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Θέμα: Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης με αρ.882/13.03.2017 

 

1. Σχετικά με την κατάθεση θεωρημένου προγράμματος εργασίας 

απασχολούμενων, όπως ζητείται στην περ.ii της υπεύθυνης δήλωση 2, παρ.9.2.2. 

του άρθρου 9 της διακήρυξης διευκρινίζεται ότι αρκεί η κατάθεση του ηλεκτρονικά 

υποβληθέντος εντύπου στο ΕΡΓΑΝΗ εφόσον φέρει τον αυτόματα αποδιδόμενο 

αριθμό πρωτοκόλλου. 

 

2. Τα δικαιολογητικά που καλείται να υποβάλλει ο προσωρινός ανάδοχος σύμφωνα 

με την παράγραφο 11.1. του άρθρου 11 της διακήρυξης και με τα οποία 

αποδεικνύονται όσα δηλώθηκαν στο ΤΕΥΔ θεωρούνται έγκυρα εφόσον εκδόθηκαν 

πριν την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, όπως ο χρόνος αυτής ορίζεται στο 

άρθρο 8 της διακήρυξης. Σχετικό παράδειγμα υπάρχει στο τέλος της 

υποπαραγράφου 9.2.1 της διακήρυξης.  

Επειδή ωστόσο το δικαίωμα συμμετοχής και η μη συνδρομή των όρων 

αποκλεισμού κρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 104 του ν.4412/2016 κατά την 

υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών και κατά την 

σύναψη της σύμβασης εφόσον κάποια από τα δικαιολογητικά με τα οποία 

αποδεικνύονται όσα δηλώθηκαν στο ΤΕΥΔ δεν είναι πλέον σε ισχύ κατά την 
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ημερομηνία που καλείται ο προσωρινός ανάδοχος να τα υποβάλλει ή δεν 

καλύπτεται το διάστημα μεταξύ της ημερομηνίας υποβολής προσφοράς και 

υποβολής δικαιολογητικών θα πρέπει να τα προσκομίσει και επικαιροποιημένα.  

Σε κάθε περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητεί από τους 

προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, 

να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται ή και να τα  

αναζητεί αυτεπάγγελτα.  

 

3. Ως επόπτης της παρ.4 του άρθρου 19 της διακήρυξης ορίζεται ένα (1) από τα 

απαιτούμενα άτομα της διακήρυξης , όχι δηλαδή πρόσθετο των οκτώ (8). 

 

 

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
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