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ΠΡΟΣ 

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ  

  

 

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις επί του ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Προμήθεια 

Καυσίμων και Λιπαντικών » για τα έτη 2022-2023-2024. 

ΣΧΕΤ: Το υπ’ αριθ. 11408/08.06.2022 απαντητικό έγγραφο της Διεύθυνσης 

Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής. 

 

Σε απάντηση των ανωτέρω σχετικών  σας γνωρίζουμε τα κάτωθι: 

 

Ερώτημα 1 

Σχετικά με τα δικαιολογητικά που αφορούν την οικονομική & χρηματοοικονομική 

επάρκεια της παραγράφου 2.2.5 και επειδή η εταιρεία μας δεν υποχρεούται να 

εκδώσει ισολογισμούς, προκειμένου να αποδείξει ότι πληροί το ως άνω κριτήριο ποια 

δικαιολογητικά πρέπει να σας προσκομίσει; Θα θέλαμε να μας αναφέρετε αναλυτικά.   

 

Απάντηση στο ερώτημα 1. 

Στην Παράγραφο  2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα και συγκεκριμένα στο Β.3 αναφέρεται: 

«…Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν δημοσιευμένους ισολογισμούς των τριών (3) προηγούμενων 

διαχειριστικών χρήσεων, σε περίπτωση που υποχρεούνται στην έκδοση ισολογισμών.  

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. …» 

 

Ερώτημα 2 

Επίσης για τα δικαιολογητικά που αφορούν στην παράγραφο 2.2.7 με τα πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας, η εταιρεία μας τα διαθέτει και θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε 

με ποιο τρόπο τα προσκομίζουμε; Δηλαδή σας αρκεί ένα φωτοαντίγραφο από το 

πιστοποιητικό που μας έχει εκδώσει ο φορέας;   

 

Απάντηση στο ερώτημα 2. 

 

Ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.4 (Γλώσσα) της διακήρυξης ήτοι           
«…… Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην 
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ελληνική γλώσσα επικυρωμένη, είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής 
νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, 
δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, 
μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι 
απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται 

από μετάφραση στην ελληνική………».  

και στην παράγραφο  2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής των προσφορών)της 
διακήρυξης, ήτοι «… Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, 

μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr....... 

……..Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες:  

(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική Προσφορά», 
στον οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και η 

τεχνική προσφορά,  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα………» 

 

 

        ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

     ΚΟΥΚΟΥΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
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