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Αθήνα, 24.03.2023 
Αρ. πρωτ.: 5044/ΑΣ 

 
 
Απάντηση Αναθέτουσας Αρχής σε αίτημα παροχής διευκρινίσεων επί της υπ’ αρ. πρωτ. 
2867/ΑΣ/10.02.2023 Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για 
την «Προμήθεια και εγκατάσταση υπολογιστικού εξοπλισμού, αποθηκευτικού χώρου και 
λογισμικού» στο πλαίσιο του ΥΕ 1 «Προμήθεια εξοπλισμού αναβάθμισης 
υπερυπολογιστή» της πράξης «Αναβάθμιση του εθνικού υπερυπολογιστή υψηλών 
επιδόσεων (Φάση Α)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5154715 

• Τμήμα Ι «Προμήθεια και εγκατάσταση υπολογιστικού εξοπλισμού και λογισμικού» 

• Τμήμα ΙΙ « Προμήθεια και εγκατάσταση αποθηκευτικού χώρου και λογισμικού»  

 
 

 Πράξη  
Αναβάθμιση του εθνικού 
υπερυπολογιστή υψηλών επιδόσεων 
(Φάση Α)  

Υποέργο  
ΥΕ 1 «Προμήθεια εξοπλισμού 
αναβάθμισης υπερυπολογιστή»  

Αρ. πρωτ.  2867/ΑΣ/10.02.2023  

Μοναδικός Κωδικός 
ΕΣΗΔΗΣ  

183088 & 183090  

Ημ/νία έναρξης υποβολής 
προσφορών  

10.02.2023  

Καταληκτική ημ/νία 
υποβολής προσφορών  

31.03.2023  

Φορέας (Αναθέτουσα 
Αρχή)  

ΕΔΥΤΕ Α.Ε.  

Υπεύθυνος Επικοινωνίας  Άγγελος Τράκος  

Τηλέφωνο  2107474274  

e-mail  info@grnet.gr  
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Σχόλιο 
 
Στην παράγραφο 2.2.9.2. - Β.3 Αποδεικτικά Μέσα της διακήρυξης αναφέρεται: 
«Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 
2.2.5 οι οικονομικοί φορείς - προσκομίζουν ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών των 
τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2020, 2021 και 2022), σύμφωνα με τη 
νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο διαγωνιζόμενος, σε περίπτωση που 
υποχρεούται στην κατάρτιση ισολογισμών, ……». 
Παρακαλώ διευκρινίστε μας εάν μπορούμε να προσκομίσουμε τους Ισολογισμούς των 
διαχειριστικών χρήσεων 2019, 2020 & 2021, διότι ο Ισολογισμός για το έτος 2022 δεν έχει 
ακόμη δημοσιευθεί. 
 
Απάντηση 
 
Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την παρ. 2.2.9.2. Β.3 μπορείτε να αποδείξετε την οικονομική 
και χρηματοοικονομική σας επάρκεια για τα ζητούμενα από τη Διακήρυξη έτη 
(2020,2021,2022) με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά 
αναφέρουμε τα κάτωθι αποδεικτικά μέσα: 
α) κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις ή, όπου ενδείκνυται, πιστοποιητικό ασφαλιστικής 
κάλυψης επαγγελματικών κινδύνων 
β) οικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων, στην  περίπτωση  
που  η  δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων απαιτείται από  τη νομοθεσία της χώρας 
όπου είναι εγκατεστημένος  ο οικονομικός φορέας 
γ) δήλωση περί του ολικού ύψους  του κύκλου εργασιών και κατά περίπτωση του κύκλου 
εργασιών  στον τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης, για τις 
τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις κατ’  ανώτατο όριο, συναρτήσει  της ημερομηνίας 
σύστασης  του οικονομικού φορέα ή  έναρξης  των  δραστηριοτήτων  του,  εφόσον  είναι  
διαθέσιμες  οι  πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο εργασιών. 
 
Επισημαίνουμε ότι τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2-Β.3 αφορούν τη φάση της  
κατακύρωσης και τον προσωρινό Ανάδοχο. Ως εκ τούτου είναι πιθανό να έχουν δημοσιευτεί 
μέχρι τούδε και τα απαιτούμενα από τη διακήρυξη οικονομικά στοιχεία του έτους 2022. 
 
 

Με εκτίμηση, 
 
 
 
 

Αριστείδης Σωτηρόπουλος 
Διευθύνων Σύμβουλος 

ΕΔΥΤΕ Α.Ε
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