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Θέµα: « Παροχή διευκρινίσεων σχετικά µε το από 12/06/2020 ερώτημά σας»
 

      Στις 12-06-2020 υπεβλήθησαν από την εταιρία σας στον ηλεκτρονικό τόπο του με 92841 
Διαγωνισμού για την υπηρεσία προγράμματα κατάρτισης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων 
(συμπεριλαμβανομένων των Αμέα) σε ειδικότητες του τομέα τουρισμού-πολιτισμού (ΟΠΣ 5031235) 
το ακόλουθο ερώτημα προς παροχή διευκρινίσεων:

Στην ενότητα 2.2.5 «Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια» διακήρυξης του διαγωνισμού 
αναφέρονται τα εξής: «…Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την 
παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο ετήσιο 
γενικό κύκλο εργασιών τουλάχιστον ίσο με το 30% του προϋπολογισμού του έργου για τις πέντε (5) 
τελευταίες οικονομικές χρήσεις πριν το έτος διενέργειας του διαγωνισμού. …..». Ως αποδεικτικό μέσο 
της ανωτέρω προϋπόθεσης συμμετοχής  στο Διαγωνισμό (οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας), στην υποενότητα 2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα, παράγραφο Β.3. ορίζεται ότι «…οι οικονομικοί 
φορείς προσκομίζουν Ισολογισμούς των πέντε (5) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων πριν το έτος 
διενέργειας του διαγωνισμού, σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο διαγωνιζόμενος, σε περίπτωση που υποχρεούται στην κατάρτιση Ισολογισμών, ή σε 
περίπτωση που δεν υποχρεούται στην κατάρτιση ισολογισμών το έντυπο Ε3 των τελευταίων τεσσάρων 
(4) διαχειριστικών χρήσεων πριν το έτος διενέργειας του διαγωνισμού για το συνολικό ύψος του ετήσιου 
κύκλου εργασιών…» 
 
Παρακαλούμε για την επιβεβαίωση της κάλυψης του κριτηρίου οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας - για τις εταιρείες που δεν έχουν υποχρέωση κατάρτισης ισολογισμών- με την  προσκόμιση 
Ε3 των τεσσάρων (4) τελευταίων ετών, σε αντίθεση με την κάλυψη του ίδιου κριτηρίου - για τις εταιρείες 
που έχουν υποχρέωση κατάρτισης ισολογισμού - με ισολογισμούς των πέντε (5) τελευταίων ετών.  

Σε απάντηση του ακόλουθου ερωτήματος διευκρινίζουμε ότι:

Επιβεβαιώνουμε την ισχύ της παραγράφου Β.3 του άρθρου 2.2.9.2 «Αποδεικτικά μέσα» της με αρ. 
Πρωτ.: 13550/09-06-2020 διακήρυξης για το Υποέργο : «Προγράμματα κατάρτισης ευάλωτων 
κοινωνικά ομάδων (συμπεριλαμβανομένων των ΑμεΑ) σε ειδικότητες του τομέα τουρισμού – 
πολιτισμού» Α/Α 1 της Πράξης 5031235 έτσι όπως εγκρίθηκε με το αρ. πρωτ.: 854/18-02-2020 
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έγγραφο της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. της  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ. 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

  
                                                          
                                                                 ΑΚΡΙΒΕΣ   ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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