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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

Θέμα: Διευκρίνιση επί της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, ως κριτήριο επιλογής στο 
πλαίσιο του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού Νο 3/2022, με α/α συστήματος 161741,2. 
 
Σας ενημερώνουμε ότι στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 32915/16-6-2022 διακήρυξη του ανοιχτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού Νο 3/2022, με α/α συστήματος 161741 (όπως τροποποιήθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ και έλαβε α/α 
συστήματος 161741,2), στο άρ. 2.2.9.2  (Αποδεικτικά μέσα), παράγραφος, Β.3, στο εδάφιο α) 
«…αντίστοιχους οικονομικούς ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών της ορισθείσας τριετίας (2018, 
2019, 2020)….» εκ παραδρομής αναφέρεται η τριετία 2018, 2019, 2020, καθώς στο άρ. 2.2.5, κριτήρια 
επιλογής, (Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια) αναφέρεται ότι: «α) Όσον αφορά την οικονομική 
και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς 
απαιτείται να διαθέτουν /παρέχουν ελάχιστο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών (αναφέρεται σε όλες τις 
δραστηριότητες του οικονομικού φορέα) που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 100% της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης για την οποία κατατίθεται προσφορά και αφορά τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις από 
την δημοσίευση της παρούσας (η απαίτηση για ελάχιστη οικονομική επάρκεια αφορά το κάθε οικονομικό 
έτος και όχι στο σύνολο των ετών)», ήτοι 2019, 2020, 2021, καθώς ο διαγωνισμός δημοσιεύθηκε στις 16-6-
2022. 
 

Ο διαγωνισμός έχει αντικείμενο την «Παροχή υπηρεσιών συλλογής, σήμανσης, μεταφοράς και τελικής 
διάθεσης επικίνδυνων εργαστηριακών αποβλήτων των Σχολών Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών 
Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΜΠ και απομάκρυνσης αερίων σε δοχεία πίεσης από την Σχολή Χημικών 
Μηχανικών ΕΜΠ» στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση μέτρων ασφάλειας και περιβαλλοντικής 
προστασίας Εργαστηρίων»  και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 65/2207, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αντιπρύτανη 
Οικονομικών Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Καθηγητή Ευάγγελο Ι. Σαπουντζάκη και συνολικό 
προϋπολογισμό 76.000,00 € πλέον Φ.Π.Α 24%, ύψους 18.240,00 €, ήτοι σύνολο 94.240,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ’ αριθμ. πρωτ. 32915/16-6-2022 διακήρυξης. 
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Ο Πρόεδρος  
της Επιτροπής Ερευνών 

και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. 

 

 

Καθ. Ιωάννης Κ. Χατζηγεωργίου 
Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια 

Βίου Εκπαίδευσης 
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