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Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις 

05-04-2022 

 

Ερώτηση 1: 

Στη σελίδα 28 της προκήρυξης και σύμφωνα 

με την ενότητα Β.3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ σημείο 2 

αναφορικά με την ομάδα έργου ζητείται: «Η 

ενότητα αυτή θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

(1) Κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα, 

συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση του Ν. 

1599/86 για την ακρίβεια των στοιχείων της 

καθώς και κάθε πρόσφορο δημόσιο έγγραφο 

που θα αποδεικνύει τον ακριβή αριθμό 

προσωπικού (όπως, ενδεικτικά, αντίγραφο 

Ε3, περιοδικές ΑΠΔ, κα).» 

Με δεδομένο ότι τα στοιχεία που 

περιλαμβάνονται στις εν λόγω καταστάσεις 

αποτελούν προσωπικά δεδομένα και 

εμπίπτουν στον Γενικό Κανονισμό για την 

Προστασία Δεδομένων (GDPR) παρακαλούμε 

όπως μας επιβεβαιώσετε ότι ο πίνακας της 

ομάδας έργου όπως ζητείται στη σελίδα 29 

της προκήρυξης και η υπεύθυνη δήλωση για 

την ακρίβεια των στοιχείων είναι αρκετή για 

τη φάση υποβολής του φακέλου 

δικαιολογητικών συμμετοχής ενώ στην 

περίπτωση που η εταιρία ανακηρυχθεί 

ανάδοχος του έργου να υποβληθεί 

κατάσταση Ε4 (και όχι Ε3 όπως εκ 

παραδρομής αναφέρεται) με σβησμένα τα 

στοιχεία των εργαζόμενων που δεν θα είναι 

στην ομάδα έργου και σβησμένα τα 

προσωπικά δεδομένα (ηλικία, οικογενειακή 

Απάντηση: 

Ο πίνακας της ομάδας έργου και η υπεύθυνη 

δήλωση για την ακρίβεια των στοιχείων 

αρκούν στο στάδιο υποβολής του φακέλου 

δικαιολογητικών συμμετοχής  και στην 

περίπτωση που η εταιρία ανακηρυχθεί 

ανάδοχος του έργου δύναται να μην είναι 

εμφανή τα στοιχεία των εργαζομένων, αρκεί 

να δηλώνεται η επαγγελματική τους ιδιότητα. 
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κατάσταση κ.α.) των εργαζόμενων που θα 

είναι στην ομάδα έργου. 

Ερώτηση 2: 

Στη σελίδα 29 της προκήρυξης και σύμφωνα 

με την ενότητα Β.4 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ σημείο 4 

ζητείται: «Αν ο Υποψήφιος Ανάδοχος 

δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα 

μικρότερο των πέντε χρόνων (5), καταθέτει τα 

στοιχεία τεκμηρίωσης της 

χρηματοοικονομικής του ικανότητας για το 

χρονικό διάστημα της λειτουργίας του.» 

Παρακαλώ ενημερώστε εάν ζητείται η 

υποβολή χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

και στην περίπτωση που ζητούνται εάν οι 

τρεις (3) τελευταίες κλεισμένες διαχειριστικές 

χρήσεις είναι αρκετές. 

Απάντηση: 

Οι τρεις (3) τελευταίες κλεισμένες 

διαχειριστικές χρήσεις είναι αρκετές. 

Ερώτηση 3: 

Στη σελίδα 40 της προκήρυξης και σύμφωνα 

με την ενότητα 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ- ΚΥΡΙΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ, 2.Α.1 

αναφορικά με τα Νομιμοποιητικά έγγραφα, 

παράγραφος γ περί νομικών προσώπων 

ημεδαπών ή αλλοδαπών (της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης) υπό (4) ζητείται: «Επί ημεδαπών 

ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα 

πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της 

περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του 

παρόντος, εκδίδονται, όσον αφορά στην 

κοινή εκκαθάριση από το Τμήμα Μητρώου 

του οικείου ΓΕΜΗ στο οποίο είναι 

εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο 

διαγωνισμό Α.Ε., σύμφωνα με το ν. 

4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον 

αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 

1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το 

Απάντηση: 

Το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής 

Φερεγγυότητας από το Πρωτοδικείο Αθηνών 

και το Γενικό Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ., όπως 

ισχύουν, είναι αρκετά για την κάλυψη του 

κριτηρίου. 
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αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου 

εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση.»  

Παρακαλούμε όπως μας επιβεβαιώσετε ότι 

για τις Ανώνυμες Εταιρίες το Ενιαίο 

Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας 

από το Πρωτοδικείο Αθηνών και το Γενικό 

Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. όπως ισχύουν είναι 

αρκετά για την κάλυψη του κριτηρίου. 

Ερώτηση 4: 

Στη σελίδα 18 αναφορικά με τις Ελάχιστες 

Απαιτήσεις Αναδόχου ζητείται: «Ο Ελεγκτής 

διέπεται από:  Το Διεθνές Πλαίσιο Αναθέσεων 

Διασφάλισης και το Διεθνές Πρότυπο 

Αναθέσεων Διασφάλισης (ISAE) 3000 για 

αναθέσεις διασφάλισης εκτός από   ελέγχους 

και επισκοπήσεις ιστορικών 

χρηματοοικονομικών πληροφοριών της IFAC, 

στον βαθμό που τα ανωτέρω μπορούν να 

εφαρμοστούν στο συγκεκριμένο πλαίσιο της 

παρούσας αξιολόγησης κατά πυλώνες.» 

Παρακαλώ διευκρινίστε αν χρειάζεται κάτι 

περαιτέρω από την εμπειρία του ελεγκτή σε 

σχετικά έργα (ISAE 3000). 

Απάντηση: 

Από την γραμματική ερμηνεία της διάταξης 

(ANEX C2019 2882 final αρ. 4.2) προκύπτει ότι 

επαρκεί το ISAE 3000. 

Ερώτηση 5: 

Παρακαλώ όπως διευκρινιστεί σε ποιο υπο-

φάκελο (Α, Β ή Γ) να συμπεριληφθεί η 

Εγγυητική Συμμετοχής στο διαγωνισμό (βάσει 

του υποδείγματος 1 στο Παράρτημα ΣΤ). 

Απάντηση: 

Η εγγυητική επιστολής συμμετοχής να 

περιλαμβάνεται στο φάκελο των 

δικαιολογητικών συμμετοχής (φάκελος Α). 

 


