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Προς 

Κάθε ενδιαφερόμενο 

 

 

Θέμα: Διευκρινίσεις για το διαγωνισμό 56/2020 «παροχή υποστήριξης σύμφωνα με τα 

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα  και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

καθώς και Υπηρεσιών Σύνταξης και Ελέγχου  του Προϋπολογισμού  στη Διεύθυνση 

Οικονομικών της ΕΥΑΘ ΑΕ» 

Σχετ: το με αρ. πρωτ. 938/22-1-2021 αίτημα διευκρινίσεων οικονομικού φορέα 

 

Σε απάντηση   ερωτήσεων που κατέθεσε οικονομικός φορέας για το διαγωνισμό του 

θέματος, δίνονται οι παρακάτω διευκρινίσεις: 

 

Ερώτηση 1η: 

«……Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε ότι για το παραπάνω κρατητήριο αξιολόγησης (2.3.1 

της διακήρυξης) λαμβάνονται υπόψη έργα επαναλαμβανόμενης λογιστικής υποστήριξης σε 

δύο εταιρείες που τις δύο τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις είχαν μέσο κύκλο εργασιών των 

δύο τελευταίων χρήσεων άνω των 60.000.000,00 € σε πληροφοριακό σύστημα SAP και 

σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.» 

Απάντηση: 

Σύμφωνα με την παράγραφο Α.1 του άρθρου 2.3.1 της διακήρυξης (Κριτήριο Αξιολόγησης 

1), θα γίνονται δεκτές και εταιρείες με εμπειρία σε έργα επαναλαμβανόμενης λογιστικής 

υποστήριξης  σε δύο εταιρείες που τις δύο τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις είχαν μέσο 

κύκλο εργασιών των δύο τελευταίων χρήσεων άνω των 60.000.000€ σε πληροφοριακό 

σύστημα SAP και σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. Εκτός της εμπειρίας σε έργα 

επαναλαμβανόμενης λογιστικής υποστήριξης απαιτείται και εμπειρία τα τελευταία πέντε 

(5)έτη σε  τουλάχιστον ένα (1) έργο που να αφορά στη σύνταξη και έλεγχο 

προϋπολογισμού. 

 

Ερώτηση 2η: 

Δεδομένου ότι σύμφωνα με το άρθρο 1.4 «Θεσμικό Πλαίσιο της διακήρυξης η εν θέματι 

διαγωνιστική διαδικασία διέπεται από τις διατάξεις του ν, 4412/2016, παρακαλούμε να 

επιβεβαιωθεί ότι οι προσφέροντες δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν ΕΕΕΣ ή ΤΕΥΔ, 

σύμφωνα με τα αρ.. 79 και 79Α του ν. 4412/2016 αλλά μόνο την Υπεύθυνη Δήλωση ν. 



1599/1986 που προβλέπεται στην περίπτωση 1 της παραγράφου 2.2.9.1 και 2.4.3.1 ης 

διακήρυξης. Σε αντίθετη περίπτωση παρακαλώ να μας χορηγήσετε το υπόδειγμα του 

ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ. 

Απάντηση: 

Στο άρθρο 2.4.3.1 της διακήρυξης, αναγράφονται με σαφήνεια τα Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής που πρέπει να καταθέσουν οι οικονομικοί φορείς και αυτά είναι η Υπεύθυνη 

Δήλωση και Εγγύηση Συμμετοχής.                                                                          

 
Ερώτηση 3η: 

Παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε ότι για τις εταιρείες που έχουν κλείσιμο διαχειριστικών 

χρήσεων με ημερομηνία 30.06 και έχουν υποχρέωση δημοσίευσης οικονομικών 

καταστάσεων (Α.Ε και Ε.Π.Ε), κατά την έννοια των παραγράφων 2.2.5,2.3.2 σημείο Α.1 και 

2.2.9.2 σημείο Β.3 της διακήρυξης, οι τρείς τελευταίες ολοκληρωμένες διαχειριστικές χρήσεις 

γι αυτές τις εταιρείες θεωρηθούν οι χρήσεις 1.7.2016-30.06.2017, 1.7.2017-30.06.2018, 

1.7.2018-30-6-2019. 

Απάντηση: 

Επιβεβαιώνεται ότι θα γίνονται δεκτές και εταιρείες που έχουν κλείσιμο διαχειριστικών 

χρήσεων με ημερομηνία 30.06 και έχουν υποχρέωση δημοσίευσης οικονομικών 

καταστάσεων (Α.Ε και Ε.Π.Ε),κατά την έννοια των παραγράφων 2.2.5,2.3.2 σημείο Α.1 και 

2.2.9.2 σημείο Β.3 της διακήρυξης. Οι τρείς τελευταίες ολοκληρωμένες διαχειριστικές 

χρήσεις γι αυτές τις εταιρείες   θα θεωρηθούν  οι χρήσεις 1.7.2016-30.06.2017,1.7.2017-

30.06.2018,1.7.2018-30-6-2019. 

 

Ερώτηση 4η: 

Σύμφωνα με το άρθρο 2 ενότητα Β του Παραρτήματος Α Ειδικοί Όροι της διακήρυξης 

ζητείται τα μέλη της Ομάδας Έργου να διαθέτουν πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Οικονομικής Σχολής. 

Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε εάν θα πρέπει να υποβληθούν οι τίτλοι σπουδών. 

Απάντηση: 

Διευκρινίζουμε ότι απαιτείται  για να γίνει δεκτή η συμμετοχή σας να υποβληθούν με την 

τεχνική προσφορά οι τίτλοι σπουδών για τα μέλη της Ομάδας Έργου. 

 

Ερώτηση 5η: 

Σύμφωνα με το άρθρο 2 ενότητα Β του Παραρτήματος Α Ειδικοί Όροι της Διακήρυξης, 

ζητείται τα μέλη της Ομάδας Έργου να διαθέτουν ορισμένη αναγνωρισμένη προϋπηρεσία 

ανάλογα με τη θέση τους στην Ομάδα Έργου. Λαμβάνοντας υπόψη ότι με τη διακήρυξη 

ζητείται τα ανωτέρω να επιβεβαιώνονται από ανάλογα αποδεικτικά έγγραφα τεκμηρίωσης 

που θα υποβάλουν επί ποινή αποκλεισμού με την τεχνική τους προσφορά οι συμμετέχοντες 



οικονομικοί φορείς, παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε εάν η αναγνωρισμένη 

προϋπηρεσία οφείλει να τεκμηριώνεται με βεβαίωση εργοδότη/πελάτη ή γίνεται δεκτή ως 

επαρκής τεκμηρίωση ή αναφορά/περιγραή στα βιογραφικά σημειώματα των μελών της 

Ομάδας Έργου που ζητείται να καταθέτουν. 

Απάντηση: 

Διευκρινίζεται ότι, για τα αποδεικτικά έγγραφα τεκμηρίωσης της αναγνωρισμένης 

προϋπηρεσίας των μελών της Ομάδας Έργου, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να 

καταθέσουν στην τεχνική τους προσφορά, βεβαιώσεις Ασφαλιστικού Φορέα και τον Ετήσιο 

Πίνακα Προσωπικού, ΕΡΓΑΝΗ  Ε4 της  Επιθεώρησης Εργασίας. 

 
 

 
 Ο Διευθυντής Οικονομικών 

 

 

Δημήτρης Αλεξανδρής 
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