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ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ  ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Συνοπτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες
οικονοµική άποψη προσφορά, αποκλειστικά
αξιολόγησης προσφοράς, για τη «Μελέτη
Περιεχοµένου και του χρόνου έναρξης
Κυβέρνησης” στον ∆ήµο Αθηναίων». 
24% 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ µέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας

Στο πλαίσιο εκδήλωσης ενδιαφέροντος
διαγωνισµό σας για την ανάθεση του
ΤΟΥ Π.∆. 54/2018 «ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ
ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» µε Αριθµό
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής
τα παρακάτω ερωτήµατα προκειµένου
σηµεία της διακήρυξης: 
 

1. Στην παρ. 2.2.6 Τεχνική και επαγγελµατική
διακήρυξη µεταξύ άλλων αναφέρει
της δοµής και οργάνωσης της οµάδας
Έργου), µε αναλυτικά βιογραφικά του
αποτυπώνονται σαφώς η επαγγελµατική
τεκµηριωµένη εµπειρία στο αντικείµενο
εµπειρίας στην υλοποίηση συναφών υπηρεσιών

βεβαιώσεις εργοδότη, σχετικές συµβάσεις

Παρακαλούµε διευκρινίστε µας τα είδη
χρειάζονται για την τεκµηρίωση της
παρακαλούµε διευκρινίστε µας εάν τα
χρειάζεται να υποβληθούν µαζί µε την
µας και εάν χρειάζεται να είναι επικυρωµένα
να συνοδεύονται από την υπεύθυνη δήλωση
υποβαλλόµενων εγγράφων. 

                                                                     Βαθµός Ασφάλειας: Αδιαβάθµητο
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΑΠΟΘΗΚΩΝ 
ΣΥΝΑΨΗΣ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ  ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

ΓΙΑ ΤΟΝ 
σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα

προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής, η οποία εκτιµάται βάσει πίνακα
«Μελέτη για την εφαρµογή του Π.∆. 54/2018 “

χρόνου έναρξης της εφαρµογής του λογιστικού πλαισίου
Αθηναίων». συνολικής εκτιµώµενης αξίας 74.375,50€ ευρώ

ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, 30.07.2021: 

ενδιαφέροντος της εταιρείας µας να συµµετάσχουµε στο
ανάθεση του έργου µε τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ µε Αριθµό Πρωτ. ∆ιακήρυξης 197039/27-7-2021 και
ηµεροµηνία υποβολής προσφορών στις 10/08/2021, θα θέλαµε να σας
ερωτήµατα προκειµένου να µας παράσχετε διευκρινίσεις σχετικά

και επαγγελµατική ικανότητα στο ∆. Επαγγελµατική Εµπειρία
άλλων αναφέρει «Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει, να καταθέσει

της οµάδας των στελεχών που θα εµπλακούν στο Έργο
βιογραφικά του κάθε µέλους της Οµάδας , στα οποία θα πρέπει

επαγγελµατική ενασχόληση, οι εξειδικευµένες γνώσεις και
αντικείµενο της παρούσας υπηρεσίας. Για την τεκµηρίωση

συναφών υπηρεσιών, θα προσκοµιστούν σχετικά πιστοποιητικά
σχετικές συµβάσεις ή τιµολόγια ή αποδείξεις παροχής υπηρεσιών

διευκρινίστε µας τα είδη των δικαιολογητικών πλην του βιογραφικού
τεκµηρίωση της εµπειρίας του κάθε µέλους στην Οµάδα Έργου

διευκρινίστε µας εάν τα πτυχία και οι µεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών
υποβληθούν µαζί µε την οµάδα έργου στον φάκελο υποβολής της προσφοράς

να είναι επικυρωµένα αντίγραφα ή απλά ευκρινή φωτοαντίγραφα
την υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου περί γνησιότητας

Ασφάλειας Αδιαβάθµητο 
Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 
ατήρησης: Πενταετία 

204809/5-8-2021 

Αθήνα, 5-8-2021 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ –  

την πλέον συµφέρουσα από 
εκτιµάται βάσει πίνακα κριτηρίων 

. 54/2018 “Ορισµός του 
λογιστικού πλαισίου της Γενικής 

ευρώ συµπ. Φ.Π.Α. 

συµµετάσχουµε στο συνοπτικό 
ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΧΡΟΝΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ» 
2021 και 

θέλαµε να σας θέσουµε 
διευκρινίσεις σχετικά µε κάποια 

Επαγγελµατική Εµπειρία, η 
καταθέσει περιγραφή 

στο Έργο (Οµάδα 
οποία θα πρέπει να 

γνώσεις και η 
τεκµηρίωση της 

σχετικά πιστοποιητικά (π.χ. 
παροχής υπηρεσιών)». 

του βιογραφικού που 
στην Οµάδα Έργου. Επίσης, 
τίτλοι σπουδών 
οβολής της προσφοράς 

ευκρινή φωτοαντίγραφα που 
εκπροσώπου περί γνησιότητας των 



ΑΠΑΝΤΗΣΗ (µέσω του από 5-8-2021 µηνύµατος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας από τη 
∆ιεύθυνση Οικονοµικών): Σας γνωρίζουµε ότι για την «τεκµηρίωση της εµπειρίας των 
στελεχών που θα εµπλακούν στην Οµάδα Έργου» θα πρέπει να προσκοµιστούν 
βεβαιώσεις εργοδότη  και σε περίπτωση εξωτερικών συνεργατών τιµολόγια ή 
αποδείξεις παροχής υπηρεσιών από τα οποία να προκύπτει ότι έχουν πραγµατοποιήσει 
αντίστοιχες εργασίες. 
 

2.  Στην παρ. 2.2.8.1 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων, η διακήρυξη αναφέρει χαρακτηριστικά 
ότι «Οι οικονοµικοί φορείς µπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονοµικής και 
χρηµατοοικονοµικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά µε την τεχνική και 
επαγγελµατική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, ασχέτως της νοµικής φύσης των δεσµών τους µε αυτούς5. Στην περίπτωση αυτή, 
αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους, τους αναγκαίους πόρους, µε την προσκόµιση της 
σχετικής δέσµευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται. Η συµπλήρωση 
χωριστού εντύπου ΕΕΕΣ της παραγράφου 2.2.9.1 της παρούσας είναι υποχρεωτική και για τον 
τρίτο οικονοµικό φορέα, σύµφωνα µε τις οδηγίες του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VI της παρούσας 
διακήρυξης. Το χωριστό έντυπο ΕΕΕΣ του τρίτου ή το σύνολο των ΕΕΕΣ των τρίτων, στις 
ικανότητες του/των οποίου/ων στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας συνυποβάλλονται 
υποχρεωτικά από τον προσφέροντα οικονοµικό φορέα εντός του (υπό)φακέλου 
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά». 

Παρακαλούµε διευκρινίστε µας στην περίπτωση που στην οµάδα έργου της εταιρείας µας 
συµπεριληφθούν και εξωτερικοί συνεργάτες, δηλαδή στελέχη αµειβόµενα µε ΑΠΥ κι όχι 
µόνιµα στελέχη, εάν απαιτείται να συµπληρώσει ξεχωριστά κάθε εξωτερικός συνεργάτης 
που συµµετέχει στην οµάδα έργου το ΕΕΕΣ για να υποβληθεί εντός της προσφοράς µας. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σας παραπέµπουµε στην παρ. 2.2.8.2 της διακήρυξης, κατά την υποβολή 
της προσφοράς, σύµφωνα µε το άρθρο 58 του Ν. 4412/2016, ‘’ο προσφέρων οικονοµικός 
φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τµήµα της σύµβασης που προτίθεται να αναθέσει 
υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει.’ […] Η 
αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού για τους 
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και µε τα αποδεικτικά 
µέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το τµήµα της σύµβασης, το οποίο ο 
ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνει 
σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύµβασης. 
Στην περίπτωση αυτή, η υποβολή χωριστού εντύπου ΕΕΕΣ από τον/τους υπεργολάβο/ους 
είναι υποχρεωτική, σύµφωνα µε τις οδηγίες του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VI της παρούσας 
διακήρυξης, προκειµένου η Αναθέτουσα Αρχή να επαληθεύσει τη συνδροµή ή µη των 
λόγων αποκλεισµού.’’, όπερ σηµαίνει ότι, ο προσφέρων οικονοµικός φορέας υποχρεούται 
να δηλώσει στο ΕΕΕΣ (Ενότητα Γ Μέρος ΙΙ) το τµήµα της σύµβασης που προτίθεται να 
αναθέσει σε τρίτο/ους υπό τη µορφή υπεργολαβίας, καθώς και τα στοιχεία του/των 
υπεργολάβου/ων (νοµικό πρόσωπο ή αυτοαπασχολούµενος), εφόσον υπερβαίνει 
σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της 
σύµβασης και η υποβολή χωριστού εντύπου ΕΕΕΣ για τον/τους υπεργολάβο/ους (νοµικό 
πρόσωπο ή αυτοαπασχολούµενος) είναι υποχρεωτική. 

Ωστόσο, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να επαληθεύσει τη συνδροµή ή µη των λόγων 
αποκλεισµού (παρ. 2.2.3 της διακήρυξης) και για τµήµα της σύµβασης που υπολείπεται 
του ως άνω ποσοστού.  Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν 
λόγοι αποκλεισµού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα 
ειδικότερα αναφερόµενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.  



 

3. Στις Ο∆ΗΓΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ και συγκεκριµένα 
στην παρ. 1.3. Υπογραφή ΕΕΕΣ, η διακήρυξη αναφέρει στο Α. «Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή µε 
ηµεροµηνία εντός του χρονικού διαστήµατος κατά το οποίο µπορούν να υποβάλλονται 
προσφορές και απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής».  

Παρακαλούµε διευκρινίστε µας εάν ισχύει η παραπάνω απαίτηση ή εκ παραδροµής 
αναφέρεται στη διακήρυξη το σηµείο ότι για το ΕΕΕΣ απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της 
υπογραφής, καθώς όπως γνωρίζουµε από την εµπειρία και τη συµµετοχή µας σε πολλές 
διαγωνιστικές διαδικασίες το ΕΕΕΣ φέρει την υπογραφή του νοµίµου εκπροσώπου του 
οικονοµικού φορέα χωρίς να απαιτείται η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. Σε 
περίπτωση που απαιτείται από την υπηρεσία σας, παρακαλούµε ενηµερώστε µας αν σας 
καλύπτει η θεώρηση του γνησίου µέσω της πύλης egov. 

 ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ανατρέξτε στα σχετικά µε την  ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση, το  
άρθρο εικοστό έβδοµο της από 20.3.2020 Π.Ν.Π., (Α 68) - που κυρώθηκε µε το άρθρο 1 
του ν. 4683/2020 (Α΄83)-κατά τις παραγράφους 1 και 2  του οποίου:" Η υπεύθυνη 
δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α` 75) µπορεί να συντάσσεται στην Ενιαία 
Ψηφιακή Πύλη της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019, µέσω της 
ηλεκτρονικής εφαρµογής «e-Dilosi». Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και 
γίνεται αποδεκτή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο εικοστό τέταρτο άρθρο της παρούσας.  
2. Η αυθεντικοποίηση που πραγµατοποιείται για τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρµογής 
της παρ. 1 του παρόντος έχει την ίδια ισχύ µε τη βεβαίωση γνήσιου υπογραφής του 
άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α` 45). Η ηµεροµηνία που αναγράφεται στην προηγµένη ή 
εγκεκριµένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης 
αντιστοιχεί στην ηµεροµηνία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης. Εφόσον 
τηρούνται οι όροι του προηγούµενου εδαφίου, η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση, τόσο 
ως ηλεκτρονικό όσο και ως έντυπο έγγραφο, συνιστά έγγραφο βέβαιης χρονολογίας".  

4. Στην παρ. 2.2.6 Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα στο ∆. Επαγγελµατική Εµπειρία, 
η διακήρυξη µεταξύ άλλων αναφέρει µεταξύ άλλων ότι «Όλα τα βιογραφικά πρέπει να 
συνοδεύονται από Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 (χωρίς βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής), από κάθε ένα µέλος της οµάδας, όπου θα δηλώνεται ότι τα στοιχεία που 
αναφέρονται στα βιογραφικά είναι αληθή και ακριβή».  

 Παρακαλούµε διευκρινίστε µας εάν είναι αποδεκτή η υποβολή εντός του φακέλου των 
δικαιολογητικών συµµετοχής η προαναφερθείσα υπεύθυνη δήλωση όλων των µελών της 
οµάδας έργου υπογεγραµµένη µέσω της πύλης egov. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Είναι αποδεκτή. Σε ό,τι αφορά τα έγγραφα που εκδίδονται µέσω της 
πύλης egov, αυτά δεν απαιτούν περαιτέρω επικύρωση.  

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  Π. ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ 

 


