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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

             

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 
Ιερά Οδός 75, 118 55 Αθήνα 
Τηλέφωνα: 210 529 4926 
E-mail: olga.defingou@aua.gr   

Αθήνα, 21/04/2021 
           Αρ. πρωτ.: 14338 

 

Προς: Συμμετέχοντες της  

υπ’ αριθμ. πρωτ. 13629/15-04-2021     

Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού  

 
Θέμα:  Διευκρινίσεις επί της με αρ. πρωτ. 13629/15-04-2021 Διακήρυξης Συνοπτικού 

Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής για την επιλογή αναδόχου για την 

«Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών α)οργάνωσης συναντήσεων και άλλων δράσεων 

επικοινωνίας, β) ταξιδιωτικού πρακτορείου, γ)περιβαλλοντικών μελετών και 

δ)διαχείρισης έργων», στο πλαίσιο του προγράμματος «Transboundary ecological 

connectivity of Alps and Dinaric Mountains / Διασυνοριακή οικολογική συνδεσιμότητα των 

Άλπεων και των βουνών Dinaric - DINALPCONNECT» με κωδικό έργου 370.0001 και 

επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Ηλία Τραυλό, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης 

Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το  οποίο υλοποιείται στο 

πλαίσιο των Προγραμμάτων «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» INTERREG Πρόγραμμα 

Συνεργασίας: Interreg V-B Αδριατική-Ιόνιο 2014-2020  και συγχρηματοδοτείται από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους των κρατών που συμμετέχουν σε αυτά. 

Ερωτήματα: 

1. Στο Άρθρο 10, Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, σημείο Ζ αναφέρει: «Υπεύθυνη Δήλωση 

με τον ελάχιστο ετήσιο κύκλο εργασιών που αντιστοιχεί στο 100% του προϋπολογισμού για 

κάθε τμήμα της παρούσας διακήρυξης και αφορά τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις 

από την δημοσίευση της παρούσας.». Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί για την εταιρεία ο 

ισολογισμός για το 2020, υπάρχει κάποιο πρόβλημα να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση με τον 

ελάχιστο ετήσιο κύκλο εργασιών για τα έτη 2017 – 2018 – 2019; 

2. Στο Άρθρο 1 αναφέρεται το εξής: 

«Κάθε επιμέρους τμήμα της προσφοράς πρέπει να περιέχεται σε ξεχωριστό φάκελο ο οποίος 

πρέπει να περιλαμβάνει τους αντίστοιχους υποφακέλους δικαιολογητικών, τεχνικής και 

οικονομικής προσφοράς. Σε κάθε περίπτωση στο εξωτερικό του φακέλου θα πρέπει να 

γίνεται αναφορά μόνο στο τμήμα ή τμήματα για τα οποία γίνεται προσφορά» 
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Σε αντίθεση, στο άρθρο 9 αναφέρεται: 

ΦΑΚΕΛΟΣ Β με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

Περιλαμβάνει τεχνικά στοιχεία προσφοράς. Ανάλογα με τον αριθμό των τμημάτων για τα 

οποία υποβάλλει προσφορά υπάρχουν και οι αντίστοιχοι σφραγισμένοι υποφάκελοι τεχνικής 

προσφοράς για κάθε τμήμα.  

ΦΑΚΕΛΟΣ Γ με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

Περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία προσφοράς. Ανάλογα με τον αριθμό των  τμημάτων 

για τα οποία υποβάλλει προσφορά υπάρχουν και οι αντίστοιχοι σφραγισμένοι  υποφάκελλοι 

οικονομικής προσφοράς για κάθε τμήμα 

Τι προτείνετε; Να υποβάλουμε 1 φάκελο ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ με μέσα 7 υποφακέλους 

δικαιολογητικών (εάν κατεβάσουμε προσφορά για π.χ και για τα 7 τμήματα) ή ένα Φάκελο 

π.χ. Τμήμα 1 που μέσα να εμπεριέχει 3 υποφακέλους (δικαιολογητικά – τεχνική – οικονομική) 

για το κάθε τμήμα; 

Απαντήσεις: 

1. Σε περίπτωση που ο ισολογισμός του 2020 για μια εταιρεία δεν έχει δημοσιευτεί, μπορεί 

να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση με τον ελάχιστο ετήσιο κύκλο εργασιών για τα έτη 2017 – 

2018 – 2019 

2. Σύμφωνα με το ΑΡΘΡΟ 1 της εν λόγω διακήρυξης Κάθε επιμέρους τμήμα της προσφοράς 

πρέπει να περιέχεται σε ξεχωριστό φάκελο ο οποίος πρέπει να περιλαμβάνει τους 

αντίστοιχους υποφακέλους δικαιολογητικών, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς. 

 

 
 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΚΕ ΓΠΑ 

 

 

ΣΤ. ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΠΑ 
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