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ΘΕΜΑ : Διευκρινίσεις Νο 1 για το Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ¨Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η, ΣΧΟΛΙΚΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ¨» 
 
Δίδονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις σχετικά με τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό 

για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ¨Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η, 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ¨»  έπειτα και ερωτημάτων συμμετεχόντων οικονομικών 

φορέων: 

1. Στην Διακήρυξη και στην προκήρυξη του διαγωνισμού αναγράφεται εκ 

παραδρομής ότι τα έξοδα των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν το 

Δήμο Ηρακλείου. Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τα 

έξοδα δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο βαρύνουν αναλογικά τον/ τους 

ανάδοχους της προμήθειας. 

2. Στην παράγραφο 3.2  - Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης  - 

Δικαιολογητικά κατακύρωσης  της Διακήρυξης του διαγωνισμού αναγράφεται 

στην 5η γραμμή από την αρχή της παραγράφου « … των δικαιολογητικών που 

περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2…» αντί του ορθού « … των 

δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.5.2…». Το ίδιο ισχύει και 

για την παράγραφο  3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης όπου στην 

περίπτωση γ) αναγράφεται « γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον 

προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της 

παραγράφου 2.2.9.2.» αντί του ορθού γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης 

στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει επικαιροποιημένα τα 

δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.5.2.Επομένως, τα δικαιολογητικά της 

παραγράφου 2.2.5.2 της Διακήρυξης του διαγωνισμού θα πρέπει να κατατεθούν 

από τον/ τους προσωρινό/ -νούς ανάδοχους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παράγραφο 3.2 της Διακήρυξης. 

3. Στην αρίθμηση των τμημάτων στις κεφαλίδες στις τεχνικές προδιαγραφές στις 

ομάδες 3 και 10 έχει εκ παραδρομής παραληφθεί η αρίθμηση 3.2 και 10.2. Στον 

ενδεικτικό προϋπολογισμό καθώς και στο σύστημα η αρίθμηση των κεφαλίδων 

των τμημάτων  είναι η ορθή. 

 



Ο Υπεύθυνος του Τμήματος Προμηθειών 

 

Βασίλειος Τζανιδάκης 
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