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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜ.ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα

151 24 Μαρούσι
Τηλ. Κέντρο: 213 2038 000
Πληροφορίες: Κοτρώτσιου Ευσταθία
Τηλέφωνο: 213 2038 090
Fax: 213 2038 504
E-mail: ekotrotsiou@maroussi.gr

Προς: Όλους τους 
συμμετέχοντες

Θέμα: «Διευκρινήσεις επί της με αριθ. 41371/23-05-2022 διακήρυξης ανοιχτού άνω 
των ορίων δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια ειδών 
Αρτοποιείου, Κρεοπωλείου, Ιχθυοπωλείου, Παντοπωλείου και 
Οπωροπωλείου για την κάλυψη αναγκών των δομών του Νομικού 
Προσώπου «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ «ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ» (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.)».

Σχετικά:  1. Το ψηφιακά υπογεγραμμένο αίτημα διευκρινήσεων του κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ της εταιρείας «ΦΑΡΜΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΚΒΕΕΚ» με 
ημερομηνία 2022/06/07 13:11:10 +03'00.

                   2. Το υπ’αριθμ. πρωτ. 1742/09-06-2022 έγγραφο του ΟΚΟΙΠΑΔΑ.

Σύμφωνα με το από 07.06.2022 ψηφιακά υπογεγραμμένο έγγραφο του κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, η εταιρεία «ΦΑΡΜΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΚΒΕΕΚ» ζητά διευκρινήσεις επί της 
με αριθ. 41371/23-05-2022 διακήρυξης ανοιχτού άνω των ορίων δημόσιου ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια ειδών Αρτοποιείου, Κρεοπωλείου, Ιχθυοπωλείου, 
Παντοπωλείου και Οπωροπωλείου για την κάλυψη αναγκών των δομών του Νομικού 
Προσώπου «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ «ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ» (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.)», το οποίο αναφέρει τα εξής: 

«Στα πλαίσια της προκήρυξης του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των 
ορίων για την «Προμήθεια ειδών αρτοποιείου, ειδών κρεοπωλείου, ειδών ιχθυοπωλείου, ειδών 
παντοπωλείου και ειδών οπωροπωλείου για την κάλυψη αναγκών των δομών του νομικού 
προσώπου «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ “ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ” (ΟΚΟΙΠΑΔΑ)» για χρονικό διάστημα 16 μηνών, με 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών τη Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022 και ώρα 15:00 μ.μ 
και με συστημικό αριθμό διαγωνισμού 160374, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 41371/23-05-2022 
διακήρυξη, παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε τα κάτωθι : 

1) Όσον αφορά το άρθρο 2.03 των Τεχνικών Προδιαγραφών για το κρέας και τα 
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πουλερικά Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε τα κάτωθι για τα είδη της Υποομάδας 
2.1 και 2.2 : 

Α) Σε τι συσκευασία θα παραδίδονται τα μπούτια κοτόπουλου και Κοτόπουλο ολόκληρο, θα 
παραδίδονται χύμα σε κιβώτιο με μεμβράνη ή σε ατομική συσκευασία σε δισκάκι ; 
Β) Τα είδη «ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙ ΜΠΟΥΤΙ», «ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΒΟΕΙΟΥ Χ.Ο. ΠΟΝΤΙΚΙ» και «ΧΟΙΡΙΝΟ 
Χ.Κ. ΣΠΑΛΑ» θα παραδίδονται τεμαχισμένα σε μερίδες ή σε αυτοτελή τεμάχια κρέατος. 
1.2) Όσον αφορά την παρ. 2.03 των Τεχνικών προδιαγραφών ορίζεται ότι « Ο ανάδοχος θα 
πρέπει να διαθέτει άδεια λειτουργίας κρεοπωλείου» παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε 
εάν είναι αποδεκτή η άδεια λειτουργίας εργοστασίου τυποποίησης κρέατος. 

2) Όσον αφορά το άρθρο 9 Χρόνος και Τόπος Παράδοσης 

Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε τα κάτωθι: 
Α)Ποια είναι η συχνότητα παράδοσης στους Παιδικούς σταθμούς και εάν η προμήθεια θα 
πραγματοποιείται τις ίδιες μέρες σε όλους τους παιδικούς σταθμούς 
Β) Ποια είναι η συχνότητα παράδοσης για τη Γωνία Αγάπης». 

Σύμφωνα με το υπ’αριθμ. πρωτ. 1742/09-06-2022 έγγραφο του ΟΚΟΙΠΑΔΑ :

«Κατόπιν του ανωτέρω σχετικού, το οποίο αφορά διευκρινήσεις επί της με αριθ. 41371/23-05-
2022 διακήρυξης ανοιχτού άνω των ορίων δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο 
«Προμήθεια ειδών Αρτοποιείου, Κρεοπωλείου, Ιχθυοπωλείου, Παντοπωλείου και 
Οπωροπωλείου για την κάλυψη αναγκών των δομών του Νομικού Προσώπου «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ “ΑΜΑΡΥΣΙΑ 
ΑΡΤΕΜΙΣ” (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.)», παρέχονται οι κάτωθι διευκρινήσεις:

1) Όσον αφορά το άρθρο 2.03 των τεχνικών προδιαγραφών για το κρέας και τα 
πουλερικά, α- υποομάδα 2.1 και 2.2. τα μπούτια θα παραδίδονται χύμα σε κιβώτιο 
με μεμβράνη, το δε κοτόπουλο τεμαχισμένο και καθαρισμένο σε ατομική συσκευασία 
σε δισκάκι β- τα είδη κρέατος θα παραδίδονται τεμαχισμένα σε μερίδες.

1.2) Όσον αφορά την παρ. 2.03 των τεχνικών προδιαγραφών, στην παράγραφο 
2.4.3.2 Τεχνική προσφορά, της με αριθ. 41371/23-05-2022 διακήρυξης, αναφέρεται 
ότι: «Πιο συγκεκριμένα μαζί με την Τεχνική Προσφορά θα υποβληθούν από τον 
προσφέροντα ηλεκτρονικά και τα ακόλουθα στοιχεία επί ποινή αποκλεισμού: 2. Για τα 
είδη του κρεοπωλείου: 2.1. Άδεια λειτουργίας κρεοπωλείου ή ισοδύναμο έγγραφο 
που να επέχει θέση άδειας λειτουργίας». Επομένως, δεν γίνεται αποδεκτή η άδεια 
λειτουργίας εργοστασίου τυποποίησης κρέατος.
Σύμφωνα με τα παγίως γενόμενα δεκτά από τη νομολογία, η Διακήρυξη του 
διαγωνισμού αποτελεί κανονιστική πράξη, η οποία διέπει το διαγωνισμό και δεσμεύει 
τόσο την αναθέτουσα αρχή, η οποία διενεργεί αυτόν (ΕΣ Πράξεις VI Tµήµατος 
78/2007,19/2005,31/2003), όσο και τους διαγωνιζόµενους και η παράβαση των 
διατάξεων (όρων) αυτής, οδηγεί σε ακυρότητα των εγκριτικών πράξεων του 
αποτελέσματος του διαγωνισμού και των κατακυρωτικών αυτού πράξεων (Ολ. ΣΤΕ 
2137/1993), τυχόν παράβαση ουσιώδους όρου της διακήρυξης, είτε κατά τη διάρκεια 
του διαγωνισμού, είτε κατά τη συνομολόγηση της σύμβασης, καθιστά µη νόμιμη τη 
σχετική διαδικασία (ΕΣ Πράξη VI Tµήµατος 78/2007).

2) Όσον αφορά το άρθρο 9 Χρόνος και Τόπος παράδοσης
 Η συχνότητα παράδοσης στους παιδικούς σταθμούς και στη Γωνιά Αγάπης, είναι δύο (2) 
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φορές την εβδομάδα και αυστηρά κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στους έντεκα (11) παιδικούς 
σταθμούς και στη  Γωνιά Αγάπης».

Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας.

         

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ


