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Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» 

    

 
 

Αθήνα, 17/02/2023 
Αρ. Πρωτ.: 3115/ΑΣ 

 

 
Διευκρινίσεις στα ερωτήματα που υποβλήθηκαν κατά τη  

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την 
«Ανάπτυξη και υποστήριξη υπηρεσιών διαλειτουργικότητας ΚΠΣ ακαδημαϊκής 

ταυτότητας και πληροφοριακής υποδομής για την ομάδα αρωγής χρηστών» στο πλαίσιο 
του υποέργου 7 της πράξης «Επέκταση Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Απόκτησης 

Ακαδημαϊκής Ταυτότητας»  
 

 
 

Πράξη 
Επέκταση Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας 

Υποέργο 
ΥΕ7: «Ανάπτυξη και υποστήριξη υπηρεσιών διαλειτουργικότητας ΚΠΣ 
ακαδημαϊκής ταυτότητας και πληροφοριακής υποδομής για την ομάδα 
αρωγής χρηστών» 

Αρ. πρωτ. 
1417/ΑΣ/24.01.2023 

Μοναδικός Κωδικός 
ΕΣΗΔΗΣ 

182686 

Ημ/νία έναρξης υποβολής 
προσφορών 

24.01.2023 

Καταληκτική ημ/νία 
υποβολής προσφορών 

01.03.2023 

Φορέας (Αναθέτουσα 
Αρχή) 

ΕΔΥΤΕ Α.Ε. 

Ονοματεπώνυμο 
Υπεύθυνου Επικοινωνίας 

Δημήτρης Νικητόπουλος 

Τηλέφωνο 
2107474274 

e-mail 
info@grnet.gr 

 
Αναφορικά με τη διενέργεια του ως άνω Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, 
παραθέτουμε απαντήσεις στα κατατεθέντα ερωτήματα: 
 
 
 

http://www.grnet.gr/
mailto:info@grnet.gr
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Ερώτημα 1: 
 

Σε συνέχεια της πρόσκλησης σας με αριθμό: 1417/ΑΣ/24-01-2023 και AΔΑ 23PROC012037316 2023-
01-26, που αφορά τον εν θέματι διαγωνισμό, αιτούμαστε την παροχή διευκρινίσεων επί του παρακάτω 
θέματος: Στην παρ. 2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια σελ. 29 της ως άνω διακήρυξης 
αναφέρεται ότι “ Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να έχουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο 
εργασιών ίσο με το 100% της εκτιμώμενης αξίας της παρούσας (άνευ ΦΠΑ), για τις τρεις (3) 
τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις (2020, 2021, 2022). 

Ενόψει του ότι η υποβολή φορολογικών δηλώσεων νομικών προσώπων και οντοτήτων δεν θα έχει 
εκκινήσει μέχρι την ημερομηνία υποβολής προσφορών του ως άνω διαγωνισμού η διαχειριστική 
χρήση του ημερολογιακού έτους 2022 δεν θα έχει δηλωθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα ΤΑΧΙSNET της 
Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Συνεπώς δεν θα είναι δυνατή η προσκόμιση 
αποδεικτικού χρηματοοικονομικής επάρκειας για το έτος 2022. Παρακαλούμε διευκρινίστε ότι η 
ζητούμενη επάρκεια αφορά τα ημερολογιακά/φορολογικά έτη 2019-2020-2021 και όχι το 
ημερολογιακό έτος - διαχειριστική χρήση 2022, για το οποίο δεν έχουν ακόμα υποβληθεί φορολογικές 
δηλώσεις νομικών προσώπων και οντοτήτων, ούτε θα έχει λάβει χώρα αυτό μέχρι και την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού αυτού. 

 
Απάντηση: 
 
Όπως αναφέρεται στο τεύχος της Διακήρυξης και δη στην παρ. 2.2.5 Οικονομική και 
χρηματοοικονομική επάρκεια σελ. 29 “ Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να έχουν μέσο 
γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών ίσο με το 100% της εκτιμώμενης αξίας της παρούσας (άνευ ΦΠΑ), για 
τις τρεις (3) τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις (2020, 2021, 2022).  
Διευκρινίζεται ότι, εφόσον δεν θα δυνατή η προσκόμιση αποδεικτικού χρηματοοικονομικής επάρκειας 
για το έτος 2022, η ζητούμενη επάρκεια αφορά τα τελευταία δημοσιευμένα ημερολογιακά/φορολογικά 
έτη.” 
Επίσης τα αποδεικτικά χρηματοοικονομικής επάρκειας δεν κατατίθενται κατά την υποβολή των 
προσφορών αλλά μόνο από τον προσωρινό Ανάδοχο ως εκ τούτου πολύ αργότερα από την 
ημερομηνία υποβολής προσφορών της εν λόγω διακήρυξης. 
 
 
Ερώτημα 2: 
 
Σχετικά με τον διαγωνισμό 182686, δεν υπάρχει διαθέσιμο το υπόδειγμα για την εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής. Μπορείτε να μας το στείλετε ώστε να προχωρήσουμε με την έκδοσή της?  
 
Απάντηση: 
 
 
Οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 2.1.5 
«Εγγυήσεις» της διακήρυξης και το άρθρο 72 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από 
το  άρθρο 21 του Ν.4782/2021: 
 
 
α) την ημερομηνία έκδοσης, 

http://www.grnet.gr/
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β) τον εκδότη, 
 
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου ή τον φορέα 
κατασκευής στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και 
λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών), 
 
δ) τον αριθμό της εγγύησης, 
 
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 
 
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου 
εκδίδεται η εγγύηση, 
 
ζ) τους όρους ότι: 
 
αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος 
της διαιρέσεως και της διζήσεως, και 
 
ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου. 
Η περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 
 
η) τα στοιχεία της διακήρυξης ή της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού, 
 
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 
 
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης 
ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο 
απευθύνεται και 
 
ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο 
της σύμβασης.  
 
 

Με εκτίμηση, 
 
 
 
 

Αριστείδης Σωτηρόπουλος 
Διευθύνων Σύμβουλος 

                                                                           ΕΔΥΤΕ Α.Ε. 

http://www.grnet.gr/
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