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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Κομοτηνή,  15 / 05  / 2017 

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ      Αριθ. πρωτ.: 14174 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ     (ανάρτηση στο ΕΣΗΔΗΣ & στο site του Δήμου) 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΥΛΙΚΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Πληροφορίες: Ιωάννης Γκουρτσιλίδης  

Τηλ.: 25313 52448 & 426 

Φαξ: 25310 81659 

E-mail: g.gkourtsilidis@komotini.gr 

 
 

ΘΕΜΑ: « Διευκρινήσεις Επί της Διακήρυξης ». 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την αριθ. 27/2017 (ΑΔΑΜ) “17REQ005885510 2017-03-07” σχετική μελέτη του Δήμου. 

2. Την αριθ. 10382/07-04-2017 διακήρυξη (ΑΔΑΜ) «17PROC006044589 2017-04-07» για την 

Ανάδειξη αναδόχου της Προμήθειας Τροφίμων για τις Ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του 

Ν.Π.Δ.Δ. – Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης του Δήμου Κομοτηνής και της Παροχής Γάλακτος 

για το Δικαιούχο Προσωπικό του ΚΕ.ΜΕ.Α., της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. και του Δήμου Κομοτηνής για τα Έτη 

2018 και 2019. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”. 

4. Το ερώτημα που τέθηκε μέσω του συστήματος του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για παροχή διευκρινίσεων. 

 

 

 

Σας αναφέρουμε τα κάτωθι: 

 Όσον αφορά το ερώτημα εάν για το είδος τσάι δύναται ο υποψήφιος προμηθευτής να 

προμηθεύει την αναθέτουσα αρχή που αιτείται το είδος αντί σε συσκευασία των 200γρ σε 2 

συσκευασίες των 100γρ., σας διευκρινίζουμε πως κατόπιν επικοινωνίας με το ΚΕ.ΜΕ.Α. 

Κομοτηνής που αιτήθηκε το συγκεκριμένο είδος είναι δυνατό να προσκομίζονται 2 συσκευασίες 

των 100 γρ. τσάι, με την προϋπόθεση ότι οι συνολικές ποσότητες θα είναι οι ίδιες, όπως 

αναφέρονται στη μελέτη, η τιμή που θα υποβληθεί εντός του συστήματος για το είδος θα είναι για 

συσκευασία των 200γρ. και το σύνολο σε περιεκτικότητα δεν θα έχει καμία διαφορά από αυτή της 

συσκευασίας των 200γρ. 

 Όσον αφορά το ερώτημα εάν δικαιολογητικά όπως το ποινικό μητρώο και οι 

ενημερότητες (φορολογική, ασφαλιστική) πρέπει να προσκομιστούν κατά το στάδιο των 

δικαιολογητικών συμμετοχής ή της κατακύρωσης, σας διευκρινίζουμε πως τα δικαιολογητικά 

που αναφέρονται στην παρ. 2.2.9.2 θα πρέπει να προσκομιστούν κατά το στάδιο των 
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δικαιολογητικών κατακύρωσης, ενώ τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής που πρέπει να 

υποβληθούν επί ποινή αποκλεισμού αναφέρονται στην παρ. 2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά». 

 Όσον αφορά το ερώτημα εάν για τα είδη παντοπωλείου χρειάζεται να προσκομιστούν 

πιστοποιητικά ISO 22000, σας διευκρινίζουμε πως σύμφωνα με το άρθρο 2.2.7 της διακήρυξης 

για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης μόνο για τους υποψηφίους αναδόχους που θα 

υποβάλουν προσφορά για την προμήθεια γαλακτοκομικών/γάλακτος οφείλουν να συμμορφώνονται  

με τα κάτωθι πιστοποιητικά : 

α) Πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008 ή ισοδύναμο, 

β) Πιστοποίηση κατά ISO 14001:2004 ή ισοδύναμο και  

γ) Πιστοποίηση ISO 22000:2005 ή αντιστοίχων (συμμόρφωση με το HACCP Σύστημα 

Διασφάλισης της Υγιεινής Τροφίμων. 

Επίσης ο Δήμος Κομοτηνής έχει «ανεβάσει» στο σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ το αριθ. 13894/12-05-

2017 έγγραφο με διευκρινίσεις και για τα ISO. 

 

 

 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος προμηθειών 
υλικών, εξοπλισμού & υπηρεσιών 

Ζωή Πολίτου 
ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
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