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ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 

 
1 Αίτημα διευκρινίσεων πρώτο  
Στο άρθρο 2 παρ. 2.4.3 της Διακήρυξης ορίζεται ότι οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό 

πρότυπο ΕΕΕΣ, παρακαλούμε διευκρινίστε αν το χορηγούμενο με τα τεύχη δημοπράτησης Ε.Ε.Ε.Π. 

συμπληρώνεται, υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται μόνον από τον εκπρόσωπο του Οικονομικού 

Φορέα ο οποίος έχει οριστεί να εκπροσωπήσει την εταιρεία στον Διαγωνισμό και μπορεί - προκειμένου 

περί α.ε. - να βεβαιώσει για τη μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού τόσο του ιδίου, όσο και των μελών 

του διοικητικού συμβουλίου ή αν αντιθέτως πρέπει το ΕΕΕΠ να υπογραφεί ψηφιακά από όλα τα Μέλη 

του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας. Στην τελευταία αυτή περίπτωση να διευκρινιστεί αν πρέπει να 

υποβληθεί ένα ΕΕΕΠ από τον Οικονομικό Φορέα ή αν αντιθέτως πρέπει να υποβληθούν περισσότερα 

ΕΕΕΠ ανά μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

Απάντηση: Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)/ Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 

Σύμβασης (ΕΕΕΣ) υπογράφεται από το φυσικό/- ά πρόσωπο/ α, τα οποία είναι μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον 

οικονομικό φορέα, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων περί προστασίας δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα. (Πρβλ. Κανονισμό (ΕΕ) 2017/6 & Κατευθυντήρια Οδηγία 15 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) Σε περίπτωση που 

περισσότερα πρόσωπα, σύμφωνα με τα παραπάνω έχουν υποχρέωση υπογραφής του ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ, 

υπογράφουν στο Μέρος VI Τελικές δηλώσεις του ίδιου (και όχι διαφορετικού για κάθε υπογράφοντα) 

ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ. 

 

 

 

 



 

2 Αίτημα διευκρινίσεων δεύτερο  
Στην παρ. Β1 του άρθρου 2.2.9.2 της διακήρυξης αναφέρεται «...ότι για την απόδειξη της μη συνδρομής 
των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.16 οι προσφέροντες οικ. φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα 
παρακάτω δικαιολογητικά...» παρακαλούμε διευκρινίστε ότι: ο φάκελος «Δικαιολογητικά συμμετοχής – 
Τεχνική Προσφορά» των προσφερόντων στην διαγωνιστική διαδικασία θα περιλαμβάνει μόνο τα 
στοιχεία και δικαιολογητικά που αναφέρονται στα άρθρα 2.4.3.1 & 2.4.3.2 της διακήρυξης.  
 
 
Απάντηση: Οτι αναφέρονται στα άρθρα 2.4.3.1 & 2.4.3.2 της διακήρυξης. 
 
 
3 Αίτημα διευκρινίσεων τρίτο 
 
Στην παρ. 3.2 του άρθρου 3 της διακήρυξης αναφέρεται ότι : «... Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, 
η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση μέσω του συστήματος στον 
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινόανάδοχο»), και τον καλεί να 
υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών 108 από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε 
αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 
4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της 
παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της 
παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των 
παραγράφων 2.2.4 -2.2.8 αυτής», παρακαλούμε διευκρινίστε ότι:  
από τον προσωρινό ανάδοχο θα υποβληθούν όσα από τα στοιχεία και δικαιολογητικά του άρθρου 
2.2.9.2 δεν έχουν ήδη υποβληθεί κατά την διαδικασία του διαγωνισμού με την υποβολή της 
προσφοράς του. 
 

Απάντηση: Θα υποβληθούν όσα από τα στοιχεία και δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.9.2 δεν έχουν ήδη 
υποβληθεί κατά την διαδικασία του διαγωνισμού με την υποβολή της προσφοράς του. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


