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ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις επί της υπ’ αριθμ. 7770/15-5-2020 Διακήρυξης για την «Προμήθεια
Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου 2020-2021.»
ΣΧΕΤ:
1) Η υπ΄αριθμ 7770/15-5-2020 Διακήρυξη
2) Το με αριθμ . εισερχόμενο - στο Δήμο- πρωτ. 8453/28-05-2020 αίτημα διευκρινήσεων της
εταιρείας «ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»
1)Επί του άρθρου 2.2.6.
«οι οικονομικοί φορείς [Ι] απαιτείται α) κατά τη διάρκεια των ετών 2018-2019, να έχουν
εκτελέσει τουλάχιστον δύο συμβάσεις προμηθειών του συγκεκριμένου τύπου, ύψους ανώτερη
των εξήντα χιλιάδων ευρώ».
Με τον όρο «συγκεκριμένου τύπου», η διακήρυξη αναφέρεται - στον απαιτούμενο αριθμό
συμβάσεων συναφούς αντικειμένου, οι οποίες, συνοδευόμενες από βεβαιώσεις καλής
εκτέλεσης, θα αποτελέσουν απόδειξη της ελάχιστης επαγγελματικής ικανότητας των
υποψηφίων, για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.
2) Επί της υπ’ αριθμ. 109/2020 Μελέτης στην ενότητα όπου αναφέρονται οι ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ και συγκεκριμένα:
«Eπί της συσκευασίας του προϊόντος θα αναγράφονται κατ’ ελάχιστον: η ημερομηνία
παστερίωσης - ανάλωσης, οι συνθήκες διατήρησης του προϊόντος, τα θρεπτικά συστατικά ανά
100 ml προϊόντος αναλυτικά (πρωτεΐνες, ασβέστιο, φώσφορο, μεταλλικά στοιχεία, βιταμίνες,
κτλ), οι κωδικοί και γενικά όλα τα απαραίτητα εκείνα στοιχεία που αφορούν στον τρόπο
συσκευασίας και παραγωγής (τόπος, χρόνος, παρτίδα), ο αριθμός αδείας χημείου, ο αριθμός του
ΓΧΚ».
Διευκρίνηση
Σε συνέχεια σχετικής διερεύνησς και λαμβάνοντας υπ’ όψιν αφενός ότι η νομοθεσία που διέπει
τις προδιαγραφές, τις χαρακτηριστικές ιδιότητες και την σήμανση του γάλακτος σε εθνικό (Π.Δ.
56/21-2-1995, καθώς και οι διατάξεις 852/2004, 853/2004 & 854/2004 «Συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις Οδηγίες 92/46/ΕΟΚ και
92/47/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί των υγειονομικών κανόνων που διέπουν την παραγωγή και εμπορία γάλακτος και προϊόντων με βάση το γάλα»,
και ο Ν4254/7.4.14 {Υποπαράγραφος ΣΤ της παραγράφου 8} στα πλαίσια εφαρμογής του Ν4046/2012 «ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

− ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»)

αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο

(Οδηγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση, την παρουσίαση και τη
διαφήμιση των τροφίμων Οδηγία 2001/101/ΕΚ της Επιτροπής, Οδηγία 2002/86/ΕΚ της Επιτροπής για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/101/ΕΚ
όσον αφορά την ημερομηνία από την πάροδο της οποίας και μετά απαγορεύεται το εμπόριο προϊόντων που δεν συμμορφώνονται με την
οδηγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, Οδηγία 2003/89/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 10ης Νοεμβρίου 2003, για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/13/ΕΚ όσον αφορά την αναγραφή των συστατικών των
τροφίμων, Οδηγία 2008/5/ΕΚ σχετικά με την αναγραφή, στην επισήμανση ορισμένων τροφίμων, υποχρεωτικών ενδείξεων πέραν των
προβλεπόμενων από την οδηγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 ΤΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους
καταναλωτές, την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 και (ΕΚ) αριθ.
1925/2006 και την κατάργηση της οδηγίας 87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της οδηγίας 1999/10/ΕΚ της
Επιτροπής, της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδηγιών της Επιτροπής 2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ
και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 608/2004 της Επιτροπής) συνάγεται,

ότι δεν απαιτείται στην ετικέτα συσκευασίας
φρέσκου γάλακτος να αναγράφεται ο αριθμός άδειας χημείου, αριθμός του ΓΧΚ και
αφετέρου διαπιστώθηκε πράγματι, ότι δεν κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά, προϊόν
φρέσκου γάλακτος οιασδήποτε εμπορικής επωνυμίας, το οποίο να αναγράφει στην
συσκευασία του τον αριθμό αδείας χημείου, αριθμό του ΓΚΧ, επομένως η αναγραφή των
συγκεκριμένων επισημάνσεων δεν τίθεται επί ποινή αποκλεισμού για το προσφερόμενο στο
ως άνω Διαγωνισμό φρέσκο γάλα.

3) Επί της υπ’ αριθμ. 109/2020 Μελέτης στην ίδια ανωτέρω ενότητα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ
του φρέσκου γάλακτος (Σελ 47) περιλαμβάνεται ο πίνακας με τα θρεπτικά συστατικά που
πρέπει να έχει το προϊόν αναγόμενα «ανά 100 gr προϊόντος». Με δεδομένο ότι το φρέσκο γάλα
είναι υγρό προϊόν και ότι οι τεχνικές προδιαγραφές που τίθενται στην συσκευασία του φρέσκου
γάλακτος, το οποίο κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά ανάγονται σε 100 ml, παρακαλώ όπως
διευκρινίσετε ότι οι αναφερόμενες στον πίνακα τεχνικές προδιαγραφές θρεπτικών συστατικών
ανάγονται ανά 100 ml προϊόντος.
Διευκρίνηση
Το φρέσκο γάλα είναι υγρό προϊόν, επομένως οι αναφερόμενες στον πίνακα τεχνικές
προδιαγραφές θρεπτικών συστατικών ανάγονται ανά 100 ml προϊόντος. Η αναγραφή 100 gr
είναι τυπογραφικό λάθος.
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