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ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 109992 (ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.:1360/25-05-2021) 

 
1ο: Σχετικά με το ερώτημα εάν απαιτείται η δημιουργία πακέτου σε περίπτωση που ο 
οικονομικός φορέας είναι ανάδοχος για ένα μόνο τμήμα, σας γνωρίζουμε ότι ενδέχεται να 
δημιουργηθεί πακέτο με περισσότερα τεμάχια του τμήματος π.χ. πακέτο με 4 τεμάχια 
ελαιόλαδου του ενός λίτρου ανάλογα με τον αριθμό των ωφελουμένων ατόμων κάθε 
οικογένειας.   
 
2ο : Σχετικά με το ερώτημα κάλυψης της απαίτησης της παρ. 2.2.6.11 εάν ο οικονομικός φορέας 
είναι έμπορος απαιτείται να κατέχει νόμιμη άδεια λειτουργίας υγειονομικού ενδιαφέροντος της 
επιχείρησης από την Αρμόδια υπηρεσία για την αποθήκευση, διατήρηση, διακίνηση τροφίμων 
και ευπαθών προϊόντων η οποία περιλαμβάνει τα είδη για τα οποία λαμβάνει μέρος ο 
προσφέρων, σας γνωρίζουμε εάν ο οικονομικός φορέας είναι έμπορος καλείται να υποβάλλει, 
επί ποινή αποκλεισμού, με την προσφορά του  υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι 
κατέχει και θα καταθέσει σε περίπτωση που αναδειχθεί προσωρινός μειοδότης αντίγραφο της 
νόμιμης άδειας λειτουργίας ή γνωστοποίηση λειτουργίας του Ν. 4442/2016 από/προς την 
αρμόδια υπηρεσία ή οποιαδήποτε άλλη αδειοδότηση από αρμόδια υπηρεσία για τις 
εγκαταστάσεις αποθήκευσης (για ξηρά ή για υπό ψύξη αποθήκευση), διατήρησης, διακίνησης 
τροφίμων και ευπαθών προϊόντων η οποία περιλαμβάνει τα είδη για τα οποία λαμβάνει μέρος ο 
οικονομικός φορέας, καθώς και θα δηλώσει στην παράγραφο 2.11 της  υπεύθυνης δήλωσης του 
Παραρτήματος VI: 1) Είμαι  έμπορος  και διαθέτω την νόμιμη άδεια λειτουργίας ή γνωστοποίηση 
λειτουργίας του Ν. 4442/2016 από/προς την αρμόδια υπηρεσία (ή αναφέρεται οποιαδήποτε 
άλλη αδειοδότηση από αρμόδια υπηρεσία) για τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης (για ξηρά ή για 
υπό ψύξη αποθήκευση), διατήρησης, διακίνησης τροφίμων και ευπαθών προϊόντων η οποία 
περιλαμβάνει τα είδη για τα οποία λαμβάνω μέρος και θα την υποβάλλω εφόσον αναδειχθώ 
προσωρινός μειοδότης. Τέλος σας ενημερώνουμε  ότι  σε κάθε περίπτωση τα υπό προμήθεια 
είδη θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από επιχειρήσεις που κατέχουν τις νόμιμες 
αδειοδοτήσεις από την καθ΄υλην αρμόδια υπηρεσία.  
 
3ο : Σχετικά με τα απαιτούμενα τετραγωνικά μέτρα της αποθήκης σας ενημερώνουμε ότι θα 
πρέπει να καλύπτουν τις προσφερόμενες ποσότητες, καθώς και τις προβλεπόμενες συνθήκες 
αποθήκευσης των ειδών για τα οποία λαμβάνει μέρος ο οικονομικός φορέας και σε συνεννόηση 
με την Υπεύθυνη Υπηρεσία Υλοποίησης του προγράμματος ήτοι τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & 
Κοινωνικής Μέριμνας Π. Ε Άρτας. 
 



4ο : Σχετικά με το ερώτημα για την κάλυψη της απαίτησης της παρ. 2.2.6.1 εάν για να καλυφθεί 
η απαίτηση της ορθής εκτέλεσης τουλάχιστον μίας (1) σύμβασης προμηθειών που αφορά ίδια 
ή/και συναφή είδη, συνολικής ποσότητας τουλάχιστον ίσης ή μεγαλύτερης του 25% της 
ζητούμενης από την παρούσα διακήρυξη ποσότητας για το τμήμα που θα συμμετέχει ο 
οικονομικός φορέας (παρ. 2.2.6.1 της σχετικής διακήρυξης), σας γνωρίζουμε ότι το ανωτέρω 
ποσοστό μπορεί να προκύπτει από μία ή περισσότερες συμβάσεις. Όσον αφορά εάν τα 
τυροκομικά προϊόντα υπάγονται στα συναφή είδη με την κεφαλογραβιέρα θεωρούμε ότι είναι 
συναφή προϊόντα. Σχετικά με το ερώτημα εάν το σαμπουάν και το υγρό καθαριστικό γενικής 
χρήσης είναι συναφή με τα προς προμήθεια είδη ΒΥΣ της σχετικής διακήρυξης σας γνωρίζουμε 
ότι το σαμπουάν ναι μεν θεωρείται προϊόν ατομικής περιποίησης, αλλά ανήκει στην κατηγορία 
ειδών ΒΥΣ και κατά συνέπεια θεωρείται συναφές, ενώ το υγρό καθαριστικό γενικής χρήσης και 
η χλωρίνη ανήκουν στην κατηγορία είδη καθαρισμού και ΒΥΣ, συνεπώς το υγρό καθαριστικό 
γενικής χρήσης θεωρείται συναφές είδος με την παχύρευστη χλωρίνη. 
 
5ο : Σχετικά με το ερώτημα εάν για το καθαρό οινόπνευμα απαιτείται να υπάρχει καταχώρηση 
στο Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων σας γνωρίζουμε ότι οι τεχνικές προδιαγραφές του 
είδους καθαρό οινόπνευμα έχουν τεθεί σύμφωνα με τις  αναρτημένες Τεχνικές Προδιαγραφές 
στην ιστοσελίδα της Διαχειριστικής Αρχής του ΤΕΒΑ στον ακόλουθο σύνδεσμο: 
http://teba.eiead.gr/announcement/νεεσ-τεχνικεσ-προδιαγραφεσ-τροφιμων. 
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