
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Δ/νση Έρευνας Αγοράς & Τεχνικών Προδιαγραφών 

      
 
         Αθήνα,      26/08/2020

         Αριθ. Πρωτ. : 89170 - 26/08/2020

Ταχ. Δ/νση      : 
Ταχ.Κώδικας : 
Πληροφορίες  :
Τηλέφωνο       :
Email              :

Κάνιγγος 20
10677
Μ. Σανοζίδου, Ε. Ζυγούρη
213 1514287, -551
msanozidou@eprocurement.gov.gr
ezigouri@eprocurement.gov.gr

ΠΡΟΣ :

KOIN.:

Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και 
Ανθρωπίνου Δυναμικού
(ΕΠΕΒΥΣ)
E-mail: e.fotopoulou@eiead.gr 

1.Δήμο Κομοτηνής
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
Τμήμα Προμηθειών, Υλικών, 
Εξοπλισμού και Υπηρεσιών
Υπόψη κ. Ιωάννη Γκουρτσιλίδη
e-mail:g.gkourtsilidis@komotini.gr

2.Κοινωνική Σύμπραξη Ροδόπης 
Υπόψη κας Καζάκου Αθανασίας
e-mail: athanasia.kazakou@gmail.com

ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις επί ερωτημάτων της Κοινωνικής Σύμπραξης Ροδόπης, 
σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές Τροφίμων και Ειδών Βασικής Υλικής 
Συνδρομής του Ε.Π. Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ)»

Σχετ.: 1. Το από 20.08.2020 αίτημα της Κοινωνικής Σύμπραξης Ροδόπης, μέσω  
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αρ.πρωτ.:87885/20.8.2020).
           2. Το από 13.08.2020 έγγραφο της εταιρίας «SALAS INTER GROUP ΕΚΔ. ΑΕ.»
           3. Η υπ’ αριθμ. 16624/23-07-2020 Διακήρυξη Δήμου Κομοτηνής για την προμήθεια
              τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής.

Σε απάντηση των ως άνω σχετικών και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας μας, 
ως φορέας σύνταξης των τεχνικών προδιαγραφών, που σας είχαν αποσταλεί με το υπ΄αριθμ. 
36408/7-4-20 έγγραφό μας, επισημαίνουμε τα ακόλουθα ανά προϊόν:

α) Σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές για το βρεφικό αφρόλουτρο-σαμπουάν, η απαίτηση 
2.3.2.: «Το προϊόν δε θα πρέπει να περιέχει οινόπνευμα, χρωστικές ουσίες και συντηρητικά» 
συμπληρώνεται ως εξής: 
«Το προϊόν δε θα πρέπει να περιέχει οινόπνευμα και χρωστικές ουσίες και συντηρητικά, που 
δεν περιλαμβάνονται στις επιτρεπόμενες ουσίες και συγκεντρώσεις αυτών του 
Καν.1223/2009»
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β) Σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές για την οδοντόκρεμα, η απαίτηση 2.3.1. 
διατυπώνεται ορθά ως εξής: «Η οδοντόκρεμα πρέπει να περιέχει φθοριούχο νάτριο 
τουλάχιστον 0,22% κ.β. ή 1000ppm F και όχι περισσότερο από 0,32% κ.β. ή 1450ppm F» . 

γ) Στις τεχνικές προδιαγραφές για «Παρασκευάσματα για βρέφη και παρασκευάσματα 
δεύτερης βρεφικής ηλικίας» στην παράγραφο 4.1. η απαίτηση που αφορά τη Διατροφική 
δήλωση χολίνης, ινοσιτόλης και καρνιτίνης συμπληρώνεται ως εξής:

 «Διατροφική δήλωση, που να αναφέρει την ποσότητα χολίνης, ινοσιτόλης και καρνιτίνης 
(τουλάχιστον για τα παρασκευάσματα για βρέφη)»

δ) Η τεχνική προδιαγραφή που έχει συντάξει η Υπηρεσία μας για κονσέρβα τόνου αφορά 
τόνο σε νερό και όχι τόνο σε φυτικό έλαιο. 

ε) Σχετικά με τις ενδείξεις πάνω στην προσυσκευασία (Παράγραφος 4.1) στο τυρί φέτα 
ΠΟΠ και στο τυρί γραβιέρα ΠΟΠ, η απαίτηση: «είδος ή είδη γάλακτος (ποσοστά) από τα 
οποία παρασκευάσθηκε το τυρί» αφαιρείται στο σύνολό της από τον πίνακα τεχνικών 
προδιαγραφών.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινήσεις.

    
     Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

α/α

ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΧΑΡΗ

Εσωτερική Διανομή:
1. Γενική Δ/νση Δημοσίων Συμβάσεων
2. Δ/νση Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών-Τμήμα Β’

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
    Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οργάνωσης, 

Διοικητικής & Τεχνικής Υποστήριξης
    
 

κ.α.α. 
ΚΑΣΙΜΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ




