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O ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 

ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 
 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

• του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», ιδίως δε τα άρθρα 75 και 

61 παρ. 1. 

• του ν. 3463/2006 (Α΄ 114) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 

• του ν. 3852/2010 (Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτη» 

• του ν. 4071/2012 (Α' 85) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και 

την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» 

• του ν. 4555/2018 (Α΄ 133) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – 

Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα 

«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και 

λειτουργίας των ΦΟ.ΔΣ.Α – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και 

ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την 

πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ», 

καθώς και: 

• την υπ’ αριθ. 311/2022 ΑΕΕ (ΑΔΑ: ΨΜΠΑΟΡ05-ΗΟ1) δυνάμει της οποίας εγκρίθηκε η 

31/2022 μελέτη και καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης, 

• την υπ’ αριθ. 13345/19-10-2022 Διακήρυξη (22PROC01151326 2022-10-19) με τα 

συνοδά τεύχη, 
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• τις υπ’ αριθ. 353/2022 (ΑΔΑ: ΩΝΒ5ΟΡ05-ΑΜΛ) και 379/2022 (ΑΔΑ: 6ΤΕΚΟΡ05-ΣΨΑ) 

αποφάσεις της Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ, με τις οποίες χορηγήθηκαν διευκρινίσεις και 

παρατάθηκε η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, 

• τις υπ’ αριθ. 16262/13.12.2022 (ΑΔΑ: Ψ3Λ8ΟΡ05-2ΧΡ) και 16915/21.12.22 (ΑΔΑ: 

62ΤΡΟΡ05-8Ω5) αποφάσεις του Προέδρου του ΕΔΣΝΑ με τις οποίες παρατάθηκε η 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

• το από 22.12.2022 διευκρινιστικό ερώτημα που υποβλήθηκε από ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα. 

• τις υπ’ αριθ. 1716/2022 και 180/2022 αποφάσεις της Ολομέλειας του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου. 

• το γεγονός ότι συντρέχουν κατεπείγοντες λόγοι για την λήψη της παρούσας 

απόφασης, λόγω του εν γένει επείγοντος της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

 

Παρέχει τις κάτωθι διευκρινίσεις: 

 

Ερώτηση: 

Σύμφωνα με το άρθρο 2.2.5 «Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια» της 

διακήρυξης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν και να δηλώσουν, μεταξύ άλλων, 

στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), τα οικονομικά στοιχεία (μέσο γενικό & 

μέσο ειδικό κύκλο εργασιών), που αφορούν στα τελευταία τρία έτη (2019-2021) και τους 

οικονομικούς δείκτες όπως προκύπτουν από την τελευταία δημοσιευμένη οικονομική 

κατάσταση (2021).  

Σύμφωνα με το άρθρο 2.2.9.2 Β3 της διακήρυξης, για την απόδειξη της Οικονομικής και 

χρηματοοικονομικής επάρκειας, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν δικαιολογητικά που 

αφορούν στις οικονομικές καταστάσεις των τριών (3) τελευταίων χρήσεων, χωρίς ωστόσο 

στο εν λόγω άρθρο να προσδιορίζεται η τριετία. 

Δεδομένου ότι με την υπ’αριθμ.406/2022 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ 

εγκρίθηκε ως νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς η 03η/01/2023, 

παρακαλούμε όπως επιβεβαιωθεί ότι τα οικονομικά στοιχεία που απαιτείται να διαθέτουν 

και να δηλώσουν, μεταξύ άλλων, στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), οι 

οικονομικοί φορείς είναι σύμφωνα με το άρθρο 2.2.5 της διακήρυξης και αφορούν, για τις 

απαιτήσεις (α) και (β), στα τελευταία τρία έτη (2019-2021) και για την απαίτηση (δ) στο έτος 

2021. 
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Απάντηση: Επιβεβαιώνεται.  

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί άμεσα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ και 

στην ιστοσελίδα του ΕΔΣΝΑ, προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι. 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΔΣΝΑ 
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