στην αγορά με ιδαιτέρως ποιοτικά χαρακτηριστικάκαι 
ένδειξη λιπαρών μεγαλύτερη του 3,5%, τα οποία θεωρούνται άριστης ποιότητας. 
παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε ότι προσφορά οικονομικού φορέα με φρέσκο γάλα 
πλήρες με λιπαρά >3,5% θα γίνει αποδεκτή από εσάς. 

 
Απάντηση: σύμφωνα με την διακήρυξη αρ.πρωτ. 77/6082/6-5-2021 (ΑΔΑΜ 
21PROC008565873) για τον διαγωνισμό με συστημικό αριθμό 108307 που αφορά στα 
ΤΜΗΜΑΤΑ 14 & 15 και στη σελίδα 61 αυτής αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι Το γάλα θα 
έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 
Θα είναι φρέσκο, αγελαδινό, παστεριωμένο και ομογενοποιημένο με 3,5% και 1,5 % λιπαρά 
(ανάλογα με την δήλωση του εργαζομένου) 
 
 
Ερώτημα 2ο : στη σελίδα 61 της ως άνω διακήρυξης στις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών 
για το τμήμα 14-15 αναφέρεται ότι «3. Θα εμπεριέχεται σε συσκευασία του ενός (1) λίτρου 
και μισού λίτρου (ανά περίπτωση). Η συσκευασία θα είναι αδιάβροχη χάρτινη και εσωτερικά 
πλαστικοποιημένη και θα φέρει σήμα καταλληλόλητας». Δεδομένου ότι εκτός της χάρτινης 
συσκευασίας υπάρχει και η πλαστική φιάλη η οποία λαμβάνοντας υπόψιν ότι: 
1) κλείνει αεροστεγώς, 
2) είναι πλήρως σύμφωνη με την νομοθεσία περί συσκευασίας φρέσκου γάλακτος, 
3) αναγράφονται στη συγκεκριμένη συσκευασία όλα τα απαιτούμενα από τη νομοθεσία 
στοιχεία και 
4) είναι ακόμη πιο ανθεκτική από την χάρτινη, 
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παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε ότι προσφορά οικονομικού φορέα με πλαστική 
συσκευασία για το φρέσκο γάλα θα γίνει αποδεκτή από εσάς 

Απάντηση: σύμφωνα με την διακήρυξη αρ.πρωτ. 77/6082/6-5-2021 (ΑΔΑΜ 
21PROC008565873) για τον διαγωνισμό με συστημικό αριθμό 108307 που αφορά στα 
ΤΜΗΜΑΤΑ 14 & 15 και στη σελίδα 61 αυτής αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι Το γάλα θα 
έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 
Η συσκευασία θα είναι αδιάβροχη χάρτινη και εσωτερικά πλαστικοποιημένη και θα φέρει 
σήμα καταλληλότητας 
 

Ερώτημα 3ο : στη σελίδα 61 της ως άνω διακήρυξης στις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών 
για το τμήμα 14-15 αναφέρεται ότι «3. Θα εμπεριέχεται σε συσκευασία του ενός (1) λίτρου 
και μισού λίτρου (ανά περίπτωση)» ενώ στη σελίδα 83 στο έντυπο οικονομικής προσφοράς 
των ειδών καθώς και στις σελίδες 52 και 53 στους πίνακες των προϋπολογισμών των 
τμημάτων 14 και 15 το φρέσκο γάλα αναφέρεται ότι ζητείται «Γάλα φρέσκο πλήρες 1 λίτρο». 
Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε ότι η έκφραση «και μισού λίτρου (ανά περίπτωση)» 
τέθηκε εκ παραδρομής και ότι για τα τμήματα 14 και 15 η ζητούμενη συσκευασία για το 
φρέσκο γάλα είναι αυτή του 1 
λίτρου. 

Απάντηση: σύμφωνα με την διακήρυξη αρ.πρωτ. 77/6082/6-5-2021 (ΑΔΑΜ 
21PROC008565873) για τον διαγωνισμό με συστημικό αριθμό 108307 που αφορά στα 
ΤΜΗΜΑΤΑ 14 & 15 και στη σελίδα 52-53 που είναι μέρος του ΠΑΡΑΤΗΜΑΤΟΣ Ι 
«Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης» τα γάλατα ζητούνται σε 
συσκευασία του 1 λίτρου. Εκ παραδρομής αναγράφεται στην σελίδα 61 και «…και μισού 
λίτρου». 
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