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Αθήνα, 08/03/2022 

Αρ. πρωτ.: 450/2022 

 

Θέμα: Παροχή διευκρινήσεων του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως (ΙΠΕ) της 

Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, σχετικά με τη Διακήρυξη με Α.Α ΕΣΗΔΗΣ 154568 

(22PROC010019088 2022-02-08), στο πλαίσιο του Ανοικτού Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: «Ψηφιοποίηση Υλικού» της Πράξης: 

«Ψηφιοποίηση ιερών κειμηλίων Ενοριακών Ναών» με κωδικό MIS 5094994. 

 

Ερώτηση 1: 

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι ο αριθμός αναφοράς της διακήρυξης είναι ο αριθμός ΑΔΑΜ 

και ότι είναι αποδεκτό ο αριθμός ΑΔΑΜ να αναγραφεί στο σώμα της εγγυητικής επιστολής 

συμμετοχής. 

Απάντηση: 

Σε απάντηση του ως άνω ερωτήματός σας, σας επιβεβαιώνουμε ότι, εφόσον στη Διακήρυξη 

δεν αναγράφεται αριθμός πρωτοκόλλου, ο αριθμός αναφοράς της είναι ο αριθμός ΑΔΑΜ. 

Στην εγγυητική επιστολή συμμετοχής είναι αποδεκτό να αναγραφεί η ημερομηνία της 

Διακήρυξης και ο αριθμός ΑΔΑΜ αυτής. 

Ερώτηση 2: 

 Στην παρ. 2.2.6 αναφέρεται: «α) Συγκεκριμένα απαιτείται κατά τα τελευταία τρία (3) έτη 

(2019, 2020, 2021) και το τρέχον έτος να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς ή να συντηρούν» και 

στην παρ. 2.2.9.2. Β4 αναφέρεται: «1. Συμπληρωμένο Πίνακα με συναφείς συμβάσεις, που 

εκτέλεσε ο προσφέρων οικονομικός φορέας εντός της τελευταίας πενταετίας πριν από την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών της παρούσας». Παρακαλούμε όπως 
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επιβεβαιώστε ότι εκ παραδρομής στην παράγραφο 2.2.9.2 Β4 αναφέρεται η πενταετία και 

ότι για την πλήρωση της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας είναι αποδεκτά έργα που 

έχουν ολοκληρωθεί τα τελευταία τρία (3) έτη (2019, 2020 και 2021). 

Απάντηση: 

Σε απάντηση του ως άνω ερωτήματός σας, σας επιβεβαιώνουμε ότι εκ παραδρομής 

αναφέρεται το χρονικό διάστημα της πενταετίας στην παράγραφο 2.2.9.2 Β4, σελ.27 της 

Διακήρυξης. Διευκρινίζουμε ότι για την πλήρωση της τεχνικής και επαγγελματικής 

ικανότητας είναι αποδεκτά έργα που έχουν ολοκληρωθεί τα τελευταία τρία (3) έτη, ήτοι  

2019, 2020 και 2021, και το τρέχον έτος, όπως ρητά αναφέρεται στη σελ. 19 της Διακήρυξης, 

παρ.2.2.6 : 

«α) Συγκεκριμένα απαιτείται κατά τα τελευταία τρία (3) έτη (2019, 2020, 2021) και το τρέχον 

έτος να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς ή να συντηρούν: I. Τουλάχιστον δύο (2) έργα ανάπτυξης 

διαδικτυακών εφαρμογών προβολής πολυμεσικού περιεχομένου. II. Τουλάχιστον τρία (3) 

έργα σχεδιασμού και ανάπτυξης τρισδιάστατων (3D) μοντέλων εξωτερικού ή εσωτερικού 

χώρου μνημείων με τη μέθοδο της φωτογραμμετρίας εκ των οποίων το ένα να είναι 

προϋπολογισμού άνω των 150.000,00 € πλέον ΦΠΑ. III. Τουλάχιστον τρία (3) έργα 

ψηφιοποίησης, τα οποία να περιλαμβάνουν καταχώριση μεταδεδομένων και διαχείριση 

ψηφιοποιημένου υλικού, εκ των οποίων το ένα να είναι προϋπολογισμού άνω των 200.000,00 

€ πλέον ΦΠΑ». 

Ερώτηση 3:  

Στην παρ. 2.2.9.2. Β4 β) αναφέρεται «Για τις περιπτώσεις παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών 

κατά την έννοια του άρθρου 39 παρ. 9 του Ν. 4386/2016…» Ανατρέχοντας στον ανωτέρω 

νόμο διαπιστώνουμε ότι δεν αναφέρεται στην ανωτέρω απαίτηση. Παρακαλούμε 

ενημερώστε μας σε ποιον νόμο θα πρέπει να ανατρέξουμε. 

Απάντηση: 

Σε απάντηση του ως άνω ερωτήματός σας, διευκρινίζουμε ότι ο Νόμος, ο οποίος αναφέρεται 

στην ανωτέρω απαίτηση, είναι ο Ν.4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - 

Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας 

https://www.facebook.com/IdrymaPoimantikisEpimorfoseosIAA/


 

  
Σελίδα 3 

 

Αγίας Φιλοθέης 19-21, Τ.Κ. 10556 Πλάκα, Αθήνα Τηλ. 2103352311, 2103352364 

e-mail: ipe.iaath@gmail.com Ιστοσελ.: www.ipe.gr  Facebook: IdrymaPoimantikisEpimorfoseosIAA 

 
3 

 

εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 85) και συγκεκριμένα το άρθρο 

39 παρ.9 αυτού (αρ.39 παρ.9 Ν.4387/2016). 

Ερώτηση 4:  

Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι στην ανωτέρω περίπτωση 2.2.9.2. Β4 β) και γ) γίνεται 

αποδεκτή υπογραφή της Υπεύθυνης Δήλωσης συνεργασίας, μέσω της δικτυακής πύλης 

EGOV.GR. 

Απάντηση: 

Σε απάντηση του ως άνω ερωτήματός σας, σας επιβεβαιώνουμε ότι η υπογραφή της 

Υπεύθυνης Δήλωσης συνεργασίας, μέσω της δικτυακής πύλης EGOV.GR, για τις περιπτώσεις 

2.2.9.2. Β4 β) και γ), είναι αποδεκτή. 

Ερώτηση 5: 

 Στην περίπτωση όπου ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων 

αναφορικά μόνο με τα κριτήρια της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, παρακαλούμε 

όπως επιβεβαιώσετε ότι ο τρίτος οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται σε υποβολή στοιχείων 

που αφορούν στην ενότητα «Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια» του Τμήματος 

«Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής» του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το 

οποίο θα υποβάλει κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς. Σε περίπτωση που δεν 

υποχρεούται, παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι αρκεί η εγγραφή του αριθμητικού 

«μηδέν» (0) στο πεδίο «Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών», καθώς η συμπλήρωση του ΕΕΕΣ 

μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, με χρήση του σχετικού 

προτύπου σε μορφή αρχείου τύπου XML, δεν μπορεί να ολοκληρωθεί αν δε συμπληρωθούν 

τα στοιχεία της ως άνω ενότητας «Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια». 

Απάντηση: 

Σε απάντηση του ως άνω ερωτήματός σας διευκρινίζουμε τα κάτωθι: 

Στη σελ. 21 της παρούσας Διακήρυξης,  παρ. 2.2.8.1./  Στήριξη στην ικανότητα τρίτων, 

αναφέρεται ότι : « Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής 

και χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και 
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επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων 

φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, 

αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση 

της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται. Εάν ο 

προσφέρων οικονομικός φορέας είναι Ένωση φυσικών ή νομικών ή Κοινοπραξία, η τεχνική, 

επαγγελματική ικανότητα η οποία απαιτείται, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, μπορεί να 

προκύπτει και αθροιστικά από όλα τα μέλη της Κοινοπραξίας ή Ένωσης. » 

Βάσει των ως άνω, εφόσον ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων 

μόνο σχετικά με τα κριτήρια της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, δεν υποχρεούται ο 

τρίτος φορέας στον οποίο στηρίζεται ο υποψήφιος οικονομικός φορέας, σε υποβολή 

στοιχείων που αφορούν στην ενότητα «Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια» του 

Τμήματος «Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής» του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης 

(ΕΕΕΣ). Εφόσον δεν παρέχεται στήριξη σχετικά με την Οικονομική και χρηματοοικονομική 

επάρκεια, δεν προκύπτει η υποχρέωση δέσμευσης και απόδειξης του τρίτου οικονομικού 

φορέα για το κριτήριο αυτό και αρκεί η εγγραφή του αριθμητικού «μηδέν» (0) στο πεδίο 

«Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών». 

Ερώτηση 6:  

Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι τα Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που προκύπτουν 

από τις τεχνικές προδιαγραφές και αφορούν στο Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς, όπου 

θα τεθεί το Φύλλο Συμμόρφωσης του Παραρτήματος IV και τα αποδεικτικά αυτού στοιχεία, 

αποτελούν ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια ή/και έντυπα με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο ή 

διεθνείς πιστοποιήσεις, και μπορούν να υποβάλλονται στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα, 

χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική, σύμφωνα με το άρθρο 2.1.4 της 

διακήρυξης. 

Απάντηση: 

Σε απάντηση του ως άνω ερωτήματός σας, για το Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς, όπου 

θα τεθεί το Φύλλο Συμμόρφωσης του Παραρτήματος IV, ισχύουν τα εξής, όπως αναφέρεται 

στη σελ.12 της Διακήρυξης παρ. 2.1.4 Γλώσσα: «…..Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και 

άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο ή διεθνείς πιστοποιήσεις μπορούν 
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να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην 

ελληνική….. ». 

Ερώτηση 7:  

Αίτημα για την ανάρτηση της Διακήρυξης σε επεξεργάσιμη μορφή (WORD) 

Απάντηση: 

Έχει γίνει ανάρτηση στο ΕΣΗΔΗΣ ως υποστηρικτικό υλικό. Σχόλιο: Διευκρινίζεται ότι σε 

περίπτωση διαφοράς μεταξύ του αρχείου word  και του αρχείου pdf  υπερισχύει το τελευταίο 

το οποίο είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο και  φέρει Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης 

Μητρώου (ΑΔΑΜ) στο ΚΗΜΔΗΣ. 

 

 

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Ι.Π.Ε. 

 

 

Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως Αθηναγόρας 
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