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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας 
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Θέμα: Διευκρινίσεις σχετικά με την με αρ. Πρωτ. 218/21-1-2021 διακήρυξη για την ανάθεση του έργου 

«Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των χώρων στέγασης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας για την περίοδο 1-4-2021 έως 31-12- 2023» 

 

Σε συνέχεια των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της αναφερόμενης στο θέμα διακήρυξης, 

διευκρινίζουμε τα ακόλουθα: 

Ερώτηση: Σύμφωνα με τη διακήρυξη, ο οικονομικός φορέας που υποβάλλει προσφορά, απαιτείται να 

δηλώσει τον γενικό κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2017, 2018, 2019). 

Μπορεί να υποβάλλει προσφορά φορέας που δραστηριοποιείται στο χώρο λιγότερα έτη; 

Απάντηση:  Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.4 οι 

οικονομικοί φορείς, δύνανται να συμμετέχουν ακόμη και αν δραστηριοποιούνται για χρονικό διάστημα 

μικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη την ημερομηνία σύστασης του 

οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του. 

Ερώτηση: Σύμφωνα με τη διακήρυξη, ο οικονομικός φορέας που υποβάλλει προσφορά, πρέπει να έχει 

εκτελέσει κατά τα τρία (3) τελευταία έτη, συμβάσεις παροχής υπηρεσιών αντίστοιχες με το 

προκηρυσσόμενο έργο. Μπορεί να υποβάλλει προσφορά φορέας που δραστηριοποιείται στο χώρο 

λιγότερα έτη; 

Απάντηση: Για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.5 οι 

οικονομικοί φορείς, δύνανται να συμμετέχουν ακόμη και αν δραστηριοποιούνται για χρονικό διάστημα 

μικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη την ημερομηνία σύστασης του 

οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του. 

Ερώτηση: Στο άρθρο 2.2.7.2 Αποδεικτικά μέσα (Δικαιολογητικά κατακύρωσης) της Διακήρυξης ορίζεται ότι 

για την παράγραφο 2.2.2.2 περίπτωση γ’, απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού  από τη Διεύθυνση 

Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων. Καλύπτεται ο οικονομικός 

φορέας για την παραπάνω απαίτηση, με την προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης ΣΕΠΕ; Απαιτείται 

υποχρεωτικά και η προσκόμιση Ένορκης Βεβαίωσης ως δικαιολογητικό κατακύρωσης για την κάλυψη της 

απαίτησης; 

Απάντηση: Απαιτείται η προσκόμιση και υπεύθυνης δήλωσης και ένορκης βεβαίωσης κατά το στάδιο 

υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

Ερώτηση:  
Θα πρέπει να διαθέτει η επιχείρηση εν ισχύ ασφαλιστήριο συμβόλαιο που να την καλύπτει και στο στάδιο 

της υποβολής των προσφορών, ή αρκεί να δηλωθεί στο ΤΕΥΔ ότι εφόσον η επιχείρηση κριθεί ανάδοχος θα 
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προχωρήσει στην σύνταξη εξειδικευμένου ασφαλιστήριου συμβολαίου για τον παρόν διαγωνισμό, το οποίο 

και θα προσκομισθεί στα δικαιολογητικά κατακύρωσης; 

Απάντηση: Ο οικονομικός φορέας πρέπει καλύπτεται από εν ισχύ Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Αστικής 

Ευθύνης για την έναντι τρίτων αστική ευθύνη για υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες. 

 

  Η προϊσταμένη της ΕΥΔ ΕΠΑλΘ 
 

 

 

 

 

 
 
 

  Ε. Γιόκαλα 
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