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ΘΕΜΑ: Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης 63377/23-02-2022, σε απάντηση 
υποβληθέντων ερωτημάτων.

 
Σύμφωνα με το άρθρο 2.1.3 της Διακήρυξης 63377/23-02-2022 του Ανοικτού Διεθνούς 
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 Βοήθειας για τις ανάγκες των Κοινωνικών 
Συμπράξεων Π.Ε. Αργολίδας, Λακωνίας και Μεσσηνίας 2021-2022 της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού προγράμματος (Ε.Π.) Επισιτιστικής και 
Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων (ΤΕΒΑ/FEAD)» με 
ΑΑ Συστήματος 156044, σας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

ΕΡΩΤΗΜΑ 1 
Σύμφωνα με την Παράγραφο 2.2.6.11 της ως άνω Διακήρυξης ζητείται: 
«2.2.6.11 Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία, ο οικονομικός φορέας πρέπει να 
καταθέσει με την προσφορά του, επί ποινή αποκλεισμού: 
1. Άδεια λειτουργίας της επιχείρησής παρασκευής/παραγωγής που θα χρησιμοποιήσει για 
την εκτέλεση της σύμβασης ο οικονομικός φορέας, η οποία περιλαμβάνει τα είδη για τα 
οποία λαμβάνει μέρος στην παρούσα. 
[…]» 
Αντιστοίχως, στο Παράρτημα ΙIΙ-Πίνακας Συμμόρφωσης Τεχνικής Προσφοράς, στο 
ζητούμενο Νο 27 ζητείται «Άδεια λειτουργίας παρασκευαστηρίου». 
Το αντικείμενο της εν λόγω σύμβασης σύμφωνα με την Παράγραφο 1.3 είναι η προμήθεια 
τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής για την διανομή τους στους δικαιούχους του 
ΤΕΒΑ των Κοινωνικών Συμπράξεων των Περιφερειακών Ενοτήτων Αργολίδας, Λακωνίας 
και Μεσσηνίας με συντονιστή (Δικαιούχο) την Περιφέρεια Πελοποννήσου και κατ΄ επέκταση 

Ελληνική  
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δεν εμπεριέχει τη διαδικασία παρασκευής/παραγωγής. 
Παρακαλώ όπως διευκρινίσετε αν εκ παραδρομής αναφέρεται μόνο η περίπτωση που ο 
οικονομικός φορέας είναι παρασκευαστής/παραγωγός και έχει παραληφθεί η περίπτωση 
που ο οικονομικός φορέας είναι έμπορος και συνεπώς οφείλει να διαθέτει νόμιμη άδεια 
λειτουργίας «Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1
Διευκρινίζεται ότι εκ παραδρομής αναφέρεται μόνο η περίπτωση που ο οικονομικός 
φορέας είναι παρασκευαστής / παραγωγός και έχει παραληφθεί η περίπτωση που ο 
οικονομικός φορέας είναι έμπορος. Η απαίτηση του άρθρου 2.2.6.11 διατυπώνεται  
επί το ορθό, ως ακολούθως: 
«Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία, ο οικονομικός φορέας πρέπει να 
καταθέσει με την προσφορά του, επί ποινή αποκλεισμού:
(α) εάν είναι έμπορος τη νόμιμη άδεια λειτουργίας «Κέντρου Αποθήκευσης και 
Διανομής» της επιχείρησης του από την αρμόδια υπηρεσία για την αποθήκευση και 
διακίνηση τροφίμων και ευπαθών προϊόντων η οποία περιλαμβάνει τα είδη για τα 
οποία λαμβάνει μέρος ο οικονομικός φορέας. 
(β) εάν είναι παρασκευαστής ή παραγωγός την άδεια λειτουργίας της επιχείρησής 
του η οποία περιλαμβάνει τα είδη για τα οποία λαμβάνει μέρος ο οικονομικός 
φορέας στην παρούσα σύμβαση.
Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να υποβληθούν μαζί με την προσφορά του από τον 
οικονομικό φορέα:
(1) Κωδικός αριθμός έγκρισης και καταχώρησης εμπόρου για την προμήθεια  
προϊόντων ζωικής προέλευσης.
(2) Άδεια λειτουργίας ψυκτικών αποθηκών για τα προϊόντα ζωικής προέλευσης.
(3) Κωδικός αριθμός έγκρισης εμπόρου για τα νωπά οπωροκηπευτικά είδη και
(4) Αριθμός εγγραφής στο Φυτοϋγειονομικό Μητρώο.
(5) Για τα νωπά κρέατα: Άδεια λειτουργίας της μονάδας επεξεργασίας κρέατος, τον 
Κωδικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες καθώς και 
την εγγραφή στο Μητρώο Εμπόρων Ζωικών Προϊόντων της μονάδας επεξεργασίας 
κρέατος που θα συμπεριλαμβάνει τα είδη τα οποία απαιτούνται από την παρούσα 
σύμβαση.
(6) Για τα τυροκομικά προϊόντα: άδεια λειτουργίας της μονάδας παραγωγής των 
τυροκομικών προϊόντων, τον Κωδικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης από τις 
Κτηνιατρικές Υπηρεσίες καθώς και την εγγραφή στο Μητρώο Εμπόρων Ζωικών 
Προϊόντων της εταιρείας η οποία περιλαμβάνει τα είδη τα οποία απαιτούνται από 
την παρούσα σύμβαση.»
Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι έμπορος για την κάλυψη της 
απαίτησης υπ. αριθμ 27 του Πίνακα Συμμόρφωσης Τεχνικής Προσφοράς απαιτείται 
αντίστοιχα η υποβολή της νόμιμης άδειας λειτουργίας «Κέντρου Αποθήκευσης και 
Διανομής» της επιχείρησης του.

ΕΡΩΤΗΜΑ 2
Α. Στο Παράρτημα ΙΙΙ-Πίνακας Συμμόρφωσης Τεχνικής Προσφοράς, στο ζητούμενο Νο 25 
ζητούνται «Βιογραφικά σημειώματα ομάδας έργου», αντιστοιχίζοντας το έγγραφο με την 
παράγραφο 2.2.6.10. 
Σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.6.10 ζητείται: 
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«2.2.6.10 Για την ικανοποίηση του σχεδιασμού, συντονισμού, της παρακολούθησης και 
εκτέλεσης των διανομών, να διαθέτει Ομάδα Έργου που θα απαρτίζεται από ικανό αριθμό 
εμπείρων στελεχών, κατάλληλων για την εξασφάλιση της επιτυχούς οργάνωσης, 
συσκευασίας διανομής και παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών. Ειδικότερα η Ομάδα 
Έργου πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον έναν Υπεύθυνο Έργου (Υ.Ε.) για την συνολική 
οργάνωση του Έργου και τη συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή, ο οποίος θα πρέπει να 
προσδιοριστεί από τον οικονομικό φορέα στο στάδιο υποβολής της προσφοράς του επί 
ποινή αποκλεισμού. 
Επίσης, ο προσφέρων οικονομικός φορέας υποβάλει στο στάδιο υποβολής της προσφοράς 
επί ποινή αποκλεισμού, κατάλογο προσωπικού κατά ειδικότητα, όπως αυτοί εκδίδονται 
ηλεκτρονικά από επίσημη αρμόδια αρχή (ΣΕΠΕ).» 
Με βάση τους όρους της διακήρυξης, σύμφωνα με τους οποίους δε γίνεται καμία αναφορά 
σε βιογραφικά σημειώματα της ομάδας έργου, προκύπτει αναντιστοιχία με το ζητούμενο 
στο Φύλλο Συμμόρφωσης. 
Παρακαλώ διευκρινίστε αν το συγκεκριμένο ζητούμενο Νο 25 έχει εισαχθεί εκ παραδρομής. 

Β. Στο Παράρτημα IΙΙ-Πίνακας Συμμόρφωσης Τεχνικής Προσφοράς, στο ζητούμενο Νο 54 
ζητείται «Υπεύθυνη δήλωση παραγωγού κατασκευαστή», αντιστοιχίζοντας το έγγραφο με 
την παράγραφο 2.2.7.4. 
Σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7.4 ζητείται: 
«2.2.7.4 Όταν οι οικονομικοί φορείς δεν θα κατασκευάσουν/ παραγάγουν οι ίδιοι το τελικό 
προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους πρέπει να καταθέσουν 
υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 του Ν.1599/1986) του νόμιμου εκπρόσωπου της επιχείρησης 
από την οποία θα προμηθευτούν τα προϊόντα ότι έχει αποδεχθεί έναντι τους την εκτέλεση 
της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον οικονομικό φορέα υπέρ 
του οποίου έγινε η αποδοχή.» 
Παρακαλώ διευκρινίστε αν το συγκεκριμένο ζητούμενο Νο 54 έχει εισαχθεί εκ παραδρομής 
αντί του ορθού όπως ζητείται στο άρθρο 2.2.7.4 της διακήρυξης, ήτοι «Υπεύθυνη δήλωση 
προμηθευτή».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2
Α. Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το περιεχόμενο του άρθρου 2.2.6.10 για την 
κάλυψη της απαίτησης υπ. αριθμ. 25 του Πίνακα Συμμόρφωσης Τεχνικής 
Προσφοράς απαιτείται η υποβολή Δήλωσης Ορισμού Υπεύθυνου Έργου. 
Β. Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το περιεχόμενο του άρθρου 2.2.7.4 για την κάλυψη 
της απαίτησης υπ. αριθμ 54 του Πίνακα Συμμόρφωσης Τεχνικής Προσφοράς 
απαιτείται η υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης Προμηθευτή. 

ΕΡΩΤΗΜΑ 3
Σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.5 ζητείται:
«Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να καλύπτουν τα ακόλουθα : Α. Να 
διαθέτουν κατά τα τελευταία τρία (3) έτη μέσο γενικό κύκλο εργασιών ίσο ή μεγαλύτερο του 
100% του προϋπολογισμού της παρούσης (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).[…] Β. Να 
διαθέτουν κατά τα τελευταία τρία (3) έτη, ελάχιστο μέσο «ειδικό» κύκλο εργασιών, ίσο ή 
μεγαλύτερο του 50% του προϋπολογισμού της παρούσης (μη συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ)….»
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Παρακαλώ όπως επιβεβαιώσετε ότι ως τελευταία τρία (3) έτη εννοείτε τα έτη 2019-2020-
2021.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3
Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 2.2.5 της διακήρυξης, ζητούμενα έτη είναι τα 
τελευταία τρία (3) έτη προ της δημοσίευσης της διακήρυξης, ήτοι 2019, 2020 και 2021.

                                                                                                      Ο ΑΝ.  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΓΚΑΝΑΣ
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