
 

 

 

Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2022 

Διευκρινίσεις επί της Α’ Φάσης (Προεπιλογή-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος) του 

από 27.07.2022 Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού με κλειστή διαδικασία για την 

επιλογή αναδόχου για την σύναψη σύμβασης με αντικείμενο «Παροχή υπηρεσιών 

διαχείρισης και λειτουργίας του χώρου στάθμευσης οχημάτων της «Κέντρο Πολιτισμού 

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ΜΑΕ» 

*** 

Σε συνέχεια των από 02.09.2022 διευκρινιστικών απαντήσεων της ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ, η 

ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ διευκρινίζει τα κάτωθι:   

1. Σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 της Διακήρυξης («Στήριξη στην ικανότητα 

τρίτων – Υπεργολαβία»), ορίζεται σαφώς ότι «Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον 

αφορά στα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας (της 

παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 

παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της 

νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι 

θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής 

δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά 

στα κριτήρια που σχετίζονται με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα της 

παραγράφου 2.2.6 ή/και με την απαιτούμενη με την Διακήρυξη οικονομική και 

χρηματοοικονομική επάρκεια της παραγράφου 2.2.5, οι εν λόγω οικονομικοί φορείς 

και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνοι 

για την εκτέλεση της Σύμβασης».  

2. Συναφώς, σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.2 της Διακήρυξης («Περιεχόμενα 

Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος»), είναι πρόδηλο ότι οι οικονομικοί φορείς 

προσκομίζουν, μεταξύ άλλων, στον Υποφάκελο Β΄ τα κάτωθι:  



 

«i) Τα αποδεικτικά μέσα για την τεκμηρίωση της τεχνικής και επαγγελματικής 

ικανότητας της παραγράφου 2.2.6, όπως αναφέρονται στην υποπαράγραφο 4 της 

υποενότητας Β. της παραγράφου 2.2.9.1 της παρούσας και 

 ii) Τα αποδεικτικά μέσα για την τεκμηρίωση της οικονομικής επάρκειας της 

παραγράφου 2.2.5, όπως αναφέρονται στην υποπαράγραφο 3 της υποενότητας Β της 

παραγράφου 2.2.9.1 της παρούσας, καθώς και τα αντίστοιχα αποδεικτικά μέσα σε 

περίπτωση στήριξης στις ικανότητες τρίτων φορέων και υπεργολάβων».  

3. Ως εκ τούτου, διευκρινίζεται ότι: 

Α. Ως προς την παράγραφο 2.2.9 παρ. Β.8 (σελ. 29 του κειμένου της Διακήρυξης, 

«Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής») έχει τεθεί εκ παραδρομής η παραπομπή 

στα δικαιολογητικά έγγραφα των παραγράφων 2.2.6 ή/και 2.2.7 κατά περίπτωση, 

αντί των ορθών παραγράφων της Διακήρυξης 2.2.5 ή/και 2.2.6 κατά περίπτωση.  

Β. Αντιστοίχως, ως προς το Παράρτημα Ζ (σελ. 61 του κειμένου της Διακήρυξης, 

«Πίνακας Προσκομιζόμενων Δικαιολογητικών Συμμετοχής κατά την Α’ Φάση του 

Διαγωνισμού») και ειδικότερα ως προς την στήλη που φέρει τον τίτλο «ΤΡΙΤΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΣΤΗΡΙΞΗ» έχει τεθεί εκ παραδρομής η 

παραπομπή στα δικαιολογητικά έγγραφα των παραγράφων 2.2.6 ή/και 2.2.7 κατά 

περίπτωση, αντί των ορθών παραγράφων της Διακήρυξης 2.2.5 ή/και 2.2.6 κατά 

περίπτωση. 

 

Για την ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. 

 

--------------------------------------------ΤΕΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ---------------------------------------------- 


