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ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης No 4. 

 

 Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

2. Την υπ΄ αριθ. 16624/23-07-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007086157 2020-07-27) διακήρυξη 

ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της δημόσιας σύμβασης για 

την Προμήθεια Τροφίμων και ειδών Βασικής υλικής συνδρομής στα πλαίσια υλοποίησης της 

πράξης ««ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ 

ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 

2018-2019»- ΚΣ ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ» (MIS 5029596) του Ε.Π. Επισιτιστικής και Βασικής 

Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD), 

συνολικής εκτιμώμενης aξίας: 1.886.568,00€ χωρίς το Φ.Π.Α. 24%. 

3. Την αριθ. 74/2020 τεχνική μελέτη της αρμόδιας υπηρεσίας. 

4. Τα υποβαλλόμενα ερωτήματα μέσω του συστήματος του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. από υποψηφίους 

οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων. 

5. Το άρθρο 2.1.3. της διακήρυξης σύμφωνα με το οποίο «Τα σχετικά αιτήματα παροχής 

διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο οκτώ (8) ημέρες πριν την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού 

μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.» 

6. Το γεγονός πως η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 31η Αυγούστου 

2020.  

 

Ερώτημα 1ο 

Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και σε συνέχεια της αριθ. πρωτ. 18458/18-08-

2020 διευκρίνισης αναφέρεται πως : «...να διαθέτουν ή να μισθώνουν κατάλληλα μέσα 

μεταφοράς (φορτηγά) και μέσα μεταφοράς υπό ψύξη (φορτηγά ψυγεία) σε ενδεδειγμένες 

συνθήκες θερμοκρασίας και υγιεινής. Τα μεταφορικά μέσα θα πρέπει να διαθέτουν 
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επικαιροποιημένη σχετική άδεια που εκδίδεται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες. 2.4.3.2 ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ Όσον αφορά τα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν α) Αναλυτική κατάσταση με 

τα στοιχεία των οχημάτων, με τα οποία θα πραγματοποιηθεί η διανομή, β) Αντίγραφο της 

αδείας κυκλοφορίας οχημάτων μεταφοράς και αντίγραφο της βεβαίωσης καταλληλότητας του 

οχήματος από υγειονομικής πλευράς...» Για τα ειδή βασικής υλικής συνδρομής δεν υπάρχει 

συγκεκριμένη άδεια από υγειονομικής πλευράς, τι έγγραφο χρειάζεται να προσκομίσουμε σε 

περίπτωση μίσθωσης μεταφορικού μέσου από τον οικονομικό φορέα (δηλαδή αποστολή των 

εμπορευμάτων με μεταφορική εταιρεία);Απάντηση 2η Σύμφωνα με το Άρθρο 2.2.6 «ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» της υπ’αριθμ. 16624/23-07-2020 διακήρυξης οι 

οικονομικοί φορείς απαιτείται: •Να διαθέτουν ή να μισθώνουν κατάλληλα μέσα μεταφοράς 

(φορτηγά) και μέσα μεταφοράς υπό ψύξη (φορτηγά ψυγεία) σε ενδεδειγμένες συνθήκες 

θερμοκρασίας και υγιεινής. Τα μεταφορικά μέσα θα πρέπει να διαθέτουν επικαιροποιημένη 

σχετική άδεια που εκδίδεται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες •Στο Άρθρο2.4.3.2 ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ της υπ’αριθμ. 16624/23-07-2020 διακήρυξης αναφέρεται πως :Όσον αφορά τα 

οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν α) Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των οχημάτων, με 

τα οποία θα πραγματοποιηθεί η διανομή, β) Αντίγραφο της αδείας κυκλοφορίας οχημάτων 

μεταφοράς και αντίγραφο της βεβαίωσης καταλληλότητας του οχήματος από υγειονομικής 

πλευράς. Επομένως όπως προκύπτει από τους όρους της διακήρυξης για τα οχήματα που θα 

χρησιμοποιηθούν, είτε είναι ιδιόκτητα, είτε θα μισθωθούν για τις ανάγκες της παρούσας 

διακήρυξης θα πρέπει να υποβληθούν :α) Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των οχημάτων, 

με τα οποία θα πραγματοποιηθεί η διανομή, β) Αντίγραφο της αδείας κυκλοφορίας οχημάτων 

μεταφοράς και αντίγραφο της βεβαίωσης καταλληλότητας του οχήματος από υγειονομικής 

πλευράς. Όσον αφορά την άδεια για τα προϊόντα ΒΥΣ, η βεβαίωση καταλληλότητας από 

υγειονομικής πλευράς δίνεται από τις Διευθύνσεις Κτηνιατρικής των Περιφερειακών ενοτήτων 

και αφορά μέσα μεταφοράς που μεταφέρουν προϊόντα ζωικής προέλευσης. Για τα οχήματα που 

μεταφέρουν προϊόντα Β.Υ.Σ. θα προσκομιστούν τα αντίγραφα της άδειας κυκλοφορίας 

οχημάτων στις οποίες αναγράφεται και το μεταφερόμενο είδος.  

«Αντικαθίσταται το άρθρο 4 του ν.δ. 49/1968 (Α’249), όπως έχει κωδικοποιηθεί με το 

β.δ. 281/1973 ως ακολούθως: Άρθρο 4. 1. Απαγορεύεται:….. β) Η μεταφορά με Φ.Ι.Χ. 

αυτοκίνητα αγαθών άλλων από εκείνα, που αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας τους.». 

Συνεπώς για κάθε ομάδα που θα συμμετέχει ο οικονομικός φορέας (ΟΜΑΔΑ 1 -ΕΙΔΗ 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΟΜΑΔΑ 2 – ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ, ΟΜΑΔΑ 3 - ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ, 

ΟΜΑΔΑ 4 – ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΟΜΑΔΑ 5 ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ 

ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, απαιτείται τουλάχιστον ένα Φ.Ι.Χ. με την κατάλληλη αδειοδότηση ; 

 

Απάντηση 1η  

Δεν προκύπτει από τους όρους της διακήρυξης, τις διευκρινίσεις επί των ερωτημάτων, καθώς 

επίσης και της νομοθεσίας που αναφέρεται από τον υποψήφιο ανάδοχο πως απαιτείται για κάθε 

ομάδα τουλάχιστον ένα Φ.Ι.Χ. με την κατάλληλη αδειοδότηση. 

Όπως ρητά αναφέρεται στην διακήρυξη και στην σχετική διευκρίνιση θα πρέπει να 

προσκομιστούν κατάσταση με τα στοιχεία των οχημάτων που θα χρησιμοποιηθούν, οι κατάλληλες 

άδειες για προϊόντα ζωικής προέλευσης, καθώς επίσης και οι άδειες οχημάτων (στα οποία 

αναγράφεται το μεταφερόμενο είδος). Όπως αναφέρεται και στο ερώτημα απαγορεύεται η μεταφορά 

με Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητα αγαθών άλλων από εκείνα που αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας τους. 
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Ερώτημα 2ο 

Στην Παράγραφο 2.2.5 της σχετικής διακήρυξης, αναφέρει: “Δικαιολογητικά 

πιστοποίησης χρηματοοικονομικής ικανότητας και συγκεκριμένα ισολογισμοί ή 

αποσπάσματα ισολογισμών ή εκκαθαριστικά σημειώματα στην περίπτωση φυσικών 

προσώπων, των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (συναρτήσει της 

ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του) από την 

διενέργεια του παρόντα διαγωνισμού από όπου θα πρέπει να προκύπτει ότι έχει: μέσο γενικό 

ετήσιο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων ίσο ή μεγαλύτερο 

του 50% της εκτιμώμενης αξίας χωρίς Φ.Π.Α. των ομάδων στις οποίες συμμετέχει ο 

ενδιαφερόμενος. Ο μέσος γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών υπολογίζεται αθροιστικά. Στην 

περίπτωση κατά την οποία η επιχείρηση έχει καταθέσει, σύμφωνα με τα ισχύοντα, στο 

αρμόδιο ΓΕ.ΜΗ του Επιμελητηρίου τον ισολογισμό του τελευταίου οικονομικού έτους, ο 

οποίος δεν έχει δημοσιευτεί, αρκεί η προσκόμιση της Ανακοίνωσης του ισολογισμού από το 

ΓΕ.ΜΗ. η οποία θα συνοδεύεται με τον σχετικό ισολογισμό.”  

Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε τι θα πρέπει να διαθέτουν οι εταιρίες ως 

χρηματοοικονομική επάρκεια για το έτος 2019 και τι θα πρέπει να αναφέρουν στο 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στην περίπτωση που δεν έχει δημοσιευθεί 

ακόμα ο ισολογισμός και παράλληλα δεν έχουν καταθέσει τον ισολογισμό στο ΓΕΜΗ για το 

συγκεκριμένο οικονομικό έτος. 

 

Απάντηση 2η  

Καταρχήν σημειώνεται πως τα δικαιολογητικά απόδειξης της χρηματοοικονομικής επάρκειας θα 

προσκομιστούν υποχρεωτικά από τον εκάστοτε προσωρινό ανάδοχο των ομάδων της παρούσας 

προμήθειας και δεν είναι υποχρεωτικό να υποβληθούν κατά το στάδιο αξιολόγησης των 

δικαιολογητικών συμμετοχής. 

Όπως αναφέρεται στην παρ. 2.2.9.2Β4 ο προσωρινός ανάδοχος θα υποβάλει Αντίγραφα ή 

αποσπάσματα ισολογισμών της επιχείρησης, ή Ε3, ή υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρονικά 

υπογεγραμμένη εάν δεν είναι αποδεδειγμένα δυνατό να προσκομιστούν τα ανωτέρω, περί του 

συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών τους κατά τα τρία προηγούμενα έτη διεξαγωγής του 

διαγωνισμού ή για το χρονικό διάστημα λειτουργίας (εφόσον είναι μικρότερο από τρία έτη), 

προκειμένου να αποδεικνύεται πως έχει την κατάλληλη επάρκεια. Γενικά πρέπει να προσκομιστούν 

όλα τα φορολογικά έντυπα δηλώσεων για κάθε μορφή εταιρείας, όπως αυτά προβλέπονται από τον 

Ν.4172/2013, 4308/2014, όπως ισχύουν, δηλαδή θα πρέπει να προσκομίσουν τις ετήσιες οικονομικές 

καταστάσεις καθώς και τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις τους, όπως προβλέπονται από τους Ν.4308/2014 

άρθρο 16 & Ν.2190/1920 και όπως προβλέπονται από τους ειδικούς για κάθε νομική μορφή εταιρείας 

νόμους, έτσι ώστε η αναθέτουσα αρχή να διαπιστώσει ότι διαθέτει μέσο γενικό ετήσιο κύκλο για τα 

τρία προηγούμενα έτη μεγαλύτερο ή τουλάχιστον ίσο µε το 50% της εκτιμώμενης αξίας χωρίς το 

Φ.Π.Α. για τις ομάδες για τις οποίες υπέβαλε προσφορά.  

Ειδικά για την προηγούμενη του έτους του διαγωνισμού οικονομική χρήση, εφόσον δεν έχει 

δημοσιευτεί ακόμα ισολογισμός, ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση περί του 
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συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών του έτους αυτού, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπό 

του. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα κατά χρονικό διάστημα 

μικρότερο της ως άνω καθοριζόμενης τριετίας, υποβάλλει τους ισολογισμούς που έχει συντάξει & 

δημοσιεύσει κατά το διάστημα αυτό. Σε περίπτωση μη υποχρέωσης έκδοσης ισολογισμών, μπορεί να 

καταθέσει ισοδύναμα λογιστικά ή άλλα έγγραφα ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων 

Φορολογικών Δηλώσεων. Στην περίπτωση κατά την οποία η επιχείρηση έχει καταθέσει, σύμφωνα με 

τα ισχύοντα, στο αρμόδιο ΓΕ.ΜΗ του Επιμελητηρίου τον ισολογισμό του τελευταίου οικονομικού 

έτους, ο οποίος δεν έχει δημοσιευτεί, αρκεί η προσκόμιση της Ανακοίνωσης του ισολογισμού από το 

ΓΕ.ΜΗ. η οποία θα συνοδεύεται με τον σχετικό ισολογισμό. Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο 

λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την 

οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο (π.χ. 

τραπεζικά έγγραφα).  

Όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) δεν είναι απαραίτητο να έχετε 

δημοσιεύσει τον ισολογισμό προκειμένου να δηλωθεί ο κύκλος εργασιών και για το έτος 2019, τον 

οποίο τον γνωρίζετε και επομένως είστε στην θέση να το δηλώσετε. 

 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών,  

               Υλικών, Εξοπλισμού και Υπηρεσιών 

                       Ζωή Πολίτου 

            ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
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