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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 927 

ΕΙΔΟΣ:   ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ (catering) ΣΤΟΥΣ 

ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΑΒ Α.Ε. ΓIA ΔΥΟ (2) ETH, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 

ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΑΒ Α.Ε. ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ 

C.P.V.:  55520000-1 (Υπηρεσίες Τροφοδοσίας) 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ –  

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΦΟΡΕΩΝ 

 

Αριθ. πρωτ. 1200-2021-07-278 

 

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε» αναφορικά με τον με αριθμό 927 

Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με αντικείμενο την επιλογή Αναδόχου 

που θα αναλάβει την παροχή «Υπηρεσιών σίτισης (catering) στους σπουδαστές της 

ΕΑΒ Α.Ε» για δύο (2)  έτη, με δυνατότητα μονομερούς άσκησης δικαιώματος της ΕΑΒ 

Α.Ε για ετήσια παράταση, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 

3.800.000,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ ανακοινώνει ότι: 

 

[Α]  Σε συνέχεια υποβληθέντων ερωτημάτων υποψηφίων φορέων και της 

διαχείρισής  τους από την ΕΑΒ Α.Ε, τροποποιούνται - αντικαθίστανται / 

απαλείφονται όροι της Διακήρυξης και των Παραρτημάτων αυτής, και 

ειδικότερα: 

 

1. Απαλείφεται από την Διακήρυξη η παράγραφος 2.2.7 α΄ του άρθρου 2.2.7 

της Διακήρυξης με τίτλο «Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης», ήτοι απαλείφεται από την διακήρυξη η 

διατύπωση: 

«α) να συμμορφώνονται με  το Σύστημα Ανάλυσης Κινδύνων και Κρίσιμα Σημεία 

Ελέγχου (HACCP) στον τομέα της μαζικής εστίασης, ή άλλο ισοδύναμο με 

θεματικό πεδίο εφαρμογής Υπηρεσίες σίτισης.». 
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Κατ’ ακολουθίαν, απαλείφεται κάθε άλλη αναφορά και απαίτηση του εν λόγω 

Προτύπου (HACCP) από τη Διακήρυξη και τα  Παραρτήματά της.  

2. Tροποποιείται η παράγραφος 2.2.7 γ΄ του άρθρου 2.2.7 της Διακήρυξης με 

τίτλο «Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης» με την προσθήκη του προτύπου ISO 45001 και αντικαθίσταται 

ως ακολούθως: 

«γ) να είναι πιστοποιημένοι κατά ISO 9001: 2015, ISO 22000: 2018, ΙSO 

14001:2015, ISO 22005:2007 και το πρότυπο Συστήματος Διαχείρισης της 

Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία OHSAS 18001 ή/και ΕΛΟΤ 1801 ή ISO 

45001.» 

 

3. Tροποποιείται η παράγραφος 2.4.3.2 ζ΄ του άρθρου 2.4.3.2 της Διακήρυξης 

με τίτλο «Τεχνική Προσφορά» με την προσθήκη του προτύπου ISO 45001 και 

αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«ζ) Πρότυπο Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία 

OHSAS 18001 ή/και ΕΛΟΤ 1801 ή ISO 45001.» 

 

4. Tροποποιούνται οι στιχ. 8 και 9 του άρθρου 2.2.7 της Διακήρυξης με τίτλο 

«Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης», 

ήτοι  «Οι ως άνω φορείς πιστοποίησης των παραπάνω συστημάτων θα 

πρέπει να είναι διαπιστευμένοι από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης 

(Ε.ΣΥ.Δ).» και αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«Οι ως άνω φορείς πιστοποίησης των παραπάνω συστημάτων, 

εξαιρούμενης της περίπτωσης της παραγράφου 2.2.7. β΄ (ΗΑLAL),  θα 

πρέπει να είναι διαπιστευμένοι από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης 

(Ε.ΣΥ.Δ).» . 

5. Απαλείφεται από την Διακήρυξη η παράγραφος 2.4.3.2  ια΄ του άρθρου 

2.4.3.2 της Διακήρυξης με τίτλο  «Τεχνική Προσφορά»,  ήτοι απαλείφεται από 

την διακήρυξη η διατύπωση: 

«ια)   Άδεια μεταφοράς μαγειρεμένου φαγητού, σε ισχύ». 

Κατ’ ακολουθίαν, απαλείφεται κάθε άλλη αναφορά και απαίτηση του της εν 

λόγω αδείας  από την Διακήρυξη και τα Παραρτήματά της.  

 

[B] Μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του ανωτέρω 
διαγωνισμού έως την 13η / 09/ 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, αντί για την 30η / 

07/ 2021 και ώρα 15:00.  

 
Μετατίθενται αντίστοιχα οι ημερομηνίες παροχής διευκρινίσεων (άρθρο 2.1.3 της 
Διακήρυξης) και οι ημερομηνίες ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών (άρθρο 
3.1.1 της Διακήρυξης).  
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[Γ] ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ  

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 1ο :  

Στην παρ. 2.4.3.2 της Διακήρυξης αναφέρεται ότι “η Τεχνική Προσφορά των 

προσφερόντων οικονομικών φορέων περιλαμβάνει: […] 

β) Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το Σύστημα Ανάλυσης Κινδύνων και Κρίσιμα Σημεία 

Ελέγχου (HACCP) στον τομέα της μαζικής εστίασης, ή άλλο ισοδύναμο με θεματικό 

πεδίο εφαρμογής «Υπηρεσίες σίτισης», σε ισχύ, […]  

δ) Πιστοποιητικό ISO 22000: 2018 για ασφάλεια τροφίμων.”  

Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε εάν η υποβολή Πιστοποιητικού ISO 22000:2018 με 

θεματικό πεδίο «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ 

ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΓΗΤΩΝ» καλύπτει τις ανωτέρω απαιτήσεις. 

  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ:  

Μετά από ενδελεχή διερεύνηση του θέματος η ΕΑΒ εκτιμά ότι το πιστοποιητικό ISO 

22000:18 υπερκαλύπτει τους όρους της Διακήρυξης και δεν απαιτείται η προσκόμιση, 

επιπλέον, πιστοποιητικού συμμόρφωσης με το Σύστημα Ανάλυσης Κινδύνων και 

Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου (HAACP) στον τομέα της μαζικής εστίασης. 

Ως εκ τούτου πραγματοποιήθηκε  ως άνω υπό [Α] 1 τροποποίηση.  

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 2ο :  

Στην παρ. 2.4.3.2 της Διακήρυξης αναφέρεται ότι «η Τεχνική Προσφορά των 

προσφερόντων οικονομικών φορέων περιλαμβάνει: 

ια) Άδεια μεταφοράς μαγειρεμένου φαγητού, σε ισχύ. 

ιβ) Άδειες των οχημάτων που θα χρησιμοποιηθούν, στις οποίες (άδειες) θα 

αναγράφεται ότι είναι κατάλληλα για την μεταφορά μαγειρεμένου φαγητού, σε ισχύ». 

Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε εάν η υποβολή αδειών οχημάτων στις οποίες θα 

αναγράφεται ότι είναι κατάλληλα για την μεταφορά μαγειρεμένου φαγητού καλύπτει 

αμφότερες τις ανωτέρω απαιτήσεις ή εάν για την κάλυψη της «ια» απαιτείται 

ανεξάρτητο δικαιολογητικό και σε αυτή την περίπτωση διευκρινίστε μας την εκδούσα 

αρχή. 

Παρόμοιο ερώτημα άλλου οικονομικού φορέα:   

Στον όρο 2.4.3.2 της υπ’ αριθμ. 927/2021 διακήρυξης ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού ορίζεται ότι “η τεχνική προσφορά των προσφερόντων οικονομικών 

φορέων περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ια) άδεια μεταφοράς μαγειρεμένου φαγητού σε 

ισχύ, ιβ) άδειες των οχημάτων που θα χρησιμοποιηθούν, στις οποίες (άδειες) θα 

αναγράφεται ότι είναι κατάλληλα για τη μεταφορά μαγειρεμένου φαγητού σε ισχύ.” 

Παρακαλούμε διευκρινίστε μας εάν η άδεια μεταφοράς μαγειρεμένου φαγητού του 

όρου 2.4.3.2 ια της διακήρυξης και η άδεια καταλληλότητας οχήματος για τη μεταφορά 

μαγειρεμένου φαγητού του όρου 2.4.3.2 ιβ της διακήρυξης αποτελούν το ίδιο ή 

διαφορετικό δικαιολογητικό της τεχνικής προσφοράς. Σε περίπτωση που αφορούν 

διαφορετικά δικαιολογητικά παρακαλούμε διευκρινίστε μας τι αφορά η άδεια 

μεταφοράς μαγειρεμένου φαγητού του όρου 2.4.3.2 ια (εφόσον δεν αφορά τα οχήματα) 

και σε ποια διάταξη βασίζεται. 
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ:   

Παρακαλούμε δείτε σχετικά την ως άνω υπό [Α] 5 τροποποίηση. 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 3o  

Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε εάν επιτρέπεται η στήριξη σε ικανότητες τρίτου για 

τις απαιτήσεις που περιγράφονται στην παρ. 2.2.7 και στην παρ. 2.4.3.2 της 

Διακήρυξης. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ   

Το άρθρο 2.2.8 της Διακήρυξης («Στήριξη στην ικανότητα τρίτων») ορίζει ρητά ότι «Οι 

οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και 

χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική 

και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες 

άλλων φορέων […]». Συνεπώς, η στήριξη στις ικανότητες τρίτων επιτρέπεται μόνον 

για τα κριτήρια που ρυθμίζονται στις διατάξεις που παραπέμπονται ειδικώς στο 

επίμαχο άρθρο 2.2.8. 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ  4o   

Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε εάν σε περίπτωση Ενώσεως Εταιρειών αρκεί οι 

απαιτήσεις της παρ. 2.4.3.2 της Διακήρυξης να καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη 

της. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 

Όπου η Διακήρυξη επιτρέπει την αθροιστική κάλυψη των τιθέμενων κριτηρίων το 

αναφέρει ρητώς. Είναι, δε, σαφές ότι κάθε μέλος της Ένωσης οφείλει να πληροί 

αυτοτελώς τις προδιαγραφές ως προς τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης, όπως ορίζονται στο άρθρο 2.2.7 της 

Διακήρυξης.   

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 5o  

Σύμφωνα με τον όρο 2.2.7 της Διακήρυξης, απαιτείται οι συμμετέχοντες οικονομικοί 

φορείς να είναι πιστοποιημένοι κατά το πρότυπο Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας 

και Ασφάλειας στην Εργασία OHSAS 18001. Δεδομένου ότι το εν λόγω πρότυπο έχει 

ήδη καταργηθεί και αντικατασταθεί από το ISO 45001:2018, παρακαλούμε όπως 

επιβεβαιώσετε ότι θα γίνει αποδεκτή η υποβολή του τελευταίου αντί του προτύπου 

ΟHSAS 18001. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ   

Σε περίπτωση που πρότυπο πιστοποίησης έχει καταργηθεί και αντικατασταθεί από 

νεότερο πρότυπο, η υποβολή του νεότερου προτύπου καλύπτει τις απαιτήσεις της 

Διακήρυξης ακόμη και αν η τελευταία αναφέρεται στο παλαιότερο πρότυπο, σύμφωνα 

με την υφιστάμενη νομολογία. Περαιτέρω επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 

2.2.7 της Διακήρυξης «Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά 

(…)». 

Σε κάθε περίπτωση, δείτε σχετικά τις ως άνω υπό [Α] 2 και 3 τροποποιήσεις. 
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ΕΡΩΤΗΜΑ 6o   

Σύμφωνα με τον όρο 2.2.7 της Διακήρυξης, απαιτείται σχετικά με το πιστοποιητικό 

HALAL : «Οι ως άνω φορείς πιστοποίησης των παραπάνω συστημάτων θα πρέπει να 

είναι διαπιστευμένοι από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ).». Δεδομένου ότι 

το εν λόγω πρότυπο δεν είναι υπό την αιγίδα του ΕΣΥΔ, παρακαλούμε όπως 

διευκρινίσετε εάν γράφτηκε εκ παραδρομής. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ   

Επιβεβαιώνεται ότι ο όρος του άρθρου 2.2.7 της Διακήρυξης σχετικά με την 

διαπίστευση των φορέων πιστοποίησης από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης 

(Ε.ΣΥ.Δ.) -βάσει του οποίου «Οι ως άνω φορείς πιστοποίησης των παραπάνω 

συστημάτων θα πρέπει να είναι διαπιστευμένοι από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης 

(Ε.ΣΥ.Δ.)»- τέθηκε εκ παραδρομής κατά το μέρος (και μόνον) που αφορά την 

διαπίστευση της πιστοποίησης για την παραγωγή και διάθεση προϊόντων HALAL, ήτοι 

την περίπτωση (β). Ως εκ τούτου, δεν παράγει οιαδήποτε έννομη συνέπεια μιας και 

οι φορείς πιστοποίησης HALAL δεν τυγχάνουν διαπίστευσης από το Εθνικό 

Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ). Αυτονοήτως, το αυτό ισχύει και για όποια άλλη 

διάταξη της Διακήρυξης απαιτεί την διαπίστευση του φορέα πιστοποίησης 

HALAL από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.). 

Σε κάθε περίπτωση, παρακαλούμε δείτε σχετικά την ως άνω υπό [Α] 4 τροποποίηση. 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 7o   

Σύμφωνα με την Διακήρυξη αριθμ. 927 Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 

στην σελ. 29 αναφέρεται : «ι) Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης σε ισχύ αρμόδια 

θεωρημένη/ ή πρόσφατο έγγραφο (εκδόσεως του τελευταίου μηνός) της αδειοδοτούσας 

αρχής ότι για την λειτουργία της επιχείρησης δεν απαιτείται άδεια/ ή σε περίπτωση που 

δεν εκδίδεται τέτοιο έγγραφο, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι για τη 

δραστηριότητα που ασκεί η επιχείρησή του δεν απαιτείται άδεια. Και σε κάθε περίπτωση 

ότι σε περίπτωση που τους ανατεθεί η σύμβαση αναλαμβάνουν την υποχρέωση να 

εκδώσουν στο όνομα της επιχείρησής τους όλες τις προβλεπόμενες διοικητικές άδειες 

και πιστοποιητικά που απαιτούνται κατά νόμο για τη λειτουργία τους.» 

Δεν κατανοούμε τον όρο « θεωρημένη άδεια ». Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι αρκεί 

η υποβολή άδειας σε ισχύ από την οποία προκύπτει ότι η επιχείρηση λειτουργεί 

νομίμως. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ   

Αρκεί νόμιμη άδεια λειτουργίας της επιχείρησης σε ισχύ. 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 8o   

Σύμφωνα με την Διακήρυξη αριθμ. 927 Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού  

στην σελ. 49 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ αναφέρεται : 

«3) Το προσφερόμενο τίμημα (ανά ημέρα, έτος και συνολικά) είναι σταθερό καθ’ όλη τη 

διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζεται. Αναλαμβάνουμε τον κίνδυνο των 

τυχόν ανατιμήσεων έστω και αν προκληθούν από απρόβλεπτη μεταβολή των 

συνθηκών (π.χ. αλλαγή ισοτιμίας ξένων νομισμάτων έναντι του ευρώ, ανωτέρα βία 

κ.λπ.).» 



 
 

Σελ. 6 από  6 
 

Παρακαλώ διευκρινίστε μας αν θέλετε αναφορά του προσφερόμενου τιμήματος ανά 

ημέρα και έτος και συνολικά, επιπλέον του πίνακα της Οικονομικής προσφοράς που 

περιλαμβάνετε στην Διακήρυξη. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ   

Παρακαλούμε όπως συμπληρωθεί ο Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς όπως έχει 

αποτυπωθεί στο Παράρτημα ΙΙ της Διακήρυξης. Η ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΣΕ ΕΥΡΩ 

(€)  επί της 4ης στήλης παραπέμπει στην τιμή κατά κεφαλήν ανά ημέρα.  

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 9o   

Διευκρινίστε μας αν για τον υπολογισμό του συνόλου θα λάβουμε υπόψη μας το Μ/Ο 
ήτοι 600 ημερήσιες κατά κεφαλή απαιτήσεις; 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ   

Σύμφωνα με τον Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς του Παραρτήματος ΙΙ της 

Διακήρυξης οι ημερήσιες κατά κεφαλή απαιτήσεις γευμάτων σε μπουφέ και ο Μέσος 

Όρος (Μ.Ο) αυτών ανέρχεται σε 400 – 800 / 600 (Μ.Ο). Περαιτέρω διευκρινίζεται ότι η 

συνολική τιμή προκύπτει από το γινόμενο του Μέσου Όρου (Μ.Ο) των ημερήσιων κατά 

κεφαλήν απαιτήσεων  επί την τιμή κατά κεφαλήν επί τον αριθμό ημερών παροχής 

γεύματος ανά έτος και ανά τριετία, αντιστοίχως, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 

υποσημείωση Νο 7 της Διακήρυξης (δείτε συναφώς σελ. 50 επί των υποσημειώσεων 

της Διακήρυξης). 

 

Οι παρούσες διευκρινίσεις αφορούν την τροποποιηθείσα και ισχύουσα 

Διακήρυξη.  

 

ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ, 22/07/2021                                              Ακριβές Αντίγραφο 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΑΒ Α.Ε.                                   δυνάμει εξουσιοδοτήσεως Διευθύνοντος Συμβούλου  
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