
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 Στα κριτήρια Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας περιλαμβάνονται 
τα ακόλουθα:  
Κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων ετών, να έχει αποδεδειγμένα 
ολοκληρώσει: τουλάχιστον τρία (3) έργα με αντικείμενο το δημιουργικό 
σχεδιασμό, την υλοποίηση, την υποστήριξη λειτουργίας / συντήρηση 
διαδικτυακών τόπων, με συμβάσεις ύψους τουλάχιστον είκοσι χιλιάδων 
ευρώ (20.000 €) χωρίς ΦΠΑ η κάθε μία.  
Επιπλέον απαιτούνται τα εξής: Δύο (2) τουλάχιστον από τους παραπάνω 
διαδικτυακούς τόπους, να έχουν υλοποιηθεί με χρήση του Content 
Management System WordPress.  

Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί  
α) οι δύο διαδικτυακοί τόποι που θα πρέπει να έχουν υλοποιηθεί με 
χρήση του Content Management System WordPress, θα πρέπει να είναι, 
έκαστος, αξίας τουλάχιστον (20.000 €) χωρίς ΦΠΑ ή μπορούν να 
υποβληθούν και έργα μικρότερης αξίας;  
β) αν πρέπει να είναι έκαστος αξίας τουλάχιστον (20.000 €) χωρίς ΦΠΑ, 
μπορεί να γίνει αποδεκτό ένα έργο αξίας μεγαλύτερης των 40.000 ευρώ 
(χωρίς ΦΠΑ) και επιπλέον έργα μικρότερης αξίας των (20.000 €) χωρίς 
ΦΠΑ; 

 

Βάσει του άρθρου 2.2.5.1. της διακήρυξης: 

α)  οι συμβάσεις που θα προσκομιστούν σχετικά με τους 
δύο διαδικτυακούς τόπους υλοποιηθέντες με χρήση του 
Content Management System WordPress, πρέπει να είναι 
έκαστη ύψους τουλάχιστον 20.000 € χωρίς ΦΠΑ. 

β) απαιτείται η προσκόμιση τουλάχιστον τριών (3) έργων 
... με συμβάσεις ύψους τουλάχιστον είκοσι χιλιάδων ευρώ 
(20.000 €) χωρίς ΦΠΑ η κάθε μία. 
 



2 Στην παράγραφο 2.2.5.5. ζητείται οι οικονομικοί φορείς για την 
παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης "να διαθέτουν πιστοποιητικά 
ISO 9001 για τις υπηρεσίες Διαδικτύου, Κατασκευής και Υποστήριξης 
Ιστοσελίδων ή ισοδύναμα πιστοποιητικά" και για το σκοπό αυτό 
(παράγραφος Β.4.) προσκομίζουν "Για την απόδειξη της απαίτησης της 
παραγράφου 2.2.5.5: οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν το αντίστοιχο 
πιστοποιητικό ISO ή ισοδύναμο, που να έχει εκδοθεί από 
διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης".  
Επίσης, στην παράγραφο Β.7. αναγράφει ότι "Οι ενώσεις οικονομικών 
φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, 
κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που 
συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.".  
Σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο (19, παρ.2.) "Ειδικά, στις διαδικασίες 
σύναψης σύμβασης μελετών ή παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 
επιστημονικών υπηρεσιών, η πλήρωση των απαιτήσεων της παρ. 2 του 
άρθρου 75, καθώς και του άρθρου 77, πρέπει να ικανοποιείται από όλα 
τα μέλη της ένωσης. Η πλήρωση των απαιτήσεων των παραγράφων 3 
και 4 του άρθρου 75, αρκεί να ικανοποιείται από ένα εκ των μελών της 
ένωσης.  
Σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 4, " Όσον αφορά την τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να 
επιβάλλουν απαιτήσεις που να εξασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς 
διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους και την 
εμπειρία για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο 
ποιότητας.  

α) Εφόσον η παράγραφος - απαίτηση 2.2.5.5. εντάσσεται στην "Τεχνική 

Δεδομένου ότι εν προκειμένω πρόκειται για σύμβαση 
παροχής υπηρεσιών και όχι σύμβαση μελετών ή παροχής 
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, 
δεν τυγχάνει εφαρμογής η διάταξη του άρθρου 19 παρ. 2 
του ν. 4412/2016 και δεν ισχύει ο εν λόγω περιορισμός. 

Σύμφωνα με το άρθρο 78 παρ.1 του Ν.4412/2016 «Όσον 
αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας που προβλέπονται στην 
παρ. 3 του άρθρου 75 και τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική 
και επαγγελματική ικανότητα που προβλέπονται στην παρ. 
4 του άρθρου 75, ένας οικονομικός φορέας μπορεί, κατά 
περίπτωση και για συγκεκριμένη σύμβαση, να στηρίζεται 
στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης 
των δεσμών του με αυτούς. …. Υπό τους ίδιους όρους μία 
ένωση οικονομικών φορέων, όπως αναφέρεται στην παρ. 2 
του άρθρου 19, μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.» 

Ως εκ τούτου, η στήριξη στην ικανότητα τρίτου ισχύει για 
όλες τις περιπτώσεις, είτε σε περίπτωση υπεργολαβίας είτε 
σε περίπτωση ένωσης φορέων (όπως αναφέρεται και στο 
άρθρο 78 παρ. 1), όπου ο φορέας δεν πληροί όλα τα 
κριτήρια του διαγωνισμού. 

Επισημαίνεται ότι ο φορέας που δεν πληροί κάποια 
απαίτηση του διαγωνισμού και στηρίζεται σε άλλο φορέα, 
θα πρέπει να συμπληρώσει το αντίστοιχο πεδίο ΙΙ.Γ στο 
ΕΕΕΣ (βλ. και κατευθυντήρια οδηγία ΕΑΑΔΗΣΥ 
23/13.2.2018). Τονίζεται ότι αν πρόκειται για στήριξη στις 



και Επαγγελματική Ικανότητα" παρακαλούμε όπως επιβεβαιωθεί, με 
βάση και τα ανωτέρω άρθρα, ότι το κριτήριο πιστοποίησης με ISO, 
μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά, σε περίπτωση Ένωσης και όχι από 
όλες τις εταιρίες που συμμετέχουν στην Ένωση.  

ικανότητες τρίτου που αφορά τίτλους σπουδών, 
επαγγελματική εμπειρία και επαγγελματικά προσόντα, 
τότε αναγκαστικά αυτό επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση 
υπεργολαβίας και ένωσης φορέων, αφού ο φορέας που τα 
διαθέτει θα πρέπει να πραγματοποιήσει τις αντίστοιχες 
εργασίες (όπως αναφέρεται και στο άρθρο 78 παρ. 1).   

 

 

 


