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ΘΕΜΑ: Δεύτερη Ανακοίνωση επί της υπ΄αριθμ. 21717/27-05-2021 Διακήρυξης του Ηλεκτρονικού 
Διαγωνισμού για την «Αναβάθμιση φωτισμού περιβάλλοντος χώρου Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου».   
 
Αναφορικά με σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινήσεων επί της υπ΄ αριθμ. 21717/27-05-2021 Διακήρυξης 
που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ), στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 133395, διευκρινίζονται τα 
ακόλουθα:  
 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

1η Ερώτηση: (Υποβολή 18/06/2021 15:13:24) 

Στην παράγραφο 2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική 
ικανότητα ζητείται: 

 «Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική 
ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:  

α) κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων, πριν 
το έτος διενέργειας του διαγωνισμού, ετών (2018, 
2019, 2020) να έχουν επιτυχώς εκτελέσει και 
ολοκληρώσει συμβάσεις συναφούς φυσικού 
αντικειμένου (ενδεικτικά προμήθειας, κατασκευής, 
τροποποίησης, επισκευής, συντήρησης, επιτήρησης 
δικτύων ηλεκτροφωτισμού σε οδικά δίκτυα ή σε 
κοινόχρηστους ή δημοτικούς χώρους, ή 
εγκατάστασης φωτιστικών σωμάτων τεχνολογίας 
LED με κεντρικό σύστημα διαχείρισης) με δημόσιο ή 
ιδιωτικό παραλήπτη, η συμβατική αξία των οποίων 
θα είναι αθροιστικά ίση ή μεγαλύτερη από το 50% 
της εκτιμώμενης αξίας της παρούσας (χωρίς ΦΠΑ), 
καθώς και  

β) να διαθέτουν έμπειρο και επαρκές επιστημονικό 
και τεχνικό προσωπικό, στο οποίο θα 
περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον: 

• Ένας (1) Διπλωματούχος Μηχανικός 

 

Σε περίπτωση ένωσης εταιρειών, η ζητούμενη 
τεχνική και επαγγελματική ικανότητα μπορεί να 
καλύπτεται αθροιστικά, δηλαδή μπορεί να 
καλύπτεται από ένα ή περισσότερα μέλη της. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 – ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΤΗΛ. 2107723358 
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(Διπλωματούχοι Πολυτεχνείου ή Πολυτεχνικής 
Σχολής Πανεπιστημίου ειδικότητας Μηχανολόγου ή 
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ή Μηχανικού συναφούς 
ειδικότητας που να έχει εγγραφεί στο ΤΕΕ στην 
ειδικότητα Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου ή 
Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου Μηχανικού),  

καθώς και  

• ένας (1) Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων 
(Αρχιτεχνίτης Ηλεκτρολόγος - Α' ειδικότητας, βάσει 
του π.δ/τος 108/2013 - ΦΕΚ 141 Α’). »  

Παρακαλώ όπως διευκρινίσετε αν σε περίπτωση 
Ένωσης Εταιρειών, η ζητούμενη Τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα μπορεί να καλύπτεται 
αθροιστικά, δηλαδή μπορεί να καλύπτεται από ένα 
ή περισσότερα μέλη της. 

2η Ερώτηση: (Υποβολή 18/06/2021 13:25:02) 

 Αναφορικά με τη διακήρυξη διαγωνισμού με 
Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη 
αξία 1.234.343,40 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. (Αρ. Διακ.: 
21PROC008704990 2021-06-02) για την 
«Αναβάθμιση φωτισμού περιβάλλοντος χώρου 
Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου» θα θέλαμε να μας 
διευκρινίσετε το παρακάτω ερώτημα: i) Στην 
παράγραφο 2.2.5 Οικονομική και 
χρηματοοικονομική επάρκεια σημείο γ) αναφέρεται 
ότι ο οικονομικός φορέας απαιτείται να διαθέτει: 
«Μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τις τρεις 
(3) τελευταίες, πριν το έτος διενέργειας του 
διαγωνισμού, χρήσεις (2018, 2019 και 2020), 
τουλάχιστον ίσο με το 40% της εκτιμώμενης αξίας 
της παρούσας (χωρίς ΦΠΑ)». Είναι αποδεκτή η 
υποβολή των δημοσιευμένων ισολογισμών για τις 
χρήσεις των ετών 2018-2019, και για τη χρήση του 
έτους 2020, ο καταρτισμένος ισολογισμός της 
εταιρείας για το έτος 2020 μαζί με Υπεύθυνη 
Δήλωση Νομίμου Εκπροσώπου όπου θα δηλώνεται 
ότι «οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 
εταιρείας για τη διαχειριστική χρήση 01.01.2020-
31.12.2020, έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις, ωστόσο δεν έχουν δημοσιευτεί 
ακόμα στο Γ.Ε.ΜΗ., καθώς η απώτατη προθεσμία 
υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. τόσο των σχετικών 
πρακτικών Γ.Σ., όσο και των οικονομικών 
καταστάσεων είναι η 30η Σεπτεμβρίου»;  

 

Στο άρθρο της Διακήρυξης «2.2.9.2 Αποδεικτικά 
μέσα» παρ. Β3 αναφέρεται πως:  

«Για την απόδειξη της οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 
2.2.5 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

   Βεβαιώσεις τραπεζικού ιδρύματος για τη 
χρηματοοικονομική ικανότητα του προσφέροντα, με 
τις οποίες να αποδεικνύεται ότι ο προσφέρων 
διαθέτει, τόσο κατά τον χρόνο υποβολής της 
προσφοράς του όσο και κατά τον χρόνο υποβολής 
των δικαιολογητικών κατακύρωσης, καταθέσεις 
ύψους τουλάχιστον 200.000,00 € [οι βεβαιώσεις 
μπορούν να φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός 
τριάντα (30) ημερών: (i) προ της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής προσφορών, όσον αφορά 
την απόδειξη πλήρωσης του κριτηρίου κατά τον 
χρόνο υποβολής της προσφοράς, και (ii) προ του 
χρόνου υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης, όσον αφορά την απόδειξη πλήρωσης 
του κριτηρίου κατά τον χρόνο υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης˙ ΄σημειώνεται πως 
αρκεί η υποβολή μίας βεβαίωσης που να έχει 
εκδοθεί εντός τριάντα (30) ημερών προ του χρόνου 
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, αν 
δια της βεβαίωσης αυτής αποδεικνύεται η πλήρωση 
του σχετικού κριτηρίου και κατά τον χρόνο 
υποβολής της προσφοράς],  

καθώς και  

 Ασφαλιστήριο συμβόλαιο αναγνωρισμένης 
ημεδαπής ή αλλοδαπής ασφαλιστικής επιχείρησης, 
για την κάλυψη έναντι επαγγελματικού κινδύνου σε 
ισχύ, τόσο κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς 
όσο και κατά τον χρόνο υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης,, ύψους τουλάχιστον 
200.000,00 €,  
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καθώς και  

 Αντίγραφο ή απόσπασμα των ισολογισμών της 
επιχείρησης για τις τρεις προηγούμενες του έτους 
διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις (εφόσον 
υποχρεούται στην έκδοση ισολογισμού, βάσει της 
νομοθεσίας της χώρας εγκατάστασής του) ή 
Υπεύθυνη δήλωση περί του συνολικού ύψους του 
κύκλου εργασιών της επιχείρησης για τις τρεις 
προηγούμενες του έτους διαγωνισμού οικονομικές 
χρήσεις (εφόσον δεν υποχρεούται στην έκδοση 
ισολογισμού, βάσει της νομοθεσίας της χώρας 
εγκατάστασής του). Σε περίπτωση οικονομικού 
φορέα που δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα 
μικρότερο των τριών προηγούμενων του έτους 
διαγωνισμού διαχειριστικών χρήσεων, 
προσκομίζονται τα ανωτέρω στοιχεία για τις χρήσεις 
που δραστηριοποιείται ο εν λόγω φορέας, 
συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του 
οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων 
του.  

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν 
είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την 
οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια 
με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο και 
είναι στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας 
Αρχής να κρίνει αν τα υποβαλλόμενα στοιχεία 
αποδεικνύουν την επάρκειά του». 

 
 
 
  

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΥΤΑΝΗ 
Η Αν. Προϊσταμένη 

της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
 
  

Ε. Μπατζιά 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση:  

• Διεύθυνση Οικονομικών Προσφορών/Τμήμα Προμηθειών 

ΑΔΑ: ΨΔΩΩ46ΨΖΣ4-ΒΧ9




		2021-06-23T11:14:05+0300
	ELENI BATZIA


		2021-06-23T11:30:36+0300
	Athens




