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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ  

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Κομοτηνή , 24-01-2022  

Αριθ. Πρωτ: 1984 

Ταχ. Δ/νση  : Πλατεία Γ. Βιζυηνού 1,  

Ταχ. Κώδικας  : 69133, Κομοτηνή 

Πληροφορίες : Ιωάννης Γκουρτσιλίδης 

Τηλέφωνο : 25313 52426-448-498 

Ε-mail  : g.gkourtsilidis@komotini.gr 

   

ΠΡΟΣ: 

Ενδιαφερόμενους Υποψήφιους 

Αναδόχους 

 

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης No 3. 

 

 Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις 

διατάξεις του Ν. 4782/2021 (Α΄ 36). 

2. Την με ΑΔΑΜ: 22PROC009887504 2022-01-03 διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνή 

διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της δημόσιας σύμβασης για την Προμήθεια Τροφίμων και 

ειδών Βασικής υλικής συνδρομής στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης ««ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019»- ΚΣ ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ» 

(MIS 5029596) του Ε.Π. Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής 

Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD), συνολικής εκτιμώμενης αξίας: 2.539.168,54 € χωρίς το 

Φ.Π.Α. 24%. 

3. Την με ΑΔΑΜ: 22PROC00887465 2022-01-03 προκήρυξη του διαγωνισμού δημοσιευμένη 

στην εφημερίδα της Ε.Ε. 2022-01-03. 

4. Την αριθ. 145/2021 τεχνική μελέτη της αρμόδιας υπηρεσίας. 

5. Τα υποβαλλόμενα ερωτήματα μέσω του συστήματος του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. από υποψήφιους 

οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων. 

6. Το γεγονός πως η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 03η Φεβρουαρίου 

2022 και ώρα 13:00 και δεν έχουν υποβληθεί προσφορές μέχρι και την παρούσα χρονική στιγμή.  

7. Το αριθ. πρωτ. 1816/21-02-2022 έγγραφό μας. 

8. Το ερώτημα σχετικά με τον κωδικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης Α που αναγράφεται στην 

Υ.Δ. για τα νωπά κοτόπουλα. 

 

Ερώτημα  

Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του είδους «κοτόπουλο νωπό – ολόκληρο» ζητείται:  
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«2.1.5. Το προϊόν θα πρέπει να προέρχεται από τεμαχιστήριο που έχει κωδικό αριθμό 

κτηνιατρικής έγκρισης Α από την αρμόδια Υπηρεσία.»  

και  

«7.1. Κάθε υποψήφιος προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει μαζί με την τεχνική προσφορά μία 

υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνει τα παρακάτω:  

[…]  

γ) όλες οι εμπλεκόμενες εγκαταστάσεις παραγωγής και τυποποίησης λειτουργούν σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας και το τεμαχιστήριο έχει κωδικό αριθμό 

κτηνιατρικής έγκρισης Α από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.»  

Δεδομένου ότι οι κωδικοί κτηνιατρικής έγκρισης που αφορούν το κοτόπουλο είναι :  

- Κωδικός κτηνιατρικής έγκρισης Ρ που αφορά τη σφαγή πουλερικών  

- Κωδικός κτηνιατρικής έγκρισης ΡΕ που αφορά εγκαταστάσεις επεξεργασίας κρέατος 

πουλερικών, παρακαλώ διευκρινίστε μας αν ο κωδικός Α έχει εισαχθεί εκ παραδρομής. 

 

Απάντηση  

Κατόπιν της ηλεκτρονικής ενημέρωσης από την Γενική Γραμματεία Εμπορίου και 

Προστασίας Καταναλωτή σας γνωρίζουμε πως η σχετική απαίτηση για την Υ.Δ. τροποποιείται 

ως εξής : 

Η έγκριση Α αφαιρείται από τους όρους των προδιαγραφών, οι οποίοι διαμορφώνονται 

ως εξής: 

«2.1.5. Το προϊόν θα πρέπει να προέρχεται από τεμαχιστήριο που έχει κωδικό αριθμό 

κτηνιατρικής έγκρισης από την αρμόδια Υπηρεσία.» 

και 

«7.1. Κάθε υποψήφιος προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει μαζί με την τεχνική προσφορά μία 

υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνει τα παρακάτω: 

[…] γ) όλες οι εμπλεκόμενες εγκαταστάσεις παραγωγής και τυποποίησης λειτουργούν σύμφωνα 

με τις απαιτήσεις της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας και το τεμαχιστήριο έχει κωδικό αριθμό 

κτηνιατρικής έγκρισης από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.» 

  

Ο κωδικός Α είχε εισαχθεί εκ παραδρομής. 

 

Η Προϊσταμένη του τμήματος 

Προμηθειών, Υλικών, Εξοπλισμού & Υπηρεσιών 

Ζωή Πολίτου 

ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
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