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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κομοτηνή, 03 / 01 / 2019 

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Αρ. πρωτ: 270 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ                                        

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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Τηλ.: 25313 52448 - 426  

Φαξ. 25310 81659 
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ΘΕΜΑ: « ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Νο 1 ». 
 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την υπ’ αριθμ. 119/2018 μελέτη που συντάχθηκε από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Κομοτηνής 

για την Προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής στο πλαίσιο του επιχειρησιακού 

προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής του ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς 

τους απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) για τις ανάγκες της κοινωνικής σύμπραξης Ροδόπης, συνολικής εκτιμώμενης 

αξίας 2.562.874,20 € χωρίς Φ.Π.Α. 

2. Των υπ’ αριθ. ΔΑ ΤΕΒΑ ΕΙΕΑΔ/ΕΞ/1452-04-12-2018 {ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1} και ΔΑ ΤΕΒΑ 

ΕΙΕΑΔ/ΕΞ/1454-04-12-2018 {ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 2} εγγράφων της Διαχειριστικής Αρχής, με τα οποία 

διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη της επί των όρων των τευχών της διακήρυξης. 

3. Την υπ' αριθ. 289/2018 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Κομοτηνής για την 

έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης. 

4. Την υπ’ αριθ. 35517/17-12-2018 Διακήρυξη του Δήμου Κομοτηνής (ΑΔΑΜ: 

18PROC004213264, καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 28-01-2019, α/α διαγωνισμού στο 

ΕΣΗΔΗΣ 67826). 

5. 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.  

 

 

ΘΑ ΘΕΛΑΜΕ ΝΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΟΥΜΕ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ: 

 Στην σελίδα 20 της διακήρυξης αναγράφεται πως ο υποψήφιος ανάδοχος της προμήθειας θα 

πρέπει για την προμήθεια νωπού κοτόπουλου να διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό (ψυγεία και 

καταψύκτες). Επιπλέον στην σελ. 27 της διακήρυξης αναφέρεται πως ο προσωρινός ανάδοχος θα 

πρέπει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφει ότι διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό 

(ψυγεία και καταψύκτες). ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΝΩΠΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ 

ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΛΕΞΗ «ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ», ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΣΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ 

ΔΗΛΩΣΗ ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΟΤΙ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ  ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΨΥΓΕΙΑ. 
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➢ Στην σελ. 21 της διακήρυξης αναφέρεται πως οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν 

εν ισχύ το κάτωθι πιστοποιητικό ISO 22000:2005 (Σύστημα Διασφάλισης της Υγιεινής Τροφίμων 

και Ποτών). Σε περίπτωση που ο συμμετέχων στον διαγωνισμό δεν είναι παραγωγός ή 

παρασκευαστής των προϊόντων που θα υποβάλει προσφορά στην επιχείρησή του, θα πρέπει να 

υποβάλει πιστοποιητικό περί εφαρμογής συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 22000:2005 το οποίο θα έχει χορηγηθεί από 

κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς του παραγωγού ή της επιχείρησης από την οποία θα 

προμηθεύεται τα διακινούμενα είδη. Επιπλέον στην σελ. 27 της διακήρυξης αναγράφεται πως ο 

προσωρινός ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό περί εφαρμογής συστήματος 

διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 

22000:2005. Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΉΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ISO 22000:2005 Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜA 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 τις διατάξεις του άρθρου 82 του 

Ν. 4412/2016). 

 

❖ Στις σελ. 20-21 της διακήρυξης αναφέρεται πως τα μεταφορικά μέσα θα πρέπει να 

διαθέτουν επικαιροποιημένη σχετική άδεια που εκδίδεται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες. Επιπλέον 

στην σελ. 27 της διακήρυξης αναφέρεται  πως τα μεταφορικά μέσα, πρέπει να είναι εφοδιασμένα 

με Βεβαίωση Καταλληλόλητας Οχήματος από Υγειονομικής πλευράς, η οποία εκδίδεται από τις 

κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες και Άδεια Κυκλοφορίας Οχήματος Μεταφοράς, η οποία 

εκδίδεται από τις κατά τόπους Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ΠΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ 

ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΤΙ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΠΛΗΡΟΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. 

 

 

• Στις σελ. 8-9 της σχετικής μελέτης αναφέρεται πως σε περίπτωση που τα είδη είναι ευπαθή, 

όπως το είδος 2 «Ολόκληρο νωπό κοτόπουλο» το φορτηγό-ψυγείο του αναδόχου θα παραμένει 

στο σημείο διανομής μέχρι την ολοκλήρωση της διανομής. Ειδικά για το Nωπό κρέας 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

 

 
 

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ 

του ΤΕΒΑ 

 

 

 
 

ΤΕΒΑ / FEAD 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 
προς τους Απόρους 

 

πουλερικών (κοτόπουλο) και δεδομένου ότι πρόκειται για ευαλλοίωτο είδος, εάν μέχρι το τέλος της 

πρώτης ημέρας παράδοσης για οποιοδήποτε λόγο και σε οποιοδήποτε σημείο διανομής δεν 

διανεμηθεί όλη η ποσότητα στους ωφελούμενους, τότε ο Ανάδοχος θα πρέπει να τα παραλάβει με 

δικά του κατάλληλα μεταφορικά ψυκτικά μέσα προκειμένου να τα αποθηκεύσει προσωρινώς σε 

δικούς του κατάλληλους αποθηκευτικούς ψυκτικούς χώρους, ούτως ώστε η ποσότητα αυτή να 

αναδιανεμηθεί εντός των επόμενων δυο ημερολογιακών ημερών της προγραμματισμένης 

διανομής. Σε περίπτωση που η δεύτερη ή τρίτη ημερολογιακή ημέρα δεν είναι ημέρα διανομής 

σύμφωνα με το πρόγραμμα διανομής ή και μετά την δεύτερη και τρίτη ημέρα διανομής υπάρχει 

αδιάθετη ποσότητα, τότε ο Ανάδοχος θα πρέπει με δικά του κατάλληλα μεταφορικά ψυκτικά μέσα, 

να τα μεταφέρει και να τα παραδώσει σε κοινωνικές δομές που θα υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή 

και οι οποίες θα βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Νομού Ροδόπης ώστε να 

προωθηθούν σε συσσίτια αυθημερόν την 3η ημέρα. Στην σελ. 17 της μελέτης (περ. 2.10) επί των 

προδιαγραφών αναφέρεται πως η ημερομηνία σφαγής να είναι το πολύ 3 ημερών από την 

ημερομηνία παράδοσης. Στην σελ. 32 της διακήρυξης αναφέρεται πως θα πρέπει να υποβληθεί 

υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι το υπό προμήθεια κρέας πουλερικών θα 

αναφέρεται σε ημερομηνία σφαγής μικρότερη των 3 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης. 

ΣΑΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΟΥΜΕ ΠΩΣ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ 

ΕΙΔΟΥΣ ΚΥΜΑΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ 6 ΕΩΣ 9 ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΦΑΓΗ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ/ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ/ΣΦΑΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. ΛΟΓΩ 

ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΘΑ ΤΗΡΗΘΟΥΝ ΟΙ 6 ΗΜΕΡΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ 

ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΦΑΓΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ. 

ΣΥΝΕΠΩΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΟΡΙΣΕΙ Η 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ, ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΦΑΓΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ/ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΞΕΠΕΡΝΑΕΙ ΤΙΣ 6 ΗΜΕΡΕΣ. 

 

 

 Στην σελ. 20 της διακήρυξης αναφέρεται πως κατά την διάρκεια των τριών τελευταίων ετών 

οι υποψήφιοι προμηθευτές πρέπει να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον μία (1) σύμβαση ιδίου 

αντικειμένου (προμήθειας τροφίμων κοτόπουλου ή ελαιόλαδου αναλόγως του είδους για το οποίο 

υποβάλλεται προσφορά) μεγέθους ίσου με το 10% της εκτιμώμενης αξίας του είδους για το 

οποίο υποβάλλεται προσφορά. Στην σελ. 26 της διακήρυξης αναγράφεται πως για την απόδειξη 

της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 της διακήρυξης, ο προσωρινός ανάδοχος θα πρέπει 

να προσκομίσει τουλάχιστον μία (1) παρόμοια σύμβαση προμηθειών του συγκεκριμένου τύπου 

{ομοειδή αγαθά} για τα είδη για τα οποία υποβάλει προσφορά, μεγέθους ίσου με το 10% της 

εκτιμώμενης αξίας του είδους για το οποίο υποβάλλεται προσφορά (Εάν ο αποδέκτης είναι 

Δημόσια Αρχή, η παράδοση όμοιων αγαθών αποδεικνύεται με την κατάθεση αντιγράφων 

συμβάσεων και βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης από την αρμόδια αρχή. Εάν ο αποδέκτης είναι 

Ιδιωτικός φορέας, η παράδοση όμοιων αγαθών αποδεικνύεται είτε με αντίγραφα από επίσημα 

παραστατικά πώλησης (Δελτίο Αποστολής – Τιμολόγιο), είτε με βεβαίωση του αγοραστή). ΣΑΣ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΟΥΜΕ ΠΩΣ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΟΜΟΙΩΝ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

 

 
 

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ 

του ΤΕΒΑ 

 

 

 
 

ΤΕΒΑ / FEAD 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 
προς τους Απόρους 

 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ ΤΟ 10% ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ 

ΕΙΔΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, Η ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 

ΑΠΟΔΕΙΧΘΕΙ ΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Ή 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΗ, ΕΙΤΕ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Ή 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΆ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ. Δεν υφίσταται περιορισμός από την διακήρυξη από ποιους φορείς θα κατατεθούν οι 

συμβάσεις των παρόμοιων προμηθειών. 

 

 

➢ Όσον αφορά το είδος «κρέας μοσχάρι μπούτι», ΣΑΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΟΥΜΕ ΠΩΣ ΔΕΝ 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΜΠΟΥΤΙ, αλλά όπως αναφέρεται και στην σελ. 36 της 

σχετικής μελέτης (περ. 2.1.7.) να είναι αποστεωμένο και ΝΑ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΕΞΗΣ 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΦΑΓΙΟΥ: «ΚΙΛΟΤΟ», «ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ», «ΤΡΑΝΣ» Η «ΝΟΥΑ». Εκ 

παραδρομής στον τίτλο του είδους αναγράφεται η λέξη μόνο «μπούτι».  

 

 

❖ Όσον αφορά το είδος «κρέας κατσίκι -μπούτι»,  ΣΑΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΟΥΜΕ ΠΩΣ όπως 

αναφέρεται και στην σελ. 41 της σχετικής μελέτης (περ. 4.1) θα πρέπει το τμήμα του σφαγίου ΝΑ 

ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΠΟΥΤΙ. Ομοίως αντίστοιχα το τμήμα του σφαγίου για το είδος «κρέας 

αρνί» να προέρχεται από μπούτι. ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ, ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗΣ, ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΣΦΑΓΙΟΥ ΝΑ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΟΙΟΔΗΠΟΤΕ 

ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ, ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΜΠΟΥΤΙ. 

 

 

 

 

         Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών 

                                                                 Υλικών, Εξοπλισμού, Υπηρεσιών 

                                      Ζωή Πολίτου 

                  ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
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