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Κομοτηνή , 08-11-2021 

Αριθ. Πρωτ.: 27781 

 

ΠΡΟΣ 

Ενδιαφερόμενους Υποψήφιους Αναδόχους 

 

 

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης. 

 
Λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:  

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 (ΦΕΚ 36/09-03-2021 τ.Α΄).  

2. Την υπ΄ αριθ. 26824/29-10-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009447084 2021-10-29) διακήρυξη 

ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της δημόσιας σύμβασης με 

τίτλο: Προμήθεια τροφών για καταφύγιο αδέσποτων ζώων Δήμου Κομοτηνής για το έτος 

2022, εκτιμώμενης αξίας: 56.830,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. 24%.  

3. Την αριθ. 113/2021 τεχνική μελέτη της αρμόδιας υπηρεσίας.  

4. Το από 04/11/2021 ηλεκτρονικά υποβληθέν ερώτημα / έγγραφο υποψηφίου αναδόχου. 

 

 

Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο υποψηφίου αναδόχου αναφέρονται τα εξής:  

«Στην τεχνική περιγραφή που αναφέρεται για την διασφάλιση της ποιότητας των τροφίμων, 

σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000:2015, ή ισοδύναμο αυτού, που έχει εκδοθεί από διαπιστευμένους 

από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), η άλλο αντίστοιχο φορέα, οργανισμούς, με πεδίο 

εφαρμογής την παραγωγή ή εμπορία ζωοτροφών. Το πιστοποιητικό HACCP ContectAlimentarius 

με πεδίο αναφοράς την παραγωγή ή εμπορία ζωοτροφών είναι ισοδύναμο με το πρότυπο ISO 

22000:2015;» 

Κατόπιν των ανωτέρω σας διευκρινίζουμε τα εξής : Σύμφωνα με το άρθρο 2.2.7 Πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης «Οι προσφέροντες θα πρέπει να 

διαθέτουν πιστοποίηση για το σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων, σύμφωνα με το πρότυπο 

ISO 22000:2015, ή ισοδύναμο αυτού, που έχει εκδοθεί από διαπιστευμένους από το Εθνικό Σύστημα 

Διαπίστευση (ΕΣΥΔ) ή άλλο αντίστοιχο φορέα, οργανισμούς , το οποίο καθορίζει τις απαιτήσεις που 

πρέπει να ικανοποιούν οι επιχειρήσεις που εμπλέκονται στην αλυσίδα των τροφίμων, ώστε να 
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διασφαλίζεται η ασφάλεια των προϊόντων, από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση με πεδίο 

εφαρμογής την παραγωγή, ή εμπορία ζωοτροφών». 

Η επιτροπή αξιολόγησης και η αναθέτουσα αρχή θα αποδεχτεί πιστοποιητικό ISO 22000:2015 

από διαπιστευμένο φορέα του ΕΣΥΔ. με πεδίο εφαρμογής την παραγωγή, ή εμπορία ζωοτροφών. 

Αν ο φορέας διαπίστευσης, που έχει πιστοποιήσει τον υποψήφιο οικονομικό ανάδοχο, είναι φορέας 

του εξωτερικού, θα πρέπει να είναι διαπιστευμένος στην χωρά του. 

Με το Ν. 4468/2017 ιδρύεται το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), νομικό πρόσωπο 

ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με σκοπό την υλοποίηση, εφαρμογή και 

διαχείριση του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης, διαθέτει διοικητική και οικονομική 

αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων. Το Εθνικό Σύστημα 

Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) έχει ορισθεί ως ο Εθνικός Οργανισμός Διαπίστευσης της Ελλάδας 

σύμφωνα και με τις απαιτήσεις του Άρθρου 4 του Κανονισμού (EK) αριθ. 765/2008 όπου κάθε 

κράτος μέλος ορίζει έναν και μόνο εθνικό οργανισμό διαπίστευσης. 

Για τη χορήγηση πιστοποιητικού διαπίστευσης, γίνεται επιτόπου αξιολόγηση του υποψήφιου 

φορέα από ομάδα αξιολογητών και εμπειρογνωμόνων, τα μέλη της οποίας διαθέτουν σε βάθος 

γνώση του αντίστοιχου τεχνικού αντικειμένου, καθώς και εμπειρία στην αξιολόγηση συστημάτων 

διασφάλισης της ποιότητας. Οι αξιολογητές του E.ΣY.Δ. επιλέγονται και εκπαιδεύονται σύμφωνα 

με αυστηρά καθορισμένα κριτήρια και διαδικασίες και υπακούουν σε κανόνες σχετικά με την 

ανεξαρτησία, την ακεραιότητα και την εχεμύθεια που πρέπει να διαθέτουν. 

 

Το παρόν έγγραφο θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και συγκεκριμένα στον 

συστημικό τόπο του διαγωνισμό με α/α 141367 και στην ιστοσελίδα του Δήμου. 

 

 

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος  

Νικόλαος Στεργιάδης 

Επόπτης Καθαριότητας 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
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