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Αναδόχους 

 

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης No 2. 

 

 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. 

2. Την υπ΄ αριθ. 16624/23-07-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007086157 2020-07-27) 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 aξίας: 1.886.568,00€ χωρίς το Φ.Π.Α. 24%. 

3. Την αριθ. 74/2020 τεχνική μελέτη της αρμόδιας υπηρεσίας. 

4. Τα υποβαλλόμενα ερωτήματα μέσω του συστήματος του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. από υποψηφίους 

οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων. 

5. Το γεγονός πως η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 31η Αυγούστου 

2020.  

 

Ερώτημα 1ο 

Στην διακήρυξη αναφέρεται «2.2.6 ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ Όσον 

αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι 

οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν τα εξής : ➢ κατά την διάρκεια των τριών τελευταίων ετών, 

να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον τρείς (3) συμβάσεις προμηθειών με αντισυμβαλλόμενο δημόσιο ή 
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ιδιωτικό φορέα (προμήθειας τροφίμων του υποέργου 1 ή προμήθειας ειδών βασικής υλικής συνδρομής 

του υποέργου 2, ή συνδυαστικά και των δύο υποέργων, αναλόγως των ομάδων για τις οποίες 

υποβάλλεται προσφορά) που αφορούν την παράδοση ιδίων ή και συναφών ειδών συνολικής ποσότητας 

αθροιστικά τουλάχιστον ίσης με το 50 % της απαιτούμενης από την διακήρυξη ποσότητας των ομάδων 

για τις οποίες υποβάλλεται προσφορά, ή/και συνολικής αξίας ίσης κατ’ ελάχιστο με το 50% του 

ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. Διευκρίνιση : Προς επίρρωση του ως άνω κριτήριου 

δύναται να υποβληθούν περισσότερες από 3 συμβάσεις και συνδυασμών δημοσίων συμβάσεων με 

παραδόσεις σε ιδιωτικό φορέα….»  

Υπάρχει όριο ως αναφορά τις προσκομιζόμενες συμβάσεις , δηλαδή μπορεί να είναι 

και δέκα συμβάσεις ; Επίσης ως αναφορά την βασική υλική συνδρομή (κάποιες συμβάσεις 

εμπεριέχουν και χαρτί υγείας/κουζίνας ή διαφορετικούς κωδικούς από αυτούς της δίκης σας 

διακήρυξης , ωστόσο πρόκειται για συμβάσεις βασικής υλικής συνδρομής άλλων κοινωνικών 

συμπράξεων, αυτές είναι αποδεκτές ; 

 

Απάντηση 1η  

Στο Άρθρο 2.2.6 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» της υπ’ αριθμ.  

16624/23-07-2020 διακήρυξης, στο οποίο γίνεται μνεία και στο ερώτημα σας, αναφέρεται η εξής 

διευκρίνιση: Διευκρίνιση : Προς επίρρωση του ως άνω κριτήριου δύναται να υποβληθούν περισσότερες 

από 3 συμβάσεις και συνδυασμών δημοσίων συμβάσεων με παραδόσεις σε ιδιωτικό φορέα. 

Συνεπώς μπορούν να υποβληθούν περισσότερες από 3 συμβάσεις και δεν ορίζεται ανώτατο όριο 

συμβάσεων.  

Όλες οι συμβάσεις που θα κατατεθούν και αφορούν σε προμήθεια προϊόντων Βασικής Υλικής 

Συνδρομής στο πλαίσιο του Ε.Π. Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου 

Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)  θα γίνουν αποδεκτές. 

Επιπλέον όπως αναφέρεται στους όρους της διακήρυξης οι παλαιότερες συμβάσεις θα αφορούν 

παράδοση ιδίων ή και συναφών ειδών όπως της παρούσας διακήρυξης. Επομένως δεν απαιτείται να 

είναι μόνο παλαιότερες συμβάσεις προμήθειας τροφίμων ή προϊόντων Βασικής Υλικής Συνδρομής 

στο πλαίσιο του Ε.Π. Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής 

Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD).  

 

Ερώτημα 2ο 

«…να διαθέτουν ή να μισθώνουν κατάλληλα μέσα μεταφοράς (φορτηγά) και μέσα 

μεταφοράς υπό ψύξη (φορτηγά ψυγεία) σε ενδεδειγμένες συνθήκες θερμοκρασίας και υγιεινής. 

Τα μεταφορικά μέσα θα πρέπει να διαθέτουν επικαιροποιημένη σχετική άδεια που εκδίδεται 

από τις αρμόδιες Υπηρεσίες. 2.4.3.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Όσον αφορά τα οχήματα που θα 

χρησιμοποιηθούν α) Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των οχημάτων, με τα οποία θα 

πραγματοποιηθεί η διανομή, β) Αντίγραφο της αδείας κυκλοφορίας οχημάτων μεταφοράς και 

αντίγραφο της βεβαίωσης καταλληλότητας του οχήματος από υγειονομικής πλευράς…»  

Για τα ειδή βασικής υλικής συνδρομής δεν υπάρχει συγκεκριμένη άδεια από 

υγειονομικής πλευράς, τι έγγραφο χρειάζεται να προσκομίσουμε σε περίπτωση μίσθωσης 
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μεταφορικού μέσου από τον οικονομικό φορέα (δηλαδή αποστολή των εμπορευμάτων με 

μεταφορική εταιρεία); 

Απάντηση 2η  

Σύμφωνα με το Άρθρο 2.2.6 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» της υπ’ 

αριθμ.  16624/23-07-2020 διακήρυξης οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: 

• Να διαθέτουν ή να μισθώνουν κατάλληλα μέσα μεταφοράς (φορτηγά) και μέσα μεταφοράς υπό 

ψύξη (φορτηγά ψυγεία) σε ενδεδειγμένες συνθήκες θερμοκρασίας και υγιεινής. Τα μεταφορικά μέσα θα 

πρέπει να διαθέτουν επικαιροποιημένη σχετική άδεια που εκδίδεται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες 

• Στο  Άρθρο 2.4.3.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ της υπ’ αριθμ.  16624/23-07-2020 διακήρυξης 

αναφέρεται πως : Όσον αφορά τα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν α) Αναλυτική κατάσταση με τα 

στοιχεία των οχημάτων, με τα οποία θα πραγματοποιηθεί η διανομή, β) Αντίγραφο της αδείας 

κυκλοφορίας οχημάτων μεταφοράς και αντίγραφο της βεβαίωσης καταλληλότητας του οχήματος από 

υγειονομικής πλευράς. 

Επομένως όπως προκύπτει από τους όρους της διακήρυξης για τα οχήματα που θα 

χρησιμοποιηθούν, είτε είναι ιδιόκτητα, είτε θα μισθωθούν για τις ανάγκες της παρούσας διακήρυξης 

θα πρέπει να υποβληθούν : 

α) Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των οχημάτων, με τα οποία θα πραγματοποιηθεί η διανομή,  

β) Αντίγραφο της αδείας κυκλοφορίας οχημάτων μεταφοράς και αντίγραφο της βεβαίωσης 

καταλληλότητας του οχήματος από υγειονομικής πλευράς 

Όσον αφορά την άδεια για τα προϊόντα ΒΥΣ, η βεβαίωση καταλληλότητας από υγειονομικής 

πλευράς δίνεται από τις Διευθύνσεις Κτηνιατρικής των Περιφερειακών ενοτήτων και αφορά μέσα 

μεταφοράς που μεταφέρουν προϊόντα ζωικής προέλευσης. Για τα οχήματα που μεταφέρουν προιόντα 

Β.Υ.Σ. θα προσκομιστούν τα αντίγραφα της άδειας κυκλοφορίας οχημάτων στις οποίες αναγράφεται 

και το μεταφερόμενο είδος. 

 

Τέλος σας γνωρίζουμε πως σε περίπτωση που οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν διαθέτουν ιδιόκτητα 

οχήματα αλλά θα μισθώσουν τότε θα πρέπει να υποβληθούν τα αντίστοιχα έγγραφα/δικαιολογητικά 

όπως αναφέρεται στην οδηγία της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων περί τρόπου 

σύνταξης του ΤΕΥΔ και σύμφωνα με το Άρθρο 2.2.8 «Στήριξη στην ικανότητα τρίτων» της 

υπ’αριθμ.  16624/23-07-2020 διακήρυξης. Συγκεκριμένα «Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον 

αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα 

σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις 

ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς.  

Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους, τους αναγκαίους πόρους, με την 

προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται..», καθώς 

επίσης και την υποβολή όλων των δικαιολογητικών όπως απαιτείται βάσει διακήρυξης και λαμβάνοντας 

υπόψη σας τα όσα ορίζονται στις οδηγίες 20 και 23 της ΕΑΑΔΗΣΥ. « … Στην περίπτωση που η 

αναθέτουσα αρχή προβλέπει στα έγγραφα της σύμβασης συγκεκριμένο κριτήριο επιλογής για τον 

έλεγχο της καταλληλότητας των προσφερόντων, όπως να διαθέτει συγκεκριμένες εγκαταστάσεις, 

μηχανήματα (όπως οχήματα μεταφοράς προϊόντων), ή τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της υπό 

ανάθεση σύμβασης, τότε, εφόσον ο προσφέρων δεν διαθέτει ο ίδιος τις απαιτούμενες 

εγκαταστάσεις ή μηχανήματα και στηρίζεται στις ικανότητες τρίτων ως προς αυτά, ο 
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οικονομικός φορέας που παρέχει στον προσφέροντα τις εν λόγω εγκαταστάσεις/μηχανήματα 

είναι τρίτος, κατά τα προαναφερθέντα, και απαιτείται να προσκομίσει ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ, στο οποίο 

δηλώνει ότι στηρίζει τον προσφέροντα ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο επιλογής, ήτοι διαθέτει τις 

συγκεκριμένες εγκαταστάσεις/ μηχανήματα που απαιτεί η αναθέτουσα αρχή…». 

Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΑΑΔΗΣΥ αρ. 949/13-02-2018, τους όρους της διακήρυξης, από την 

στιγμή που κάποιος υποψήφιος οικονομικός φορέας δηλώνει πως μισθώνει οχήματα μεταφοράς 

προϊόντων, πρέπει να το δηλώσει στο ΕΕΕΣ που υποβάλει και ο τρίτος να υποβάλει και αυτός 

αντίστοιχα δικό του ΕΕΕΣ και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά για τον τρίτο. 

 

 

Ερώτημα 3ο 

Για το είδος ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ (τμχ 20 και άνω) 

«Μακροσκοπικά - Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά 2.2.1. Το προϊόν πρέπει να δίνεται σε τρία 

μεγέθη: α) Νο 3 ή 4-10kg ή άλλο εύρος kg μέσα σε αυτή την περιοχή, β) Νο 4 ή 7-20kg ή άλλο εύρος 

kg μέσα σε αυτή την περιοχή και γ) Νο 5 ή 10-25kg ή άλλο εύρος kg μέσα σε αυτή την περιοχή. Ο 

επιμερισμός της συνολικής ποσότητας στα ανωτέρω μεγέθη καθορίζεται στη διακήρυξη..». Οι 

περισσότερες εταιρείες παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις στα μεγέθη των βρεφικών πάνων στο 

παρακάτω παράδειγμα έστω ότι προσφερθεί πάνα Νο4 8-18(κιλά) σε συσκευασία των 20τμχ. είναι 

αποδεκτό; Εκ παραδρομής, δεν έχει γίνει επιμερισμός στην διακήρυξη. 

 

Απάντηση 3η 

Σύμφωνα με το ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» της υπ’ αριθμ 74/2020 Μελέτη 

και συγκεκριμένα για το είδος «7 ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ (τμχ 20 και άνω)» και συγκεκριμένα στην 

παράγραφο «2.2. Μακροσκοπικά - Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά» αναφέρει: 

2.2.1. Το προϊόν πρέπει να δίνεται σε τρία μεγέθη: α) Νο 3 ή 4-10kg ή άλλο εύρος kg μέσα σε αυτή 

την περιοχή, β) Νο 4 ή 7-20kg ή άλλο εύρος kg μέσα σε αυτή την περιοχή και γ) Νο 5 ή 10-25kg ή άλλο 

εύρος kg μέσα σε αυτή την περιοχή. 

Όπως αναφέρεται στο ως άνω σημείο και κάνετε αναφορά και στο ερώτημα σας γίνεται αποδεκτό 

προϊόν το οποίο είναι στο εντός του εύρους κιλών του κάθε μεγέθους.  Για το Νο 4 το εύρος κιλών 

είναι 7-20, συνεπώς το προϊόν του παραδείγματος σας που είναι 8-18 κιλά είναι εντός αυτού του 

εύρους και είναι αποδεκτό. 

Οι ποσότητες του προϊόντος που θα απαιτηθούν ανά διανομή, σύμφωνα με τις ηλικίες των 

ωφελουμένων, υπολογίζονται σε : 

Μέγεθος Ποσότητα 

α) Νο 3 ή 4-10kg ή άλλο εύρος kg μέσα σε αυτή την περιοχή 100 τμχ. 

β) Νο 4 ή 7-20kg ή άλλο εύρος kg μέσα σε αυτή την περιοχή 400 τμχ. 

γ) Νο 5 ή 10-25kg ή άλλο εύρος kg μέσα σε αυτή την περιοχή 240 τμχ. 

Σύνολο 750 τμχ. 
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Ερώτημα 4ο 

Σύμφωνα με το άρθρο 2.2.5. (απόδειξη οικονομικής και χρηματοοικονομικής 

επάρκειας), θα πρέπει ο οικονομικός φορέας να διαθέτει Πιστοληπτική ικανότητα η 

οποία αποδεικνύεται με τη προσκόμιση βεβαίωσης πιστοληπτικής ικανότητας από τραπεζικό 

ίδρυμα, ίσης ή μεγαλύτερης του 50% της εκτιμώμενης αξίας χωρίς Φ.Π.Α. για τις ομάδες 

που συμμετέχει, έκδοσης έως 30 ημερών πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών. 

Δύναται να προσκομιστούν περισσότερες βεβαιώσεις πιστοληπτικής ικανότητας που 

να καλύπτουν το απαιτούμενο ποσό;  

 

Απάντηση 4η  

Όπως αναφέρεται και στους όρους της διακήρυξης, μέσω της προσκόμισης της βεβαίωσης 

πιστοληπτικής ικανότητας η αναθέτουσα αρχή θέλει να εξασφαλίσει ότι σε περίπτωση κατακύρωσης 

μέρους ή του συνόλου της προμήθειας στον υποψήφιο ανάδοχο, αυτός θα είναι σε θέση, εφόσον το 

ζητήσει, να λάβει από την τράπεζα που συνεργάζεται τις απαιτούμενες πιστώσεις/χρηματοδότηση για να 

εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις. 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος συνεργάζεται με περισσότερες τράπεζες, δύναται να 

προσκομίσει περισσότερες της μίας βεβαίωσης πιστωτικού ιδρύματος οι οποίες θα αναφέρονται στην 

δανειοληπτική ικανότητα {δυνατότητα να χορηγηθεί χρηματοδότηση} του διαγωνιζόμενου για την 

συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και στην πρόθεση του τραπεζικού ιδρύματος να εξετάσει αίτημα του 

διαγωνιζόμενου για χρηματοδότησή του για τις ανάγκες της συγκεκριμένης σύμβασης, οι οποίες στο 

σύνολό τους θα πρέπει να καλύπτουν το χρηματικό όριο που τίθεται από την διακήρυξη. 

 

Ερωτήματα επί τεχνικών προδιαγραφών 

Ερώτηση 1η 

Όρος της Διακήρυξης, αναλυτικότερα στην σελ. 68/85 της Μελέτης αναφέρει : « 4 

ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ (1 λίτρο). Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων 

για την προμήθεια του είδους «Αφρόλουτρο» για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής 

Βοήθειας Απόρων. 

… 

2.3.2. Το προϊόν δε θα πρέπει να περιέχει οινόπνευμα, χρωστικές ουσίες και συντηρητικά.» 

Στα πλαίσια του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 προκύπτει ότι προϊόν αφρόλουτρο χωρίς 

συντηρητικά δεν διατίθεται σε ευρεία κατανάλωση και σε ορισμένες περιπτώσεις αφορά 

ειδικά φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία και αυτά όμως περιέχουν συντηρητικά που 

χρησιμοποιούνται στην βιομηχανία των τροφίμων. Τα συντηρητικά είναι απαραίτητα διότι 

διασφαλίζουν την ασφάλεια του προϊόντος και του καταναλωτή. 

Παραθέτουμε σχετικά : « Στα πλαίσια του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 για τα 

καλλυντικά προϊόντα, η ομάδα εργασίας για τα καλλυντικά προϊόντα έχει ετοιμάσει το 
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συνημμένο έγγραφο το οποίο δίνει καθοδήγηση προς τα Κράτη μέλη και σε αυτό ανατρέχουν οι 

εθνικές αρχές για την αξιολόγηση case-by-case των ισχυρισμών των καλλυντικών προϊόντων. 

Στη σελίδα 13 του εγγράφου στο σημείο του πίνακα με κριτήριο Honesty γίνεται σαφής 

αναφορά ότι ο ισχυρισμός «χωρίς συντηρητικά» δεν πρέπει να χρησιμοποιείται όταν ένα 

προϊόν περιέχει συστατικά που παρουσιάζουν προστατευτική δράση έναντι 

μικροοργανισμών, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα V του του Κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 1223/2009. Ένας τέτοιος ισχυρισμός θα μπορούσε να γίνει αποδεκτός μόνο αν υπάρχουν 

αποδείξεις ότι το συγκεκριμένο συστατικό ή ο συνδυασμός τέτοιων συστατικών δεν συμβάλλει 

στην προστασία του προϊόντος. 

The claim 'free from preservatives' should not be used when a product contains (an) 

ingredient(s) showing a protective effect against microorganisms, which are not included in 

Annex V of Regulation 1223/2009, e.g. alcohol. If the responsible person has evidence that 

the particular ingredient or the combination of such ingredients does not contribute to the 

product protection, it might be appropriate to use the claim (e.g. challenge test results of the 

formula without the particular ingredient).» 

Συνεπώς ο ισχυρισμός «χωρίς συντηρητικά» θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί μόνο στην 

περίπτωση απουσίας από τη σύνθεση του προϊόντος συστατικών που παρουσιάζουν 

προστατευτική δράση έναντι των μικροοργανισμών. Σε αυτή την περίπτωση το προϊόν δεν 

μπορεί να θεωρηθεί ασφαλές για τον καταναλωτή διότι είναι ευάλωτο στην ανάπτυξη 

μικροβίων. 

Παρακαλούμε διευκρινίστε μας εάν στην εν λόγω προδιαγραφή και συγκεκριμένα 

στον όρο «και συντηρητικά» αυτός αναφέρθηκε εκ παραδρομής. 

 

Ερώτηση 2η : 

Όρος της Διακήρυξης, αναλυτικότερα στην σελ. 76/85 της Μελέτης αναφέρει : «8 

ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ (75-100 ml) 

1. Εισαγωγή. Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την 

προμήθεια του είδους «οδοντόκρεμα» για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων. 

2. Χαρακτηριστικά Προϊόντος 

2.3. Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά 

2.3.1. Η οδοντόκρεμα πρέπει να περιέχει φθοριούχο νάτριο τουλάχιστον 0,22% κ.β. ή 

1000ppm και όχι περισσότερο από 0,312% κ.β. ή 1450ppm. …» 

Ύστερα από τους αντιστοίχους υπολογισμούς διαπιστώνουμε ότι οι τεχνικές 

προδιάγραφες εμπεριέχει τυπογραφικό λάθος / αναριθμητισμό στις προαναφερόμενες τιμές 

των επιμέρους συστατικών και αυτό προκύπτει από τους παρακάτω υπολογισμούς του 

μοριακού βάρους του φθοριούχου Νατρίου. 

Αναλυτικότερα: 

Φθοριούχο νάτριο NaF 

Υπολογισμός μοριακού βάρους 

Νάτριο (Na) = 23 

Φθόριο (F) = 19 

Μοριακό βάρος NaF = 23+19 = 42 

Στα 42 g NaF έχουμε 19 g F 
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X=? Έχουμε 1000ppm = 0,1 g 

X= 42*0,1/19 = 0,22% 

Στα 42 g NaF έχουμε 19 g F 

X=? Έχουμε 1420ppm = 0,142 g 

X= 42*0,142/19 = 0,314% 

Στα 42 g NaF έχουμε 19 g F 

X=? Έχουμε 1450ppm = 0,145 g 

X= 42*0,145/19 = 0,32% 

Παρακαλούμε διευκρινίστε μας εάν η εν λόγω προδιαγραφή «0,312% κ.β.» εκ 

παραδρομής αναφέρεται αντί της ορθής 0,32% κ.β. σύμφωνα με τα παραπάνω. 

 

Ερώτηση 3η : 

Όρος της Διακήρυξης, αναλυτικότερα στην σελ. 39/85 της Μελέτης αναφέρει : «12 ΓΑΛΑ 

ΣΚΟΝΗ ΒΡΕΦΙΚΗ (800 γραμ.) ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό 

των απαιτήσεων για την προμήθεια του είδους «παρασκευάσματα για βρέφη και 

παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής ηλικίας» που προορίζεται να καταναλωθεί από βρέφη, για 

τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής 

για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους. 

Επί της συσκευασίας θα πρέπει να αναγράφονται στην Ελληνική γλώσσα, κατ' ελάχιστον, οι 

ακόλουθες έντυπες πληροφορίες με ευανάγνωστους, εμφανείς και ανεξίτηλους χαρακτήρες:… 

Διατροφική δήλωση, που να αναφέρει την ποσότητα χολίνης, ινοσιτόλης και καρνιτίνης.» 

Παρακαλούμε, δεδομένου ότι αναζητήσαμε στην Ελληνική αγορά σχεδόν το σύνολο των 

διατιθέμενων προϊόντων για το Γάλα σκόνη 2ης Βρεφικής Ηλικίας 800γρ. τα οποία 

αναφέρουν ότι περιέχουν την χολίνη, ινοσιτόλη και καρνιτίνη αλλά δεν αναφέρουν την 

ποσότητα Ινοσιτόλης στην Διατροφική Δήλωση ενώ περιλαμβάνουν την ποσότητα των 

άλλων δυο συστατικών. 

Διευκρινίστε μας εάν γίνετε δεκτό να κατατεθούν προϊόντα τα οποία θα κάνουν 

αναφορά και θα πληρούν την απαίτηση ότι περιέχουν τα 3 παραπάνω συστατικά αλλά 

χωρίς την επιμέρους αναφορά στην ποσότητα της Ινοσιτόλης επί της ετικέτας τους. 

 

Ερώτηση 4η : 

Όρος της Διακήρυξης, αναλυτικότερα στην σελ. 31/85 της Μελέτης αναφέρει : «9 

ΚΟΝΣΕΡΒΑ ΤΟΝΟΣ ΣΕ ΦΥΤΙΚΟ ΕΛΑΙΟ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ) (2*160 

γραμ) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για 

την προμήθεια του είδους «Κονσέρβα τόνου σε νερό», για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής 

Βοήθειας προς τους Απόρους. 

3.1. Ο τόνος θα πρέπει να είναι συσκευασμένος σε λευκοσιδηρά δοχεία (προσυσκευασία) με 

καθαρό βάρος περιεχομένου τουλάχιστον 160 γραμμαρίων ± 10%. Το στραγγισμένο βάρος 

πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 70% του καθαρού βάρους. Η συσκευασία θα περιέχει δύο (02) 

τεμάχια των 160γραμ.» 

Παρακαλούμε διευκρινίστε ως προς το ορθό δεδομένου ότι για την τήρηση της 

παρακάτω αναλογίας ήτοι ότι το στραγγισμένο βάρος πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 70% 
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του καθαρού βάρους αρά 112 γραμμάρια καθαρού βάρους η συνθήκη αυτή τηρείτε μόνο σε 

προϊόντα Κονσέρβα τόνου σε νερό. 

 

 

Ερώτηση 5η : 

Όρος της Διακήρυξης, αναλυτικότερα στην σελ. 50/85 της Μελέτης αναφέρει : «1 ΤΥΡΙ-

ΦΕΤΑ ΠΟΠ (500 γραμ) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 4.1. Ενδείξεις πάνω στην προσυσκευασία … Είδος ή 

είδη γάλακτος (ποσοστά) από τα οποία παρασκευάσθηκε το τυρί.» 

Ο κώδικα Τροφίμων και Ποτών και ειδικότερα στο άρθρο που αφορά την ΦΕΤΑ Άρθρο 5 

Επισήμανση, δεν απαιτεί να αναφέρεται εντός της ετικέτα τα ποσοστά των επιμέρους ειδών 

γάλακτος τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την παρασκευή της ΦΕΤΑΣ, δεδομένου ότι 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν ένα ή δυο ειδών γάλακτος (πρόβειο ή γίδινο γάλα με πρόβειο) 

με τον περιορισμό ότι το γίδινο δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 30% βλεπ. «Άρθρο 12α. ΦΕΤΑ 

(FETA) Aπόφαση 313025/11.1.94του Υφυπουργού Γεωργίας (ΦΕΚ 8/Β/11.1.94, 

101/Β/16.2.94)Ορισμός1. H oνομασία «ΦΕΤΑ» (FETA) αναγνωρίζεται ως προστατευόμενη 

ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) για το λευκό τυρί άλμης που παράγεται παραδοσιακά στην 

Ελλάδα και συγκεκριμένα στις περιοχές που αναφέρονται στην παρ. 2 του παρόντος, από γάλα 

πρόβειο ή μίγμα αυτού με γίδινο. … και 

Άρθρο 2Προϋποθέσεις του προς τυροκόμιση γάλακτος1. Το γάλα, που χρησιμοποιείται για 

την παρασκευή «ΦΕΤΑΣ» (FETA) πρέπει να πληροί τις εξής προϋποθέσεις: α) Το 

χρησιμοποιούμενο γίδινο γάλα δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% κατά βάρος.» 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω άρθρα του ΚΤΠ αποσαφηνίστε μας ότι δεν απαιτείται 

η επιμέρους ποσοστιαία % ανάλυση της συμμέτοχης των δυο ειδών γάλακτος επι της 

ετικέτας, πάρα μόνο η αναφορά του είδους ή των ειδών γάλακτος. 

Δεδομένου ότι όλα τα προϊόντα ΦΕΤΑ ΠΟΠ είναι προσταγμένης ονομασίας και 

διαθέτουν σχετική πιστοποίηση (σήμανση ΕΛΓΟ) κατά εφαρμογή του νόμου (ΚΤΠ) και 

συμφωνά με την συνταγή παραγωγής του προϊόντος κάθε παραγωγού. 

Το ίδιο ισχύει και για το είδος ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΠΟΠ ΕΓΧΩΡΙΑ (500 γραμ) σελ. 53/85, οπού 

για χάρη συντομίας δεν επαναλαμβάνουμε. 

 

Απάντηση - Διευκρίνιση 

Την 17-06-2020 (http://teba.eiead.gr/), η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας 

Καταναλωτή [Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων  – Δ/νση Έρευνας Αγοράς & Τεχνικών 

Προδιαγραφών – Τμήμα Ελέγχου Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προμήθεια Τροφίμων, Χάρτου, 

Χημικών, Κλωστοϋφαντουργικών Ειδών, Πλαστικών και Δερμάτων (Αγαθά Α)]  προέβη στη 

σύνταξη ή/και επικαιροποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών των προϊόντων τροφίμων και βασικής 

υλικής συνδρομής, που αποτελούν αντικείμενο προμήθειας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής και οι εν λόγω τεχνικές 

προδιαγραφές ΕΙΝΑΙ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΕΣ για όλες τις διακηρύξεις που συντάσσονται από τις 

Κοινωνικές Συμπράξεις, οι οποίες αποστέλλονται στη Διαχειριστική  Αρχή για έλεγχο 

νομιμότητας και εγκρίνονται πριν την προκήρυξη τους.  



 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜHΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ 

 

 

 

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ  

του ΤΕΒΑ 

 

              

      
 

                               ΤΕΒΑ / FEAD 

           ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

                           Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 

                               προς τους Απόρους 

 

Σας γνωρίζουμε πως τα ερωτήματα έχουν διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή ελέγχου του 

επιχειρησιακού προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής προκειμένου να λάβουν 

γνώση και να μας ενημερώσουν.  

 

Ερωτήματα επί του όρου της παρ. 2.2.6 της διακήρυξης περί Τεχνικής & 

Επαγγελματικής Ικανότητας 

 

Όσον αφορά την πλήρωση της παραγράφου 2.2.6 «Τεχνική & Επαγγελματική Ικανότητα» 

σχετικά με την εκτέλεση τουλάχιστον τριών (3) συμβάσεων προμηθειών με 

αντισυμβαλλόμενο δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα (προμήθειας τροφίμων του υποέργου 1 ή 

προμήθειας ειδών βασικής υλικής συνδρομής του υποέργου 2, ή συνδυαστικά και των δύο 

υποέργων, αναλόγως των ομάδων για προς οποίες υποβάλλεται προσφορά) που αφορούν την 

παράδοση ιδίων ή και συναφών ειδών συνολικής ποσότητας αθροιστικά τουλάχιστον ίσης με 

το 50 % προς απαιτούμενης από την διακήρυξη ποσότητας των ομάδων για προς οποίες 

υποβάλλεται προσφορά, ή/και συνολικής αξίας ίσης κατ’ ελάχιστο με το 50% του 

ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. έχουν υποβληθεί τα κάτωθι ερωτήματα: 

 

1α/   Εάν η σύμβαση ή οι συμβάσεις που μπορούμε να επικαλεστούμε για την πλήρωση 

του κριτηρίου μπορεί να αφορά/ούν  μόνο την αξία ή μόνο την ποσότητα.   

1β/ Εάν  η αναγραφή της λέξης «αθροιστικά», στην πρώτη παράγραφο και στον έβδομο 

στίχο αυτής,  σημαίνει, ότι από το σύνολο των τριών συμβάσεων πρέπει να προκύπτει η 

ποσότητα ή η αξία που αναφέρεται στην διακήρυξη ; 

 

2α/ Στην περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενος είναι Ιδιωτικός φορέας μπορούμε να 

προσκομίσουμε την Βεβαίωση Καλής εκτέλεσης με αναφορά της ποσότητας που 

παραδόθηκε στον φορέα,  ή της αξίας;   

2β/ Αν ναι, τότε  στην περίπτωση  προσκόμισης της Βεβαίωσης Καλής εκτέλεσης,  

καλυπτόμεθα, άλλως  απαλλασσόμαστε από την υποβολή των τιμολογίων και την Υπεύθυνη 

δήλωση του ιδιωτικού φορέα; 

 

3. Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε ποια είναι η έννοια των «συναφών ειδών» π.χ 

για την Ομάδα Κρεοπωλείου πρέπει να έχουν εκτελεστεί συμβάσεις οι οποίες να 

περιλαμβάνουν τις παραδόσεις όλων των  ειδών κρεοπωλείου, κατά γενική και ευρύτερη 

έννοια;   

  

4. Όσον αφορά την οικονομική προσφορά που θα δοθεί με ποσοστό έκπτωσης 

παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε εάν το ποσοστό έκπτωσης πρέπει να είναι ενιαίο ανά 

ομάδα ή μπορεί να δοθεί και ανά είδος. 
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Απάντηση - Διευκρίνιση 

Όσον αφορά το ερώτημα 1α, όπως αναφέρεται και στους όρους της διακήρυξης οι συμβάσεις που 

μπορεί να επικαλεστεί ο οικονομικός φορέας για την πλήρωση του κριτηρίου μπορεί να αφορά/ούν  

μόνο την αξία ή μόνο την ποσότητα, είτε και τα δύο μαζί. 

Όσον αφορά το ερώτημα 1β, η αναγραφή της λέξης «αθροιστικά», στην πρώτη παράγραφο και 

στον έβδομο στίχο αυτής,  σημαίνει, ότι από το σύνολο των συμβάσεων ή τιμολογίων που θα 

υποβληθούν, δύναται να προκύπτει και να καλύπτεται η ποσότητα, ή η αξία που απαιτείται βάσει 

διακήρυξης και όχι μόνο από την μία σύμβαση.  

Όσον αφορά τα ερωτήματα 2α και 2β, στην περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενος είναι Ιδιωτικός 

φορέας μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει Βεβαίωση Καλής εκτέλεσης με αναφορά της 

ποσότητας που παραδόθηκε στον φορέα,  ή της αξίας. Όπως αναφέρεται και στην διακήρυξη στην 

περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενος είναι ιδιωτικός φορέας θα πρέπει να προσκομιστούν τα 

αντίστοιχα παραστατικά (τιμολόγιο), ή άλλο ανάλογο αποδεικτικό στοιχείο, το οποίο αποδεικνύει την 

επιτυχή ολοκλήρωση της προμήθειας των προσφερόμενων ειδών, που επικαλείται ο οικονομικός 

φορέας προς απόδειξη της επάρκειάς και ικανότητάς του. Σε περίπτωση που δεν υφίστανται τα 

τιμολόγια σε φυσική μορφή, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν από τον υποψήφιο προς κάλυψη του όρου, 

δύναται να υποβληθεί Υ.Δ. του ιδιωτικού φορέα περί ορθής εκτέλεσης της συγκεκριμένης προμήθειας 

και τιμολογίων. Αντί της Υ.Δ. του ιδιωτικού φορέα περί ορθής εκτέλεσης της συγκεκριμένης 

προμήθειας και τιμολογίων δύναται να υποβληθεί βεβαίωση καλής εκτέλεσης του ιδιωτικού φορέα. 

Όπως αναφέρεται σε περίπτωση που δεν δύναται να υποβληθούν τιμολόγια σε φυσική μορφή, τότε 

μπορεί να προσκομιστεί οιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο βεβαιώνει την καλή εκτέλεση. 

Όσον αφορά το ερώτημα 3, τα συναφή είδη για την ομάδα κρεοπωλείου περιλαμβάνουν 

παραδόσεις όχι μόνο κρέατος μοσχάρι όπως αναφέρεται στην διακήρυξη, αλλά ειδών κρεοπωλείου. 

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αιτιολογηθεί η συνάφεια του είδους/ειδών που περιλαμβάνονται στα 

τιμολόγια / έγγραφα / δικαιολογητικά του οικονομικού φορέα με τα είδη της παρούσας προμήθειας. 

Όσον αφορά το ερώτημα 4, το ποσοστό έκπτωσης δύναται να μην είναι ενιαίο και να δοθεί και 

ανά είδος. 

 

Επιπλέον Διευκρίνιση Επί της Διακήρυξης Πέραν των Ερωτημάτων: 

Σύμφωνα με την παρ. Β.4. για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 

2.2.6. (απόδειξη τεχνικής και επαγγελματικής καταλληλόλητας), όσον αφορά τα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης των προσωρινών αναδόχων αναφέρεται πως θα υποβληθούν 

(λαμβάνοντας υπόψη και τις διευκρινίσεις όπως περιγράφονται στο συγκεκριμένο 

άρθρο): Δημόσιες Συμβάσεις + Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης + πρωτόκολλα 

παραλαβής από την Αναθέτουσα Αρχή, εάν είναι Δημόσια Αρχή, ή τα αντίστοιχα 

παραστατικά (τιμολόγιο) εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, ή άλλο ανάλογο 

αποδεικτικό στοιχείο, το οποίο αποδεικνύει την επιτυχή ολοκλήρωση της προμήθειας των 

προσφερόμενων ειδών, που επικαλείται ο οικονομικός φορέας προς απόδειξη της επάρκειάς 

και ικανότητάς του. Σε περίπτωση που δεν υφίστανται τα τιμολόγια σε φυσική μορφή, τα 

οποία θα χρησιμοποιηθούν από τον υποψήφιο προς κάλυψη του όρου, δύναται να υποβληθεί 

Υ.Δ. του ιδιωτικού φορέα περί ορθής εκτέλεσης της συγκεκριμένης προμήθειας και 

τιμολογίων. (για την πλήρωση του όρου των συμβάσεων προμηθειών που αφορούν την 
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παράδοση ιδίων ή και συναφών ειδών συνολικής ποσότητας αθροιστικά τουλάχιστον ίσης με το 

50 % της απαιτούμενης από την διακήρυξη ποσότητας των ομάδων για τις οποίες υποβάλλεται 

προσφορά, ή/και συνολικής αξίας ίσης κατ’ ελάχιστο με το 50% του ενδεικτικού 

προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α.) 

Στο άρθρο 2.2.6 τεχνική και επαγγελματική ικανότητα της διακήρυξης αναφέρεται 

στις διευκρινίσεις πως θα πρέπει να υποβληθούν : α) Δημόσιες Συμβάσεις + Βεβαίωση 

καλής Εκτέλεσης ή πρωτόκολλα παραλαβής από την Αναθέτουσα Αρχή, εάν είναι Δημόσια 

Αρχή, υπέρ της οποίας πραγματοποιήθηκε η προμήθεια, ότι αυτές παραδόθηκαν επιτυχώς και 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Σύμβασης, που να έχει εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια 

αναθέτουσα αρχή. 

 

Απάντηση - Διευκρίνιση 

Προς αποφυγή παρερμηνειών και λαθών εντός της προσφοράς των οικονομικών φορέων σας 

γνωρίζουμε / διευκρινίζουμε πως όπως περιγράφεται στην διευκρίνιση του άρθρου 2.2.6 της 

διακήρυξης, οι προσωρινοί ανάδοχοι θα πρέπει να υποβάλουν για την πλήρωση του συγκεκριμένου 

όρου Δημόσιες Συμβάσεις και Βεβαίωση καλής Εκτέλεσης ή Δημόσιες Συμβάσεις 

και  Πρωτόκολλα παραλαβής από την Αναθέτουσα Αρχή, εάν είναι Δημόσια Αρχή. 

 

            Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης  

                       Οικονομικών Υπηρεσιών 

                       Μαρία Γκιουλέ 

                     ΠΕ Πληροφορικής 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
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