ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Ερωτήματα:
1. Στην προκήρυξη, στα Νομιμοποιητικά έγγραφα της περίπτωσης ΕΠΕ ζητείται
Πρόσφατο (τριών μηνών) πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου περί καταστατικών
τροποποιήσεων.
Α] Καθότι πλέον τα έγγραφα αυτά, για τις ΕΠΕ, εκδίδονται από το ΓΕΜΗ (όπως
ζητείται στην προκήρυξη στην περίπτωση της ΙΚΕ) μπορεί να προσκομιστεί το ΓΕΝΙΚΟ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ και το ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ από το ΓΕΜΗ, αντί του
Πρωτοδικείου;
Β] Καθότι ο χρόνος έκδοσης εγγράφων συνολικά από το Πρωτοδικείο είναι πλέον των
είκοσι ημερών μπορεί να προσκομιστεί η ΑΙΤΗΣΗ και το εν λόγω έγγραφο να δοθεί
στη συνέχεια;
2. Στην προκήρυξη, σελ. 9, ζητείται να διαθέτει ο υποψήφιος "ασφαλιστική κάλυψη"
και το εν λόγω στοιχείο να δηλωθεί στο ΤΕΥΔ. Ο υποψήφιος απαιτείται να διαθέτει
ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης έναντι παντός κινδύνου επί του συνόλου του
έργου μέχρι του ποσού τουλάχιστον του αντικειμένου του παρόντος διαγωνισμού
(Για σωματικές βλάβες προς τρίτους, συμπεριλαμβανομένης και της χρηματικής
ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης και ψυχικής οδύνης, υλικές ζημιές σε τρίτους, για
ομαδικά ατυχήματα). Το εν λόγω στοιχείο το δηλώνει στο ΤΕΥΔ (βλ. Παράρτημα ΙΙ της
παρούσας). Στο ΤΕΥΔ που έχει δοθεί ως πρότυπο δεν υπάρχει το σχετικό πεδίο που
υπάρχει στο γενικό πρότυπο ΤΕΥΔ της ΕΕΑΔΣY. Παρακαλούμε να διευκρινιστεί σε
ΠΟΙΟ ΣΗΜΕΙΟ στο ΤΕΥΔ που έχει δοθεί θα πρέπει να συμπληρωθεί το εν λόγω
στοιχείο; Μπορεί να δοθεί Υπεύθυνη Δήλωση;

Απαντήσεις:
1. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου,
εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (π.χ. γενικό
πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3)
μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση
νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά,
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του
οικονομικού φορέα), συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους καθώς και
αντίγραφο της σχετικής αίτησης προς την αρμόδια διοικητική αρχή (Πρωτοδικείο ή
ΓΕΜΗ) για την χορήγηση επικαιροποιημένου πιστοποιητικού μεταβολών.

2. Αρκεί η συμπλήρωση της Γενικής Ένδειξης για όλα τα κριτήρια, η οποία βρίσκεται στη
σελίδα 12 του Τ.Ε.Υ.Δ.. Σε κάθε περίπτωση, στα δικαιολογητικά κατακύρωσης, θα
πρέπει να προσκομισθούν τα οικεία αποδεικτικά έγγραφα για την ασφαλιστική
κάλυψη.

