
ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινήσεων μετά από υποβολή αιτήματος από την εταιρεία 

«Χ.Δ.ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ε.», που αφορά τον Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων για 

την «προμήθεια καυσίμων (πετρέλαιο diesel κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης και πετρέλαιο 

θέρμανσης)», πολυετούς διάρκειας, προϋπολογισμού 2.611.815,05 € (συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ), της με αρ.12/2022 μελέτης, για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου  και 

των σχολικών επιτροπών Α΄ βάθμιας και Β΄ βάθμιας εκπαίδευσης  (ΝΠΔΔ του Δήμου 

Χαλανδρίου).

Στα πλαίσια του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων που αφορά την 

προμήθεια καυσίμων (πετρέλαιο diesel κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης και πετρέλαιο θέρμανσης), 

της με αρ.πρωτ.:13158/15-04-2022 (ΑΔΑΜ 22PROC010407631) διακήρυξης, ο οποίος διαγωνισμός 

βρίσκεται σε εξέλιξη, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 27/05/2022, σύμφωνα με 

το άρθρο 2.1.3. «Παροχή Διευκρινήσεων» (της εν λόγω διακήρυξης), υποβλήθηκε αίτημα 

διευκρινήσεων στις 26/04/2022 (Α.Π.:14554/03-05-2022) μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

ΕΣΗΔΗΣ στον συστημικό αριθμό 159291 από την εταιρεία «Χ.Δ.ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ε.», το οποίο 

αναφέρει ότι:

«Με το παρόν αιτούμαστε την παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την υπ΄αρ.346/2022 και με 

αριθμό πρωτοκόλλου 13158/15-04-2022 απόφαση του Δήμου Χαλανδρίου με την οποία 

προκηρύχθηκε Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με αντικείμενο την «προμήθεια καυσίμων 

(πετρέλαιο diesel κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης και πετρέλαιο θέρμανσης)» και συγκεκριμένα 

αναφορικά με τις Τεχνικές Προδιαγραφές, όπως αυτές περιγράφονται στην παράγραφο 2.4.3.2 της 

αποφάσεως.

Στην ως άνω παράγραφο αναφέρεται ότι «Οι Οικονομικοί Φορείς οφείλουν να προσκομίσουν: 

Βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία/φορέα ή Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του 

συμμετέχοντος ότι το πρατήριο υγρών καυσίμων διαθέτει σύστημα εκροών – εισροών, για 

συμμετοχή στα τμήματα που περιλαμβάνουν υγρά καύσιμα.»
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Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε αν η κατοχή συστήματος εισροών-εκροών είναι 

προαπαιτούμενη για την συμμετοχή μας στο Διαγωνισμό, δεδομένου ότι η εταιρεία μας δεν είναι 

πρατήριο καυσίμων, αλλά διαθέτει άδεια πωλητή πετρελαίου θέρμανσης χωρίς αποθηκευτικούς 

χώρους, δεν υποχρεούται και δεν διαθέτει σύστημα εισροών-εκροών.»

Απάντηση: Θα πρέπει αρχικά να αποδειχθεί εγγράφως (σύμφωνα με το άρθρο 2.4.2.5. της με 

αρ.πρωτ.: 13158/15-04-2022 διακήρυξης), ότι δεν διαθέτετε πρατήριο καυσίμων, αλλά διαθέτετε 

άδεια πωλητή πετρελαίου θέρμανσης χωρίς αποθηκευτικούς χώρους, προκειμένου έτσι να 

αποδειχθεί και ότι δεν είστε υπόχρεοι και δεν διαθέτετε σύστημα εισροών-εκροών. Καθώς θα 

πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι, σε περίπτωση που στηρίζεστε στην ικανότητα τρίτων, οφείλετε 

επί ποινή αποκλεισμού, να υποβάλλετε όσα αναφέρουν τα άρθρα 2.2.8 και 2.4.3.2 της εν λόγω 

διακήρυξης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
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ΕΙΡΗΝΗ ΝΤΑΒΙΑ
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