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Στα πλαίσια της με αριθμ. . 562/21 Διακήρυξης (α/α συστήμ. ΕΣΗΔΗΣ 123982) του ανοικτού 

διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ 

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ με ΑΔΑΜ: 

21PROC008559222/05-05-21 δίνονται οι παρακάτω διευκρινήσεις : 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1.1 

 

 Στο Άρθρο 2.4.4, αναφέρεται ότι η χρέωση Μεταφοράς (ΧΜ) θα είναι σταθερή για   

όλη τη διάρκεια της σύμβασης και της τυχόν παράτασης αυτής. Ωστόσο, δεδομένου   

ότι η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται στα δύο (2) χρόνια από την υπογραφή της και   
ότι οι Συντελεστές του Τιμολογίου χρήσης του Συστήματος Μεταφοράς που   

καθορίζουν τη Χρέωση Μεταφοράς μεταβάλλονται ετησίως σύμφωνα με την κείμενη   

νομοθεσία (Κανονισμός Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του ΕΣΦΑ – ΦΕΚ Β’   

2601/28.06.2019 και εκάστοτε ισχύον τιμολόγιο Χρήσης του Εθνικού Συστήματος   

Φυσικού Αερίου (ενδεικτικά ΦΕΚ Β’ 3367/12.08.2020 για το έτος 2021)), δεν είναι   

εφικτό για τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς να προσδιορίσουν το κόστος   

Μεταφοράς που προκύπτει σε βάθος διετίας. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω,   

παρακαλούμε όπως επιβεβαιωθεί ότι εφόσον κατά την διάρκεια ισχύος της Σύμβασης   

αναθεωρηθεί ο Κανονισμός Τιμολόγησης ή τα Τιμολόγια Χρήσης του ΕΣΦΑ, η Χρέωση   

Μεταφοράς θα αναθεωρηθεί από τον ανάδοχο ανάλογα ώστε να αντανακλά το ποσό   

που θα καταβάλλει ο προμηθευτής στον ΔΕΣΦΑ για την εξυπηρέτηση της Σύμβασης   
από την ημερομηνία αναθεώρησης έως και τη λήξη της Σύμβασης.  

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  
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Η χρέωση Μεταφοράς (ΧΜ)  θα είναι σταθερή για όλη για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και της 

τυχόν παράτασης αυτής σύμφωνα με το Άρθρο 2.4.4 της διακήρυξης. 

Προφανώς  και θα  είναι  ανεξάρτητη  της διακύμανσης των Συντελεστών Χρέωσης Χρήσης του 

Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ανά Έτος, όπως αυτοί θα ανακοινώνονται κατά 

την διάρκεια της σύμβασης. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1.2. 

Στο άρθρο 2.4.4, αναφέρεται ότι το συμβατικό τίμημα, ήτοι η μηνιαία τιμολόγηση, θα  

προκύπτει από την εφαρμογή του τύπου ως αναφέρεται κατωτέρω:  

Συμβατικό τίμημα = Χρέωση Προμήθειας (XΠ) * Ποσότητα κατανάλωσης (Q) +Χρέωση   
Μεταφοράς (XM) * Ποσότητα κατανάλωσης (Q) + Χρέωση Διανομής (Δ),  
Όπου (ΧΔ): Η Χρέωση Διανομής καθορίζεται σύμφωνα με το εκάστοτε εν ισχύ   
νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, ιδίως τον Κανονισμό Τιμολόγησης Διανομής και το   
Τιμολόγιο Διανομής, για υπηρεσίες Διανομής Φυσικού Αερίου. Παρακαλούμε όπως   
επιβεβαιωθεί ότι η συντομογραφία (Δ) ταυτίζεται με τη συντομογραφία (ΧΔ), δηλαδή  
τη Χρέωση Διανομής η οποία χρησιμοποιείται στον υπολογισμό του Ετήσιου Κόστους   
(ΕΚ) στο ΕΥΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του Παραρτήματος ΙΙΙ.  

  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Εκ παραδρομής δεν έχει αναγραφεί το Χ. To σωστό είναι: 

Συμβατικό τίμημα = Χρέωση Προμήθειας (XΠ) * Ποσότητα κατανάλωσης (Q) +Χρέωση  

Μεταφοράς (XM) * Ποσότητα κατανάλωσης (Q) + Χρέωση Διανομής (XΔ),  

Όπου (ΧΔ): Η Χρέωση Διανομής καθορίζεται σύμφωνα με το εκάστοτε εν ισχύ  νομοθετικό και 

ρυθμιστικό πλαίσιο, ιδίως τον Κανονισμό Τιμολόγησης Διανομής και το  Τιμολόγιο Διανομής, για 

υπηρεσίες Διανομής Φυσικού Αερίου. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1.3. 

Στο Άρθρο 1.6, στην παράγραφο Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων της εν λόγω διακήρυξης,   
αναφέρεται ότι οι δαπάνες δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο της διακήρυξης και τα   
λοιπά έξοδα των δημοσιεύσεων θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον   
προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με τη διαδικασία. Παρακαλούμε όπως   
διευκρινίσετε το ύψος των συγκεκριμένων εξόδων.  

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

Η προκήρυξη της ανάθεσης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις δημοσιεύεται σε τρεις εφημερίδες 

(τύπος Θεσσαλονίκης, Επτά Ημέρες και Ημερήσια Τοπική). 

Τα έξοδα από παλαιότερες δημοσιεύσεις κυμαίνεται από 650-800€. 

Το ακριβές τίμημα των εξόδων δημοσίευσης θα καθοριστεί όταν μας γνωστοποιηθούν τα 

τιμολόγια των εφημερίδων 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1.4. 

Στο άρθρο 2.4.2.4 αναφέρεται ότι «Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και   
οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές   



φόρμες του συστήματος». Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί αν στην ειδική   
ηλεκτρονική φόρμα της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., θα πρέπει να συμπληρωθεί το   
Ετήσιο Κόστος (ΕΚ) σε € ή το Συμβατικό Τίμημα (ΕΚ * 2) σε €, όπως αυτά   
περιγράφονται στο ΕΥΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του Παραρτήματος ΙΙΙ. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

Το Συμβατικό Τίμημα (ΕΚ * 2)  

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1.5. 

Στο Άρθρο 5.1 Τρόπος πληρωμής αναφέρεται ότι η πληρωμή του συμβατικού   
τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και   
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ 4 του ν.   
4412/2016. Επισημαίνεται ότι στο συγκεκριμένο άρθρο του νόμου περιγράφονται   
δικαιολογητικά, τα οποία δεν δύναται να υποβληθούν στα πλαίσια της προμήθειας   
φυσικού αερίου (π.χ. αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα).   
Για την πληρωμή τιμολογίων προμήθειας φυσικού αερίου σε δημόσιους φορείς,   
ενδεικτικά χρησιμοποιούνται ως δικαιολογητικά το τιμολόγιο του προμηθευτή,   
πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας και πιστοποιητικό ασφαλιστικής   
ενημερότητας. Παρακαλούμε όπως προσδιοριστούν τα δικαιολογητικά που απαιτείται   
να προσκομιστούν για την εξόφληση του τιμολογίου.  

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

Τόσο το πρωτόκολλο παραλαβής όσο και το αποδεικτικό εισαγωγής αποτελούν τα τυπικά 

έγγραφα για κάθε προμήθεια ή υπηρεσία τα οποία  εκδίδονται από την Α.Α όπως αυτά 

καθορίζονται από τις διατάξεις του ν.4412/16. 

Τα δικαιολογητικά του χρηματικού εντάλματος αφορούν την είτε διαδικασία ανάθεσης σύμφωνα 

με τις διατάξεις του ν.4412/16 (τα έγγραφα δημοπράτησης και κατακύρωσης της ανάθεσης), είτε 

τα αποδεικτικά ασφαλιστικής, φορολογικής ενημερότητα σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις (πχ 

ΠΟΛ 1274/27.12.2013 (ΦΕΚ 3398/31.12.2013 τεύχος Β'), η ΠΟΛ 1065/26.02.2014 (ΦΕΚ 

642/14.03.2014 τεύχος Β', παρ. 1 άρθρο 1 Απόφαση Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

15435/913/16.04.2020 (ΦΕΚ 1559/23.04.2020 τεύχος B’), είτε το τιμολόγιο του προμηθευτή και 

το αποδεικτικό πληρωμής των εξόδων δημοσίευσης. 

Ωστόσο, πέρα των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο 

και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον 

προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης (παρ.6 άρθρο 200 του 

ν.4412/16) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1.6. 

Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί η προθεσμία πληρωμής που θα αναγράφεται στα   
τιμολόγια φυσικού αερίου που θα εκδίδει ο ανάδοχος προμηθευτής (πόσες ημέρες   
μετά την έκδοση του τιμολογίου θα πρέπει να έχει εξοφληθεί η οφειλή).  

 



ΑΠΑΝΤΗΣΗ  
Κατά τις εμπορικές συναλλαγές στις οποίες ο οφειλέτης είναι δημόσια αρχή, ισχύουν οι διατάξεις 
του άρθρου 1 υποπαραγρ.Ζ5 του Ν. 4152/13 ( άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/7). 
 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2.1. 

1. Στο άρθρο 1.6 στην παράγραφο Γ της Διακήρυξης αναφέρεται ότι:  
  

«Οι δαπάνες δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο της διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα της   
δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής του συνόλου των δημοσιεύσεων θα καταβάλλονται   
σε κάθε περίπτωση από τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με τη διαδικασία[…]   
Δεδομένου ότι η σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα, επιμερίζεται η δαπάνη δημοσιεύσεων, ανά   
τμήμα, αναλογικά και με βάση την εκτιμώμενη αξία κάθε τμήματος. Σε περίπτωση μη σύναψης   
σύμβασης για ένα ή περισσότερα τμήματα, τη σχετική δαπάνη δημοσιεύσεων, την   
αναλαμβάνουν οι λοιποί ανάδοχοι.»  
  
Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για το ύψος των δαπανών δημοσίευσης που θα κληθεί   
να καταβάλει ο ανάδοχος για κάθε ένα από τα τμήματα στα οποία υποδιαιρείται η σύμβαση.   

από την ημερομηνία αναθεώρησης έως και τη λήξη της Σύμβασης.  

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

Η προκήρυξη της ανάθεσης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις δημοσιεύεται σε τρεις εφημερίδες 

(τύπος Θεσσαλονίκης, Επτά Ημέρες και Ημερήσια Τοπική). 

Τα έξοδα από παλαιότερες δημοσιεύσεις κυμαίνεται από 650-800€. 

Το ακριβές τίμημα των εξόδων δημοσίευσης θα καθοριστεί όταν μας γνωστοποιηθούν τα 

τιμολόγια των εφημερίδων 

Ο καταμερισμός των εξόδων ορίζεται σαφώς στο κεφ. 1.6 παρ. Γ της Διακήρυξης. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2.2 

 
2. Στο άρθρο 2.4.2.4 της Διακήρυξης αναφέρεται ότι:  

  
«Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά   
συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος.[…]»  

  
Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι κατά την υποβολή προσφοράς στην ηλεκτρονική φόρμα   
του ΕΣΗΔΗΣ, στο πεδίο «Τιμή Προσφοράς», ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει,   
για κάθε τμήμα της σύμβασης που τον ενδιαφέρει, το ποσό που προκύπτει από το έντυπο της   
οικονομικής προσφοράς (Παράρτημα III) στη στήλη «Συμβατικό Τίμημα» (ΕΚ*2). Επίσης   
παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, στο πεδίο   
«Ημερομηνία Υπόσχεσης», δεν απαιτείται η συμπλήρωση κάποιας πληροφορίας από τον   
προσφέροντα οικονομικό φορέα.  

  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Το Συμβατικό Τίμημα (ΕΚ * 2)  

 



ΕΡΩΤΗΣΗ 2.3. 

3. Στο άρθρο 2.4.4 της Διακήρυξης αναφέρεται -μεταξύ άλλων- ότι οι προσφέροντες θα πρέπει να 
υποβάλουν την πρότασή τους για τη Χρέωση Μεταφοράς (ΧΜ) η οποία θα παραμένει σταθερή για όλη τη 
διάρκεια της σύμβασης (ήτοι, για διάστημα δύο ετών).  

(α) Εδώ, οφείλουμε να σημειώσουμε ότι η Χρέωση Μεταφοράς αποτελεί έσοδο του Διαχειριστή του Εθνικού 
Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) και για τον προσδιορισμό της οι 
προσφέροντες χρειάζονται να γνωρίζουν τις ημερήσιες καταναλώσεις φυσικού αερίου κάθε   
παροχής του εν θέματι Δήμου για ένα έτος. Παρακαλούμε, λοιπόν, όπως μας παραθέσετε τις   
ημερήσιες καταναλώσεις των παροχών του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης (εφεξής ο   
«Δήμος») και των νομικών του προσώπων για διάστημα ενός έτους. Σε διαφορετική περίπτωση,   
θεωρούμε ότι οι προσφέροντες που έχουν πρόσβαση στη συγκεκριμένη πληροφορία (π.χ.   
υφιστάμενος προμηθευτής) θα συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία διαθέτοντας   
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των υπολοίπων προσφερόντων.  
  
(β) Επίσης, για τον προσδιορισμό της Χρέωσης Μεταφοράς γίνεται χρήση των Συντελεστών   
Υπολογισμού των Τιμολογίων Μεταφοράς σύμφωνα με το Τιμολόγιο Χρήσης του Εθνικού   
Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β 3367/12.08.2020 για το Έτος 2021). Επειδή οι Συντελεστές   
αυτοί μεταβάλλονται ετησίως, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, με αποτέλεσμα να μην είναι   
εφικτό για τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς να εκτιμήσουν το κόστος Μεταφοράς που   
προκύπτει σε βάθος διετίας. παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε εγγράφως ότι σε περίπτωση   
που κατά τη διάρκεια της σύμβασης ήθελε λάβει χώρα κανονιστική μεταβολή από την οποία   
τυχόν επέλθει αναθεώρηση των συντελεστών του ανωτέρω Τιμολογίου Χρέωσης Μεταφοράς   
από τους αρμόδιους φορείς, η μεταβολή αυτή θα λαμβάνεται υπόψιν κατά τη μηνιαία   
τιμολόγηση του συμβατικού τιμήματος, μεταβάλλοντάς το ανάλογα. (βλ. την με αρ. πρωτ.   
8000, 13/05/2020 σχετική απάντηση της ΕΥΔΑΠ με θέμα: ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ   
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ Δ6950 ΜΕ ΤΙΤΛΟ:   
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ   
ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ, ME ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ   
ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 90710)  

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

Η χρέωση Μεταφοράς (ΧΜ)  θα είναι σταθερή για όλη για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και της 
τυχόν παράτασης αυτής σύμφωνα με το Άρθρο 2.4.4 της διακήρυξης. 

Προφανώς  και θα  είναι  ανεξάρτητη  της διακύμανσης των Συντελεστών Χρέωσης Χρήσης του 
Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ανά Έτος, όπως αυτοί θα ανακοινώνονται κατά 
την διάρκεια της σύμβασης. 

Επισυνάπτονται στο ΕΣΗΔΗΣ δεδομένα από το έτος αναφοράς. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2.4. 

     4. Λαμβάνοντας υπόψιν το άρθρο 5.1 της Διακήρυξης και του σχετικού όρου της σύμβασης  
που προσαρτάται στη Διακήρυξη ως Παράρτημα V, παρακαλούμε όπως προσδιορίσετε με  
σαφήνεια το χρονικό διάστημα εξόφλησης του σχετικού νόμιμου παραστατικού (τιμολογίου)  
από τον Δήμο. Προτείνεται η συνήθης πρακτική που ακολουθείται στην αγορά φυσικού αερίου  
και ορίζει την προθεσμία εξόφλησης των σχετικών τιμολογίων στις είκοσι (20) ημερολογιακές  
ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης αυτών. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  
Κατά τις εμπορικές συναλλαγές στις οποίες ο οφειλέτης είναι δημόσια αρχή, ισχύουν οι διατάξεις 
του άρθρου 1 υποπαραγρ.Ζ5 του Ν. 4152/13 ( άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/7). 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2.5. 

5. Στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) που προσαρτάται στη Διακήρυξη ως   
Παράρτημα III, και συγκεκριμένα στο Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής είναι συμπληρωμένη   



μόνο η ενότητα α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής. Όπως όμως περιγράφεται   
στο ΕΕΕΣ κατά την επεξεργασία του .xml στην ιστοσελίδα   
https://espdint.eprocurement.gov.gr/ από τους συμμετέχοντες, «Ο οικονομικός φορέας πρέπει   
να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων   
φορέας έχει δηλώσει στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας   
σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη/γνωστοποίηση ότι ο οικονομικός φορέας   
μπορεί να συμπληρώσει μόνο την ενότητα α του μέρους IV, χωρίς να υποχρεούται να   
συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του μέρους IV». Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε   
ότι στο πλαίσιο της συγκεκριμένης διαγωνιστικής διαδικασίας, ο οικονομικός φορέας μπορεί να   
συμπληρώσει μόνο την ενότητα α του μέρους IV, χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει   
οποιαδήποτε άλλη ενότητα του μέρους IV.  

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

Μόνο την ενότητα α. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2.6. 

 
6. Στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) στο Μέρος V: Περιορισμός του   

αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων καλούμαστε να   
απαντήσουμε -μεταξύ άλλων- ως προς το αν πληρούμε τα εφαρμοστέα αντικειμενικά και χωρίς   
διακρίσεις κριτήρια ή τους κανόνες, ώστε να περιορίζεται ο αριθμός των υποψηφίων. Όπως   
όμως περιγράφεται στο ΕΕΕΣ κατά την επεξεργασία του .xml στην ιστοσελίδα   
https://espdint.eprocurement.gov.gr/ από τους συμμετέχοντες, «Ο οικονομικός φορέας πρέπει   
να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει   
προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να   
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να   
υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο.» Παρακαλούμε όπως μας υποδείξετε   
σε ποιο σημείο της διακήρυξης αναφέρονται τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων που τίθενται για   
τον περιορισμό των συμμετεχόντων κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 84 του Ν. 4412/2016.  
Αν δεν έχουν τεθεί τέτοια κριτήρια επιλογής από την αναθέτουσα αρχή, παρακαλώ όπως  

επιβεβαιώσετε ότι οι φορείς θα πρέπει να απαντήσουν αρνητικά στο Μέρος V του ΕΕΕΣ.  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός , επομένως δεν έχουν τεθεί κριτήρια επιλογής από την αναθέτουσα 

αρχή, και επομένως οι οικονομικοί  φορείς θα πρέπει να απαντήσουν αρνητικά στο Μέρος V του 

ΕΕΕΣ 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2.7. 

7. Στο άρθρο 2.4.5 της Διακήρυξης αναφέρεται ότι:  
«Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα  

δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.»  
  
Παρακαλούμε όπως μάς διευκρινίσετε ποια είναι η ακριβής ημερομηνία διενέργειας του εν θέματι   
διαγωνισμού και αν αυτή συμπίπτει με την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών   
(31.05.2021) ή με την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης του (υπο)φακέλου   
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά», η οποία προβλέπεται ότι θα λάβει χώρα την   
4η εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών (ήτοι, την   
04.06.2021).  
  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  
Στις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιας σύμβασης προμήθειας αγαθών και παροχής γενικών υπηρεσιών, οι 

προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα που ορίζεται στα έγγραφα της 

σύμβασης και δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής 



ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2.8. 

     8. Σχετικά με τα δικαιολογητικά για την υποβολή προσφορών από τους οικονομικούς φορείς,   
παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε εγγράφως ότι στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά   
Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα εξής έγγραφα:  

 Με βάση το άρθρο 2.4.3.2. της Διακήρυξης:  
      α/ Αποδεικτικό Εγγραφής στο μητρώο χρηστών ΕΣΦΑ,   
      β/ Άδεια προμήθειας φυσικού αερίου,    
και  

 Με βάση το Μέρος Γ του Παραρτήματος Ι που προσαρτάται στη Διακήρυξη:  
γ/ Βεβαίωση από αναγνωρισμένο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, από την οποία να προκύπτει   
ότι ο διαγωνιζόμενος έχει αποδεδειγμένη εγκεκριμένη πιστοληπτική ικανότητα ίση με το   
80% του συνολικού προϋπολογισμού της δημοπρατούμενης υπηρεσίας (Γ.1),   

 δ/ Το ακόλουθο πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας σε ισχύ: EN ISO 9001:2015 ή   
ισοδύναμο για την προμήθεια φυσικού αερίου.    
  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

Στην Τεχνική Προσφορά  θα πρέπει να κατατεθούν βάσει του άρθρου 2.4.3.2 της Διακήρυξης τα κάτωθι: 

      α/ Αποδεικτικό Εγγραφής στο μητρώο χρηστών ΕΣΦΑ,   

      β/ Άδεια προμήθειας φυσικού αερίου 

Όλα τα άλλα που ζητιούνται στην διακήρυξη  θα κατατεθούν κατά την διαδικασία της 

προσωρινής κατακύρωσης 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3.1. 

 
Με τον κωδικό ΕΣΗΔΗΣ 123982 γνωστοποιήθηκε η Διακήρυξη υπ’ αρίθμ.: 562/21 για την  
Προμήθεια Φυσικού Αερίου Για Τον Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης & Των Νομικών Του  
Προσώπων.   
Στο Μέρος V του ΕΕΕΣ Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής  
υποψηφίων, αναφέρετε:  
«Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή  
ή ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή  
κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων  
που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι  
πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα  
πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων,εφόσον  
συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική  
προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας που αναφέρονται στην προκήρυξη. Για  
κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες  
ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:  
Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  
Περιορισμός του αριθμού των (προ)επιλεγμένων υποψηφίων  
Πληροί τα εφαρμοστέα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή τους κανόνες,  
ώστε να περιορίζεται ο αριθμός των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: Σε περίπτωση  
που απαιτούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή άλλες μορφές αποδεικτικών εγγράφων, να  
αναφέρετε για κάθε ένα αν ο οικονομικός φορέας έχει τα απαιτούμενα έγγραφα:  
Απάντηση:  
Ναι / Όχι  
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν  
-  



Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  
Ναι / Όχι  
Διαδικτυακή Διεύθυνση  
-  
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων  
-  
Αρχή ή Φορέας έκδοσης»  

 
Παρακαλούμε να διευκρινίσετε εάν το συγεκριμένο μέρος του ΕΕΕΣ πρέπει να απαντηθεί, σύμφωνα με τους 
όρους της διακήρυξης όπως και τι θα πρέπει να απαντηθεί καθώς δεν καθίσταται σαφές από το κείμενο που 
αναγράφεται επί του εντύπου.  

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός , επομένως δεν έχουν τεθεί κριτήρια επιλογής από την αναθέτουσα 

αρχή, και επομένως οι οικονομικοί  φορείς θα πρέπει να απαντήσουν αρνητικά στο Μέρος V του 

ΕΕΕΣ 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3.2. 

2. Δεδομένου ότι, η σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα, παρακαλούμε να διευκρινιστεί εάν ο  

Ανάδοχος θα κληθεί να υπογράψει μία ενιαία σύμβαση για το σύνολο των παροχών ή  

ξεχωριστή σύμβαση για έκαστη παροχή, όπως ακριβώς προβλέπεται από τις αντίστοιχες  

διατάξεις του Κώδικα Προμήθειας Φυσικού Αερίου.   

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  
Μία ενιαία σύμβαση για το σύνολο των παροχών ανά τμήμα. 

 

 
 
  

Ε.  Δ. 
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης 

Τεχν. Υπηρεσιών 
Πολεοδομίας- Καθαριότητας & Περιβάλλοντος 

 
 

Φωτέα Αικατερίνη 
Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός με A’ βαθμό 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΕΣ. ΔΙΑΝΟΜΗ :  
1. Χρονολογικό  Αρχείο  
2. Αρχείο ΔΤΥ 
3. Τμήμα  Μελετών – Κατασκευών & Πολεοδομικών Εφαρμογών / Φάκελος  Μελέτης 
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