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ΘΕΜΑ: Απάντηση  σε  αίτημα  παροχής  διευκρινήσεων  για  το  Διαγωνισμό  «Προμήθεια 
Τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Λαρισαίων», με αριθμ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 
75411.

Στη  Λάρισα  σήμερα  22-08-2019  ηµέρα  της  εβδοµάδας  Πέμπτη  και  ώρα  12.30  μ.µ.,  η 
Οικονοµική Επιτροπή του Δήµου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη µε αρ. πρωτ. 
35873/16-08-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής  κ.  Αθανασίου Αδαμόπουλου,  που 
ορίστηκε με τη µε αριθµ. 362/25-01-2019 απόφαση του Δηµάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από 
τα µέλη οι  κ.  1)  Αθανάσιος  Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος,  2)  Αναστασίου Μιχαήλ,  3)  Δαούλας 
Θωμάς, 4) Καλτσάς Νικόλαος, 5) Νταής Παναγιώτης και 6) Σούλτης Γεώργιος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε εκτός  ημερήσιας διάταξης 
(πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), μετά από ομόφωνη απόφαση ένταξης 
λόγω του κατεπείγοντος  λήψης  απόφασης,  σχετικά  με  το  θέμα:  Απάντηση σε αίτημα παροχής 
διευκρινήσεων για το Διαγωνισμό «Προμήθεια Τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Λαρισαίων», 
με αριθμ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 75411 και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 4412/2016.
2. Το Ν. 3852/2010.
3. Τη με αριθ. 40/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Συγκρότηση επιτροπών διαγωνισμών, αξιολόγησης 

ενστάσεων και διαγωνισμών έργων σύμφωνα με το Ν. 4412/2016.
4. Τις  με  αριθμ.  3143,  3144,  3145,  3146,  3147,  3148,  3149,  3150/11.07.2019  Αποφάσεις 

Δημάρχου για την Ανάληψη Υποχρέωσης για το οικονομικό έτος 2019.
5. Τις  με  αριθμ.  3226,  3227,  3228,  3229,  3230,  3231,  3232,  3233/16-07-2019 Αποφάσεις 

Δημάρχου για την ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης.
6. Τη  με  αριθ.  40/2019  Α.Ο.Ε.  με  θέμα:  Έγκριση  διενέργειας,  καθορισμός  του  τρόπου 

εκτέλεσης  και  έγκριση  των  όρων   Διακήρυξης  και  των  Παραρτημάτων  αυτής  για  την 
προμήθεια «Τροφίμων» για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Λαρισαίων.

7. Τη με αριθμ. πρωτ. 36235/20-08-2019 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 
Τμήμα Διεκπεραίωσης Ενιαίων Προμηθειών & Αποθήκης, η οποία έχει ως εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη,
1. το  ν.  4412/2016  (Α'  147)  "Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)",
2. την υπ’ αριθμ. 304/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Έγκριση διενέργειας, 

καθορισμός  του  τρόπου  εκτέλεσης  και  έγκριση  των  όρων  Διακήρυξης  και  των 
Παραρτημάτων αυτής  για  την  προμήθεια  «τροφίμων  για την κάλυψη των αναγκών του 
Δήμου Λαρισαίων»,

3. την αριθμ. πρωτ. 32123/16.07.2019  Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 19PROC005332136) προμήθειας 
«τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών  του Δήμου Λαρισαίων».

Στα πλαίσια του ανοικτού ηλεκτρονικού, άνω των ορίων, διαγωνισμού “Προμήθειας Τροφίμων 
για  τις  ανάγκες  του  Δήμου  Λαρισαίων”  με  αριθμ.  συστήματος  ΕΣΗΔΗΣ  75411,  υπεβλήθηκε 
αίτημα  διευκρινίσεων  από  τον  οικονομικό  φορέα  “ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ”,  το  οποίο  υπέβαλε  στις  08.08.2019  και  ώρα  12:51:06  μέσω  της 
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λειτουργικότητας  της  “Επικοινωνίας”  του  ΕΣΗΔΗΣ.  Το  αίτημα  έλαβε  αριθμό  εισερχομένου 
πρωτοκόλλου 35402/08.08.2019. Το αίτημα έφερε προηγμένη ψηφιακή υπογραφή. 

Βάσει του άρθρου 2.1.3 της αριθμ. πρωτ. 32123/16.07.2019 σχετικής Διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 
19PROC005332136), το αίτημα υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και τον τύπο που ορίζεται 
στην διακήρυξη και συνεπώς εξετάζεται. 

Αναφορικά με το ανωτέρω αίτημα, διευκρινίζουμε τα εξής: 
Ερώτημα 1:
Στην παράγραφο 2.4.3.2 της Διακήρυξης με τίτλο «Τεχνική Προσφορά και δη στη σελίδα 28,  

αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής: «…Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλα 
οχήματα για τη μεταφορά των ειδών. Να κατατεθεί αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας οχήματος 
μεταφοράς και αντίγραφο της βεβαίωσης καταλληλότητας του οχήματος…».

α) Σε περίπτωση που ο συμμετέχων δεν εκτελέσει ο ίδιος τις εργασίες μεταφοράς – διακίνησης 
των προϊόντων, τις άδειες κυκλοφορίας και τις βεβαιώσεις καταλληλότητας των οχημάτων μπορεί 
να τις διαθέτει ο υπεργολάβος, στον οποίο θα ανατεθεί η εκτέλεση του συγκεκριμένου τμήματος 
της σύμβασης;

β) Σε περίπτωση θετικής απάντησης, παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε αν οι υπεργολάβοι,  
εφόσον ο συμμετέχων δεν στηρίζεται  στις  ικανότητές  τους ως προς τη χρηματοοικονομική και 
τεχνική επάρκεια των παραγράφων 2.2.5 και 2.2.6 αντίστοιχα, πρέπει να υποβάλουν και ΕΕΕΣ ή 
αρκεί  η  υποβολή κατά το στάδιο της  κατακύρωσης των αποδεικτικών  μέσων της  παραγράφου 
2.2.8.2 ως προς τους λόγους αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3;  

Απάντηση:
O προσφέρων οικονομικός φορέας δύναται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, 

τμήμα ή τμήματα της σύμβασης οποιουδήποτε ποσοστού επί της συνολικής αξίας.
Αν  οι  εργασίες  μεταφοράς-διακίνησης  των  προϊόντων  γίνουν  από  υπεργολάβο,  τότε 

υποχρεωτικά θα κατατεθούν από αυτόν, οι άδειας κυκλοφορίας οχήματος μεταφοράς και αντίγραφο 
της βεβαίωσης καταλληλότητας του οχήματος και έγγραφο αποδοχής της υπεργολαβίας.

Αν ο προσφέρων οικονομικός φορέας δεν στηρίζεται στις ικανότητές των υπεργολάβων ως 
προς  τη  χρηματοοικονομική  και  τεχνική  επάρκεια,  και  προτίθεται  να  αναθέσει  σε  αυτούς  υπό 
μορφή εργολαβίας,  τμήμα ή τμήματα της  σύμβασης,  δηλώνει  την  πρόθεση του στο κατατεθέν 
ΕΕΕΣ και συγκεκριμένα στην ενότητα: «Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα 
των οποίων δεν στηρίζεται  ο οικονομικός  φορέας»,  και  υποβάλλει  χωριστά το ΕΕΕΣ το οποίο 
αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, ως προκαταρκτική απόδειξη ότι δεν βρίσκονται σε μία 
από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της υπ. πρωτ. 32123/16.07.2019 διακήρυξης, ψηφιακά 
υπογεγραμμένο και για κάθε ένα υπεργολάβο. 

Ο προσωρινός ανάδοχος, κατόπιν σχετικής έγγραφης ειδοποίησης από την αναθέτουσα αρχή, 
υποβάλει και για τον/τους υπεργολάβους κατά το στάδιο της κατακύρωσης όλα τα αποδεικτικά 
μέσα, επαλήθευσής της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 74 
του  ν.  4412/2016,  ανεξαρτήτου  του  ποσοστού  υπεργολαβίας  και  σύμφωνα  με  την  παράγραφο 
«2.2.8.2 Αποδεικτικά μέσα» της υπ. πρωτ. 32123/16.07.2019 διακήρυξης.

Ερώτημα 2:
Στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης και δη στη σελίδα 52, αναφέρονται τα εξής: «…Όλα τα είδη 

που  περιλαμβάνονται  στην  παρούσα  έκθεση  πρέπει  να  τηρούν  τα  εθνικά  και  διεθνή  πρότυπα 
ποιότητας.  Πρέπει  να  κυκλοφορούν  με  την ανάλογη επισήμανση επί  κάθε  είδους  συσκευασίας 
τους, για αποφυγή ενδεχομένων κινδύνων κατά τη χρήση τους, οδηγίες χρήσεως και αποθήκευσης. 
Επιβάλλεται  επίσης  να  φέρουν  όλες  τις  απαραίτητες  από  το  νόμο  άδειες  για  την  παραγωγή, 
κυκλοφορία και διακίνησή τους (υποχρεωτικά θα αναγράφονται επί της συσκευασίας ο Αριθμός 
Αδείας Χημείου και ο αριθμός του ΓΧΚ)…».

Σύμφωνα με τον Κανονισμό EE 1669/2011 και δη το άρθρο 9 αυτού με τίτλο «Κατάλογος 
υποχρεωτικών ενδείξεων» (βλ. https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/?uri=LEGISSUM
%3Aco0019 https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/HTML/?
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uri=CELEX:32011R1169&from=EL), δεν περιλαμβάνεται στις υποχρεωτικές ενδείξεις η αναγραφή 
του αριθμού άδειας χημείου ή του αριθμού του Γενικού Χημείου του Κράτους.

α) Ενόψει των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε αν πρόκειται περί εσφαλμένης 
αναγραφής η απαίτηση για αναγραφή του αριθμού αδείας χημείου ή του αριθμού του Γενικού 
Χημείου του Κράτους. 

β)  Περαιτέρω,  μόνο  οι  ιδιαίτερες  οδηγίες  αποθήκευσης  και  χρήσης  είναι  μεταξύ  των 
υποχρεωτικών ενδείξεων. Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν τυχόν δεν απαιτεί ιδιαίτερες συνθήκες 
αποθήκευσης ούτε έχει  ιδιαίτερες  οδηγίες χρήσης,  παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε  αν θα 
γίνει αποδεκτό χωρίς τις εν λόγω ενδείξεις.

Απάντηση:
Σε απάντηση των ανωτέρων επισημαίνεται ότι υπερισχύουν οι διατάξεις του Κανονισμού EE 

1669/2011, άρθρο 9 αυτού με τίτλο «Κατάλογος υποχρεωτικών ενδείξεων».
Ως εκ τούτο η αναγραφή του αριθμού αδείας χημείου ή του αριθμού του Γενικού Χημείου του 

Κράτους,  δεν  περιλαμβάνεται  στον  κατάλογο  των  υποχρεωτικών  ενδείξεων,  άρα  δεν  είναι 
υποχρεωτική η ένδειξη. 

Όσο αφορά τις οδηγίες αποθήκευσης και χρήσης απαραίτητα πρέπει να αναγράφονται τυχόν 
ιδιαίτερες συνθήκες αποθήκευσης και /ή συνθήκες χρήσης.

Σε συνέχεια των ανωτέρω παρακαλούμε:
Για  την  αποδοχή  των  συμπληρωματικών  πληροφοριών  στον  οικονομικό  φορέα 

«ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,  για  τον  Διαγωνισμό 
«Προμήθειας Τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Λαρισαίων» με αριθμ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 
75411.

Παρακαλούμε για την λήψη σχετική απόφασης.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Αποδέχεται  το  αίτημα  συμπληρωματικών  πληροφοριών  στον  οικονομικό  φορέα 
«ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,  για  τον  Διαγωνισμό 
«Προμήθεια  Τροφίμων  για  τις  ανάγκες  του  Δήμου  Λαρισαίων»  με  αριθμ.  συστήματος 
ΕΣΗΔΗΣ 75411.

2. Την  παροχή  των  κάτωθι  διευκρινήσεων  της  Υπηρεσίας  στον  ανωτέρω  ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα:

α)  O  προσφέρων  οικονομικός  φορέας  δύναται  να  αναθέσει  υπό  μορφή  υπεργολαβίας  σε 
τρίτους, τμήμα ή τμήματα της σύμβασης οποιουδήποτε ποσοστού επί της συνολικής αξίας.

Αν  οι  εργασίες  μεταφοράς-διακίνησης  των  προϊόντων  γίνουν  από  υπεργολάβο,  τότε 
υποχρεωτικά θα κατατεθούν από αυτόν, οι άδειας κυκλοφορίας οχήματος μεταφοράς και αντίγραφο 
της βεβαίωσης καταλληλότητας του οχήματος και έγγραφο αποδοχής της υπεργολαβίας.

Αν ο προσφέρων οικονομικός φορέας δεν στηρίζεται στις ικανότητές των υπεργολάβων ως 
προς  τη  χρηματοοικονομική  και  τεχνική  επάρκεια,  και  προτίθεται  να  αναθέσει  σε  αυτούς  υπό 
μορφή εργολαβίας,  τμήμα ή τμήματα της  σύμβασης,  δηλώνει  την  πρόθεση του στο κατατεθέν 
ΕΕΕΣ και συγκεκριμένα στην ενότητα: «Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα 
των οποίων δεν στηρίζεται  ο οικονομικός  φορέας»,  και  υποβάλλει  χωριστά το ΕΕΕΣ το οποίο 
αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, ως προκαταρκτική απόδειξη ότι δεν βρίσκονται σε μία 
από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της υπ. πρωτ. 32123/16.07.2019 διακήρυξης, ψηφιακά 
υπογεγραμμένο και για κάθε ένα υπεργολάβο. 

Ο προσωρινός ανάδοχος, κατόπιν σχετικής έγγραφης ειδοποίησης από την αναθέτουσα αρχή, 
υποβάλει και για τον/τους υπεργολάβους κατά το στάδιο της κατακύρωσης όλα τα αποδεικτικά 
μέσα, επαλήθευσής της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 74 
του  ν.  4412/2016,  ανεξαρτήτου  του  ποσοστού  υπεργολαβίας  και  σύμφωνα  με  την  παράγραφο 
«2.2.8.2 Αποδεικτικά μέσα» της υπ. πρωτ. 32123/16.07.2019 διακήρυξης.
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β) Επισημαίνεται ότι υπερισχύουν οι διατάξεις του Κανονισμού EE 1669/2011, άρθρο 9 αυτού 
με τίτλο «Κατάλογος υποχρεωτικών ενδείξεων».

Ως εκ τούτο η αναγραφή του αριθμού αδείας χημείου ή του αριθμού του Γενικού Χημείου του 
Κράτους,  δεν  περιλαμβάνεται  στον  κατάλογο  των  υποχρεωτικών  ενδείξεων,  άρα  δεν  είναι 
υποχρεωτική η ένδειξη. 

Όσο αφορά τις οδηγίες αποθήκευσης και χρήσης απαραίτητα πρέπει να αναγράφονται τυχόν 
ιδιαίτερες συνθήκες αποθήκευσης και /ή συνθήκες χρήσης.

Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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