
  

         Π. Φάληρο 4/8/2022 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Αρ. πρωτ: …20234.. 

ΔΗΜΟΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ-                                  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ                              

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 286.302,17€ + ΦΠΑ 

                  Κ.Α. : 00-6481.000 και 10-6481.31 (ΔΠΣ)                                                                       

                  ΑΡ. ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ:  172/2021 

 

Διευκρινήσεις - Συμπληρωματικές Πληροφορίες αναφορικά με το διαγωνισμό : 
Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων - χορήγηση ειδών διαβίωσης, διατροφής σε άπορους δημότες 2022-

2023 & Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 2022(ΔΠΣ) 

 

 Στο Π. Φάληρο, στις 4/8/2022, στην Τ.Υ του Δήμου, συνεδρίασε η επιτροπή 

διενέργειας/αξιολόγησης προμηθειών Η/Μ αντικειμένου που συστήθηκε με την υπ. Αριθ. 

197/2022  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Π. Φαλήρου, προκειμένου να δώσει 

διευκρινήσεις σχετικά με κάποια σημεία της διακήρυξης με βάση σχετικά αιτήματα 

συμμετεχόντων και συγκεκριμένα που έχουν υποβληθεί μέσω της επικοινωνίας του ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού με Α/Α συστήματος 164393. 

Α. αίτημα της εταιρείας ΑΙΓΑΙΟΝ - ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ε.Π.Ε. της 29/7/2022 με 

αρ πρωτ  20206 :  

ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ  
Σύμφωνα με τον όρο 2.2.7 της Διακηρύξεως «Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, οφείλουν να συμμορφώνονται με τα πρότυπα, τις πιστοποιήσεις, οδηγίες, 
δηλώσεις συμμόρφωσης, όπως διεξοδικά αναφέρονται ανά άρθρο(είδος) κάθε τμήματος στις 
τεχνικές προδιαγραφές της με αρ. 75/2022 μελέτης της Τ.Υ. που συνοδεύει και αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης. Τα προηγούμενα υποβάλλονται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 56 του ν4412/2016». Στο υπ’ αριθ. 75/2022 Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών 
ζητούνται συγκεκριμένα πιστοποιητικά σύμφωνα με τα GFSI πρότυπα, διαφορετικά για ορισμένα 
εκ των προς προμήθεια ειδών, χωρίς να παρίσταται προφανής λόγος για αυτό. Λαμβάνοντας 
υπόψιν τα εξής:  
1. Ότι τα GFSI πρότυπα, είναι τα πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων τα οποία είναι 
αναγνωρισμένα από τον Οργανισμό Global Food Safety Initiative (GFSI). Σε αυτά περιλαμβάνονται 
τα πρότυπα IFS, BRC & FSSC 22000.  
2. Ότι το BRC αναπτύχθηκε από τον Βρετανικό Οργανισμό Λιανεμπορίου και απευθύνεται, κυρίως, 
στις επιχειρήσεις που προμηθεύουν αλυσίδες λιανικής πώλησης (σούπερ μάρκετ) στο Ηνωμένο 
Βασίλειο και την Ολλανδία.  
Στην ίδια λογική, το IFS αναπτύχθηκε από την Γερμανική Ομοσπονδία Λιανεμπορίου σε 
συνεργασία με τις αντίστοιχες γαλλικές και ιταλικές ομοσπονδίες και απευθύνεται, κατά κύριο 
λόγο, στους προμηθευτές επιχειρήσεων λιανικής των χωρών αυτών. Τα πρότυπα BRC και IFS είναι 
τεχνικά πρότυπα ασφάλειας των τροφίμων τα οποία παρουσιάζονται μαζί, καθώς είναι συναφή ως 
προς το αντικείμενο, το σκοπό και τη μεθοδολογία.  
Το FSSC 22000 (Food Safety System Certification 22000) αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σχήμα 
Πιστοποίησης για Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων, που διαχειρίζεται ο μη 
κερδοσκοπικός Ολλανδικός Οργανισμός Foundation for Food Safety Certification. Βασίζεται στο 
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διεθνές πρότυπο ISO 22000 “Συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων-Απαιτήσεις για 
τους Οργανισμούς της Αλυσίδας Τροφίμων”, στις εκάστοτε τεχνικές προδιαγραφές για τα 
προαπαιτούμενα (PRPs) και στις πρόσθετες απαιτήσεις (additional requirements) του Σχήματος.  
Συνεπώς, τα πρότυπα IFS, BRC & FSSC 22000 είναι ισοδύναμα μεταξύ τους και η βασική 
διαφοροποίηση τους σχετίζεται με την χώρα δραστηριοποιήσεως της εκάστοτε επιχειρήσεως.  
3. Ότι σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν.4 412/2016 «Αν οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν την 
υποβολή πιστοποιητικών εκδιδόμενων από συγκεκριμένο οργανισμό αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης, οφείλουν να δέχονται επίσης πιστοποιητικά από άλλους ισοδύναμους 
οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης…..»,  
Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι όπου στο υπ’ αριθ. 75/2022 Τεύχος Τεχνικών 

Προδιαγραφών ζητούνται πιστοποιητικά σύμφωνα με τα GFSI πρότυπα (IFS, BRC ή FSSC), θα 

γίνεται δεκτό οποιοδήποτε εκ των IFS, BRC & FSSC, καθώς τούτα είναι μεταξύ τους ισοδύναμα 

και καλύπτουν τις ίδιες προδιαγραφές. 

Απάντηση 

Επί του ανωτέρω αιτήματος η επιτροπή αναφέρει  τα ακόλουθα: 

Για το ανωτέρω αίτημα ισχύει ότι εάν τα έγγραφα που θα καταθέσει ο κάθε συμμετέχων για την 

κάλυψη των απαιτήσεων των υπ’ αριθ. 75/2022 Τεχνικών Προδιαγραφών αποτελούν ισοδύναμα 

έγγραφα κατά την έννοια του αρ. 56 του ν.4412/2016 όπως ισχύει και καλύπτουν τις απαιτήσεις 

των ανωτέρω τεχνικών προδιαγραφών, θα γίνονται δεκτά ως αποδεικτικό μέσο συμμόρφωσης με 

απαιτήσεις ή κριτήρια που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές. 

 

Β. αίτημα της εταιρείας Salas Inter Group Εκδ. ΑΕ της 2/8/2022 με αρ πρωτ  20207 : 

Ερώτημα 1ο 

Στο Άρθρο 2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, αναφέρεται : 
«Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:…. 
α) Για τους προσφέροντες προϊόντα ζωικής προέλευσης (τμήμα 6,13), όταν είναι οι ίδιοι 
παραγωγοί, βεβαίωση (πρωτότυπη, η ευκρινές φωτοαντίγραφο) των αρμοδίων κτηνιατρικών 
αρχών, στην οποία θα φαίνεται η ισχύουσα άδεια λειτουργίας και ο αριθμός κτηνιατρικής 
έγκρισης εγκαταστάσεων κατασκευής προϊόντων ζωικής προέλευσης . 
Για τους προσφέροντες Αυγά (τμήμα 6,13), όταν είναι οι ίδιοι παραγωγοί, απόφαση της 
αρμόδιας Δ/νσης κτηνιατρικής για έγκριση λειτουργίας κέντρου ωοσκόπησης και ο κωδικός 
αριθμός αυτού. 
Για τους προσφέροντες προϊόντα ζωικής προέλευσης ή αυγά όταν δεν είναι οι ίδιοι παραγωγοί 
τα προαναφερόμενα θα αφορούν τους παραγωγούς με τους οποίους έχουν δηλώσει ότι θα 
συνεργάζονται και επιπλέον βεβαίωση της κτηνιατρικής υπηρεσίας ή άλλης αρμόδιας 
Υπηρεσίας από την οποία θα προκύπτει ο αριθμός μητρώου εμπόρων που τους έχει 
χορηγηθεί. Σε περιπτώσεις παραγωγής των ειδών σε χώρα του εξωτερικού τα αντίστοιχα 
έγγραφα της χώρας κατασκευής συνοδευόμενα από επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά. Οι 
βεβαιώσεις θα βρίσκονται εν ισχύ. 
Παρακαλούμε διευκρινίστε μας εάν απαιτείται για τους προσφέροντες που δεν είναι οι 
ίδιοι παραγωγοί να προσκομιστούν τα προαναφερόμενα έγγραφα μόνο για τα τμήματα 
6 και 13 ήτοι Κρέατα και Αυγά και όχι για τα υπόλοιπα ζητούμενα είδη ζωικής 
προέλευσης. 
Ερώτημα 2ο 

Στις τεχνικές προδιάγραφες στα είδη που αφορούν την προμήθειά ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ, ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ 
(EXTRA) ΠΑΡΘΕΝΟ, αναφέρεται εγχώριο, οποιαδήποτε συσκευασία ειδικής φιάλης, οξύτητας 
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0-1% και να πληρεί τους όρους των υγειονομικών διατάξεων. 
Παρακαλούμε διευκρινίστε ότι το είδος αφορά προϊόν με (οξύτητα: 0 – 0,8%), όπως το 
Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο. 
Βλεπ. http://www.eask.gr/olive-oil-categories/ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 
Οι νέες περιγραφές και ορισμοί των ελαιολάδων σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς της ΕΟΚ, 
είναι: 
ΠΑΡΘΕΝΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ: Ελαιόλαδα που λαμβάνονται από τον ελαιόκαρπο, αποκλειστικά με 
μηχανικές μεθόδους ή άλλες φυσικές επεξεργασίες και κάτω από συνθήκες που δεν προκαλούν 
αλλοιώσεις στη φυσική σύνθεση του. Το παρθένο ελαιόλαδο δεν έχει υποστεί καμία άλλη 
επεξεργασία πλην της πλύσης, της μετάγγισης, της φυγοκέντρισης και της διήθησης. Πρόκειται 
επομένως για το «φυσικό χυμό» της ελιάς ο οποίος έχει όλες τις ευεργετικές για την υγεία 
ιδιότητες. Τα ελαιόλαδα αυτά ανάλογα με την οξύτητα και τα άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους 
κατατάσσεται στους παρακάτω τύπους : 
Εξαιρετικό (extra) παρθένο ελαιόλαδο: η καλύτερη ποιότητα ελαιολάδου με άμεμπτη γεύση και 
οσμή, του οποίου η περιεκτικότητα σε ελεύθερα λιπαρά οξέα, εκφραζόμενη σε ελαϊκό οξύ, δεν 
υπερβαίνει τα 0,8 g ανά 100 g ελαιολάδου (οξύτητα: 0 – 0,8%). 
Παρθένο ελαιόλαδο: παρθένο ελαιόλαδο με καλή γεύση και οσμή, του οποίου η περιεκτικότητα 
σε ελεύθερα λιπαρά οξέα, εκφραζόμενη σε ελαϊκό οξύ, δεν υπερβαίνει τα 2 g ανά 100 g 
ελαιολάδου (οξύτητα: 0,8 – 2%). 
Ερώτημα 3ο 

Στις Τεχνικές Προδιάγραφες της Διακήρυξης αναφέρεται ότι θα πρέπει να κατατεθούν διαφορά 
πιστοποιητικά ποιότητας και πρότυπα, όπως IFS, BRC, ISO 9001, FSSC 22000, ISO 22000, 
Πιστοποιητικά HACCP, ISO 45001 κτλ , Ενδεικτικά αναφέρουμε: 
12_1_Ομάδα 1 ΗΛΙΕΛΑΙΟ Ή ΚΑΛΑΜΠΟΚΕΛΑΙΟ 
Πιστοποιητικό IFS (Υπευθύνου Κυκλοφορίας). 
12_2_1_Ομάδα 1 ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΠΛΗΡΕΣ 10% 
Πιστοποιητικό BRC (Υπευθύνου Παράγωγης – Συσκευασίας και Κυκλοφορίας). 
12_2_2_Ομάδα 1 ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΠΛΗΡΕΣ 10% 
Τεχνικό Φυλλάδιο Προδιαγραφών Προϊόντος. 
12_3_1_Ομάδα 1 ΖΑΧΑΡΗ 1 ΚΙΛΟΥ 
Πιστοποιητικό IFS (Υπευθύνου Συσκευασίας Κυκλοφορίας). 
12_3_2_Ομάδα 1 ΖΑΧΑΡΗ 1 ΚΙΛΟΥ 
Πιστοποιητικό 9001 (Υπευθύνου Συσκευασίας Κυκλοφορίας). 
12_4_Ομάδα 1 ΚΑΦΕΣ ΣΤΙΓΜΑΙΟΣ ΣΥΣΚ.100ΓΡ 
Πιστοποιητικό FSSC 22000 (Εργοστασίου Παράγωγης – Συσκευασίας) 
12_5_Ομάδα 1 ΚΟΡΝ ΦΛΕΙΚΣ 375ΓΡ. 
Πιστοποιητικό 9001 (Υπευθύνου Συσκευασίας Κυκλοφορίας). 
Πιστοποιητικό 22000 (Υπευθύνου Συσκευασίας Κυκλοφορίας). 
12_6_ Ομάδα 1 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΣΥΜΙΓΔΑΛΙ, ΚΟΦΤΟ, ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ. 
Πιστοποιητικό 9001 (Παραγωγού). 
Πιστοποιητικό BRC (Παραγωγού). 
12_7_ Ομάδα 1 ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ SOFT 
Πιστοποιητικό HACCP (Παραγωγού). 
12_8_ Ομάδα 1 ΞΥΔΙ ΦΙΑΛΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 400 ΜΛ. 
Πιστοποιητικό 9001 (Υπευθύνου Παράγωγης - Εμφιάλωσης). 
12_9_ Ομάδα 1 ΚΕΤΣΑΠ ΣΥΣΚ 550-650ΓΡ 
Πιστοποιητικό BRC (Παραγωγού). 
12_10_Ομάδα 1 ΜΟΥΣΤΡΑΔΑ 500 ΓΡ 
Πιστοποιητικό IFS (Παραγωγού). 
12_11_Ομάδα 1 ΜΑΓΙΟΝΕΖΑ ΣΥΣΚ500ΓΡ 
Πιστοποιητικό 22000 (Παραγωγού). 
12_12_ Ομάδα 1 ΚΡΕΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 
Πιστοποιητικό FSSC 22000 (Υπευθύνου Κυκλοφορίας) 
12_13_Ομάδα 1 ΤΟΜΑΤΑ ΚΟΝΣΕΡΒΑ ΨΙΛΟΚΟΜ. ΣΥΣΚ400ΓΡ 
Πιστοποιητικό IFS (Παραγωγού και Υπευθύνου Κυκλοφορίας). 
12_14_ Ομάδα 1 ΤΥΡΙ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΤΥΠΟΥ GOUDA ΤΡΙΜ. 
Πιστοποιητικό HACCP (Υπεύθυνο Παράγωγης, Επεξεργασίας, Συσκευασίας και 
Διακίνησης). 
12_15_ Ομάδα1 ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΠΟΠ 

ΑΔΑ: ΨΕ2ΩΩΞΕ-Λ57





  

Πιστοποιητικό BRC (Υπεύθυνο Παράγωγης, Επεξεργασίας, Συσκευασίας). 
12_16_ Ομάδα 1 ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ ΑΠΟ ΣΙΜΙΓΔΑΛΗ ΑΒΓΑ ΚΑΙ ΓΑΛΑ 
Πιστοποιητικό FSSC 22000 (Υπευθύνου Παράγωγης) 
12_17_ Ομάδα 2 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (ΕΧΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ). 
Πιστοποιητικό HACCP (Υπεύθυνο Παράγωγης, Επεξεργασίας, Αποθήκευσης και 
Διακίνησης). 
12_18_ Ομάδα 3 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 
Δήλωση Χώρας- Τόπος Προέλευσης. 
Πιστοποιητικό 9001 (Προμηθευτή). 
Πιστοποιητικό 45001 (Προμηθευτή). 
12_19_ Ομάδα 3 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΤΨ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 
Πιστοποιητικό 9001 (Υπευθύνου Παράγωγης - Συσκευασίας). 
Πιστοποιητικό 22000 (Υπευθύνου Παράγωγης - Συσκευασίας). 
Πιστοποιητικό Σήμανσης CE ψυκτικού μηχανήματος οχήματος. 
Υπεύθυνη Δήλωση Μηχανικού περί Ορθής Εγκατάστασης. 
12_20_ Ομάδα 3 ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΤΨ 
Πιστοποιητικό 45001 (Υπευθύνου Επεξεργασίας - Συσκευασίας). 
Πιστοποιητικό Σήμανσης CE ψυκτικού μηχανήματος οχήματος. 
Υπεύθυνη Δήλωση Μηχανικού περί Ορθής Εγκατάστασης. 
12_21_ Ομάδα 5 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 
Πιστοποιητικό 22000. 
12_22_ Ομάδα 6 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 
Πιστοποιητικό FSSC 22000 (Υπευθύνου Παράγωγης Κρέατος). 
Άδεια Λειτουργίας Επιχείρησης Εκτροφής, Επεξεργασίας και Εμπορίας 
Κοτόπουλων. 
Κωδικός Αριθμός Κτηνιατρικής Έγκρισης 
Βεβαίωση Εγγραφής στο Μητρώο Εμπόρων ΖΠ. 
Πιστοποιητικό Σήμανσης CE ψυκτικού μηχανήματος οχήματος. 
Υπεύθυνη Δήλωση Μηχανικού περί Ορθής Εγκατάστασης. 
12_23_ Ομάδα 6 ΑΥΓΑ ΩΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ 
Υπεύθυνη Δήλωση Αδείας Λειτουργίας - Αριθμού Κέντρου Ωοσκόπησης. 
Πιστοποιητικό IFS (Υπευθύνου Ωοσκόπησης). 
12_24_ Ομάδα 7 ΕΛΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΚΟΥΚ. 
Πιστοποιητικό ISO 22000 (Υπευθύνου Συσκευασίας και Κυκλοφορίας). 
12_25_ Ομάδα 7 ΑΛΕΥΡΙ ΟΛ.ΑΛΕΣΗΣ 
Πιστοποιητικό ISO 22000 (Υπευθύνου Συσκευασίας και Κυκλοφορίας). 
12_26_ Ομάδα 7 ΒΟΥΤΗΡΟ 250ΓΡ 
Πιστοποιητικό IFS (Παραγωγού). 
12_27_ Ομάδα 7 ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ 
Πιστοποιητικό FSSC 22000 (Υπευθύνου Παράγωγης Επεξεργασίας Συσκευασίας). 
12_28_Ομάδα 7 ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΠΛΗΡΕΣ 10% 
Πιστοποιητικό BRC (Υπευθύνου Παράγωγης – Συσκευασίας και Κυκλοφορίας). 
Τεχνικό Φυλλάδιο Προδιαγραφών Προϊόντος. 
12_29_ Ομάδα 7 ΔΗΜΗΤΡ ΟΛ.ΑΛΕΣΗΣ 375ΓΡ. 
Πιστοποιητικό 9001 (Υπευθύνου Κυκλοφορίας). 
Πιστοποιητικό 22000 (Υπευθύνου Κυκλοφορίας). 
12_30_ Ομάδα 7 ΖΑΧΑΡΗ ΑΧΝΗ 500ΓΡ 
Πιστοποιητικό 22000 (Υπευθύνου Συσκευασίας και Κυκλοφορίας). 
12_31_ Ομάδα 7 ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΚΡΥΣΤ. 
Πιστοποιητικό 9001 (Υπευθύνου Συσκευασίας και Κυκλοφορίας). 
Πιστοποιητικό IFS (Υπευθύνου Συσκευασίας και Κυκλοφορίας). 
12_32_ Ομάδα 7 ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ ΖΕΛΕ 
Πιστοποιητικό IFS (Εργοστασίου Παράγωγης). 
12_33_ Ομάδα 7 ΤΥΡΙ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΡΙ 
Πιστοποιητικό IFS (Υπευθύνου Παράγωγης Επεξεργασίας Συσκευασίας). 
12_34_ Ομάδα 7 ΤΥΡΙ ΤΥΠΟΥ ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ 
Πιστοποιητικό IFS (Υπευθύνου Παράγωγης Επεξεργασίας Συσκευασίας). 
12_35_ Ομάδα 7 ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΡ 200ΓΡ 
Πιστοποιητικό IFS (Εργοστασίου Συσκευασίας). 
12_36_ Ομάδα 7 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΣΥΜΙΓΔΑΛΙ, ΚΟΦΤΟ, ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ, ΠΕΝΝΕΣ. 
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Πιστοποιητικό 9001 (Παραγωγού). 
Πιστοποιητικό BRC (Παραγωγού). 
12_37_ Ομάδα 7 ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ SOFT 
Πιστοποιητικό HACCP (Παραγωγού). 
12_38_ Ομάδα 7 ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΟΥΜΑΡΟ 500ΓΡ 
Πιστοποιητικό IFS (Υπευθύνου Παράγωγης και Κυκλοφορίας). 
12_39_ Ομάδα 7 ΞΥΔΙ ΦΙΑΛΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 
Πιστοποιητικό 9001 (Υπευθύνου Παράγωγης και Εμφιάλωσης). 
12_40_ Ομάδα 7 ΠΛΙΓΟΥΡΙ 500ΓΡ 
Πιστοποιητικό 9001 (Υπευθύνου Συσκευασίας και Κυκλοφορίας). 
Πιστοποιητικό 22000 (Υπευθύνου Συσκευασίας και Κυκλοφορίας). 
12_41_ Ομάδα 7 ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ ΨΙΛΟ -ΧΟΝΤΡΟ ΣΥΣΚ.500 
Πιστοποιητικό FSSC 22000 (Εργοστασίου Παράγωγης και Συσκευασίας). 
12_42_ Ομάδα 7 ΤΑΧΙΝΙ 1000ΓΡ 
Πιστοποιητικό 22000 (Υπευθύνου Κυκλοφορίας). 
12_43_ Ομάδα 7 ΤΥΡΙ GOUDA ΤΡΙΜ. 
Πιστοποιητικό HACCP (Υπεύθυνο Παράγωγης, Επεξεργασίας, Συσκευασίας και 
Διακίνησης). 
12_44_ Ομάδα 7 ΦΑΒΑ ΣΥΣΚ.500 
Πιστοποιητικό IFS 22000 (Υπευθύνου Συσκευασίας και Κυκλοφορίας). 
12_45_ Ομάδα 7 ΦΑΡΙΝΑ ΣΥΣΚ.500 
Πιστοποιητικό ISO 22000 (Εργοστασίου Παράγωγης). 
12_46_ Ομάδα 7 ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΠΟΠ 
Πιστοποιητικό BRC (Υπευθύνου Παράγωγης, Επεξεργασίας, Συσκευασίας). 
12_47_Ομάδα 7 ΦΥΛΛΟ ΣΦΟΛΙΑΤΑΣ Ή ΦΥΛΛΟ ΚΡΟΥΣΤΑΣ 
Πιστοποιητικό FSSC 22000 (Εργοστασίου Παράγωγης και Συσκευασίας). 
12_48_Ομάδα 7 ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ 500ΓΡ 
Πιστοποιητικό FSSC 22000 (Εργοστασίου Παράγωγης). 
12_49_Ομάδα 7 ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ 150-160ΓΡ 
Πιστοποιητικό FSSC 22000 (Εργοστασίου Παράγωγης και Συσκευασίας). 
12_50_Ομάδα 7 ΚΡΕΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΛΗΡΗΣ 1ΛΤ 
Πιστοποιητικό IFS 22000 (Εργοστασίου Παράγωγης και Συσκευασίας). 
12_51_Ομάδα 8 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΘΕΝΟ 5ΛΤ 
Πιστοποιητικό HACCP (Παράγωγης, Επεξεργασίας, Αποθήκευσης και Διακίνησης 
Προϊόντος). 
12_52_ Ομάδα 9 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 
Δήλωση Χώρας- Τόπος Προέλευσης. 
Πιστοποιητικό 9001 (Προμηθευτή). 
Πιστοποιητικό 45001 (Προμηθευτή). 
12_53_ Ομάδα 9 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΤΨ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 
Πιστοποιητικό 9001 (Υπευθύνου Παράγωγης - Συσκευασίας). 
Πιστοποιητικό 22000 (Υπευθύνου Παράγωγης - Συσκευασίας). 
Πιστοποιητικό Σήμανσης CE ψυκτικού μηχανήματος οχήματος. 
Υπεύθυνη Δήλωση Μηχανικού περί Ορθής Εγκατάστασης. 
12_54_ Ομάδα 10 ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΤΨ 
Πιστοποιητικό 45001 (Υπευθύνου Επεξεργασίας - Συσκευασίας). 
Πιστοποιητικό Σήμανσης CE ψυκτικού μηχανήματος οχήματος. 
Υπεύθυνη Δήλωση Μηχανικού περί Ορθής Εγκατάστασης. 
12_55_ Ομάδα 11 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 
Πιστοποιητικό 22000. 
12_56_ Ομάδα 12 ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ 
Πιστοποιητικό 22000. 
12_57_ Ομάδα 13 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 
Πιστοποιητικό FSSC 22000 (Υπευθύνου Παράγωγης Κρέατος). 
Άδεια Λειτουργίας Επιχείρησης Εκτροφής, Επεξεργασίας και Εμπορίας 
Κοτόπουλων. 
Κωδικός Αριθμός Κτηνιατρικής Έγκρισης 
Βεβαίωση Εγγραφής στο Μητρώο Εμπόρων ΖΠ. 
Πιστοποιητικό Σήμανσης CE ψυκτικού μηχανήματος οχήματος. 
Υπεύθυνη Δήλωση Μηχανικού περί Ορθής Εγκατάστασης. 
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12_58_ Ομάδα 14 ΑΥΓΑ ΩΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ 
Υπεύθυνη Δήλωση Αδείας Λειτουργίας - Αριθμού Κέντρου Ωοσκόπησης. 
Πιστοποιητικό IFS (Υπευθύνου Ωοσκόπησης). 
Επειδή, η απαίτηση της διακήρυξης για την προσκόμιση των ανωτέρω προτύπων 
πιστοποίησης, στο βαθμό που δεν αναφέρουν την φράση «ή άλλο ισοδύναμο», «ή άλλο 
αντίστοιχο» είναι αντίθετη στο νόμο. 
Επειδή, στο Άρθρο 2.2.7 της Διακήρυξης που αφορά τα Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης, αναφέρεται ότι « Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης, οφείλουν να συμμορφώνονται με τα πρότυπα, τις 
πιστοποιήσεις, οδηγίες, δηλώσεις συμμόρφωσης, όπως διεξοδικά αναφέρονται ανά 
άρθρο(είδος) κάθε τμήματος στις τεχνικές προδιαγραφές της με αρ 75/2022 μελέτης της Τ.Υ. 
που συνοδεύει και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης. Τα προηγούμενα 
υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν4412/2016. 
Ακόμη ο συμμετέχων φορέας να διαθέτει 
α) Πιστοποιητικό συμμόρφωσης κατά ISO 9001 όπως ισχύει για την αποθήκευση και διανομή 
των ειδών, 
β) Πιστοποιητικό συμμόρφωσης συστήματος διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων κατά EN ISO 
22000: 2005 ή ισοδύναμο, 
γ) Πιστοποιητικό συμμόρφωσης κατά ISO 14001 όπως ισχύει για την αποθήκευση και διανομή 
των ειδών, 
δ) να διαθέτει πιστοποιητικό συμμόρφωσης για συστήματα διαχείρισης της επαγγελματικής 
υγείας και ασφάλειας κατά EN ISO 45001:2018 ή ισοδύναμο, 
ε) βεβαίωση HACCP. 
Ισοδύναμες πιστοποιήσεις κατά την έννοια του Άρθρου 82 του Ν.4412/2016, δύναται να 
γίνονται δεκτές ύστερα από εξέταση από την αρμόδια Επιτροπή. 
Επειδή, επιχείρηση η οποία είναι Πιστοποιημένη και Διαθέτει τα προαναφερόμενα Πρότυπα 
Ποιότητας, συνεπάγεται ότι συνεργάζεται αντίστοιχα με πιστοποιημένες εταιρείες προμηθευτές 
για την διασφάλιση της συνέχισης της αλυσίδας της Ποιότητας και την τήρηση των βασικών 
αρχών ιχνηλασιμότητας. 
Επειδή, τα πιστοποιητικά HACCP έχουν καταργηθεί και έχουν αναβαθμιστεί και αντικατασταθεί 
μεταξύ άλλων με το πρότυπο ποιότητας ISO 22000. 
Επειδη το IFS Food Standard είναι ένα πρότυπο που καθορίζει τις ειδικές απαιτήσεις για την 
ασφάλεια, νομιμότητα και ποιότητα των τροφίμων που πρέπει να ικανοποιούν οι επιχειρήσεις 
οι οποίες επεξεργάζονται ή/και συσκευάζουν τρόφιμα. Το πρότυπο IFS Food έχει συσταθεί από 
τις Ομοσπονδίες Λιανεμπόρων της Γερμανίας και της Γαλλίας με σκοπό να αποτελέσει 
πολύτιμο εργαλείο ελέγχου, κοινής προσέγγισης, των συστημάτων διαχείρισης των 
προμηθευτών των λιανεμπόρων. 
Το IFS Food Standard έχει αναγνωρισθεί από τον οργανισμό GFSI (Global Food Safety 
Institute) ως ισοδύναμο με τα αντίστοιχα συστήματα BRC Standard for Food, FSSC 22000 και 
SQF Code και στηρίζεται στις αρχές του HACCP δίνοντας ιδιαίτερη βάση στην καλή 
βιομηχανική πρακτική (GMP) και στην ορθή υγιεινή πρακτική (GHP). 
Το FSSC 22000 δημιουργήθηκε από το μη κερδοσκοπικό οργανισμό FSSC (Food System 
Safety Certification) και αποτελεί ένα σχήμα πιστοποίησης με βασικά στοιχεία το ISO 
22000:2005 και το PAS 220:2008. 
Το PAS 220:2008 συντάχθηκε από το Εθνικό Ινστιτούτο της Μ. Βρετανίας (BSI) με τη συμβολή 
κορυφαίων εταιρειών παραγωγής και εμπορίας τροφίμων όπως η Danone, Kraft Foods, 
Unilever και η Nestle ως υποστηρικτικό υλικό του ISO 22000:2005. Ο σκοπός ήταν να 
καθορίσει συγκεκριμένες απαιτήσεις για τις βασικές συνθήκες και δραστηριότητες που είναι 
απαραίτητες για τη διατήρηση κατάλληλου υγιεινού περιβάλλοντος, γνωστά ως 
προαπαιτούμενα (PRPs), τα οποία στο ISO 22000:2005 αναφέρονται ως μέτρα προς 
αξιολόγηση. 
Με αυτόν τον τρόπο δημιουργήθηκε ένα σχήμα πιστοποίησης για επιχειρήσεις τροφίμων το 
οποίο αναγνωρίστηκε από τον οργανισμό GFSI (Global Food Safety Initiative) ως ισοδύναμο 
με άλλα αντίστοιχα σχήματα όπως το BRC Standard for Food, το IFS Food Standard και το 
SQF Code. 
Επειδή, τα πρότυπα της σειράς BRC Global Standards εκδίδονται από το Σύνδεσμο 
Λιανεμπόρων της Μ. Βρετανίας, (British Retail Consortium) και αποτελούν θεμελιώδη 
πρότυπα, παγκόσμιας αναγνώρισης, που καθορίζουν τις απαιτήσεις συστημάτων διαχείρισης 
της ασφάλειας και της ποιότητας: (α) των τροφίμων κατά την παραγωγή (BRC Global Standard 
for Food Safety), (β) των εμπορευμάτων κατά την αποθήκευση και μεταφορά (BRC Global 
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Standard for Storage and Distribution) και (γ) των συσκευασιών και των υλικών συσκευασίας 
(που προορίζονται για τρόφιμα) κατά την παραγωγή (BRC Global Standard for Packaging and 
Packaging Material). 
Επειδή, τo ISO 22000:2018 είναι ένα πρότυπο το οποίο εκπονήθηκε από το Διεθνή Οργανισμό 
Τυποποίησης (ISO) και προδιαγράφει τις απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούν οι 
επιχειρήσεις που εμπλέκονται στην αλυσίδα των τροφίμων ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια 
των προϊόντων τους από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση. 
Το Διεθνές αυτό πρότυπο αντιμετωπίζει μόνο θέματα ασφάλειας τροφίμων και στην ουσία 
αποτελεί την εξέλιξη των αρχών HACCP καθιερώνοντας ως επιπλέον βασικά στοιχεία: 
• την ύπαρξη βασικών συνθηκών και δραστηριοτήτων για τη διατήρηση κατάλληλου 
υγιεινού περιβάλλοντος (προαπαιτούμενα) 
• την καθιέρωση διαδικασιών για την αποτελεσματική διαχείριση και επικαιροποίηση του 
συστήματος 
• την αποτελεσματική επικοινωνία των επιχειρήσεων στην αλυσίδα των τροφίμων με 
προμηθευτές, καταναλωτές, συμβούλους, αρμόδιες αρχές και κάθε οργανισμό που 
μπορεί να επηρεάζει το σύστημα διαχείρισης της επιχείρησης 
Επειδή, το ISO 22000:2018 απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις και οργανισμούς 
(ιδιωτικού και δημοσίου χαρακτήρα) της αλυσίδας των τροφίμων και των ζωοτροφών 
συμπεριλαμβάνοντας τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, τους υπεργολάβους και τους 
προμηθευτές εξοπλισμού, συσκευασίας, καθαριστικών, υλικών συσκευασίας και άλλων υλικών 
που μπορεί να έλθουν σε επαφή με τα τρόφιμα ή τις ζωοτροφές. 
Ταιριάζει κυρίως στις επιχειρήσεις των παραπάνω κλάδων που επιδιώκουν να εφαρμόσουν, 
πέραν των νομικών απαιτήσεων, ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας 
τροφίμων και να αποκτήσουν Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης από Διαπιστευμένο Φορέα. 
Επειδή, σύμφωνα με τον Ν.4412/16 και ειδικότερα στο Άρθρο 82 Αναφέρει ότι « 1. Οι 
αναθέτουσες αρχές, εάν απαιτούν την προσκόμιση πιστοποιητικών εκδιδόμενων από 
ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με 
ορισμένα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για 
άτομα με ειδικές ανάγκες, παραπέμπουν σε συστήματα διασφάλισης ποιότητας τα οποία 
βασίζονται στη σχετική σειρά ευρωπαϊκών προτύπων και έχουν πιστοποιηθεί από 
διαπιστευμένους οργανισμούς. Οι αναθέτουσες αρχές αναγνωρίζουν ισοδύναμα πιστοποιητικά 
από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη - μέλη. Επίσης, κάνουν δεκτά άλλα αποδεικτικά 
στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός 
φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών 
προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο 
οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν 
τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. 
Παρακαλούμε διευκρινίστε μας εάν αντί των προαναφερόμενων πιστοποιητικών ποιότητας και 
προτύπων και με δεδομένο ότι οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς διαθέτουν τα πιστοποιητικά 
ποιότητας σύμφωνα με το άρθρο 2.2.7 της Διακήρυξης γίνονται αποδεκτά πιστοποιητικά ISO 
22000:2018 και μόνο, των Συνεργαζόμενων Παράγωγων – Προμηθευτών. 
Ερώτημα 4ο 

Σε διαφορά σημεία των τεχνικών προδιαγραφών των προϊόντων, ζητείται να υποβληθούν 
πιστοποιητικά CE για τα ψυκτικά μηχανήματα των φορτηγών οχημάτων που θα 
πραγματοποιήσουν την μεταφορά των ειδών, επίσης ζητείται να κατατεθεί Υπεύθυνη δήλωση 
του Εγκαταστάτη Μηχανικού του Ψυκτικού Μηχανήματος. 
Παρακαλούμε διευκρινίστε μας, εάν αντί των προαναφερόμενων δικαιολογητικών καλύπτονται 
οι απαιτήσεις της διακήρυξης με την υποβολή των Αδειών Κυκλοφορίας Φορτηγών Οχημάτων, 
Βεβαιώσεις καταλληλότητας από την αρμόδια υγειονομική υπηρεσία και Ετήσια Άδεια από την 
αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία με την οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα του οχήματος για τα 
είδη που μεταφέρει. 
Ερώτημα 5ο 

Παρακαλούμε διευκρινίστε μας ως προς το ορθό, σχετικά με την αναφορά σας στο υπόδειγμα 
της Εγγυητικής Επιστολής Συμμέτοχης Παράρτημα V, στο οποίο μεταξύ άλλων αναφέρεται ως 
αριθμός διακήρυξης ο 286/2021 ενώ, η εν λόγω διακήρυξη έχει αριθμό 196/2022.__ 
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Απάντηση 

Επί του ανωτέρω αιτήματος η επιτροπή αναφέρει  τα ακόλουθα: 

1. Για το ερώτημα με αρ. 1, η απαίτηση του αρ. 2.2.6 της διακήρυξης αφορά μόνο τους 

συμμετέχοντες των τμημάτων 6 και 13 άρα για τους προσφέροντες που δεν είναι οι ίδιοι 

παραγωγοί θα προσκομιστούν τα προαναφερόμενα έγγραφα μόνο για τις ομάδες(τμήματα) 

6 και 13 ήτοι Κρέατα και Αυγά και όχι για τα υπόλοιπα ζητούμενα είδη ζωικής προέλευσης. 

2. Για το ερώτημα με αρ. 2, η απαίτηση της ομάδας 2 και 8 είναι για είδη όπως αναφέρονται 

στο ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ της Περιφέρειας Αττικής για την εκάστοτε ημερομηνία , 

κατά τα λοιπά σύμφωνα με την περιγραφή  των με αρ  75/2022 τεχνικών προδιαγραφών. 

3. Για το ερώτημα με αρ. 3 ισχύει ότι εάν τα έγγραφα που θα καταθέσει ο κάθε συμμετέχων 

για την κάλυψη των απαιτήσεων των υπ’ αριθ. 75/2022 Τεχνικών Προδιαγραφών και των 

απαιτήσεων του αρ 2.2.7 της Διακήρυξης αποτελούν αντίστοιχα, ισοδύναμα έγγραφα κατά 

την έννοια του αρ. 56 του ν.4412/2016 και κατά την έννοια του Άρθρου 82 του Ν.4412/2016 

όπως ισχύουν και καλύπτουν τις απαιτήσεις των ανωτέρω τεχνικών προδιαγραφών και 

προτύπων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης, θα γίνονται δεκτά ως 

αποδεικτικό μέσο συμμόρφωσης με απαιτήσεις ή κριτήρια που αναφέρονται στις τεχνικές 

προδιαγραφές και με κριτήρια ανάθεσης της διακήρυξης. 

4. Για το ερώτημα με αρ. 4 ισχύει ότι για την κάλυψη των απαιτήσεων της διακήρυξης θα 

πρέπει να κατατεθούν πιστοποιητικά και βεβαιώσεις όπως ζητούνται στα επιμέρους 

τμήματα των υπ’ αριθ. 75/2022 Τεχνικών Προδιαγραφών. Εάν η έκδοση των εγγράφων που 

αναφέρετε ως εναλλακτική κάλυψη των απαιτήσεων περιλαμβάνει τεκμηριωμένα ως 

δικαιολογητικά έκδοσης αυτών τα ανωτέρω ζητούμενα από τις υπ’ αριθ. 75/2022 τεχνικές 

προδιαγραφές ή αποτελούν ισοδύναμα έγγραφα κατά την έννοια του αρ. 56 του 

ν.4412/2016, θα γίνονται δεκτά ως κάλυψη των εν λόγω απαιτήσεων. 

5. Για το ερώτημα με αρ. 5 σχετικά με τον αριθμό διακήρυξης στο υπόδειγμα της Εγγυητικής 

Επιστολής Συμμέτοχης Παράρτημα V, ο ορθός αριθμός διακήρυξης είναι ο 196/2022 και όχι 

ο 286/2021 που αναφέρεται εκ παραδρομής.  

Η Επιτροπή  

1. Σ. Σουμπασάκης  

2. Γ. Φωτιάδης 
 

3. E. Σηφακάκης 
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