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ΠΡΟΣ 

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ  

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις επί του ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Προμήθεια 

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

ΣΧΕΤ: α) Το υπ’ αριθ. 11405/08.06.2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος 

και Ποιότητας Ζωής για διευκρινήσεις επί του διαγωνισμού από ερωτήματα 

οικονομικού φορέα. 

 

 

Ερώτημα 1 

Όσον αφορά την απόδειξη της οικονομικής & χρηματοοικονομικής επάρκειας της 

παραγράφου 2.2.5. και επειδή η εταιρεία μας είναι Ο.Ε. και δεν εκδίδει ισολογισμούς 

και λογικά θα σας υποβάλλουμε τα Ε3 ως δικαιολογητικά, σας ενημερώνουμε ότι η 

εταιρεία μας δεν έχει υποβάλλει ακόμα για το Οικονομικό έτος 2021 γιατί δεν έχουν 

λήξει ακόμα οι προθεσμίες οπότε όταν αναφέρετε τις 3 τελευταίες διαχειριστικές 

χρήσεις εμείς θα σας αναφέρουμε όλο το έτος 2018, όλο το έτος 2019 και όλο το έτος 

2020 όπως βλέπετε παρακάτω: 

Ναύπακτος 08/06/2022
Αριθµός πρωτοκόλλου 11418/2022



 
 

 

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 2,3,4,5 

2. Επίσης το επόμενο πεδίο στο ΕΕΕΣ: Σύσταση οικονομικού φορέα δε μας 

αφορά καθώς η εταιρεία μας έχει συσταθεί το 2005 και θα αναφέρει τον κύκλο 

εργασιών της στο παραπάνω πεδίο – ΒΛΕΠΕ ΚΟΥΚΚΙΔΑ 1-  

  



3. Επίσης στο πεδίο στο ΕΕΕΣ: Άλλες οικονομικές ή χρηματοοικονομικέ 

απαιτήσεις λογικά πάλι δε θέλετε να συμπληρώσουμε κάτι καθώς στη διακήρυξη δεν 

αναφέρετε κάποια απαίτηση.  

  

4. Η εταιρεία μας ενδιαφέρεται να δώσει προσφορά μόνο για την ΟΜΑΔΑ 

ΚΑΥΣΙΜΩΝ οπότε στο ΕΕΕΣ στα πεδία:  

  

  

Γ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης   

Δε θα συμπληρώσει κάτι γιατί αυτό το πεδίο το ζητάτε μόνο για τα λιπαντικά.  

  

Και στο πεδίο  

  

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  

Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με συστήματα ή πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης   

  

Πάλι δε θα συμπληρώσει κάτι γιατί αυτό το πεδίο το ζητάτε μόνο για τα λιπαντικά.  

  

Παρακαλούμε να μας απαντήσετε καταφατικά για να ξέρουμε ότι έχουμε κάνει 

σωστή ανάγνωση.  

  

5. Στο πεδίο στο ΕΕΕΣ: ΜΕΡΟΣ V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων 

τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων  

Και πάλι δε θα συμπληρώσουμε κάτι γιατί δεν υπάρχει κάποιος επιπλέον περιορισμός 

σύμφωνα με τη διακήρυξη πέραν των κριτηρίων αποκλεισμού και επιλογής τα οποία 

όμως έχουν το δικό τους πεδίο συμπλήρωσης και συμπληρώνονται κανονικά στα 

υπόλοιπα πεδία. 

 

 

Απάντηση στα ερωτήματα 2,3,4,5. 

Σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν4412/2016 το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 

(ΕΕΕΣ), ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 

1599/1986 (Α’ 75) και στο οποίο ο κάθε οικονομικός φορέας συμπληρώνει τα πεδία 

που τον αφορούν .  

 

Ερώτημα 6 

6. Στη διακήρυξη στη σελ. 34. Στην παράγραφο Β.4. όσον αφορά την απόδειξη της τεχνικής 
& επαγγελματικής ικανότητας αναφέρετε να σας προσκομίσουμε τα αποδεικτικά στοιχεία 
που ορίζονται αναλυτικά στις παραγράφους: 2.2.6.1, 2.2.6.2, 2.2.6.3 και 2.2.6.4 όμως στη 
σελ. 26 υπάρχει μόνο μία παράγραφος η 2.2.6.  

  

Εμείς όσον αφορά την τεχνικής & επαγγελματική ικανότητα μας θα σας υποβάλουμε:  

  

• ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  

• ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ  

• ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ   



 

Απάντηση στο ερώτημα 6. 
 

Στην παράγραφο 2.2.6 της διακήρυξης αναφέρεται μόνο ότι «…Όσον αφορά την τεχνική και 

επαγγελματική ικανότητα ο οικονομικός φορέας θα δηλώσει ρητά με το ΕΕΕΣ: 

Να διαθέτουν, κατά περίπτωση, τις άδειες που αναφέρονται στην παράγραφο 2.4.3.2 

Για το τμήμα που αφορά τα καύσιμα  να διαθέτουν βυτιοφόρο όχημα (Φ.Ι.Χ. ή Φ.Δ.Χ), ιδιόκτητο ή 

μισθωμένο για την μεταφορά πετρελαίου θέρμανσης και πετρελαίου κίνησης….» 

 

Ερώτημα 7 

7. Επίσης στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV στο ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   

  

 
Στην 6η στήλη θα σας γράψουμε ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ.  

 

Απάντηση στο ερώτημα 7. 

Στην στήλη  6 του εντύπου της οικονομικής προσφοράς θα συμπληρωθεί η τιμή μονάδας 
μετά την έκπτωση. 

 

Ερώτημα 8 

 

8. Στην ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ θα σας αναφέρουμε ότι πληρούμε όλες τις απαιτήσεις του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι και τις πληρούμε υποβάλλοντας τα παρακάτω:  

  

• ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  

• ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ  

• ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ   

 

Απάντηση στο ερώτημα 8. 

Στην παράγραφο 2.2.6 της διακήρυξης αναφέρονται οι απαιτήσεις που πρέπει να δηλώσει 
στο ΕΕΕΣ ο οικονομικός φορέας. 

 

 



Ερώτημα 9 

Τέλος θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε τι εννοείτε στη σελ. 37 με την παράγραφο. Να μας 
πείτε αναλυτικά τι εννοείτε σε αυτή την παράγραφο:  

  

  «Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του από 
φαινομένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς 
την αναθέτουσα αρχή μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ.» 

 

Απάντηση στο ερώτημα 9. 

Η παράγραφος που αναφέρεται στο ερώτημά σας βρίσκεται στην σελίδα 36 της διακήρυξης 
και αναφέρει πως ο οικονομικός φορέας ο οποίος έχει καταθέσει προσφορά, μπορεί να 
αποσύρει την προσφορά του πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς, 
χωρίς έγκριση της αναθέτουσας αρχής, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς την 
αναθέτουσα αρχή, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ.» 

 

 

        ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

     ΚΟΥΚΟΥΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
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