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

ΕΡΩΤΗΜΑ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Ερώτηση: (Υποβολή 29/06/2021 16:24:04) 

Σχετικά με την παράγραφο 1.3 της διακήρυξης θα 
θέλαμε να γνωρίζουμε αν θα υπάρξει κάποια 
συγκεκριμένη ημερομηνία επίσκεψης στο χώρο του 
έργου. 

Επίσης  σχετικά με την χρηματοοικονομική 
επάρκεια του οικονομικού φορέα παράγραφος 
2.2.5 αν αυτή καλύπτεται από βεβαίωση 
πιστοληπτικής ικανότητας τραπέζης.  

 

 Στην Διακήρυξη ορίζεται ρητά ότι: 

1.  «Η συμμετοχή στο διαγωνισμό αποτελεί 
ΤΕΚΜΗΡΙΟ ότι ο προσφέρων έχει επισκεφτεί τον 
τόπο του έργου και τις εγκαταστάσεις, έχει πλήρη 
γνώση του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης και 
αποδέχεται ΟΛΟΥΣ τους όρους της σύμβασης, μη 
δυνάμενος να αποζημιωθεί ιδιαιτέρως εξ αιτίας 
αυτού του λόγου» (άρθρο 1.3), επομένως δεν 
υφίσταται κάποιο προκαθορισμένη ημερ/νια 
επίσκεψης. 

2. «Όσον αφορά την οικονομική και 
χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί 
φορείς απαιτείται να διαθέτουν: α) 
Χρηματοοικονομική ικανότητα με αξία τραπεζικών 
καταθέσεων ύψους τουλάχιστον 200.000,00 €, 

καθώς και 

β) Ασφαλιστική κάλυψη έναντι επαγγελματικού 
κινδύνου ύψους τουλάχιστον 200.000,00 €, 

καθώς και 

γ) Μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τις τρεις 
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(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). Σε περίπτωση που ο 
προσφέρων δραστηριοποιείται για χρονικό 
διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών 
χρήσεων, τότε ο μέσος γενικός κύκλος εργασιών για 
όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα 
πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με το 40% της 
εκτιμώμενης αξίας της παρούσας (χωρίς ΦΠΑ). 
(άρθρο 2.2.5) 

και 

«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 €,  

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 
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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». (άρθρο 2.2.9.2 παρ. Β.3). 

 
 

 
  

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΥΤΑΝΗ 
Η Αν. Προϊσταμένη 

της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
 
 
  

Ε. Μπατζιά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση:  

• Διεύθυνση Οικονομικών Προσφορών/Τμήμα Προμηθειών
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