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Αρμόδιος για επικοινωνία: 

Δ. Σοφοτάσιος 

Τηλ.2610-960300 

Email: sofos@cti.gr 

                                                                                                                               

Πάτρα, 9/03/2018 

Αρ. πρωτ. :1427/9/03/2018 

 

 

 

 
Προς: Τους υποψήφιους αναδόχους και κάθε ενδιαφερόμενο της Διακήρυξης του  

Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τη «Διανομή των Διδακτικών 
Βιβλίων Σχολικού Έτους 2018-19» (Αρ. Διακήρυξης: Π118/7-2-2018, Αρ. 
διαγωνισμού στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ: 52958) 

 

Θέμα:   Απαντήσεις επί των υποβληθέντων αιτημάτων παροχής συμπληρωματικών 
πληροφοριών – διευκρινίσεων σχετικά με τη  Διακήρυξη για τη  «Διανομή των 
Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού Έτους 2018-19» (Αρ. Διακήρυξης: Π118/7-2-2018) 

 

Αιτήματα Παροχής Διευκρινίσεων / Συμπληρωματικών Πληροφοριών 

Σας διαβιβάζουμε, σύμφωνα με το Άρθρο 4.3 της Διακήρυξης Π118/7-2-2018, απαντήσεις επί 
των διευκρινιστικών ερωτημάτων/αιτημάτων που υπεβλήθησαν παραδεκτά το διάστημα 
μέχρι 7/03/2018 και αφορούν στον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό  για τη «Διανομή των 
Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού Έτους 2018-19» (Αρ. Διακήρυξης: Π118/7-2-2018, Αρ. 
διαγωνισμού στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ: 52958) 
 
Το Παράρτημα «Ερωτήσεων - Απαντήσεων» προς Υποψήφιους Αναδόχους: 

1. Αναρτάται στην διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ καθώς και στον δικτυακό τόπο του 
Ι.Τ.Υ.Ε. 
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2. Κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς μέσω του συστήματος 
ΕΣΗΔΗΣ. 

3. Αποτελεί πλέον αναπόσπαστο τμήμα της Διακήρυξης. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΙΤΥΕ 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
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Παράρτημα «Ερωτήσεων – Απαντήσεων»  

για τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό: 

«Διανομή των Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού Έτους 2018-19»  

  

 

ΑΡ. ΠΡΩΤ./ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: Π118/7-2-2018  

Αριθμός Διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 52958  

 

 

 

Α. Ερωτήσεις – Απαντήσεις 

 

1. Ερώτηση Οικονομικού Φορέα: 

 

Ερώτημα 1ο  

Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε τα κάτωθι ζητήματα: 
Στην περ. α της υποπαρ. 18.1.1 του αρ. 18 της Π118/7-2-2018 (ΕΣΗΔΗΣ: 52958) διακήρυξή 
σας αναφέρεται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν ισολογισμούς «…των τριών (3) 
τελευταίων ετών 2015,2016 και 2017…   ». 
Σύμφωνα με την παρ. 2 του αρ. 4 του ν.4403/2016 (που αντικατέστησε το αρ. 43β του 
ν.2190/1920) «…Οι ανώνυμες εταιρείες δημοσιεύουν στο Γ.Ε.ΜΗ.: 
Α. τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές   
καταστάσεις, …εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική γενική 
συνέλευση… ». 
Επίσης στην παρ. 1 του αρ.4 του ν.4403/2016 (που αντικατέστησε το αρ.25 του 
ν.2190/1920) αναφέρεται ότι «…Η γενική συνέλευση  συνέρχεται υποχρεωτικά … 
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τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) 
ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης… » 
Συνεπώς από τα ανωτέρω συνάγεται ότι ο ισολογισμός της προηγούμενης λήξης μιας 
ανώνυμης εταιρείας, νόμιμα μπορεί να δημοσιευθεί έως και τέλος κάθε 9ου ημερολογιακού 
μήνα.  
Παρακαλούμε ενημερώστε μας, εφόσον εκ νόμου, ως ανώνυμη εταιρεία έχουμε δικαίωμα 
να δημοσιεύσουμε τον ισολογισμό του έτους 2017 στο Γ.Ε.ΜΗ. έως και τον 9ο ημερολογιακό 
μήνα του 2018, σε περίπτωση που δεν έχουμε ακόμα δημοσιευμένο ισολογισμό του 
έτους 2017, ποιο ισοδύναμο και αποδεκτό, από την αναθέτουσα αρχή, έγγραφο ή 
έγγραφα, δύναται να καταθέσουμε στον  υπ’αριθμ. Π118/7-2-2018 (ΕΣΗΔΗΣ: 
52958) διαγωνισμό, από τα οποία να προκύπτει ο κύκλος εργασιών μας για το 
έτος 2017. 
 

Ερώτημα 2ο  

Στην περ. α1 της υποπαρ.18.2.1 της παρ. 18.2 του αρ.18 της Π118/7-2-2018 (ΕΣΗΔΗΣ: 
52958) διακήρυξη σας αναφέρεται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν «…Κατάλογο 
συμβάσεων με αντικείμενο την παροχή επιτυχώς από τον προσφέροντα στο διάστημα από 
1.1.2015 μέχρι το χρόνο υποβολής της προσφοράς… Είναι αδιάφορο αν οι συμβάσεις αυτές  
έχουν υπογραφεί σε χρόνο πριν την 1.1.2015… ». 
Παρακαλούμε ενημερώστε σχετικά με το αν οι συμβάσεις που θα κατατεθούν θα 
πρέπει να έχουν έναρξη υλοποίησης «…από 1.1.2015 μέχρι το χρόνο υποβολής 
της προσφοράς… » ή εάν επιτρέπεται η έναρξη της υλοποίησης τους να έχει 
αρχίσει και σε χρόνο πριν από την 1-1-2015, αλλά ολοκληρώθηκαν μετά τις 1-1-
2015, εφόσον «…Είναι αδιάφορο αν οι συμβάσεις αυτές έχουν υπογραφεί σε 
χρόνο πριν την 1.1.2015…   ». 
 

 

2. Απάντηση Αναθέτουσας Αρχής: 

 
Επί του 1ου ερωτήματος 
Σε περίπτωση κατά την οποία δεν έχει δημοσιευθεί νόμιμα ισολογισμός για το έτος 2017 
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, σε αντικατάσταση του εν λόγω  
δικαιολογητικού, και για την απόδειξη της ελάχιστης οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας, θα γίνει αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι νομίμως δεν έχουν δημοσιευθεί στο ΓΕ.Μ.Η., 
σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, οι οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2017, και περί του ολικού 
ύψους του κύκλου εργασιών του έτους 2017.  
 
 
Επί του 2ου ερωτήματος 
Στην περ. α1 της υποπαρ.18.2.1 της παρ. 18.2 του αρ.18 της Διακήρυξης, ορίζεται ότι οι 
υποψήφιοι, για την απόδειξη ότι διαθέτουν τις τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες 
ανάλογες των απαιτήσεων που θέτουν το μέγεθος και η πολυπλοκότητα της 
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δημοπρατούμενης σύμβασης, οφείλουν να  καταθέσουν κατάλογο συμβάσεων με 
αντικείμενο  την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς, διακίνησης ή διανομής εμπορευμάτων που 
έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς από τον προσφέροντα στο διάστημα από 1.1.2015 μέχρι το 
χρόνο υποβολής της προσφοράς σύμφωνα με το σχετικό πίνακα του Παραρτήματος V  της 
Διακήρυξης. Είναι αδιάφορο αν οι συμβάσεις αυτές έχουν υπογραφεί σε χρόνο πριν την 
1.1.2015.  
Κρίσιμος χρόνος για την απόδειξη των ανωτέρω ικανοτήτων είναι ο χρόνος επιτυχούς 
ολοκλήρωσης της σύμβασης, ήτοι απαιτείται να έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς οι εκάστοτε 
συμβάσεις από 1.1.2015 μέχρι και το χρόνο υποβολής της προσφοράς.  
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