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∆ιευκρινίσεις Προκήρυξης Ανοιχτού ∆ιεθνούς ∆ιαγωνισµού για το έργο:  

«Προώθηση λειτουργικής ευελιξίας και οργανωτικής καινοτοµίας στις 

ελληνικές επιχειρήσεις» 

 

Αριθµός Προκήρυξης: 1/2013 

 

Ερώτηση 1η: 

«Στο Παράρτηµα VI – Νοµιµοποιητικά έγγραφα νοµικών προσώπων, αναφέρονται τα 
απαραίτητα έγγραφα που πρέπει να προσκοµίσουν οι Α.Ε., οι Ε.Π.Ε., οι Ο.Ε. & Ε.Ε., 
χωρίς όµως να αναφέρονται τα έγγραφα για τα Σωµατεία. Θα παρακαλούσαµε να 
µας ενηµερώσετε για τα εν λόγω έγγραφα, ώστε να αποφευχθεί η µη υποβολή 
κάποιου από αυτά»  
 
 
∆ιευκρινιστική Απάντηση 1η : 

Για τα σωµατεία πρέπει να προσκοµιστεί Βεβαίωση Πρωτοδικείου για τις 
καταστατικές τροποποιήσεις, πρόσφατο κωδικοποιηµένο καταστατικό, η απόφαση µε 
την οποία εξελέγη η παρούσα ∆ιοίκηση και η ανάθεση αρµοδιοτήτων 
εκπροσώπησης, εφόσον δεν προκύπτει κατευθείαν από το καταστατικό.  
 
Ερώτηση 2η: 

«Σχετικά µε την απόδειξη της χρηµατοοικονοµικής επάρκειας, παρακαλούµε να 
επιβεβαιώσετε ότι πέραν του πίνακα χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του 
Παραρτήµατος ΙΙΙ (και φυσικά πέραν των ισολογισµών), δεν απαιτείται να υποβληθεί 
κάποιο επιπρόσθετο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ότι καλύπτεται η απαίτηση 
για το µέσο όρο του κύκλου εργασιών»  
 
 
∆ιευκρινιστική Απάντηση 2η : 

Τα έγγραφα που είναι απαραίτητα για την απόδειξη της ύπαρξης 
χρηµατοοικονοµικής επάρκειας αναφέρονται στο άρθρο 13 της Προκήρυξης. 
 
 

 



 

   
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Ερώτηση 3η: 

«Σχετικά µε την απόδειξη της χρηµατοοικονοµικής επάρκειας, παρακαλούµε να 
επιβεβαιώσετε ότι σωµατείο που συµµετέχει σε ένωση εταιρειών (η απαίτηση 
καλύπτεται για το µέσο όρο του κύκλου εργασιών), µπορεί να υποβάλει δήλωση 
εισοδήµατος (στην οποία αναφέρονται µόνο έσοδα- έξοδα) για τα τρία τελευταία έτη, 
καθότι, ως µη κερδοσκοπικός οργανισµός, δεν έχει ισολογισµό.»  
 

∆ιευκρινιστική Απάντηση 3η : 

 
Σύµφωνα µε τις παρ. 13.2-13.2.3 της Προκήρυξης: 
 

«13.2 Προς απόδειξη της χρηµατοοικονοµικής τους επάρκειας, τα φυσικά ή 
νοµικά πρόσωπα, τα οποία είναι µέλη κάθε διαγωνιζοµένου θα πρέπει να 
υποβάλλουν τα απαραίτητα εκείνα στοιχεία που τεκµηριώνουν τη 
χρηµατοοικονοµική τους επάρκεια και φερεγγυότητα προκειµένου να 
αναλάβουν την υλοποίηση του έργου. Συγκεκριµένα, θα πρέπει καταρχήν να 
υποβληθούν:  
13.2.1 ∆ηµοσιευµένες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις ισολογισµού, ή 
αποτελεσµάτων χρήσης του διαγωνιζόµενου κατά τις τρεις (3) τελευταίες 
διαχειριστικές χρήσεις, καθώς και σε περίπτωση που πρόκειται για φυσικό 
πρόσωπο, αντίστοιχες ∆ηλώσεις Φόρου Εισοδήµατος (Income Tax Filings) ή 
Εκκαθαριστικά Σηµειώµατα (Income Tax Returns), ή άλλα κατάλληλα έγγραφα 
και δικαιολογητικά.  
 Οι οικονοµικές καταστάσεις των νοµικών προσώπων θα πρέπει να 
υποβάλλονται όπως δηµοσιεύτηκαν νοµίµως. Στην περίπτωση που δεν 
υπάρχει νοµική υποχρέωση δηµοσίευσης ετησίων οικονοµικών καταστάσεων, 
αναφορικά µε κάποιο νοµικό πρόσωπο, θα πρέπει να προσκοµιστούν τα 
νόµιµα έγγραφα και δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει ο κύκλος 
εργασιών για την αντίστοιχη περίοδο. 
Εάν ο διαγωνιζόµενος λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηµατική δραστηριότητα για 
χρονικό διάστηµα µικρότερο των τριών τελευταίων οικονοµικών χρήσεων, 
δύναται να υποβάλει στοιχεία για τις οικονοµικές χρήσεις που λειτουργεί. 
13.2.2 Τον πίνακα χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του Παραρτήµατος ΙΙΙ για 

τη διαπίστωση της χρηµατοοικονοµικής επάρκειας. 
13.2.3 Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας που υποβάλλει κοινή 
προσφορά, τα ανωτέρω δικαιολογητικά προσκοµίζονται για κάθε µέλος της 
ένωσης ή κοινοπραξίας.» 

Είναι στην κρίση των διαγωνιζοµένων να επιλέξουν τα κατάλληλα έγγραφα και 
δικαιολογητικά για την απόδειξη του κύκλου εργασιών, εντός των ορίων της 
Προκήρυξης. 
 

 

Ερώτηση 4η: 

«Σχετικά µε την απόδειξη της χρηµατοοικονοµικής επάρκειας και συγκεκριµένα για 
την ολοκλήρωση του Πίνακα ΙΙΙ του παραρτήµατος της προκήρυξης, παρακαλούµε να 
επιβεβαιώσετε ότι σωµατείο (µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) που συµµετέχει σε 
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ένωση εταιρειών µπορεί να συµπληρώσει στη θέση ‘Ετήσια αποτελέσµατα προ 
αποσβέσεων και φόρων’ (µε αντίστοιχη επεξηγηµατική σηµείωση) του Πίνακα του 
Παραρτήµατος ΙΙΙ, τα ποσά που αναγράφονται στη δήλωση εισοδήµατος του 
σωµατείου καθότι, ως µη κερδοσκοπικός οργανισµός, δεν εµφανίζει ‘αποτελέσµατα 
προ αποσβέσεων και φόρων’»  
 
 
∆ιευκρινιστική Απάντηση 4η : 

Βλ. απάντηση παραπάνω. 

 

Ερώτηση 5η: 

«Η συνεχής αρίθµηση που απαιτείται στο φάκελο του Πρωτοτύπου αφορά συνεχή 
αρίθµηση ξεκινώντας από το φάκελο των δικαιολογητικών και καταλήγοντας στο 
φάκελο της οικονοµικής ή συνεχή αρίθµηση ανά φάκελο;»  
 
 
∆ιευκρινιστική Απάντηση 5η : 

Η συνεχής αρίθµηση που απαιτείται να έχουν τα πρωτότυπα, µπορεί να είναι είτε 
αρίθµησης ανά υποφάκελο είτε ενιαία για όλο το φάκελο (ξεκινώντας δηλαδή από το 
φάκελο των δικαιολογητικών και καταλήγοντας στο φάκελο της οικονοµικής). Είναι 
στην κρίση των διαγωνιζοµένων να επιλέξουν τον τρόπο της αρίθµησης. 
  

Ερώτηση 6η: 

«Εκτός από τον ορισµό κοινού εκπροσώπου της ‘ένωσης φορέων’ και τον 
αναπληρωτή αυτού, απαιτείται και ορισµός αντικλήτου;»  
 
∆ιευκρινιστική Απάντηση 6η : 

Όχι, δεν απαιτείται ορισµός αντικλήτου.  

 

Ερώτηση 7η: 

«Απαιτείται και στο φάκελο της οικονοµικής προσφοράς κατάλογος περιεχοµένων 
εγγράφων;»  
 
 

∆ιευκρινιστική Απάντηση 7η : 

Σύµφωνα µε το Άρθρο 10.4, «Για την διευκόλυνση της Επιτροπής, εντός κάθε 
επιµέρους υποφακέλου πρέπει να επισυνάπτεται κατάλογος περιεχοµένων 
εγγράφων, µε αναφορά κάθε εγγράφου σύµφωνα µε την περιγραφή και σειρά 
(διάταξη) της Προκήρυξης» 
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Ερώτηση 8η: 

«Να διευκρινίσετε εάν η επαγγελµατική και τεχνική επάρκεια στους τοµείς:  
1. Ανασχεδιασµός επιχειρησιακών διαδικασιών και οργάνωσης σε ιδιωτικές 

επιχειρήσεις καλύπτεται από Συµβάσεις σε κάποιο από τα αντικείµενα: 
Μελέτες Αναδιοργάνωσης και ∆ιοίκησης Τµήµατος Πωλήσεων 
Επιχειρησιακά σχέδια ανάπτυξης δικτύου επιχειρήσεων-καταστηµάτων 
Μελέτες Marketing Plan 
Ανάπτυξη και διαχείριση συστηµάτων ποιότητας (ISO, HACCP, EMAS 
κλπ) 

 
2. Ανάπτυξη, οργάνωση και διοίκηση ανθρώπινου δυναµικού καλύπτεται από 

Συµβάσεις σε κάποιο από τα αντικείµενα: 
Προετοιµασία εκπαιδευτικού υλικού και παράδοση εκπαιδευτικών 
µαθηµάτων τοµέα Πωλήσεων και Ηγεσίας 

 
3. Μεταφορά τεχνογνωσιας καλύπτεται από Συµβάσεις σε κάποιο από τα 

αντικείµενα: 
Συµβουλευτικές Υπηρεσίες Ελέγχου και ∆ιοίκησης των 
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 
Συµβουλευτικές υπηρεσίες πώλησης προϊόντων σε χώρες του εξωτερικού 
Συµβουλευτικές Υπηρεσίες Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Εµπορικού 
Τµήµατος 
Υπηρεσίες Τεχνικού συµβούλου δηµόσιων φορέων 

 
και εάν οι συµβάσεις που θα τεκµηριώσουν την επάρκεια πρέπει να είναι ενός 
minimum χρηµατικού ύψους» 
 
∆ιευκρινιστική Απάντηση 8η : 

 
Σύµφωνα µε το άρθρο  5.4 της Προκήρυξης, οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να αποδείξουν 
την ύπαρξη τεχνικής ικανότητας: 
« 5.4 Επαγγελµατική επάρκεια και τεχνική ικανότητα κατά τα πέντε τελευταία έτη, στο 
αντικείµενο του υπό προκήρυξη έργου σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Άρθρο 14 
της παρούσας, που αποδεικνύεται: 
- από την ύπαρξη της κατάλληλης δοµής και οργάνωσης προκειµένου να 

αποδειχθεί ότι είναι σε θέση να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του έργου, 
- από την ύπαρξη της ειδικής τεχνογνωσίας και επάρκειας στο αντικείµενο 

του έργου και την προηγούµενη επιτυχή εκτέλεση πέντε (5) τουλάχιστον 
έργων,  που να καλύπτουν συνολικά, τους  παρακάτω τοµείς: 

• Ανασχεδιασµός επιχειρησιακών διαδικασιών και οργάνωσης σε 
ιδιωτικές επιχειρήσεις 

• Ανάπτυξη, οργάνωση και διοίκηση ανθρώπινου δυναµικού 
• Μεταφορά τεχνογνωσίας, συµβουλευτική υποστήριξη (coaching), 

δράσεις δικτύωσης  
-      από το στελεχιακό δυναµικό που θα διαθέσει ο διαγωνιζόµενος για την 

εκτέλεση του έργου (οµάδα έργου).» 
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Για την  απόδειξη της ειδικής τεχνογνωσίας, τα στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν 
αναφέρονται στα άρθρα 14.3 -14.3.4. Σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Άρθρου 14, 
προκειµένου να ληφθεί υπόψη, κάθε ένα από έργα που επικαλείται ο διαγωνιζόµενος 
θα πρέπει να έχει συµβατικό αντικείµενο συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ από 
σαράντα πέντε χιλιάδες Ευρώ (€ 45.000,00) και άνω. 

 
Η κρίση περί του αν µία σύµβαση καλύπτει τις απαιτήσεις της Προκήρυξης, είναι 
ζήτηµα που κρίνεται in concreto και θα διερευνηθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης 
του διαγωνισµού που θα προτείνει σχετικά στον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο περί της 
διαπίστωσης της ύπαρξης  ή µη τεχνικής ικανότητας διαγωνιζοµένου µε το Πρακτικό 
Αξιολόγησης, σύµφωνα µε το άρθρο 19 της Προκήρυξης. 
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Ιωάννης Κυριακού 

∆ιευθύνων Σύµβουλος 

 


