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ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για τον Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την 
«Παροχή Υπηρεσιών Λογιστικής – Φορολογικής Υποστήριξης της 
ΕΤΑΔ Α.Ε.» για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, σύμφωνα με τον 
ισχύοντα Κανονισμό της ΕΤΑΔ ΑΕ» - Αρ. Διακ. 2723/10.03.2022.

Αναφορικά με ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην ΕΤΑΔ ΑΕ από 
ενδιαφερόμενους σχετικά με τον εν θέματι  Διαγωνισμό, διευκρινίζουμε τα 
ακόλουθα:

Ερώτημα 1:

Αναφορικά με την ζητούμενη τεχνική κι επαγγελματική ικανότητα 
του άρθρου 17.3 της Διακήρυξης όπου απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση 
κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών (3) ετών (2019, 2020 και 2021) 
τουλάχιστον τριών συμβάσεων παροχής υπηρεσιών λογιστικής - 
φορολογικής υποστήριξης σε τρεις (3) διαφορετικές/διακριτές νομικές 
οντότητες υπό τις ειδικότερες προϋποθέσεις των παραγράφων (αα) εώς 
(αδ) του άρθρου 17.3, παρακαλούμε όπως επιβεβαιωθεί δεδομένης της 
φύσης των παρασχεθεισών υπηρεσιών λογιστικής-φορολογικής 
υποστήριξης κατά Δ.Π.Χ.Α. και των λοιπών προϋποθέσεων του άρθρου 
17.3, ότι γίνεται αποδεκτή προς κάλυψη του ζητούμενου κριτηρίου η 
επίκληση συμβάσεων με ημερομηνία έναρξης εντός του έτους 2021 και 
συμβατική διάρκεια μεγαλύτερη των δώδεκα μηνών για επιτυχώς 
ολοκληρωμένες υπηρεσίες / μηνιαίες συμβατικές υποχρεώσεις εντός του 
έτους 2021 οι οποίες καλύπτουν περίοδο μικρότερη των δώδεκα μηνών, με 
δεδομένο οπωσδήποτε ότι πληρούνται οι λοιπές υποπροϋποθέσεις των 
παραγράφων (αα) εώς (αδ) του άρθρου 17.3. και λαμβάνοντας υπόψη ότι 
θα αποδεικνύεται επαρκώς κατά τα ζητούμενα στη διακήρυξη αποδεικτικά 
μέσα η επιτυχής εκτέλεση και υλοποίηση των παρασχεθεισών 
ολοκληρωμένων εντός του έτους 2021 υπηρεσιών της επικαλούμενης 
σύμβασης.
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Απάντηση:
Αποδεκτές γίνονται οι συμβάσεις οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί εντός 

του 2021 και όχι ένα μέρος των όρων αυτής.  

Ερώτημα 2:

Αναφορικά με την ζητούμενη επαγγελματική ικανότητα του άρθρου 
17.3 της Διακήρυξης που αφορά την προτεινόμενη Ομάδα έργου, όπως τα 
ζητούμενα προσόντα της παρατίθενται στο Παράρτημα Ι - εδάφιο ΙΙ 
Ελάχιστα Απαιτούμενο Προσωπικό Αναδόχου – Α. Ομάδα Έργου Αναδόχου, 
παρακαλούμε όπως επιβεβαιωθεί προς άρση ενδεχόμενης ασάφειας και 
αδικαιολόγητου αποκλεισμού ότι η απαίτηση κατοχής πτυχίου ΑΕΙ για τις 
θέσεις Υπεύθυνου Έργου και Προϊστάμενου Λογιστηρίου πληρούται με την 
κατοχή είτε Προπτυχιακού είτε Μεταπτυχιακού τίτλου Ανώτατου 
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. 

Απάντηση:

Η απαίτηση κατοχής πτυχίου ΑΕΙ για τις θέσεις Υπεύθυνου Έργου 
και Προϊστάμενου Λογιστηρίου πληρείται με την κατοχή είτε Προπτυχιακού 
είτε Μεταπτυχιακού τίτλου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. 

Ερώτημα 3:

Αναφορικά με την απαίτηση στο κείμενο της Διακήρυξης θεώρησης 
γνησίου της υπογραφής από αρμόδια αρχή του υπογράφοντος δηλώσεις 
και έγγραφα καθώς και την απαίτηση του άρθρου 20.2 προς 
προκαταρκτική απόδειξη, προσκόμισης κατά την υποβολή της προσφοράς 
ως δικαιολογητικό συμμετοχής, του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), βάσει του Κανονισμού, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη 
υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη ως προ το γνήσιο της υπογραφής από 
αρμόδια αρχή, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986, παρακαλούμε να 
επιβεβαιωθεί ότι γίνεται αποδεκτή και η ψηφιακή βεβαίωση του εγγράφου 
του ΕΕΕΣ μέσω της πλατφόρμας του gov.gr και δεν απαιτείται η θεώρηση 
γνησίου ενώπιον ΚΕΠ, με δεδομένο ότι η υπεύθυνη δήλωση και η ψηφιακή 
βεβαίωση που εκδίδεται με τον τρόπο αυτό είναι νομικά ισοδύναμη με 
υπεύθυνη δήλωση και ψηφιακή βεβαίωση που φέρει το γνήσιο της 
υπογραφής και μπορεί είτε να αποσταλεί ηλεκτρονικά, είτε να εκτυπωθεί 
και να κατατεθεί σε δημόσια υπηρεσία. Περαιτέρω, παρακαλούμε όπως 
διευκρινισθεί προς άρση ασάφειας αν εντέλει απαιτείται θεώρηση γνησίου 
υπογραφής σε ζητούμενες υπεύθυνες δηλώσεις πλην του ΕΕΕΣ, δεδομένου 
ότι σε μερικά εδάφια της διακήρυξης ζητείται υπεύθυνη δήλωση, 
θεωρημένη ως προ το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή, ενώ στην 
παράγραφο 33.7.2 ορίζεται ότι: ‘Σε κάθε περίπτωση, ως Υπεύθυνη 
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Δήλωση, νοείται, για τους μεν ημεδαπούς, Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου 
εκπροσώπου του νομικού ή του φυσικού προσώπου με ημερομηνία εντός 
των τελευταίων τριάντα (30) εργάσιμων ημερών προ της υποβολής της, 
χωρίς να απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.  

Απάντηση:

Γίνεται αποδεκτή και η ψηφιακή βεβαίωση του εγγράφου του ΕΕΕΣ 
μέσω της πλατφόρμας του gov.gr και δεν απαιτείται η θεώρηση γνησίου 
ενώπιον ΚΕΠ, με δεδομένο ότι η υπεύθυνη δήλωση και η ψηφιακή 
βεβαίωση που εκδίδεται με τον τρόπο αυτό είναι νομικά ισοδύναμη με 
υπεύθυνη δήλωση και ψηφιακή βεβαίωση που φέρει το γνήσιο της 
υπογραφής και μπορεί είτε να αποσταλεί ηλεκτρονικά, είτε να εκτυπωθεί 
και να κατατεθεί σε δημόσια υπηρεσία. 

Δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής σε ζητούμενες 
υπεύθυνες δηλώσεις.

Κοινοποίηση
1. Γραφείο Διοίκησης.
2. Μονάδα Οικονομικών Υπηρεσιών.
Εσωτερική Διανομή
Τομέας Προμηθειών.

     Στέφανος Δ. Βλαστός
 

         Διευθύνων Σύμβουλος
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