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Αθήνα, 01 Αυγούστου 2022 

Προς: Υποψηφίους αναδόχους στο πλαίσιο της από 12.07.2022 
Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών «ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ 
THN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (PMO) 
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
«ΑΙΓΙΣ» ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ», όπως ισχύει. 

Σε περίπτωση που υποβληθούν περαιτέρω αιτήματα για 
διευκρινίσεις μέχρι την προθεσμία που προβλέπεται στην 
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών, θα ακολουθήσουν πρόσθετες 
διευκρινίσεις που θα δημοσιευθούν από το ΤΑΙΠΕΔ μέσα στην 
προβλεπόμενη προθεσμία. 

Αντικείμενο : Απαντήσεις : 
στις ερωτήσεις - αιτήματα διευκρινίσεων στην από 12.07.2022 
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών «ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (PMO) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΙΓΙΣ» ΤΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ», 
όπως ισχύει.  
 

 
Οι διευκρινίσεις και απαντήσεις σε αιτήματα δημοσιεύονται στην 
ιστοσελίδα του ΤΑΙΠΕΔ (www.hradf.gr) και αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών. Οι 
παρούσες διευκρινίσεις και απαντήσεις σε αιτήματα που 
διατίθενται, όπως περιγράφεται παραπάνω, στον ιστότοπο του 
Ταμείου θεωρούνται ότι είναι αναμφισβήτητα γνωστές σε όλους 
Ενδιαφερόμενους Αναδόχους από την ημερομηνία δημοσίευσής 
τους. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hradf.gr/
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Λίστα Διευκρινήσεων / αιτημάτων - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ από 12.07.2022 Πρόσκλησης «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (PMO) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΙΓΙΣ» ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» 

# Αναφορά 
Πρόσκλησης 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

1.  Παράγραφοι/Άρ
θρα 
1.4, 5, 31 

Σύμφωνα με την παρ. 1.4 του άρθρου 1 της Πρόσκλησης, «Οι 
προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς 
ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση tender@hraf.gr (υπ' 
όψιν κ. Χρυσούλας Ραλλιά) μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και 
ώρα που ορίζεται στην παρούσα».  

Παρακαλούμε όπως μας επιβεβαιώσετε ότι, λόγω του μεγάλου 
όγκου των προσκομιζόμενων αρχείων, οι συμμετέχοντες στη 
διαδικασία δύνανται να υποβάλλουν την προσφορά τους με 
διαδοχικά emails, αναφέροντας στο πεδίο «Θέμα» την αρίθμηση 
σύμφωνα με το σύνολο των emails που θα αποσταλούν. 

Επιβεβαιώνουμε ότι, εφόσον συντρέχει ανυπέρβλητος 
τεχνικός λόγος σχετιζόμενος με τον όγκο των αρχείων της 
προσφοράς με αποτέλεσμα η προσφορά να μην μπορεί τεχνικά 
να υποβληθεί ηλεκτρονικά με ένα ενιαίο μήνυμα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (e-mail), είναι δυνατή η υποβολή της 
προσφοράς με αποστολή διαδοχικών μηνυμάτων 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mails).  

 

Στην περίπτωση αυτή, επισημαίνεται ότι η αποστολή όλων των 
μηνυμάτων μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mails) θα 
κατά τα ανωτέρω πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 
καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών που 
ορίζεται στο Άρθρο 5 της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών.  

 

Οποιοδήποτε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) 
περιέλθει στο Ταμείο μετά την παρέλευση της καταληκτικής 
ημερομηνίας και ώρα υποβολής προσφορών που ορίζεται στο 
Άρθρο 5 της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών δεν θα ληφθεί 
υπόψη.  

 

Κατά τα λοιπά για ισχύουν τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 31 της 
Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών.  
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# Αναφορά 
Πρόσκλησης 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

2.  Άρθρο 17.1 Σύμφωνα με την παρ. 17.1 του άρθρου 17 της Πρόσκλησης, «Οι 
οικονομικοί φορείς απαιτείται, κατά τη διάρκεια των τριών (3) 
τελευταίων ετών (2019, 2020, 2021), να έχουν ολοκληρώσει 
επιτυχώς σωρευτικά: …». 

Παρακαλούμε όπως μας επιβεβαιώσετε πως η άνω απαίτηση 
μπορεί να ερμηνευθεί ως εξής: «Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται, 
κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων ετών (2019, 2020, 
2021) και έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών, να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς σωρευτικά: …», 
ώστε να συμπεριλαμβάνεται και το παρόν έτος (2022), δεδομένου 
ότι έχει ήδη διανυθεί η μισή περίοδος του έτους αυτού. 

Αναφορικά με το συγκεκριμένο ερώτημα δείτε παρακαλούμε 
την τροποποιημένη παρ. 17.1 της Πρόσκλησης Υποβολής 
Προσφορών, με την από 27/07/2022 τροποποίηση.  

 

 

3.  Άρθρο 25.1 Σύμφωνα με την παρ. 25.1 του άρθρου 25 της Πρόσκλησης, «Για 
την απόδειξη των κριτηρίων τεχνικής και επαγγελματικής 
ικανότητας του Άρθρου 17.1 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

(α) πλήρως συμπληρωμένους τους πίνακες εμπειρίας/καταλόγους 
συμβάσεων (Πίνακες 1 – 3) του Τεύχος 2 «Υποδείγματα» - 
Υπόδειγμα 6, 

(β) την/τις αντίστοιχη/αντίστοιχες Σύμβαση/Συμβάσεις και, στην 
περίπτωση που δεν αυτή/αυτές δεν μπορεί/μπορούν να 
προσκομιστούν, Υπεύθυνη Δήλωση στους οποίους μνημονεύονται 
οι λόγοι μη προσκόμισης, 

(γ) δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την επιτυχή ολοκλήρωση 
και περάτωση του αντικειμένου των συμβάσεων και ειδικότερα:…  

(γαβ) αντίγραφα τιμολογίων, πιστοποιήσεων και αποδεικτικά 
εξόφλησης». 

Αναφορικά με την περίπτωση (β), παρακαλούμε όπως μας 
επιβεβαιώσετε ότι, στην περίπτωση πελατών του Ιδιωτικού τομέα 

 

 
(i) Από τη συνδυαστική εφαρμογή των όρων 25.1.β,  

25.2 και 31.6 της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών 
συνάγεται ότι σε περίπτωση αδυναμίας 
προσκόμισης της/των αντίστοιχης/αντιστοίχων 
συμβάσεων θα πρέπει να υποβληθεί η 
προβλεπόμενη Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία 
μνημονεύονται οι λόγοι αδυναμίας προσκόμισης. 
Εφόσον οι παραπάνω λόγοι συνίστανται στην 
ύπαρξη εμπιστευτικών ή/και απόρρητων στοιχείων, 
με την επιφύλαξη των στοιχείων εκείνων που δεν 
δύνανται κατά την Πρόσκληση Υποβολής 
Προσφορών να χαρακτηριστούν ως εμπιστευτικά, οι 
διαγωνιζόμενοι υπέχουν την υποχρέωση να 
αναφέρουν ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή 
διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την 
εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 
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# Αναφορά 
Πρόσκλησης 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

δεν απαιτείται η προσκόμιση συμβάσεων λόγω εμπιστευτικών 
στοιχείων που τυχόν συμπεριλαμβάνονται σε αυτές.  

Αναφορικά με την περίπτωση (γαβ), τόσο στο σημείο (γα), όσο και 
στο σημείο (γβ), παρακαλούμε όπως μας επιβεβαιώσετε ότι δεν 
απαιτείται η προσκόμιση τιμολογίων, δεδομένου ότι η Βεβαίωση 
Καλής Εκτέλεσης / Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής χορηγείται, 
σε κάθε περίπτωση, κατόπιν της συνολικής εξόφλησης του 
συμβατικού τιμήματος. 

Σε κάθε περίπτωση, το Ταμείο διατηρεί πάντοτε 
κατά την Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών το 
δικαίωμα να απευθύνεται σε φορείς/αποδέκτες των 
υπηρεσιών που επικαλούνται οι προσφέροντες 
ενόψει της επαλήθευσης των σχετικών στοιχείων 
των προσφορών των διαγωνιζομένων.  
 

(ii) Αναφορικά με το 2ο σκέλος του ερωτήματος δείτε 
παρακαλούμε την τροποποιημένη παρ. 25.1 της 
Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών, με την από 
27/07/2022 τροποποίηση. 
 

 

 

 

 

4.  26 Σύμφωνα με το άρθρο 26 της Πρόσκλησης, «Για την απόδειξη των 
απαιτήσεων του Άρθρου 17Α οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

(α) Αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα για έκαστο μέλος της 
Ομάδας Έργου, σύμφωνα με το Τεύχος 2 «Υποδείγματα» - 
Υπόδειγμα 9  

(β) Πλήρως Συμπληρωμένο τον Πίνακα Εμπειρίας (Πίνακας 4) του 
Τεύχος 2 «Υποδείγματα» - Υπόδειγμα 6 για έκαστο μέλος της 
Ομάδας Έργου, …».  

Παρακαλούμε όπως μας επιβεβαιώσετε ότι ο Πίνακας Εμπειρίας 
(Πίνακας 4) του Τεύχος 2 «Υποδείγματα» - Υπόδειγμα 6 απαιτείται 
να συμπληρωθεί μόνο για τον Υπεύθυνο έργου και μόνο για τα 
έργα που καλύπτουν την απαίτηση της εμπειρίας της παραγράφου 

Δεδομένου αφενός ότι τα στοιχεία που ζητούνται στον Πίνακα 
4, του Υποδείγματος 6 του Τεύχους 2 «Υποδείγματα» 
ταυτίζονται με τα στοιχεία που ζητούνται στο Υπόδειγμα 9 - 
Βιογραφικού Σημειώματος του Τεύχους 2 «Υποδείγματα» και 
αφετέρου ότι η αξία της σύμβασης είναι στοιχείο που 
εξετάζεται για την απόδειξη της πλήρωσης των προσόντων 
μόνο συγκεκριμένων μελών της απαιτούμενης Ομάδας Έργου, 
ο Πίνακας 4, του Υποδείγματος 6 του Τεύχους 2 «Υποδείγματα» 
υποβάλλεται μόνο για τα μέλη της Ομάδας Έργου που πρέπει 
να δηλώσουν, σύμφωνα με την Πρόσκληση, την αξία των 
επικαλούμενων συμβάσεων – έργων. 
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# Αναφορά 
Πρόσκλησης 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

17.1, περίπτωση Α.1(γ), ήτοι : Να έχει συμμετάσχει στην εκτέλεση 
συμβάσεων που να περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό και τη 
λειτουργία γραφείου διοίκησης έργου (Project Management 
Office – PMO) ή / και σε συμβάσεις παροχής υπηρεσιών τεχνικού 
ή/και χρηματοοικονομικού συμβούλου συνολικής αξίας χωρίς 
ΦΠΑ, τουλάχιστον ίσης με το τριάντα τοις εκατό (30%) του 
προϋπολογισμού της σύμβασης μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
(και μη συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης). 

5.  Τεύχος 2 – 
Υπόδειγμα 9  

Αναφορικά με το Υπόδειγμα 9: Βιογραφικό σημείωμα μελών 
Ομάδας Έργου της Πρόσκλησης,  παρακαλούμε όπως μας 
επιβεβαιώσετε ότι στην τελευταία στήλη του υποδείγματος 
βιογραφικού  σημειώματος με τίτλο «Εμπειρία σχετική με την υπό 
ανάθεση μελέτη ή υπηρεσία», δύναται να επιβεβαιώνεται με 
θετική ή αρνητική απάντηση σε σχέση με την απαίτηση του ρόλου 
για τον οποίο  προτείνεται το εκάστοτε στέλεχος. 

Επιβεβαιώνεται ότι αρκεί θετική ή αρνητική απάντηση. 

6.  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Αναφορικά με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 
(ΕΑΚ) της Πρόσκλησης,  παρακαλούμε όπως μας επιβεβαιώσετε τα 
κατωτέρω ώστε να προκύπτει ορθά ο προϋπολογισμός ίσος  με 
4.518.726,00€ :  

1. O Συνολικός απαιτούμενος αριθμός Α/Μ είναι 860,828 αντί του 
αναφερόμενου 860  

2. O Συνολικός απαιτούμενος αριθμός Α/Μ για τη συμμετοχή στο 
οριζόντιο PMO στο υποέργο 7 είναι  24,828 αντί 24  

3. O Συνολικός απαιτούμενος αριθμός Α/Μ για το στέλεχος 
παρακολούθησης και διαχείρισης  συγχρηματοδοτούμενων 
προγραμμάτων ή έργων στο οριζόντιο PMO στο υποέργο 7 είναι 
9,228 αντί 9,23. 

Σύμφωνα με το Άρθρο 3 (παρ. 3.1 και 3.2) της Πρόσκλησης 
Υποβολής Προσφορών ο συνολικός Προϋπολογισμός (μη 
συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης) ανέρχεται 
στο ποσόν των τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων 
δεκαοκτώ χιλιάδων επτακοσίων είκοσι πέντε Ευρώ και ογδόντα 
ένα λεπτών (4.518.725,81€) μη συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ. Ο προϋπολογισμός αυτός είναι ανώτατος. Κάθε 
οικονομική προσφορά που υπερβαίνει τον ανώτατο 
προϋπολογισμό της σύμβασης θα απορρίπτεται. 

 

Επίσης, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 31.5.3 o 
(υπο)φάκελος Γ με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 
περιλαμβάνει πλήρως συμπληρωμένο το Τυποποιημένο 
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# Αναφορά 
Πρόσκλησης 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

Έντυπο της οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με το σχετικό 
Υπόδειγμα 8 του Τεύχους 2 «Υποδείγματα» και μόνο αυτό. 

 

Ενόψει των ανωτέρω διευκρινίζεται ότι το Έντυπο Ανάλυσης 
Κόστους που αναφέρεται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 31.5.3 
της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών και επισυνάπτεται ως 
Παράρτημα V αυτής έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και έχει 
τεθεί σε γνώση των ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων για 
την υποβοήθηση αυτών στο πλαίσιο κατάστρωσης της 
οικονομικής προσφοράς τους.    

 

 

7.  Άρθρα 23-28, 35 Παρακαλούμε όπως μας επιβεβαιώσετε ότι τα Αποδεικτικά Μέσα 
τα οποία αναφέρονται στα Άρθρα 23 έως και 28 της διακήρυξης 
απαιτείται να προσκομιστούν στα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 
Ως εκ τούτου, η σχετικές αναφορές στα εν λόγω άρθρα: «…Για την 
απόδειξη … οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν 
αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά…» νοούνται ως εξής: 
«…Για την απόδειξη … ο υποψήφιος ανάδοχος προσκομίζει 
αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά…» 

Τα δικαιολογητικά/αποδεικτικά μέσα των άρθρων 23, 24, 25, 
27 και 28 της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών 
υποβάλλονται κατά το στάδιο της διαδικασίας του άρθρου 35 
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης). 

8.  Άρθρα 26, 31 Αναφορικά με το Άρθρο 26 – Αποδεικτικά μέσα απαιτήσεων 
Άρθρου 17Α Για την απόδειξη των απαιτήσεων του Άρθρου 17Α οι 
προσφέροντες οικονομικοί φορείς μεταξύ άλλων προσκομίζουν 
«Αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα για έκαστο μέλος της 
Ομάδας Έργου, σύμφωνα με το Τεύχος 2 «Υποδείγματα» - 
Υπόδειγμα 9». Ωστόσο, δεδομένου ότι στο Άρθρο 35 – Πρόσκληση 
υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης και συγκεκριμένα στην 
παρ. 35.1 αναφέρονται ρητώς μόνο τα Άρθρα 23, 24, 25 και 27 και 
δεν γίνεται καμία αναφορά στα Άρθρα 22, 26 και 28, 

Τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 της Πρόσκλησης Υποβολής 
Προσφορών αποδεικτικά μέσα για την απόδειξη των 
απαιτήσεων του άρθρου 17Α υποβάλλονται υποχρεωτικά κατά 
την υποβολή της προσφοράς, σύμφωνα και με τα οριζόμενα 
στην παράγραφο 31.5.2.1 (υποφάκελος Β με την ένδειξη 
«Τεχνική Προσφορά»). 
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# Αναφορά 
Πρόσκλησης 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

παρακαλούμε όπως μας επιβεβαιώσατε εάν τα αναλυτικά 
βιογραφικά των μελών της ομάδας έργου των υποψηφίων 
αναδόχων υποβάλλονται κατά την υποβολή της προσφοράς ή στο 
στάδιο της υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

9.  Άρθρα 25, 31 Για την απόδειξη των κριτηρίων τεχνικής και επαγγελματικής 
ικανότητας του Άρθρου 17.1 και ειδικότερα ως προς τα 
Αποδεικτικά Μέσα τα οποία απαιτούνται κατά την φάση 
υποβολής της προσφοράς όπως αυτά ορίζονται στο Άρθρο 21 
καθώς επίσης και κατά τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, όπως 
ορίζονται στο σχετικό Άρθρο 25 της διακήρυξης, παρακαλούμε 
όπως μας διευκρινίσετε αν είναι αποδεκτή η μη αναφορά της 
επωνυμίας του πελάτη, αλλά ο γενικός προσδιορισμός αυτού (π.χ. 
Ελληνική Συστημική Τράπεζα, αντί για την ακριβή επωνυμία της 
Τράπεζας), λόγω συμφώνου εμπιστευτικότητας με τον πελάτη. 

Σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 25.1.β της Πρόσκλησης 
Υποβολής προσφορών «Για την απόδειξη των κριτηρίων 
τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του Άρθρου 17.1 οι 
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα 
τα παρακάτω δικαιολογητικά: (a) […], (β) την/τις 
αντίστοιχη/αντίστοιχες Σύμβαση/Συμβάσεις και, στην 
περίπτωση που δεν αυτή/αυτές δεν μπορεί/μπορούν να 
προσκομιστούν, Υπεύθυνη Δήλωση στους οποίους 
μνημονεύονται οι λόγοι μη προσκόμισης, […]». 

 

Επίσης, σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 25.2 «Το Ταμείο 
επιφυλάσσεται, να απευθύνει στις/-ους αρμόδιες/-ους 
αρχές/φορείς, που είναι αποδέκτες των υπηρεσιών/έργων, 
για να επιβεβαιώσουν τις παραπάνω πληροφορίες και ο 
προσφέρων υποχρεούται να προσκομίσει οποιοδήποτε 
συμπληρωματικό/-ή στοιχείο/πληροφορία, ζητηθεί από το 
Ταμείο, για το σκοπό αυτόν και να ενεργήσει ότι απαιτείται 
για την επιβεβαίωση». 

 

Τέλος, σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 31.6 «Από τον 
Διαγωνιζόμενο/προσφέροντα σημαίνονται τα στοιχεία εκείνα 
της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. 
Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες 
ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού 
απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις 
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# Αναφορά 
Πρόσκλησης 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που 
επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης 
πληροφορίας. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές 
πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις 
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα 
στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 
την αξιολόγησή της». 

 

Από τη συνδυαστική εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων της 
Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών συνάγεται ότι σε 
περίπτωση ύπαρξης εμπιστευτικών ή/και απόρρητων 
στοιχείων, με την επιφύλαξη των στοιχείων εκείνων που δεν 
δύνανται κατά την Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών να 
χαρακτηριστούν ως εμπιστευτικά, οι διαγωνιζόμενοι υπέχουν 
την υποχρέωση να αναφέρουν ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις 
νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την 
εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. Σε κάθε 
περίπτωση, το Ταμείο διατηρεί πάντοτε κατά την Πρόσκληση 
Υποβολής Προσφορών το δικαίωμα να απευθύνεται σε 
φορείς/αποδέκτες των υπηρεσιών που επικαλούνται οι 
προσφέροντες ενόψει της επαλήθευσης των σχετικών 
στοιχείων των προσφορών των διαγωνιζομένων.  

10.  Άρθρο 24 Σύμφωνα με το Άρθρο 24 – Αποδεικτικά μέσα 
χρηματοοικονομικής επάρκειας παρ., 24.1 Για την απόδειξη των 
κριτηρίων οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας του 
Άρθρου 16 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς μεταξύ άλλων 
προσκομίζουν «Οικονομικές καταστάσεις των τριών τελευταίων 
διαχειριστικών χρήσεων, στις περιπτώσεις όπου η δημοσίευσή 
τους είναι υποχρεωτική (2019,2020,2021) σύμφωνα με την περί 

Σύμφωνα με το άρθρο 24.1 της Πρόσκλησης Υποβολής 
Προσφορών «Για την απόδειξη των κριτηρίων οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας του Άρθρου 16 οι 
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα 
παρακάτω δικαιολογητικά:  

(α) Οικονομικές καταστάσεις των τριών τελευταίων 
διαχειριστικών χρήσεων, στις περιπτώσεις όπου η δημοσίευσή 
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# Αναφορά 
Πρόσκλησης 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι, σε 
περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών». 
Δεδομένου ότι οι τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές 
καταστάσεις της εταιρείας μας αφορούν στο έτος 2020 (η εταιρική 
μας χρήση περιλαμβάνει το διάστημα 01/07 με 30/06), σας 
παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε εάν όντως αφορά στα έτη 
2019, 2020, 2021 ή στις τρεις τελευταίες δημοσιευμένες 
διαχειριστικές χρήσεις οι οποίες δύνανται να μη συμπίπτουν 
χρονικά με τα παραπάνω έτη για το λόγο που προαναφέραμε. Σε 
περίπτωση που είναι υποχρεωτική η προσκόμιση των οικονομικών 
ετών 2019, 2020, 2021, όπως μας διευκρινήσατε τα 
δικαιολογητικά που θα πρέπει να σας προσκομίσουμε στο στάδιο 
υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης ως Αποδεικτικά μέσα 
χρηματοοικονομικής επάρκειας, καθώς και τον τρόπο 
υπολογισμού του ετήσιου κύκλου εργασιών του τελευταίου 
οικονομικού έτους 2021 για την ορθή συμπλήρωση του Μέρους 
IV, Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια του 
Ευρωπαϊκού Ενιαίου Έγγραφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) κατά την 
υποβολή της προσφοράς μας. Επίσης, όπως μας επιβεβαιώσατε, 
κατά πόσο είναι αποδεκτή η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης 
Κύκλου Εργασιών της Εταιρείας μας για τη διαχειριστική χρήση 
του 2021 και συμπλήρωση του Μέρους IV, Β: Οικονομική και 
χρηματοοικονομική επάρκεια του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Έγγραφου 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ) με τον κύκλο εργασιών των δημοσιευμένων 
ισολογισμών για τα 3 τελευταία οικονομικά έτη της εταιρείας μας, 
ήτοι 2018, 2019 και 2020. 

τους είναι υποχρεωτική (2019,2020,2021) σύμφωνα με την 
περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένοι, σε περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση 
Ισολογισμών, ή  

(β) φορολογικά έγγραφα για την επιβεβαίωση του κύκλου 
εργασιών του, ή  

(γ) Ένορκη Βεβαίωση του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου 
εργασιών, σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση 
Ισολογισμών.». 

 

Ενόψει της διαζευκτικής αναφοράς των δικαιολογητικών που 
αποδεικνύουν την πλήρωση των κριτηρίων του άρθρου 16 της 
Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών, εφόσον δεν υφίστανται 
δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις για τη διαχειριστική 
χρήση 2021, ο οικονομικός φορέας δύναται να προσκομίσει, 
σύμφωνα με την περίπτωση β., φορολογικά έγγραφα ή 
ισοδύναμα στοιχεία για την απόδειξη της πλήρωσης των 
απαιτήσεων οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας 
της Πρόσκλησης Υποβολής Πρόσφορων, τα οποία θα 
αξιολογηθούν από το Ταμείο. 

 


