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Διευκρινίσεις / Clarifications 

 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του 

αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.  

Δια της παρούσης παρατίθενται οι απαντήσεις και στην αγγλική γλώσσα χάριν 

διασφάλισης του μεγαλύτερου αριθμού συμμετεχόντων. Σε περίπτωση απόκλισης 

μεταξύ του ελληνικού και του αγγλικού κειμένου υπερισχύει το ελληνικό κείμενο. 

 

Any form of communication with the contracting authority, as well as between it and 

the contractor, will be mandatory in the Greek language. 

The answers are also provided in English in order to achieve the largest number of 

participants. In case of divergence between the Greek and English texts, the Greek 

text shall prevail.  

 

1. Προηγμένη Ψηφιακή Υπογραφή -  Advanced 

Digital  Signature 
 

Σύμφωνα με τον όρο 2.4.2.1 της διακήρυξης, «οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν 

έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την 

προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα 

αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα 

προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής 

σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση 

συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα 

προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην 

χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής 

για την συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη 

δήλωση του προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.» 

 

Pursuant to the condition 2.4.2.1 of the tender call,  foreign economic operators are 

not obliged to sign the supporting documents they submit with their offer, using an 

advanced digital signature, but they can authenticate them in any other convenient 



way, provided that in their country of origin the use of an advanced digital signature 

is not mandatory for public procurement procedures. In such cases, the application 

form shall be accompanied by a solemn declaration stating that the country of origin 

does not require the use of an advanced digital signature or that the country of origin 

does not require the use of an advanced digital signature to participate in public 

procurement procedures. The  above mentioned solemn declaration of the previous 

paragraph is signed up to ten (10) days before the deadline for submission of tenders. 

". 

 

ΙΙ. Προαποδεικτική Δύναμη ΕΕΕΣ -  Preliminary proof of 

ESPD 
 

Σύμφωνα με τον όρο 2.2.9.2 της διακήρυξης, προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι 

προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της 

παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 

2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της 

προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 

παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα 

με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα VII, το οποίο αποτελεί 

ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ 

καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του 

Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς 

φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος VII. Κατά συνέπεια, οι 

αναθέτουσες αρχές δεν απαιτούν κατ’ αρχήν , κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, και την 

παράλληλη υποβολή των σχετικών πιστοποιητικών/δικαιολογητικών (Βλ. οδηγία 

23/2018 της ΕΑΑΔΗΣΥ). 

 

It is noted that according to the provision no. 2.2.9.2 of the tender call,  for preliminary 

proof that the participant economic operators: a) are not in one of the statements of 

paragraph 2.2.3 and b) meet the relevant selection criteria of paragraphs 2.2.4, 2.2.5 

, 2.2.6 and 2.2.7 of the tender call, present when submitting their offer, as a 

justification for participation, the provided by article 79 par. 1 and 3 of Law 4412/2016 

European Procurement Document (ESPD), according to the attached to this Annex VII, 

which is an updated responsible statement, with the consequences of Law 1599/1986. 

The ESPD shall be drawn up on the basis of the standard form in Annex 2 to Regulation 

(EU) 2016/7 and shall be completed by the tenders in accordance with the Annex VII. 

Consequently, contracting authorities do not require in principle, when submitting the 



ESPD, the parallel Submission of relevant certificates / supporting documents (See 

Directive 23/2018 of Hellenic Single Public Procurement Authority).  

 

 


