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 Θέµα: « Παροχή διευκρινίσεων σχετικά µε υποβληθέντα ερωτήματα» 
  

 

      Στις 22-01-2019 υπεβλήθησαν στον ηλεκτρονικό τόπο του με 68549 Διαγωνισμού για την 

Προμήθεια Τροφίμων και την Προμήθεια Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής στο πλαίσιο του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου 

Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Άπορους τα ακόλουθα ερωτήματα προς παροχή διευκρινίσεων: 

 

             «1. Στην ̟ερί̟τωση χρήσης δάνειας εµ̟ειρίας το ΕΕΕΣ ̟ου υ̟οβάλλεται α̟ό 
Ι Ο Ι  I I  I  I  I I  

τον ̟αρέχων τη δάνεια εµ̟ειρία ̟ρέ̟ει να είναι ψηφιακά υ̟ογεγραµµένο ή µ̟ορεί να 

είναι και ε̟ικυρωµένο σε ΚΕΠ? 

2. Αναφορικά µε την ̟αράγραφο 2.2.6 Τεχνική και ε̟αγγελµατική ικανότητα, 

και το ζητούµενο: «Όσον αφορά την τεχνική και ε̟αγγελµατική ικανότητα για την 

̟αρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς α̟αιτείται, κατά τη 

διάρκεια της τελευταίας τριετίας συνολικά (έτη 2016, 2017, 2018) να έχουν εκτελέσει 

ορθώς τουλάχιστον δύο (2) συµβάσεις ̟ροµηθειών ̟ου αφορούν, η καθεµιά ξεχωριστά) 

την ̟αράδοση....» εννοείτε ότι για τα είδη για τα ο̟οία ̟ρέ̟ει να ικανο̟οιείται ο 

̟αρα̟άνω όρος θα ̟ρέ̟ει να ̟ροκύ̟τει η ζητούµενη ̟οσότητα ̟ου ̟αραδόθηκε α̟ό 

τον οικονοµικό φορέα α̟ό δυο συµβάσεις ό̟ου στην καθεµία να έχει ̟αραδοθεί το 

σύνολο της ̟οσότητας? ή το σύνολο της ̟οσότητας µ̟ορεί να ̟ροκύ̟τει και α̟ό 

̟ερισσότερες συµβάσεις? Π.χ εάν η ζητούµενη ̟οσότητα είναι 1.000 κιλά µ̟ορεί να 

̟ροκύ̟τει η ̟οσότητα αυτή α̟ό τρείς συµβάσεις µε ̟αραδόσεις 500 κιλά, 100 κιλά και 

400 κιλά? 

3. Οι ζητούµενες συµβάσεις θα ̟ρέ̟ει ο̟ωσδή̟οτε να καλύ̟τουν την τριετία ή   

µ̟ορεί να ̟ροέρχονται και α̟ό ένα έτος εντός της τριετίας 2016-2018? 

4. Για τις οµάδες µε ένα ̟ροϊόν ̟.χ ελαιόλαδο, οι ̟αραδόσεις ̟ρέ̟ει να 

̟ροκύ̟τουν α̟ό άνω των µια συµβάσεων και στο σύνολο της ̟οσότητας ̟ου ζητείται ή 

µ̟ορεί να ̟ροκύ̟τει α̟ό ̟αρα̟άνω συµβάσεις µε άθροισµα τους τη ζητούµενη 

̟οσότητα?» 

 



 
Σε απάντηση των ακόλουθων ερωτημάτων διευκρινίζουμε τα κάτωθι: 

 

1. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 

και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 2.2.9.1 της παρούσας 

διακήρυξης πρέπει να είναι, σε κάθε περίπτωση, ψηφιακά υπογεγραμμένο σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση 

αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

2. . Σύμφωνα με το άρθρο 2.2.9.2. της Διακήρυξης «για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας 

της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν –Υπεύθυνη δήλωση στην οποία 

δηλώνουν ότι, κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας συνολικά (έτη 2016, 2017, 

2018) έχουν εκτελέσει ορθώς τουλάχιστον δύο (2) συμβάσεις προμηθειών που αφορούν, 
η καθεμιά ξεχωριστά) την παράδοση…». Είναι ξεκάθαρο ότι οι απαιτήσεις πρέπει να 

πληρούνται στο ίδιο τμήμα από κάθε σύμβαση ξεχωριστά και ότι οι συμβάσεις μέσα στην 

τριετία (2016, 2017, 2018) πρέπει να είναι δύο (ή παραπάνω). Δεν μπορεί δηλαδή να γίνει 

επίκληση περισσότερων συμβάσεων σωρευτικά για να αποδειχθεί η ζητούμενη ποσότητα 

στο ίδιο τμήμα.  

 

Εντούτοις, οι οικονομικοί φορείς μπορούν να επικαλεστούν την ίδια σύμβαση σε 

περισσότερα τμήματα, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις σχετικά με τα προμηθευόμενα 

είδη (συνάφεια, ποσότητα, κλπ).  

 

3. Οι συμβάσεις δεν χρειάζεται να καλύπτουν την τριετία, μπορεί και να προέρχονται από 

οποιαδήποτε έτος αυτής. 

 

4. Όπως αναφέρθηκε αμέσως παραπάνω υπό 2. οι απαιτήσεις πρέπει να πληρούνται στο ίδιο 

τμήμα από κάθε σύμβαση ξεχωριστά και οι συμβάσεις μέσα στην τριετία (2016, 2017, 

2018) πρέπει να είναι δύο (ή παραπάνω). Δεν μπορεί δηλαδή να γίνει επίκληση 

περισσότερων συμβάσεων σωρευτικά για να αποδειχθεί η ζητούμενη ποσότητα στο ίδιο 

τμήμα.  

 
 

Υπενθυμίζεται ότι έχουν δοθεί κι άλλες διευκρινίσεις στον εν λόγω διαγωνισμό με τα με αριθμούς 

1872/16-01-2019 και 2466/23-01-2019 έγγραφά μας, τα οποία έχουν αναρτηθεί τόσο στα συνημμένα 

έγγραφα του με αριθμό 68549 διαγωνισμού όσο και στην ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας.  

 

  

    Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

1. Λουκάς Τζιαμπάζης 

 

 

2. Νικολέτα Καραμήτρου 

 

 

3. Αργυρώ Βελισσαρίδου 
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