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ΠΡΟΣ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΘΕΜΑ : Διευκρίνιση για τον διαγωνισμό της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ κ.λ.π. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ
ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ»
Μετά από σχετικό ερώτημα υποψήφιου οικονομικό φορέα, σας ενημερώνουμε ότι εκ παραδρομής
αναφέρεται στη διακήρυξη στο άρθρο 2.2.9.1 σχετικά με τις υπογραφές στο ΕΕΕΣ των εκπροσώπων ή
μελών εταιριών η παράγραφος ότι «Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα
είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης
(ΕΕΕΣ), το οποίο υπογράφεται, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς, από κάθε ένα από τα ως άνω
πρόσωπα.»
Το ορθό, σύμφωνα με το άρθρο 79Α παρ. 1 και 2 του 4412/2016, είναι:
1. Κατά την υποβολή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79, είναι
δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου
73 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
2. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο
νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό
εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως
εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης
συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Επομένως το ΕΕΕΣ και τυχόν άλλες δηλώσεις υπογράφονται μόνο από τον εκπρόσωπο όπως αυτός
ορίζεται στο καταστατικό.
Είμαστε στη διάθεση σας για περαιτέρω διευκρινίσεις αν προκύψουν.

Ο Αναπλ. Γενικός Διευθυντής Δ. Χίου
Πεντάκης Παναγιώτης
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