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ΘΕΜΑ: «ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2/2019 ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΗΔΗΣ: 
69774» 

 

 

Κατόπιν υποβληθέντων ερωτημάτων σχετικά με τη διακήρυξη αρ. 2/2018 με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ: 69774, 
διευκρινίζουμε τα ακόλουθα: 

 

Διευκρίνιση 1η : 

Σχετικά με την παράγραφο 2.2.8.2 σημείο Β.3 και την παράγραφο 2.4.2.5 : 

 Όπου απαιτείται από τη διακήρυξη, κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης του νομίμου εκπροσώπου του οικονομικού 
φορέα, αυτή εφόσον υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων pdf και εφόσον 
έχει συνταχθεί από τον ίδιο, θα πρέπει να φέρει εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται σε αυτή την περίπτωση θεώρηση 
γνησίου υπογραφής. 

 
Διευκρίνιση 2η : 
Σχετικά με την παράγραφο 2.1.4: 
Η γλώσσα των εγγράφων της σύμβασης, των προσφορών και των περιλαμβανόμενων σε αυτές στοιχείων 
καθώς και των αποδεικτικών εγγράφων, είναι η ελληνική. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -
εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα χωρίς να 
συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. Κατά τα λοιπά ισχύει ό,τι αναγράφεται στην παράγραφο 2.1.4 
της διακήρυξης. 
  
 
 



 

 
 
 Διευκρίνιση 3η : 
Σχετικά με τα ζητήματα που άπτονται του χρόνου έκδοσης και ισχύος των δικαιολογητικών που προσκομίζονται 
από τον προσωρινό ανάδοχο (δικαιολογητικών κατακύρωσης) για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων 
αποκλεισμού: Γνωστοποιούμε την ύπαρξη του με αριθμ. ΑΔΑ: 6ΔΛΚΟΞΤΒ-ΟΥΨ εγγράφου (αρ. πρωτ. 5035/28-
09-2018) της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ, στο οποίο παρέχονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τον χρόνο έκδοσης και 
ισχύος των δικαιολογητικών κατακύρωσης για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού.  

 

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ  
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