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Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» 

    

 
 

Αθήνα, 08/02/2023 
Αρ. Πρωτ.: 2704/ΑΣ 

 

 
Διευκρινίσεις στα ερωτήματα που υποβλήθηκαν κατά τη  

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων σε πέντε (5) τμήματα 
για τη «Διασύνδεση των συστημάτων ηλεκτρονικού εισιτηρίου των 97 ΚΤΕΛ με το 

κεντρικό πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης ακαδημαϊκής ταυτότητας» στο πλαίσιο 
του υποέργου 6 της πράξης «Επέκταση Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Απόκτησης 

Ακαδημαϊκής Ταυτότητας» 
 
 

Πράξη 
Επέκταση Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας 

Υποέργο 
ΥΕ 6 «Διασύνδεση των συστημάτων ηλεκτρονικού εισιτηρίου των 97 ΚΤΕΛ 
με το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης ακαδημαϊκής 
ταυτότητας» 

Αρ. πρωτ. 
759/ΑΣ/09.01.2023 

Μοναδικός Κωδικός 
ΕΣΗΔΗΣ 

Τμήμα 1 : Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 181594 

Τμήμα 2 : Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 181601 

Τμήμα 3 : Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 181602 

Τμήμα 4 : Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 181603 

Τμήμα 5 : Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 181604 

Ημ/νία έναρξης υποβολής 
προσφορών 

09.01.2023 

Καταληκτική ημ/νία 
υποβολής προσφορών 

14.02.2023 

Φορέας (Αναθέτουσα 
Αρχή) 

ΕΔΥΤΕ Α.Ε. 

Ονοματεπώνυμο 
Υπεύθυνου Επικοινωνίας 

Δημήτρης Νικητόπουλος 

Τηλέφωνο 
2107474274 

e-mail 
info@grnet.gr 
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Αναφορικά με τη διενέργεια του ως άνω Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, 
παραθέτουμε απαντήσεις στα κατατεθέντα ερωτήματα: 
 
 
Ερώτημα 1: 
 
Στο υπό 2.2.6 της Διακήρυξης υπό τον τίτλο «Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα», αναφέρεται το 
εξής: «Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
Σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: Για όλα τα ΤΜΗΜΑΤΑ: κατά τη διάρκεια των τελευταίων 
τριών (3) ετών (2019, 2020, 20221), να έχουν ολοκληρώσει (οριστική παραλαβή) την υλοποίηση 
όμοιων ή ισοδύναμων έργων, από πλευράς απαιτήσεων υλοποίησης φυσικού αντικειμένου με το 
προκηρυσσόμενο έργο, σε όρους εφαρμοσμένων τεχνολογιών, μεθοδολογιών και αρχιτεκτονικής 
υλοποίησης, τεχνολογικής και επιχειρησιακής πολυπλοκότητας, σε όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής 
του και συγκεκριμένα τουλάχιστον ένα (1) έργο που να αφορά προμήθεια ή υπηρεσίες ηλεκτρονικού 
ή έξυπνου εισιτηρίου που να έχει εγκατασταθεί στο σύνολο του στόλου οχημάτων του φορέα Μέσων 
Μαζικής Μεταφοράς». 
 
Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε εάν τα τρία τελευταία έτη είναι 2020, 2021, 2022 δεδομένου ότι 
διανύουμε το έτος 2023 και αν εκ παραδρομής αναγράψατε «(2019, 2020, 20221)». 
 
Απάντηση: 
 
Σας ενημερώσουμε ότι η ορθή αναφορά στο υπό 2.2.6 σημείο της Διακήρυξης υπό τον τίτλο «Τεχνική 
και επαγγελματική ικανότητα», είναι τα τρία τελευταία έτη ήτοι 2020, 2021, 2022 και εκ παραδρομής 
αναγράψαμε «(2019, 2020, 2021)». 
Αντίστοιχα, η ορθή  αναφορά στο υπό 2.2.9.2 σημείο της Διακήρυξης υπό τον τίτλο «Αποδεικτικά 
μέσα», παράγραφος Β.3, είναι τα τρία τελευταία έτη ήτοι 2020, 2021, 2022 και εκ παραδρομής 
αναγράψαμε «(2019, 2020, 2021)».  
 
Ερώτημα 2: 
 

Στο υπό 2.2.9.2. της Διακήρυξης και ειδικότερα στο υπό Β.4. υπό τον τίτλο «Αποδεικτικά μέσα», 
αναφέρεται το εξής: «Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί 
φορείς προσκομίζουν: ……. Όπου: …..«ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ»: Η επιτυχής υλοποίηση του έργου 
αποδεικνύεται, εάν μεν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή, από συμβάσεις και πιστοποιητικά ορθής 
εκτέλεσης αυτών που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή, στα οποία περιγράφεται το 
αντικείμενο της σύμβασης και θα αναφέρεται ο χρόνος υλοποίησης της και θα βεβαιώνεται ότι αυτή 
εκτελέστηκε έντεχνα και εντός των εγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων και, εάν δε ο αποδέκτης είναι 
ιδιωτικός φορέας, με αντίστοιχη δήλωση του αποδέκτη. Εφόσον δεν είναι δυνατή η προσκόμιση των 
παραπάνω, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, στην οποία θα αναφέρεται ο 
λόγος για τον οποίο δεν κατέστη εφικτή η προσκόμιση των παραπάνω δικαιολογητικών και η οποία 
θα συνοδεύεται από αντίγραφο του τιμολογίου και, εφόσον υφίσταται, της σχετικής σύμβασης». 

Εν προκειμένω, η εταιρεία μας για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας 
προτίθεται να προσκομίσει ως προηγούμενο εκτελεσθέν έργο κατά την τελευταία τριετία σύμβαση 
παραχώρησης υπηρεσιών, η οποία έχει συναφθεί το έτος 2019 και είναι ακόμη εν λειτουργία, διότι 
αφορά στις εξής υπηρεσίες: α) αποκλειστική διανομή κομίστρων συγκοινωνίας με μορφή «έξυπνων» 
εισιτηρίων και ανωνύμων καρτών σε σημεία διάθεσης τους, β) επαναφόρτιση «έξυπνων» εισιτηρίων, 
ανωνύμων καρτών και χάρτινων εισιτηρίων από ηλεκτρονικούς αυτόματους πωλητές, γ) έκδοση 
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προσωποποιημένων καρτών, στα πλαίσια αναγκών εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης της λειτουργίας 
της αστικής και υπεραστικής συγκοινωνίας. 

Στο συγκεκριμένο έργο, η εταιρείας μας προμήθευσε, εγκατέστησε και έθεσε σε λειτουργία ένα πλήρες 
σύστημα διαχείρισης έξυπνου εισιτηρίου και η αμοιβή της προκύπτει ως ποσοστό επί των πωλήσεων 
εισιτηρίων και όχι ως εφάπαξ τιμολόγηση για την προμήθεια του συστήματος, όπως προκύπτει από 
τη σύμβαση του έργου. 

Για τις ως άνω υπηρεσίες εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μηνιαίως πρωτόκολλο οριστικής 
παραλαβής. 

Από τα ανωτέρω προκύπτει, ότι η εταιρεία μας δύναται να προσκομίσει ως πιστοποιητικό ορθής 
εκτέλεσης των υπηρεσιών, όπως περιγράφεται ανωτέρω, το μηνιαίο πρωτόκολλο παραλαβής που 
εκδίδει η αναθέτουσα αρχή και όχι τελικό οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής, διότι στις ως άνω 
υπηρεσίες δεν υφίσταται τελικό οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής, εφόσον δεν είναι προμήθεια και 
είναι ακόμη σε λειτουργία. 

Συνεπώς, θα θέλαμε να μας ενημερώσετε εάν αρκεί το πιο πρόσφατο μηνιαίο πρωτόκολλο παραλαβής, 
συνοδευόμενο από τη σύμβαση του έργου. 

 
Απάντηση: 
 
Σύμφωνα με το τεύχος διακήρυξης, «…η επιτυχής υλοποίηση του έργου αποδεικνύεται, εάν μεν ο 
αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή, από συμβάσεις και πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης αυτών που 
έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή, στα οποία περιγράφεται το αντικείμενο της 
σύμβασης και θα αναφέρεται ο χρόνος υλοποίησης της και θα βεβαιώνεται ότι αυτή εκτελέστηκε 
έντεχνα και εντός των εγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων και, εάν δε ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός 
φορέας, με αντίστοιχη δήλωση του αποδέκτη. Εφόσον δεν είναι δυνατή η προσκόμιση των παραπάνω, 
προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, στην οποία θα αναφέρεται ο λόγος για τον 
οποίο δεν κατέστη εφικτή η προσκόμιση των παραπάνω δικαιολογητικών και η οποία θα συνοδεύεται 
από αντίγραφο του τιμολογίου και, εφόσον υφίσταται, της σχετικής σύμβασης». 
Τα πιστοποιητικά (από Αναθέτουσα Αρχή) που θα προσκομισθούν σύμφωνα με τα ανωτέρω (και η 
σχετική υπεύθυνη δήλωση και τιμολόγια),  θα πρέπει να αποδεικνύουν την ορθή εκτέλεση του 
αντικειμένου της σύμβασης που αφορά το αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης με ειδική αναφορά 
και περιγραφή στο σχετικό έγγραφο και συγκεκριμένα του τμήματος του έργου που έχει υλοποιηθεί 
μέχρι την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Παράλληλα θα πρέπει να κατατεθεί το πρωτόκολλο 
παραλαβής που θα αποδεικνύει την παραλαβή αυτού του τμήματος της σύμβασης που αφορά την 
απαίτηση της διακήρυξης καθώς και η σχετική σύμβαση από την οποία θα προκύπτουν τα ως άνω 
χρονικά τμήματα του υλοποιηθέντος έργου. 
 
 

Με εκτίμηση, 
 
 
 
 

Αριστείδης Σωτηρόπουλος 
Διευθύνων Σύμβουλος 

                                                                           ΕΔΥΤΕ Α.Ε. 
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