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Προς: Ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς 

 

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό που αφορά «προμήθεια 

τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής και του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ Δήμου 

Λαυρεωτικής»  

(Αρ. Διακ. 333/2021, Α/Α Συστήματος: 122023) 

Σχετ.: Το από 07.05.2021 αίτημα συμμετέχοντος Οικονομικού Φορέα 

 

Σχετικά με το διαγωνισμό του θέματος παρέχουμε τις κατωτέρω διευκρινίσεις: 

1. Τεχνικές Προδιαγραφές 

 Για το είδος ‘’ελαιόλαδο’’ (α/α:6) των ομάδων Ζ1 ‘’είδη παντοπωλείου’’ και Ζ2 ‘’είδη 

παντοπωλείου’’, η συσκευασία είναι μεταλλικό δοχείο των 4 λίτρων. 

 Για το είδος ‘’τραχανάς γλυκός’’ (α/α:55) των ομάδων Ζ1 ‘’είδη παντοπωλείου’’ και Ζ2 ‘’είδη 

παντοπωλείου’’, η συσκευασία είναι 500 γρ. 

 Για το είδος ‘’ελαιόλαδο παρθένο’’ (α/α:1) της ομάδας Ζ3 ‘’είδη παντοπωλείου’’, η συσκευασία 

είναι ενός (1) λίτρου. 

 Για το είδος ‘’ηλιέλαιο’’ (α/α:8) των ομάδων Ζ1 ‘’είδη παντοπωλείου’’ και Ζ2 ‘’είδη 

παντοπωλείου’’, (α/α:2) της ομάδας Ζ3 ‘’είδη παντοπωλείου’’, η συσκευασία είναι ενός (1) λίτρου. 

 

2. Απαντήσεις επί των τεθέντων ερωτημάτων 

Ερώτημα 

Στην παράγραφο 2.2.6 της διακήρυξης, αναφέρεται ότι: 

οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: 

α) κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων οικονομικών ετών (2018, 2019, 2020), να έχουν εκτελέσει 

συμβάσεις συναφούς αντικειμένου με της παρούσας, συνολικής καθαρής αξίας ίσης με το 50%, της 

ομάδας ή των ομάδων για τις οποίες συμμετέχουν. 

Παρακαλώ όπως διευκρινίσετε αν το παραπάνω αφορά την κάθε ομάδα ξεχωριστά, π.χ. 50% επί του 

ιχθυοπωλείου, 50% επί του παντοπωλείου κ.ο.κ. ή αφορά το σύνολο των ομάδων στις οποίες 



συμμετάσχει ένας οικονομικός φορέας. Επίσης, πρέπει να προσκομισθεί και κατάλογος κυριότερων 

συμβάσεων; 

Απάντηση  

Η απαίτηση αφορά το σύνολο των ομάδων για τις οποίες συμμετέχει ο Οικονομικός Φορέας.  

Στο άρθρο 2.2.9.2 ‘’αποδεικτικά μέσα’’ της διακήρυξης του διαγωνισμού αναφέρεται:  

«Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

α) Κατάλογο παραδόσεων, σε Υπηρεσίες του Δημοσίου (ημεδαπής ή αλλοδαπής), αλλά και σε ιδιώτες που 

πραγματοποιήθηκαν την τελευταία τριετία (2018, 2019, 2020) ιδίων με το αντικείμενο της σύμβασης. Στον 

κατάλογο αυτό θα αναφέρονται οι ποσότητες της κάθε παράδοσης, η αντίστοιχη προσφερθείσα τιμή και η 

ημερομηνία παράδοσης. Η παράδοση ομοειδών ειδών αποδεικνύεται με την κατάθεση: 

εάν ο αποδέκτης είναι Δημόσια Αρχή, με αντίγραφα συμβάσεων και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης των 

αντίστοιχων συμβάσεων 

εάν  ο αποδέκτης είναι Ιδιωτικός Φορέας, είτε με αντίγραφα από επίσημα παραστατικά πώλησης (Δελτίο 

Αποστολής - Τιμολόγιο) είτε με βεβαίωση του αγοραστή.» 

 

Το ανωτέρω κριτήριο επιλογής συμπληρώνεται στο Μέρος IV «Κριτήρια  επιλογής», Τμήμα  Γ «Τεχνική  και  

επαγγελματική  ικανότητα», πεδίο  1β του ΤΕΥΔ και προβλέπεται ως αποδεικτικό στοιχείο της τεχνικής 

ικανότητας του συμμετέχοντος Οικονομικού Φορέα στο Μέρος II του Παραρτήματος XII του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. 

  

Σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2 της διακήρυξης εντός του φακέλου της τεχνικής προσφοράς κατατίθενται 

αντίγραφα συμβάσεων των κυριότερων παραδόσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη 

τριετία (όχι αποκλειστικά σε χωριστά έτη), συνοδευόμενα από βεβαίωση καλής εκτέλεσης (εάν ο 

αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή) και βεβαίωση του αγοραστή ή, εάν τούτο δεν είναι δυνατόν, με απλή 

δήλωση του οικονομικού φορέα (εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας). 

 

Ερώτημα  

Στην παράγραφο 2.2.7 της διακήρυξης, αναφέρεται ότι δεν υπάρχουν απαιτήσεις όσον αφορά στα 

πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης. Ομοίως, αναγράφεται και στο Άρθρο 7 

της Συγγραφής Υποχρεώσεων της μελέτης. Εν αντιθέσει, στο Άρθρο 8 της Συγγραφής Υποχρεώσεων της 

μελέτης αναφέρεται ότι: 

Ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς κάθε συμμετέχοντος στην παρούσα Οικονομικού Φορέα θα 

περιλαμβάνει τα κάτωθι: 

2) Πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος HACCP για τους χώρους παραγωγής, 

επεξεργασίας και εμπορίας των χορηγούμενων ειδών (αποθήκευσης και διακίνησης) από διαπιστευμένο 

φορέα πιστοποίησης ή άλλο ισοδύναμο. Στην περίπτωση που ο προμηθευτής δεν παράγει και δεν 

αποθηκεύει ο ίδιος στην επιχείρηση του προς διακίνηση τα ζητούμενα είδη, τότε θα πρέπει να διαθέτει 



σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων, ο παραγωγός ή η επιχείρηση από την οποία θα 

προμηθεύεται τα διακινούμενα είδη. 

Παρακαλώ όπως διευκρινίσετε αν τελικά πρέπει να περιληφθούν στην προσφορά τα ανωτέρω 

πιστοποιητικά που αφορούν τους παραγωγούς/προμηθευτές. 

 

Απάντηση 

Το ανωτέρω πιστοποιητικό κατατίθεται εντός του φακέλου της Τεχνικής Προσφοράς σύμφωνα με το 

άρθρο 2.4.3.2 της διακήρυξης του διαγωνισμού. 

Αφορά δε το συμμετέχοντα Οικονομικό Φορέα και σε περίπτωση που δεν παράγει και δεν αποθηκεύει ο 

ίδιος στην επιχείρηση του προς διακίνηση τα ζητούμενα είδη, τότε θα πρέπει να διαθέτει σύστημα 

διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων, από τον παραγωγό ή και την επιχείρηση από την οποία θα 

προμηθεύεται τα διακινούμενα είδη. 

Στην παρούσα διαδικασία δεν απαιτούνται πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την έννοια του άρθρου 82 του Ν.4412/2016 «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 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». 

Σύμφωνα με την κατευθυντήρια οδηγία 23 της ΕΑΑΔΗΣΥ τα εν λόγω πρότυπα αφορούν τους ίδιους τους 

Οικονομικούς Φορείς (επιχειρήσεις ατομικές ή νομικά πρόσωπα) και όχι τα προς προμήθεια προϊόντα. 

Επίσης, σύμφωνα με την κατευθυντήρια οδηγία 13 της ΕΑΑΔΗΣΥ « … οι τεχνικές ικανότητες των 

οικονομικών φορέων κατά την Οδηγία αποδεικνύονται με έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους 

τρόπους, ανάλογα με τη φύση, την ποσότητα ή τη σπουδαιότητα και τη χρήση των έργων, των 

προμηθειών, ή των υπηρεσιών:….. 

ι) όσον αφορά τα προϊόντα που παρέχονται: i) δείγματα, περιγραφή ή/και φωτογραφίες, η αυθεντικότητα 

των οποίων πρέπει να μπορεί να βεβαιώνεται κατόπιν αιτήσεως της αναθέτουσας αρχής, ii) πιστοποιητικά 

εκδιδόμενα από επίσημα ινστιτούτα ή επίσημες υπηρεσίες ελέγχου της ποιότητας, αναγνωρισμένων  

ικανοτήτων,  με  τα  οποία  βεβαιώνεται  η  καταλληλότητα  των προϊόντων επαληθευόμενη με 

παραπομπές σε ορισμένες προδιαγραφές ή πρότυπα…» 

Το πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος HACCP προβλέπεται από την 

αριθμ.487/04.10.2020 ΚΥΑ και αφορά την υγιεινή των τροφίμων. 



 

Ερώτημα  

Στην παράγραφο 2.4.5 της διακήρυξης, αναφέρεται ότι: «Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και 

δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την επόμενη της 

διενέργειας του διαγωνισμού». 

Παρακαλώ όπως διευκρινίσετε αν η ημερομηνία διενέργειας ταυτίζεται με την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών. Αν όχι, ως ημερομηνία διενέργειας εννοείται η ημερομηνία αποσφράγισης των 

προσφορών; 

 

Απάντηση  

Η ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού ταυτίζεται με την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών, όπως ορίζεται στο άρθρο 1.5 της διακήρυξης του διαγωνισμού, ήτοι 14 Μαΐου 2021, ημέρα 

Παρασκευή. 

 

Ερώτημα  

Στην παράγραφο 6.1.1 των Ειδικών Όρων Εκτέλεσης της διακήρυξης, όπως και στο Άρθρο 11 της 

Συγγραφής Υποχρεώσεων της μελέτης αναφέρεται ότι: 

Ο ανάδοχος/ανάδοχοι υποχρεούνται να παραδίδει/παραδίδουν τα προμηθευόμενα είδη στα χρονικά όρια 

και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Η παράδοση θα γίνεται στα κατωτέρω σημεία: 

Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Λαυρίου: Στράβωνος & Ανωνύμου, Λαύριο 

Βρεφονηπιακός Σταθμός Κερατέας: Π. Παναγιώτου & Κ. Βάρναλη, Κερατέα 

Κοινωνικό Παντοπωλείο: Δημοτικό Κατάστημα Κερατέας, Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου 37, Κερατέα 

Κοινωνικό Παντοπωλείο Λαυρίου: οδός Αγίας Παρασκευής, στο Γεφυράκι, πλησίον Αστυνομικού Τμήματος 

Λαυρίου 

Η ποσότητα των ειδών, η οποία θα ορίζεται από το ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» ως η εβδομαδιαία αναγκαία 

ποσότητα για την κάλυψη των αναγκών των Βρεφονηπιακών Σταθμών, θα παραδίδεται από τον 

προμηθευτή υποχρεωτικά καθημερινά μία φορά την εβδομάδα, σε ημέρα που θα καθορίζεται από το 

Νομικό Πρόσωπο και από ώρα 7:00 έως 8:00 π.μ. 

Το φρέσκο γάλα θα παραδίδεται καθημερινά ή τουλάχιστον τρεις (3) φορές την εβδομάδα έπειτα από 

συμφωνία ανάλογα με τις δυνατότητες του προμηθευτή. 

Το ψωμί θα παραδίδεται καθημερινά. 

Η ποσότητα των ειδών, η οποία ορίζεται από το Δήμο, ως η μηνιαία αναγκαία ποσότητα για την κάλυψη 

των αναγκών του Κοινωνικού Παντοπωλείου, θα παραδίδεται από τον προμηθευτή υποχρεωτικά μία (1) 

φορά το μήνα, σε ημέρα που θα καθορίζεται από το Γραφείο Δημάρχου και από ώρα 08:00 έως 10:00 π.μ. 

Στο Άρθρο 1 της Συγγραφής υποχρεώσεων της μελέτης αναγράφεται ότι: Η παράδοση των ειδών θα είναι 

τμηματική, σύμφωνα με τις ανάγκες του Νομικού Προσώπου και του Δήμου, χωρίς η Αναθέτουσα Αρχή να 

υποχρεούται να προμηθευτεί όλα τα είδη ή όλες τις ποσότητες των ειδών που περιγράφονται στον 

ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας. 



Στις Τεχνικές Προδιαγραφές Τροφίμων της μελέτης αναφέρεται ότι: 6. Η παράδοση των προς προμήθεια 

ειδών θα γίνεται τμηματικά και κατόπιν παραγγελίας. Mε την κοινοποίηση της παραγγελίας η παράδοση 

των ειδών θα πραγματοποιείται εντός δύο (2) ημερών, υπό την επίβλεψη των αρμοδίων υπαλλήλων που 

θα ορίσει η Υπηρεσία. 

Παρακαλώ όπως διευκρινίσετε τον χρόνο παράδοσης των προϊόντων. 

 

Απάντηση 

Η παράδοση ανά ομάδα τροφίμων και ανά δομή θα γίνεται όπως αναφέρεται στο άρθρο 6.1 της 

διακήρυξης του διαγωνισμού. Ο χρονικός προσδιορισμός εντός δύο (2) ημερών δηλώνει το διάστημα στο 

οποίο ο Ανάδοχος οφείλει να παραδίδει τα είδη που του παραγγέλνει ο αρμόδιος υπάλληλος κάθε δομής. 

Από το ανωτέρω χρονικό διάστημα εξαιρούνται οι παραδόσεις  των ειδών: ψωμί και φρέσκο γάλα. 

 

Ερώτημα  

Στον προϋπολογισμό και στα έντυπα οικονομικής προσφοράς όσον αφορά το είδος με Α/Α 8 Ηλιέλαιο  

αναφέρεται ως συσκευασία του 1 λίτρου. Εν αντιθέσεις με τις τεχνικές προδιαγραφές όπου η συσκευασία 

του συγκεκριμένου είδους αναφέρεται ως 5 λίτρων. 

Παρακαλώ όπως διευκρινίσετε το επιθυμητό βάρος για το συγκεκριμένο είδος. 

Απάντηση δίνεται στο 1 (τεχνικές προδιαγραφές). 

 

 

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση ή πληροφορία. 

 

 

 

Δημήτρης Λουκάς 

 

 

Δήμαρχος Λαυρεωτικής 
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