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 ΘΕΜΑ:  ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.  

       Τίτλος διαγωνισμού: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ»                                                       

ΤΗΣ  ΠΡΑΞΗΣ 1: «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ 

ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 2: «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ 

ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» 

Διακήρυξη:  15391/20-5-2021 

Αριθμός /Α/Α Συστήματος:  10 89 19 

 
Σχετικά με την ανωτέρω Διακήρυξη και σε απάντηση ερωτημάτων & συμπληρωματικών πληροφοριών,                 
που ζητήθηκαν με αιτήματα, που υποβλήθηκαν προς το Δήμο Τρικκαίων, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, σας διευκρινίζουμε 
τα εξής:  
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1:  
 Στο άρθρο 2.2.7 «Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης» αναφέρεται: 
«Πιστοποιητικά, τα οποία να βεβαιώνουν την τήρηση εκ μέρους του προμηθευτή ή των (υπό)κατασκευαστών 
του…………». Επιπρόσθετα στο άρθρο 2.2.9.2 «Αποδεικτικά μέσα», Β6 ,αναφέρεται : «Για την απόδειξη της 
συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της 
παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 
α) Πιστοποίηση κατά ISO 9001 ή ισοδύναμο (Διαχείριση Ποιότητας) του προμηθευτή ή των 
(υπό)κατασκευαστών του και 
β) Πιστοποίηση κατά ISO 22000 ή ισοδύναμο (Διαχείριση Ασφάλειας) του προμηθευτή ή των 
(υπό)κατασκευαστών του………………….» 

Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε: 
Α. αν με τον όρο προμηθευτής εννοείται ο οικονομικός φορέας-προσφέροντας, που θα προμηθεύει το είδος 
στην Αναθέτουσα Αρχή ή εννοείται ο προμηθευτής που προμηθεύει το είδος στον οικονομικό φορέα -
προσφέροντα. 

Β. αν ο οικονομικός φορέας-προσφέροντας δεν είναι ο παραγωγός του είδους, αλλά λειτουργεί εμπορικά , δεν 
χρειάζεται να προσκομίσει τις πιστοποιήσεις της εταιρείας του, αλλά μόνο των προμηθευτών του; 

Γ. οι πιστοποιήσεις 9001 και 22000 απαιτούνται και για τα τρόφιμα και για τα ΒΥΣ; 
   

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 1: 
Με τον όρο προμηθευτής εννοείται ο οικονομικός φορέας (προσφέρων), που θα προμηθεύει το είδος στην 
Αναθέτουσα Αρχή. Με τον όρο (υπό)κατασκευαστής εννοείται ο παραγωγός ή  κατασκευαστής του είδους. 

Επίσης η πιστοποίηση  ISO 9001 (Διαχείριση Ποιότητας)  απαιτείται και για τα τρόφιμα και για τα ΒΥΣ. 
Η πιστοποίηση  ISO 22000 (Διαχείριση Ασφάλειας Τροφίμων) εκ παραδρομής, δεν αναφέρεται στη διακήρυξη 
ότι απαιτείται μόνο για τα τρόφιμα . 
 

Η Συντάξασα                                                                          Η Προϊσταμένη Τμήματος 
 
 

                        Μαρίκα Εξάρχου                                                                                Κρύου Φωτεινή 
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