
 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ: 

Α1) Στη σελίδα 10 άρθρο 6 παρ. "Οικονομική Επάρκεια του Υποψηφίου" αναφέρεται : 

Το εν λόγω στοιχείο το δηλώνει στο ΤΕΥΔ (βλ. Παράρτημα ΙΙ της παρούσας) τα στοιχεία 

τεκμηρίωσης του στο φάκελο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σύμφωνα με το άρ.7 της 

παρούσας, εφόσον αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος. 

 

Στη σελίδα 18 αναφέρεται:  

Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

Ο φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» που θα υποβάλει κάθε υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει 

να περιέχει τα έγγραφα του άρ. 6 της παρούσας προκήρυξης. 

 

και στη σελίδα 51 διαγραμμένο το εξής : 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του οικονομικού 

φορέα είναι το εξής: 

 

Στο πρώτο σημείο ζητάτε από τους συμμετέχοντες να δηλώσουν την ασφαλιστική κάλυψη στην 

ΤΕΥΔ, σημείο που στο ΤΕΥΔ έχετε διαγράψει άρα δεν μπορούμε να το δηλώσουμε και εν συνεχεία 

μας αναφέρετε ότι θα το καταθέσει ο προσωρινός ανάδοχος στα δικαιολογητικά κατακύρωσης  και 

μετά μας ζητάτε να καταθέσουμε όλα τα έγγραφα του άρθρου 6 στο οποίο συμπεριλαμβάνετε και η 

συγκεκριμένη βεβαίωση.  

 

A2) Για την κάλυψη της οικονομικής επάρκειας του υποψηφίου και της απαίτησης ασφαλιστικής 

κάλυψης αστικής ευθύνης και κάλυψης του κινδύνου της μεταφοράς για την ενδεικτική αξία των 

10.000 € των μεταφερομένων εκθεμάτων για την έκθεση BIG 5 CONSTRUCT 2019, απαιτείται η 

προκαταρκτική δήλωση του εν λόγω στοιχείου στο ΤΕΥΔ (ως προκαταρκτική απόδειξη εκπλήρωσης 

του όρου) ενώ το σχετικό πεδίο στο  έντυπο ΤΕΥΔ που έχει προσαρμόσει η Αναθέτουσα Αρχή είναι 

σβησμένο (σελ 51, 5) . 

 

Β) Στη σελίδα 18 αναφέρεται : 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 

ηλεκτρονικά1 είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από 

εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την 

υποχρέωση να υπογράφουν τα δικαιολογητικά του παρόντος με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής 

υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον 

στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε 

διαδικασίες σύναψης δημοσίων συβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η προσφορά συνοδεύεται με 

υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι, στη χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση 

προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι, στη χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση 

προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για τη συμμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων 

συβάσεων. 

 

και παραπομπή 1 



 

 

 

Όπου ηλεκτρονική υπογραφή, εννοείται εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο 

χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται 

στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)». 

 

Γίνεται αναφορά σε ψηφιακή -  ηλεκτρονική υπογραφή ενώ ο διαγωνισμός κατατίθεται χειρόγραφα 

και όχι ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. 

 

 

Γ) Στη σελίδα 10 άρθρο 10 αναφέρεται : 

Οι μετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους, ότι έλαβαν γνώση όλων 

των όρων της προκήρυξης. Πάντως η γνώση τους αυτή θεωρείται ότι υπάρχει με την υποβολή της 

προσφοράς και χωρίς την αναφορά της σ' αυτή. 

 

Επίσης οι παραπάνω δύο φράσεις η μία αναιρεί την άλλη, στη μία πρόταση πρέπει να αναφέρουμε 

και στη δεύτερη πρόταση δεν χρειάζεται. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

Α1 & Α2) Όπως ρητά αναφέρεται στην 23η κατευθυντήρια της ΕΑΔΗΣΥ «Τo ΤΕΥΔ συνιστά 

προκαταρκτική απόδειξη ως προς τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού και την πλήρωση των 

κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, ανάλογα με το αντικείμενο της υπό ανάθεσης σύμβασης, 

αντικαθιστώντας την υποχρέωση υποβολής των αντίστοιχων πιστοποιητικών». Κατά συνέπεια, οι 

αναθέτουσες αρχές δεν απαιτούν σε κάθε περίπτωση, κατά την υποβολή του TΕΥΔ, και την 

παράλληλη υποβολή των σχετικών πιστοποιητικών/δικαιολογητικών. 

 

Εν προκειμένω, τα απαιτούμενα πιστοποιητικά/δικαιολογητικά για την οικονομική επάρκεια και την 

επαγγελματική ικανότητα πρέπει να υποβληθούν στο φάκελο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, 

σύμφωνα με το άρθρο 103 του ν. 4412/2016. Υπενθυμίζεται ότι η συμπλήρωση του σχετικού 

πεδίου στο ΤΕΥΔ περί πλήρωσης των κριτήριών επιλογής (Μέρος IV, Γενική ένδειξη) σημαίνει ότι ο 

οικονομικός φορέας θα πρέπει να είναι σε θέση να προσκομίσει τα απαιτούμενα 

πιστοποιητικά/δικαιολογητικά στο στάδιο πριν την κατακύρωση. 
 

Β) Από τη στιγμή που οι προσφορές υποβάλλονται χειρόγραφα, δεν απαιτείται ψηφιακή υπογραφή 

και το συγκεκριμένο εδάφιο δε θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την υποβολή των προσφορών 

  



 

 

Γ) Η διατύπωση έχει συνταχθεί με τέτοιο τρόπο ώστε στην περίπτωση που δεν αναφερθεί από τους 

μετέχοντες στο διαγωνισμό ότι έλαβαν γνώση όλων των όρων της προκήρυξης ρητώς, να 

καλύπτονται ως προς τη γνώση τους, εφόσον έχουν υποβάλει προσφορά 


