
Νέες Διευκρινιστικές Ερωτήσεις και Απαντήσεις για το Συνοπτικό Διαγωνισμό  

για την ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών για το Έργο: 

«Δημιουργικός Σχεδιασμός και Υλοποίηση του Νέου Διαδικτυακού Τόπου της ΕΕΤΤ» 

 

Α/Α Ερώτηση Απάντηση 

1 2.2.4 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την 
παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, ως ελάχιστη προϋπόθεση 
για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 
διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών των τριών (3) 
τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων, συναρτήσει της ημερομηνίας 
σύστασης του οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του 
και εφόσον είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο 
εργασιών, ίσο ή μεγαλύτερο από το 200% του προϋπολογισμού του 
έργου, ήτοι ίσο ή μεγαλύτερο από εκατόν δέκα οκτώ χιλιάδες ευρώ 
(118.000,00 €). 
1.1.) Παρακαλούμε να διευκρινιστεί αν μπορεί να συμμετάσχει εταιρία 
με ημερομηνία ίδρυσης το 2017 και αν ναι, ποιος είναι ο μέσος γενικός 
ετήσιος κύκλος εργασιών που θα πρέπει να διαθέτει για τις τελευταίες 
διαχειριστικές χρήσεις; 
1.2.) Oι τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις αφορούν στα έτη 2016-
2017-2018 ή 2017-2018-2019; 
 

1.1.) Δεδομένου ότι ο μέσος γενικός ετήσιος κύκλος 
εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών 
χρήσεων κρίνεται "συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης 
του οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του 
και εφόσον είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες για τον εν 
λόγω κύκλο εργασιών" (παράγραφος 2.2.4 της διακήρυξης) 
στο διαγωνισμό μπορεί να συμμετάσχει εταιρεία με 
ημερομηνία ίδρυσης το 2017. Σε αυτή την περίπτωση ο 
μέσος γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών θα κριθεί ανάλογα 
με το μήνα σύστασης.  
Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον κύκλο 
εργασιών (ολικό ή ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για 
ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, ο οικονομικός φορέας 
αναφέρει την ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 
δραστηριότητές του στον αντίστοιχο προβλεπόμενο χώρο 
του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 
(Παράρτημα ΙΙ της διακήρυξης).  
 
1.2) Οι τρεις (3) τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις αφορούν 
τα έτη 2017-2018-2019. 
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την τελευταία διάταξη του 
στοιχείου Β.3 του άρθρου 2.2.7.2., "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." 
 

2 2.2.5.4. Να διαθέτει ομάδα έργου που θα απαρτίζεται από έμπειρα 
στελέχη κατάλληλα για την επιτυχή υλοποίηση του προκηρυσσόμενου 
έργου. Συγκεκριμένα, η Ομάδα Έργου απαιτείται να διαθέτει 
αποδεδειγμένα κατ’ ελάχιστον: 

- δύο (2) στελέχη πληροφορικής με επαγγελματική εμπειρία 
τουλάχιστον πέντε (5) ετών, εκ των οποίων τα δύο (2) τουλάχιστον να 
έχουν αποκτηθεί κατά την τελευταία τριετία (3ετία), στην υλοποίηση 
διαδικτυακών τόπων με τη χρήση του WordPress. 

2.1. Τα στελέχη "πληροφορικής" θα πρέπει να πληρούν κάποιες 
απαιτήσεις σπουδών; και αν ναι, ποιες; 

Πλην της εργασιακής εμπειρίας, δεν απαιτείται στη 
διακήρυξη τα στελέχη που αναφέρονται στη συγκεκριμένη 
παράγραφο να πληρούν προσδιορισμένες απαιτήσεις 
σπουδών. Επομένως, θα πρέπει τα στελέχη πληροφορικής 
να διαθέτουν και να αποδείξουν ένα αντίστοιχο υπόβαθρο 
γνώσεων που να αντιστοιχεί στην ειδικότητα για την οποία 
προτείνονται, χωρίς να απαιτείται συγκεκριμένος τίτλος 
σπουδών. 

3 Διακήρυξη – Παράγραφος 2.4.3.1: 

Επιπλέον του ΤΕΥΔ, οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν 
υποχρεωτικά κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως 
δικαιολογητικά συμμετοχής: 

- έγγραφα που υποδεικνύουν την οργανωτική δομή και τη διαθέσιμη 
υλικοτεχνική υποδομή του φορέα και τα οποία ικανοποιούν τις 
απαιτήσεις των παραγράφων 2.2.5.2 και 2.2.5.3 αντίστοιχα, 

2.1.) Παρακαλούμε να προσδιοριστούν τα έγγραφα "που υποδεικνύουν 
την οργανωτική δομή και τη διαθέσιμη υλικοτεχνική υποδομή του 
φορέα" ή προσκομίζονται κατά την κρίση μας; 

Στη διακήρυξη δεν περιλαμβάνονται συγκεκριμένες 
προδιαγραφές ως προς τον τύπο των εγγράφων που 
"υποδεικνύουν την οργανωτική δομή και τη διαθέσιμη  
υλικοτεχνική υποδομή του φορέα και τα οποία ικανοποιούν 
τις απαιτήσεις των παραγράφων 2.2.5.2 και 2.2.5.3 
αντίστοιχα". Ως εκ τούτου δεν απαιτούνται συγκεκριμένα 
έγγραφα και επαφίεται στην ευχέρεια του υποψηφίου 
οικονομικού φορέα ο προσδιορισμός του τύπου και της 
μορφής των εγγράφων που πληρούν τον αντίστοιχο όρο. 
 



 

4  Διακήρυξη – Παράγραφος 2.4.3.1: 

Επιπλέον του ΤΕΥΔ, οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν 
υποχρεωτικά κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως 
δικαιολογητικά συμμετοχής: 

- κατάλογο των μελών που συνθέτουν την Ομάδα Έργου, σύμφωνα με 
τον Πίνακα Σύνθεσης Ομάδας Έργου ΠΕ2 και βιογραφικά και τίτλους 
σπουδών (σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της παρούσας) τα οποία 
ικανοποιούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 2.2.5.4 με ιδιαίτερη μνεία 
στην ανάπτυξη διαδικτυακών τόπων με χρήση wordpress 

2.2.) Στην παράγραφο 2.2.5.4. δεν αναφέρονται απαιτήσεις σπουδών 
για τα μέλη της Ομάδας έργου. Θα πρέπει να προσκομιστούν οι τίτλοι 
σπουδών παρόλα αυτά; 

Στην παράγραφο 2.2.5.4. δεν αναγράφονται συγκεκριμένες 
απαιτήσεις σπουδών, όμως οι οικονομικοί φορείς  πρέπει  
να δηλώνουν τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά 
προσόντα που διαθέτει η ομάδα έργου που θα παράσχει 
την υπηρεσία, ώστε να πιστοποιείται η σχετική 
επαγγελματική κατάρτιση, η οποία απαιτείται  για την 
εκτέλεση του έργου. 

Σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7.1 «Επιπλέον του ΤΕΥΔ 
και προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
της παρ. 2.2.5 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα της 
παρούσας, προσκομίζουν υποχρεωτικά κατά την υποβολή 
της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικά συμμετοχής: 

…… 

- κατάλογο των μελών που συνθέτουν την Ομάδα 
Έργου με την εμπειρία και τα επαγγελματικά 
προσόντα τους, σύμφωνα με τον Πίνακα Σύνθεσης 
Ομάδας Έργου ΠΕ2, τα οποία ικανοποιούν τις 
απαιτήσεις της παραγράφου 2.2.5.4, καθώς επίσης 
τα βιογραφικά σημειώματα (σύμφωνα με το 
υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ) και τους τίτλους 
σπουδών τους. Στον πίνακα ΠΕ2 ή/και στα 
βιογραφικά της προτεινόμενης ομάδας να γίνει 
ιδιαίτερη μνεία στην ενασχόληση με wordpress στο 
πλαίσιο των αναφερόμενων έργων, σύμφωνα και με 



τις απαιτήσεις της παραγράφου 2.2.5.4» 

Ως εκ τούτου, θα πρέπει ο Πίνακας Σύνθεσης Ομάδας Έργου 
ΠΕ2 να συνοδεύεται από τα βιογραφικά σημειώματα των 
προτεινόμενων μελών της ομάδας έργου (σύμφωνα με το 
υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ της διακήρυξης) καθώς 
και τους τίτλους σπουδών που αναφέρονται σε αυτά. 

5 Διακήρυξη - Παράγραφος 2.2.7.2 : 

Επιπλέον του ΤΕΥΔ, οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν 
κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικά συμμετοχής: 

- "οποιαδήποτε άλλα έγγραφα που αποδεικνύουν την εκπλήρωση των 
παραπάνω απαιτήσεων". 

2.3.) Θα πρέπει να προσκομιστούν επιπλέον, των ανωτέρω που 
περιγράφονται, έγγραφα ή είναι κατά την κρίση μας; 

Επιτρέπεται ο κάθε οικονομικός φορέας να προσκομίσει 
κατά την κρίση του οποιαδήποτε επιπλέον έγγραφα 
αποδεικνύουν τα τιθέμενα στη διακήρυξη κριτήρια 
τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, όπως ορίζονται 
στην παράγραφο 2.2.5 αυτής. 

 
 

 


