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Θέμα  : Διευκρινίσεις επί διαγωνισμού  
 
Σχετικά με την υπ’ αρ. πρωτ. 13414/500/31-01-2023 διακήρυξη που αφορά 

στο έργο «Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση του έργου «TheRout_Net – 
Thematic Routes and Networks» έχουν τεθεί στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ κάποια 
διευκρινιστικά ερωτήματα. Παρακαλώ όπως κατά την υποβολή των προσφορών 
όπως λάβετε υπόψη τις κάτωθι ερωτήσεις και απαντήσεις : 

 
ΕΡ. 1 : Θα ήθελα να ρωτήσω εάν η τεχνική ικανότητα του προσφέροντα θα 

πρέπει να έχει υλοποιηθεί:  
- κατά τα τελευταία πέντε χρόνια, σύμφωνα με τη σελ. 20/ 2.2.6/ Α και τη σελ. 

85/ Παράρτημα ΙΙΙ/3., όπου η τεχνική ικανότητα ζητείται να έχει υλοποιηθεί κατά την 
τελευταία πενταετία (2018 -2022), ή  

- κατά τα τελευταία τρία χρόνια, σύμφωνα με τη σελ. 26 / Β.4, όπου ζητείται ο 
κατάλογος των έργων να περιλαμβάνει υπηρεσίες της τελευταίας τριετίας. 

 
ΑΠ. 1 :  Εκ παραδρομής ζητείται πίνακας τελευταίας τριετίας. Καθώς η 

απαιτούμενη τεχνική ικανότητα αφορά στην τελευταία πενταετία, θα πρέπει να 
υποβληθεί κατάλογος των έργων τελευταίας πενταετίας. 

 
ΕΡ. 2  Όπως αναφέρεται στο άρθρο 2.2.5, η οικονομική και χρηματοοικονομική 

επάρκεια θα αξιολογηθεί βάσει της τελευταίας τριετίας και ειδικότερα των ετών 2020, 
2021 και 2022. Παρολ’ αυτά, δεν θα έχουν εκδοθεί, έως την καταληκτική ημερομηνία 
του διαγωνισμού ήτοι 16/02/2023, οι οικονομικές καταστάσεις ή οποιοδήποτε άλλο 
σχετικό έγγραφο για το έτος 2022.  

Σε αυτή την περίπτωση τι δικαιολογητικό θα γίνει αποδεκτό έτσι ώστε να 
μπορέσουμε να αποδείξουμε ότι πληρούμε το κριτήριο αυτό; 

 
ΑΠ. 2 :Σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα της ΕΑΔΗΣΥ αναφέρονται τα ως 

αποδεκτά αποδεικτικά μέσα για την χρηματοοικονομική επάρκεια τα κάτωθι : 
«Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών, των τριών (3) τελευταίων ετών 

στις περιπτώσεις όπου η δημοσίευσή τους είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την περί 
εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας . Σε 
περίπτωση που σύμφωνα με την νομοθεσία ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται 
σε δημοσίευση ισολογισμού, τότε θα πρέπει να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση για τον 
κύκλο εργασιών συνοδευόμενη από τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν ( π.χ. 
δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, δηλώσεις Φ.Π.Α. κ.λ.π.). Ομοίως σε περίπτωση 



 
 

που δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η δημοσίευση του ισολογισμού του τελευταίου 
οικονομικού έτους υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση συνοδευόμενη από τα σχετικά 
επίσημα στοιχεία που υπάρχουν ( π.χ. δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, δηλώσεις 
Φ.Π.Α. κ.λ.π.)  για το έτος αυτό. 

Επιχειρήσεις που λειτουργούν ή ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα για 
χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο τριών ισολογισμών, 
υποβάλλουν τους ισολογισμούς που έχουν εκδοθεί και τα σχετικά επίσημα στοιχεία 
που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό ( π.χ. δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, 
δηλώσεις Φ.Π.Α. κ.λ.π.)» 

Επομένως για την απόδειξη της χρηματοοικονομικής επάρκειας του έτους 
2022 θα πρέπει να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση για τον κύκλο εργασιών έτους 2022 
συνοδευόμενη από τις σχετικές δηλώσεις ΦΠΑ.  

 
ΕΡ. 3  : Παρακαλούμε πολύ όπως διευκρινιστεί αν ένας υποψήφιος ανάδοχος 

δύναται να χρησιμοποιήσει τα ίδια μέλη στην ομάδα έργου στην περίπτωση που 
υποβάλλει για δύο (2) ή για το σύνολο των τμημάτων της σύμβασης του έργου, 
εφόσον φυσικά τα μέλη αυτά πληρούν το σύνολο των σχετικών απαιτήσεων κάθε 
τμήματος. 

 
ΑΠ. 3  :Ο υποψήφιος ανάδοχος μπορεί να έχει μία κοινή ομάδα για όλα τα 

τμήματα του έργου αρκεί να καλύπτονται οι απαιτήσεις των επιμέρους τμημάτων. 
Κατά αυτήν την έννοια μπορεί κάποιο μέλος της ομάδας να ασχοληθεί με 
περισσότερα των ενός τμημάτων 

 
 

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ 
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