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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  Α.Ε. 

Έδρα Εταιρείας: Πύργος Αθηνών, Μεσογείων 2-4, 115 27 Αθήνα 
Τηλ.: 210.77.99.622, Φαξ: 210.77.97.670 

Εργοστάσιο: Σχηματάρι Βιοιωτίας, Ταχ. Θυρίδα 23, 320 09 Σχηματάρι 
Τηλ.: 22620-52000, Φαξ: 210-88.38.714, 22620-52170 

www.haicorp.com – Αρ. ΓΕΜΗ 000297501000 
 
 

Αριθ. πρωτ.: 0113-2023-03-32 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡ. 935/2023 

 

ΕΙΔΟΣ:   ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Ένταξη των αδειών χρήσης του συστήματος ΟΠΣ (SAP) σε καθεστώς 

συντήρησης από τον κατασκευαστή SAP, συνολικού προϋπολογισμού 470.000,00 

€, πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α 

C.P.V.: 30211200-3 

 

2η ΣΕΙΡΑ EΡΩΤΗΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ – 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 1ο  

 

 Στο κεφάλαιο 2.2.5 της διακήρυξης με τίτλο «Οικονομική και χρηματοοικονομική 

επάρκεια» αναφέρεται: «Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική 

επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς να 

διαθέτουν μέσο όρο του γενικού κύκλου εργασιών και για τα τρία (3) έτη (2019, 2020 

και 2021), ή για όσο διάστημα ασκούν την επαγγελματική τους δραστηριότητα, 

τουλάχιστον ίσο με το ½ του προϋπολογισμού της παρούσας Διακήρυξης, χωρίς ΦΠΑ»  

Στο κεφάλαιο 2.2.9.2 με τίτλο «Αποδεικτικά μέσα», παράγραφος Β.3 της διακήρυξης 

αναφέρεται: «Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας 

της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν δημοσιευμένους 

ισολογισμούς των οικονομικών χρήσεων 2019, 2020 και 2021 και σε περίπτωση μη 

υποχρέωσης δημοσίευσης ισολογισμών, αντίγραφα των αντίστοιχων Φορολογικών 

Εντύπων Ε3, από τα οποία θα προκύπτει ότι διαθέτουν μέσο όρο του γενικού κύκλου 

εργασιών και για τα τρία (3) έτη (2018, 2019 και 2020), ή για όσο διάστημα ασκούν 

την επαγγελματική τους δραστηριότητα, τουλάχιστον ίσο με το ½ του 

προϋπολογισμού της παρούσας Διακήρυξης, χωρίς ΦΠΑ…».  

http://www.haicorp.com/


 
 

Σελ. 2 από  3 
 

Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι το έτος 2018 αναφέρθηκε εκ παραδρομής και 

επομένως για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της 

παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν δημοσιευμένους 

ισολογισμούς των οικονομικών χρήσεων 2019, 2020 και 2021 και σε περίπτωση μη 

υποχρέωσης δημοσίευσης ισολογισμών, αντίγραφα των αντίστοιχων Φορολογικών 

Εντύπων Ε3, από τα οποία θα προκύπτει ότι διαθέτουν μέσο όρο του γενικού κύκλου 

εργασιών και για τα τρία (3) έτη (2019, 2020 και 2021), ή για όσο διάστημα ασκούν 

την επαγγελματική τους δραστηριότητα, τουλάχιστον ίσο με το ½ του 

προϋπολογισμού της σχετικής Διακήρυξης, χωρίς ΦΠΑ. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ   

Επιβεβαιώνεται ότι το έτος 2018 αναφέρθηκε εκ παραδρομής και επομένως για την 

απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 

οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν δημοσιευμένους ισολογισμούς των 

οικονομικών χρήσεων 2019, 2020 και 2021 και σε περίπτωση μη υποχρέωσης 

δημοσίευσης ισολογισμών, αντίγραφα των αντίστοιχων Φορολογικών Εντύπων Ε3, 

από τα οποία θα προκύπτει ότι διαθέτουν μέσο όρο του γενικού κύκλου εργασιών 

και για τα τρία (3) έτη (2019, 2020 και 2021), ή για όσο διάστημα ασκούν την 

επαγγελματική τους δραστηριότητα, τουλάχιστον ίσο με το ½ του προϋπολογισμού 

της σχετικής Διακήρυξης, χωρίς ΦΠΑ. 

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 2o  

 Στο κεφάλαιο 2.2.4 με τίτλο «Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής 

δραστηριότητας» της διακήρυξης αναφέρεται: «…Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, 

οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό 

μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό 

ανάθεση υπηρεσία». 

Στο κεφάλαιο 2.2.9.2 με τίτλο «Αποδεικτικά μέσα», παράγραφος Β.2 της διακήρυξης 

αναφέρεται: «Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη 

καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν 

πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού (ή εμπορικού) μητρώου του 

κράτους εγκατάστασης …Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς 

προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό μητρώο ή 

πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ…»  

Λαμβάνοντας υπόψη ότι στο ΕΕΕΣ υπάρχει ερώτηση για το αν ο οικονομικός φορέας 

είναι εγγεγραμμένος σε επαγγελματικό ή/και σε εμπορικό μητρώο, παρακαλούμε 

όπως επιβεβαιώσετε ότι για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. 

(απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας), οι 
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εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς αρκεί να προσκομίσουν 

πιστοποιητικό ΕΒΕΑ ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του 

Γ.Ε.ΜΗ. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ   

Η παράγραφος Β.2 του άρθρου 2.2.9.2 της Διακήρυξης 935/2023 ορίζει σαφώς τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απόδειξης της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. 

(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας). 

 

 

Τανάγρα, 2-3-2023                                                

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΑΒ Α.Ε.   
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