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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

Γούρνες 21/02/2020 

Αρ. πρωτ.: 3084 

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Προς: 

Νηστικάκη Αγγελική Μαρία 

 

ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινήσεων επί της υπ’ αριθμ. πρωτ: 2749/17-2-2020 αιτήματος 

συμπληρωματικών πληροφοριών για τον με συστημικό αριθμό 85776 ανοικτό ηλεκτρονικό 

διαγωνισμό με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, ΤΟΥ ΝΠΔΔ 

«ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ» ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ 

«ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ» ΕΤΩΝ 2020- 

2021» 

 

ΣΧΕΤ: Το  αριθμ. πρωτ: 3084/21-2-2020 αίτημα διευκρινήσεων. 

 

Σε απάντηση του παραπάνω αιτήματός σας, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 2.1.3 

της σχετικής διακήρυξης : «Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται 

ηλεκτρονικά, το αργότερο 6 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 

και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία 

σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών 

– διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή 

από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη 

και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων 

είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο . Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με 

άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, 

δεν εξετάζονται.»  

 

Παρά το γεγονός ότι, το εν λόγω ερώτημά σας υποβλήθηκε ηλεκτρονικά μέσω της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ στον υπόψη διαγωνισμό στις 19/02/2020, δηλαδή 5 

ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία των ηλεκτρονικών προσφορών, επομένως εκπρόθεσμα, 

για λόγους χρηστής διοίκησης, σας ενημερώνουμε ότι, η άδεια υγειονομικού ενδιαφέροντος που 

αφορά το φορτηγό ψυγείο που θα εκτελεί τη μεταφορά του γάλακτος καθώς και ο αριθμός αδείας 

του φορτηγού ψυγείου, δεν αποτελούν αποδεικτικά μέσα που υποχρεούται ο οικονομικός φορέας 

να προσκομίσει στην παρούσα φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας.  Η αρμόδια υπηρεσία, δύναται 

να ζητήσει τα εν λόγω δικαιολογητικά στο στάδιο της υπογραφής της σύμβασης 

 

 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

  

Ιωάννης Σέγκος Δήμαρχος Χερσονήσου 
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