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Θέμα: «Παροχή Διευκρινίσεων επί της  Διακήρυξης με ΑΑ ΕΣΗΔΗΣ  109033 σε απάντηση 
υποβληθέντων ερωτημάτων» 
 

Σύμφωνα με το άρθρο 2.1.4 της Διακήρυξης του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με κριτήριο 

ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για 

την επιλογή αναδόχου για το Έργο: «Προμήθεια Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής για τις 

ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το 

Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων (ΤΕΒΑ/FEAD) των Κοινωνικών Συμπράξεων των Π.Ε. 

Αργολίδας, Λακωνίας και Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου» με Α/Α συστήματος 

109033,  σε συνέχεια σχετικών ερωτημάτων που μας υποβλήθηκαν, σας διευκρινίζουμε τα 

ακόλουθα: 

1. Απαιτήσεις είδους Αλκοολούχα Λοσιόν. Σχετικά με την απαίτηση υποβολής πιστοποιητικού 

διασφάλισης ποιότητας ή ισοδύναμο αυτού διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα 

Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) ή άλλο αντίστοιχο φορέα των κατασκευαστών και μόνο για τα Είδη 

Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το Άρθρο 82 του Ν. 4412/2016 

Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης (άρθρο 62 της 

Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) , όπως ισχύει:  

“1. Οι αναθέτουσες αρχές, εάν απαιτούν την προσκόμιση πιστοποιητικών εκδιδόμενων από 

ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με 

ορισμένα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας 

για άτομα με ειδικές ανάγκες, παραπέμπουν σε συστήματα διασφάλισης ποιότητας τα 
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οποία βασίζονται στη σχετική σειρά ευρωπαϊκών προτύπων και έχουν πιστοποιηθεί από 

διαπιστευμένους οργανισμούς. Οι αναθέτουσες αρχές αναγνωρίζουν ισοδύναμα 

πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη - μέλη. Επίσης, κάνουν δεκτά 

άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο 

ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω 

πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται 

ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα 

μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.” 

2. Στην Τεχνική περιγραφή δυναμικότητας για την κάλυψη της απαίτησης, που ζητείται να 

υποβληθεί από τον οικονομικό φορέα στο πλαίσιο τεκμηρίωσης της απαίτησης του άρθρου 

2.2.6.5, ο οικονομικός φορέας απαιτείται να προσδιορίσει τις συνολικές απαιτήσεις 

αποθήκευσης των υπό προμήθεια ειδών (ξηρού και ψυχόμενου φορτίου) της Διακήρυξης 

σύμφωνα με το Παράρτημα Ι αυτής και να τεκμηριώσει την κάλυψη της απαίτησης 

αποθήκευσης τουλάχιστον του 25% των συνολικών ποσοτήτων των ειδών της παρούσας.  

3. Σύμφωνα με το άρθρο 2.2.6.9 ,  «Ο προσφέρων οικονομικός φορέας είναι υποχρεωμένος 

να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για τη σωστή μεταφορά και παράδοση των ειδών στον 

υποδεικνυόμενο από την αναθέτουσα αρχή τόπο παράδοσης. Ο οικονομικός φορέας 

πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον έξι (6) φορτηγά για την μεταφορά και παράδοση των 

τροφίμων και τουλάχιστον δύο (2) φορτηγά για τη μεταφορά των προϊόντων βασικής υλικής 

συνδρομής.». Οι άδειες κυκλοφορίας των οχημάτων απαιτείται να πληρούν τις απαιτήσεις 

της ισχύουσας νομοθεσίας, για τα είδη που μεταφέρουν. Για την τεκμηρίωση των 

απαιτήσεων του άρθρου 2.2.6.9 της Διακήρυξης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 

υποβάλλουν τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο άρθρο 2.2.9. 

4. Στον πίνακα που απαιτείται να υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.2.9 για 

την τεκμηρίωση της απαίτησης 2.2.6.4 αναφέρονται οι αποθηκευτικοί χώροι που διαθέτουν 

οι οικονομικοί φορείς ανά Κοινωνική Σύμπραξη και Πράξη, ήτοι 3 Κοινωνικές Συμπράξεις 

και 6 Πράξεις. Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν μια ή περισσότερες 

εγκαταστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 2.2.6.4, για τις οποίες θα προσδιορίσουν τη διάθεση 

τους ανά Κοινωνική Σύμπραξη και Πράξη. Οι δαπάνες για τη μεταφορά και προσωρινή 

αποθήκευση των ποσοτήτων των ειδών της σύμβασης που δεν διανεμήθηκαν κατά την επί 
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τόπου διανομή και την εκ νέου μεταφορά τους στους χώρους της διανομής των Κοινωνικών 

Συμπράξεων για κάθε Π.Ε. για την εκ νέου διανομή τους στους ωφελούμενους. 

5. Ο Πίνακας περιγραφής των στοιχείων του ΚΑΔ υποβάλλεται σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.6.5 

και 2.2.9 της παρούσας Διακήρυξης και συμπληρώνεται σύμφωνα με τα πεδία (α/α, ΚΑΔ, 

Διεύθυνση, Αδειοδοτήσεις, Κωδικός F) στη γραμμή με α/α 1, καθώς αφορά μια ενιαία 

εγκατάσταση για κάθε οικονομικό φορέα. Επιβεβαιώνεται ότι η ελάχιστη απαίτηση της 

παραγράφου 2.2.6.5 είναι η ύπαρξη ενός ΚΑΔ στη χωρική έκταση της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου. 

6. Απαιτήσεις είδους Τυρί Γραβιέρα ΠΟΠ. Η συσκευασία σύμφωνα με τις προδιαγραφές της 

Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (Γενική Διεύθυνση Δημοσίων 

Συμβάσεων – Διεύθυνση έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών- Τμήμα Ελέγχου 

Τεχνικών Προδιαγραφών) που έχουν ενσωματωθεί στη Μελέτη και την Διακήρυξη είναι 

250-400 γραμμάρια. Στη συσκευασία του προϊόντος, στα στοιχεία ελέγχου, αναφέρονται τα 

γράμματα ΓΡ αντί των γραμμάτων ΦΕ, που αναφέρονται εκ παραδρομής. 

7. Απαιτήσεις είδους Καρότα. Το προϊόν θα διανεμηθεί στους ωφελούμενους του έργου σε 

συσκευασίες των 500gr. Η μονάδα μέτρησης της ζητούμενης ποσότητας αποτυπώνεται σε 

kg καθώς και η προϋπολογισθείσα τιμή. Για την προμήθεια του είδους ισχύουν κατά τα 

λοιπά οι προδιαγραφές της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή 

(Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων – Διεύθυνση έρευνας Αγοράς και Τεχνικών 

Προδιαγραφών- Τμήμα Ελέγχου Τεχνικών Προδιαγραφών) που έχουν ενσωματωθεί στη 

Μελέτη και την Διακήρυξη. 

8. Απαιτήσεις είδους Κρεμμύδια. Το προϊόν θα διανεμηθεί στους ωφελούμενους του έργου 

σε συσκευασίες των 1000gr. Η μονάδα μέτρησης της ζητούμενης ποσότητας αποτυπώνεται 

σε kg καθώς και η προϋπολογισθείσα τιμή. Για την προμήθεια του είδους ισχύουν κατά τα 

λοιπά οι προδιαγραφές της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή 

(Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων – Διεύθυνση έρευνας Αγοράς και Τεχνικών 

Προδιαγραφών- Τμήμα Ελέγχου Τεχνικών Προδιαγραφών) που έχουν ενσωματωθεί στη 

Μελέτη και την Διακήρυξη. 

9. Απαιτήσεις είδους Λεμόνια. Το προϊόν θα διανεμηθεί στους ωφελούμενους του έργου σε 

συσκευασίες των 1000gr. Η μονάδα μέτρησης της ζητούμενης ποσότητας αποτυπώνεται σε 

kg καθώς και η προϋπολογισθείσα τιμή. Για την προμήθεια του είδους ισχύουν κατά τα 
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λοιπά οι προδιαγραφές της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή 

(Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων – Διεύθυνση έρευνας Αγοράς και Τεχνικών 

Προδιαγραφών- Τμήμα Ελέγχου Τεχνικών Προδιαγραφών) που έχουν ενσωματωθεί στη 

Μελέτη και την Διακήρυξη. 

10. Απαιτήσεις είδους Πατάτες. Το προϊόν θα διανεμηθεί στους ωφελούμενους του έργου σε 

συσκευασίες των 1000gr. Η μονάδα μέτρησης της ζητούμενης ποσότητας αποτυπώνεται σε 

kg καθώς και η προϋπολογισθείσα τιμή. Για την προμήθεια του είδους ισχύουν κατά τα 

λοιπά οι προδιαγραφές της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή 

(Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων – Διεύθυνση έρευνας Αγοράς και Τεχνικών 

Προδιαγραφών- Τμήμα Ελέγχου Τεχνικών Προδιαγραφών) που έχουν ενσωματωθεί στη 

Μελέτη και την Διακήρυξη. 

11. Απαιτήσεις είδους Μέλι. Το προϊόν σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Γενικής Γραμματείας 

Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων – 

Διεύθυνση έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών- Τμήμα Ελέγχου Τεχνικών 

Προδιαγραφών) που έχουν ενσωματωθεί στη Μελέτη και την Διακήρυξη. Το μέλι θα πρέπει 

να είναι συσκευασμένο σε γυάλινα βάζα ή λευκοσιδηρά δοχεία, σφραγισμένα με 

κατάλληλο καπάκι (προσυσκευασία), καθαρού βάρους περιεχομένου 500gr ± 10%. 

12. Απαιτήσεις είδους Υγρό απορρυπαντικό πιάτων. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Γενικής 

Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (Γενική Διεύθυνση Δημοσίων 

Συμβάσεων – Διεύθυνση έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών- Τμήμα Ελέγχου 

Τεχνικών Προδιαγραφών) που έχουν ενσωματωθεί στη Μελέτη και την Διακήρυξη, το 

προϊόν θα διατίθεται σε συσκευασίες περιεχομένου τουλάχιστον 400ml. Η απαίτηση 

προμήθειας της Διακήρυξης αφορά 17819 τεμάχια 1lt προς διανομή στους ωφελούμενους 

του έργου. 

13. Απαιτήσεις είδους Χλωρίνη. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Γενικής Γραμματείας 

Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων – 

Διεύθυνση έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών- Τμήμα Ελέγχου Τεχνικών 

Προδιαγραφών) που έχουν ενσωματωθεί στη Μελέτη και την Διακήρυξη, το προϊόν θα 
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διατίθεται σε συσκευασίες περιεχομένου τουλάχιστον 750ml. Η απαίτηση προμήθειας της 

Διακήρυξης αφορά 43108 τεμάχια 1lt προς διανομή στους ωφελούμενους του έργου. 

14. Απαιτήσεις είδους Γάλα εβαπορέ. Το προϊόν σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Γενικής 

Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (Γενική Διεύθυνση Δημοσίων 

Συμβάσεων – Διεύθυνση έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών- Τμήμα Ελέγχου 

Τεχνικών Προδιαγραφών) που έχουν ενσωματωθεί στη Μελέτη και την Διακήρυξη θα 

πρέπει να είναι συσκευασμένο σε λευκοσιδηρά δοχεία (προσυσκευασία) με σύστημα 

εύκολου ανοίγματος. Η εξωτερική και εσωτερική επιφάνεια των λευκοσιδηρών δοχείων, 

καθώς και οι πλάγιες ραφές τους θα φέρουν οργανικό επίχρισμα. Το καθαρό βάρος του 

προϊόντος που περιέχεται στην προσυσκευασία θα είναι 400ml ή gr. 

15. Σχετικά με την αναφορά του άρθρου 2.2.9.2, απαίτηση 2.2.6.11  σημείο 8, διευκρινίζεται 

ότι η παρούσα Διακήρυξη δεν περιλαμβάνει προμήθεια νωπών πουλερικών.  

16. Απαιτήσεις είδους Σκόνη για πλύσιμο ρούχων στο πλυντήριο. Σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (Γενική 

Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων – Διεύθυνση έρευνας Αγοράς και Τεχνικών 

Προδιαγραφών- Τμήμα Ελέγχου Τεχνικών Προδιαγραφών) που έχουν ενσωματωθεί στη 

Μελέτη και την Διακήρυξη, το προϊόν θα διατίθεται σε συσκευασίες περιεχομένου 

τουλάχιστον 55 μεζούρες πλύσης. Η απαίτηση προμήθειας της Διακήρυξης αφορά 25092 

τεμάχια (Συσκευασία 1500 γραμμαρίων±10%) προς διανομή στους ωφελούμενους του 

έργου. 

17. Απαιτήσεις είδους Κονσέρβα τόνου σε νερό. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Γενικής 

Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (Γενική Διεύθυνση Δημοσίων 

Συμβάσεων – Διεύθυνση έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών- Τμήμα Ελέγχου 

Τεχνικών Προδιαγραφών) που έχουν ενσωματωθεί στη Μελέτη και την Διακήρυξη, ο τόνος 

θα πρέπει να είναι συσκευασμένος σε λευκοσιδηρά δοχεία (προσυσκευασία) με καθαρό 
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βάρος περιεχομένου τουλάχιστον 160 γραμμαρίων. Το στραγγισμένο βάρος πρέπει να είναι 

μεγαλύτερο από 70% του καθαρού βάρους. 

18. Επιπλέον διευκρινίζεται ότι ο αριθμός φυσικών προσώπων, ωφελούμενων -αρχηγών 

οικογενειών, της μικρότερης σε πλήθος ωφελούμενων εκ των 6 Πράξεων που αφορά η 

Διακήρυξη, κατά το μήνα δημοσίευσης της, ήταν 1597. 

19. Επισημαίνεται ότι οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να αριθμήσουν τα επιμέρους αρχεία 

του φακέλου Δικαιολογητικά -  Τεχνική Προσφορά σύμφωνα με την αρίθμηση των 

απαιτήσεων της Διακήρυξης, όπως αποτυπώνονται στο Υπόδειγμα του Πίνακα 

Συμμόρφωσης που περιλαμβάνεται στην Διακήρυξη όπως έχει αναρτηθεί στο ΕΣΗΔΗΣ. 

 
20. Σχετικά με την υποβολή της Τεχνικής Προσφοράς και τις απαιτήσεις του άρθρου 2.4.3 

Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά», διευκρινίζεται 

ότι:  

• Η τεχνική προσφορά συντάσσεται με βάση το Παράρτημα Θ. 

• Ο Πίνακας Συμμόρφωσης (Παράρτημα Η) απαιτείται να κατατεθεί κατά την 

υποβολή της προσφοράς. 

• Η Υπεύθυνη Δήλωση του Παραρτήματος ΣΤ απαιτείται να κατατεθεί κατά την 

υποβολή της προσφοράς. 

• Τα δικαιολογητικά που ορίζονται ως αποδεικτικά μέσα (παρ. 2.2.9.2 Β.3 και 

Β.4 και Β.5) σχετικά με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, 

τεχνική και επαγγελματική ικανότητα και πιστοποιητικά ποιότητας 

απαιτείται να κατατεθούν κατά την υποβολή της προσφοράς. 

 

21. Σχετικά με την απαίτηση του άρθρου 2.2.6.1 για “την παράδοση ποσοτήτων τουλάχιστον 

ίσων ή μεγαλύτερων από το 50% των αναφερόμενων στην παρούσα διακήρυξη: … γ) νωπών 

φρούτων σε τυποποιημένες συσκευασίες λιανικής κατανάλωσης”,  διευκρινίζεται ότι η για 

την κάλυψη της απαίτησης θα ληφθούν υπόψη, οι ποσότητες των ειδών οπωροπωλείου 

που περιλαμβάνει η Διακήρυξη. Οι οικονομικοί φορείς δύνανται να υποβάλλουν για την 
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κάλυψη της απαίτησης, συμβάσεις που έχουν εκτελέσει και περιλαμβάνουν νωπά φρούτα 

και λαχανικά που εμπίπτουν στην κατηγορία των ειδών οπωροπωλείου. 

22. Σχετικά με την απαίτηση προσκόμισης πιστοποιητικού ISO 22000:2005 σε περίπτωση που 

ο προμηθευτής κάποιου είδους δεν είναι ο ίδιος με τον παραγωγό/συσκευαστή του είδους 

, επισημαίνεται σύμφωνα με τη Διακήρυξη ότι  

• 2.2.7.2 Ειδικά σε ό,τι αφορά στη διαχείριση της ασφάλειας των τροφίμων, ο 

προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συσκευάζει (πρώτη συσκευασία) 

ο ίδιος τα προσφερόμενα είδη και για όσα εξ αυτών ο ίδιος συσκευάζει, 

οφείλει να καταθέσει: Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας 

Τροφίμων (ΣΔΑΤ) κατά το πρότυπο ISO 22000:2005 ή ισοδύναμο ή νεότερο 

αυτού όπως κάθε φορά ισχύει, για τις εγκαταστάσεις λειτουργίας του, όπου 

εκτελεί την πρώτη συσκευασία, με το οποίο να πιστοποιείται ότι η 

συσκευασία, η αποθήκευση και η διακίνηση των τροφίμων 

πραγματοποιείται με υγιεινό τρόπο και ότι εφαρμόζει, διατηρεί και 

αναθεωρεί διαδικασίες HACCP, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 

487/4-10-2000, όπως αυτή ισχύει 

• 2.2.7.3. Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δε συσκευάζει ο ίδιος το 

υπό προμήθεια είδος, προσκομίζεται το Πιστοποιητικό ISO 22000:2005 ή 

ισοδύναμο ή νεότερο αυτού για τη διαχείριση της ασφάλειας των τροφίμων, 

διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) ή άλλο 

αντίστοιχο φορέα, από την επιχείρηση από την οποία προμηθεύεται τα 

διακινούμενα είδη, με το οποίο να πιστοποιείται ότι η συσκευασία των 

τροφίμων πραγματοποιείται με υγιεινό τρόπο και ότι εφαρμόζει, διατηρεί 

και αναθεωρεί διαδικασίες HACCP, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 

487/4-10-2000, όπως αυτή ισχύει.  

• 2.2.7.4 Σε κάθε περίπτωση ο Οικονομικός Φορέας θα πρέπει να διαθέτει 

πιστοποιητικό κατά το πρότυπο ISO 22000:2005 ή ισοδύναμο ή νεότερο 

όπως εκάστοτε ισχύει, με πεδίο εφαρμογής την ανασυσκευασία (δηλαδή 

αυτή που θα λάβει χώρα προς πακετοποίηση των προς διανομή δεμάτων στο 

πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης), αποθήκευση, διακίνηση, διανομή με 

αντικείμενο τρόφιμα ξηρής αποθήκευσης, αποθήκευσης σε ψύξη και 

προϊόντα κατεψυγμένα. 

23. Σχετικά με την απαίτηση του άρθρου 2.2.7.4 διευκρινίζεται ότι η απαίτηση υποβολής  

πιστοποιητικού κατά το πρότυπο ISO 22000:2005 ή ισοδύναμο ή νεότερο όπως εκάστοτε 

ισχύει, με πεδίο εφαρμογής την ανασυσκευασία (δηλαδή αυτή που θα λάβει χώρα προς 

πακετοποίηση των προς διανομή δεμάτων στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης), 

αποθήκευση, διακίνηση, διανομή με αντικείμενο τρόφιμα ξηρής αποθήκευσης, 
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αποθήκευσης σε ψύξη και προϊόντα κατεψυγμένα, εκ παραδρομής περιλαμβάνει τα 

κατεψυγμένα προϊόντα, καθώς αυτά δεν αποτελούν αντικείμενο προμήθειας της 

Διακήρυξης. 

 

 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

 

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΓΚΑΝΑΣ 
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