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ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ» 

Αξιότιμοι κύριοι 

Σε απάντηση του από  15/10/2020  αιτήματος σας, παροχής διευκρινήσεων που υποβλήθηκε 
μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος  για τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΟΛΕ Α.Ε (αρ. 9220/06-10-2020), σας γνωρίζουμε τα εξής: 

 
Ερώτημα 1 
Βάσει των κείμενων διατάξεων και όπως  αποτυπώνεται στο «Μητρώο Υπηρεσιών και Φορέων της 
Ελληνικής Διοίκησης» που τηρείται στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ/ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ/ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΟΜΩΝ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΩΝ /ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ (Σχετ: 
Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΔΑ/Φ.10/οικ.12961/ 30 Ιουνίου 2020. Δημοσίευση του επικαιροποιημένου 
«Μητρώου Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης» έτους 2020.) ο Αναθέτων Φορέας 
(ΟΛΕ ΑΕ ) είναι ανώνυμη εταιρία του Δημοσίου, ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση (ν.2016/2002 περί 
εταιρικής διακυβέρνησης), υποτομέας Κεντρικής Κυβέρνησης (Νομικά Πρόσωπα Κεντρικής 
Κυβέρνησης και Δημόσιες Επιχειρήσεις (Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Α.Ε) και αναφέρεται/περιλαμβάνεται  
στο επικαιροποιημένο μητρώο. Ο ΟΛΕ ΑΕ συγκαταλέγεται στους φορείς Γενικής Κυβέρνησης, 
καθώς έχει ενταχθεί στο μητρώο των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης που τηρεί η Εθνική Στατιστική 
Αρχή, σύμφωνα με το άρθρο  11 παρ. 2 του Ν.3832/2010 και το αρ. 50 παρ.1 περ α’ του 
Ν.3943/2011. 
 
Τέλος, O ΟΛE ΑΕ συμπεριλαμβάνεται διαχρονικά στους φορείς Γενικής Κυβέρνησης και ιδίως 
διέπεται από τις υποχρεώσεις και τις διατυπώσεις εκ της εφαρμογής του δημοσίου λογιστικού 
στους λογαριασμούς και τις δαπάνες τους.  

Σε απάντηση του από  16/10/2020  αιτήματος σας, παροχής διευκρινήσεων που υποβλήθηκε 
μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος  για τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΟΛΕ Α.Ε(αρ. 9220/06-10-2020), σας γνωρίζουμε τα εξής: 

 
Ερώτημα 1 
Επειδή στην παρ. 2.2.5. «Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια» της διακήρυξης  ρητά 
αναφέρεται ότι «Δεν τίθενται κριτήρια οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας των 
οικονομικών φορέων για την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης» και εκ 
παραδρομής περιλήφθησαν κριτήρια οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας στο ΤΕΥΔ ,  
δεν απαιτείται  η συμπλήρωση του αντίστοιχου πεδίου στο ΤΕΥΔ. 
 
Ερώτημα 2 
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Επειδή στην παρ. 2.2.7 «Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας» ρητά αναφέρεται  ότι «Οι 
οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να 
συμμορφώνονται με πρότυπα που πιστοποιούνται με το πιστοποιητικό ISO9001:2015 από 
Διαπιστευμένο φορέα με αντικείμενο διοικητικές οικονομικές υπηρεσίες, το οποίο πρέπει να 
κατέχουν οι οικονομικοί φορείς.» θα πρέπει να προσκομισθεί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.  
Επειδή στο  ΤΕΥΔ  δεν υπάρχει το αντίστοιχο πεδίο προς συμπλήρωση δεν απαιτείται ως εκ 
τούτου συμπλήρωση. Επιπλέον καλύπτεται στο ΤΕΥΔ Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής, α: Γενική 
ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής ως προς την «Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 
κριτηρίων επιλογής» και το ερώτημα «Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;» με 
τη απάντηση ΝΑΙ 
 
Ερώτημα 3 
Επειδή ο αναθέτων φορέας δεν έχει δηλώσει ρητά στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να 
συμπληρώσει μόνο την Ενότητα α του Μέρους ΙV του ΤΕΥΔ χωρίς να υποχρεούται να 
συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV, 
 Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  
Ως εκ τούτου απαιτείται συμπλήρωση των πεδίων του Μέρους ΙV του ΤΕΥΔ α: Γενική ένδειξη για 
όλα τα κριτήρια επιλογής, Α: Καταλληλότητα, Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα. 
(Επαναλαμβάνεται ότι δεν απαιτείται η συμπλήρωση του πεδίου Β: Οικονομική και 
χρηματοοικονομική επάρκεια) 
 
Ερώτημα 4 
 
Στην παρ. 2.4.2 «Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών» αναφέρονται μεταξύ άλλων ότι 
«υποβάλλεται ένας ΚΥΡΙΩΣ φάκελος (μία οντότητα συσκευασίας) καλά σφραγισμένος, ο οποίος θα 
φέρει τις εξής ενδείξεις:……….. και περιλαμβάνει τους ακόλουθους τρεις (3) σφραγισμένους 
ξεχωριστούς επιμέρους φακέλους («υποφακέλους») οι οποίοι θα φέρουν επιπλέον τις ενδείξεις του 
κυρίως φακέλου:……. 
Παρ. 2.4.3.1 Ο φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» περιέχει τα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, 
σε εις απλούν, ήτοι:  
• Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του 
άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι 
προσφέροντες και οι τυχόν τρίτοι στις δυνατότητες των οποίων στηρίζονται, συμπληρώνουν το 
σχετικό πρότυπο Τ.Ε.Υ.Δ. το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου .doc, στην 
ιστοσελίδα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα IΙ).  
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το Τ.Ε.Υ.Δ. για 
κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.  
Το Τ.Ε.Υ.Δ. υπογράφεται αρμοδίως. 
 

                                                                                                          Ο Διευθύνων Σύμβουλος 

                                                                              του Ο.Λ.Ε. ΑΕ 
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