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ΑΠΑΝΣΗΕΙ Ε ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΣΙΚΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΤ 

ΑΦΟΡΟΤΝ ΣΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

1288,1289,1290,1291,1292,1293,1296,1297/2017 

Ζχοντασ υπ’ όψιν: 

1. Τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και 

Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Αϋ 147). 

2. Τισ διακθρφξεισ ςυνοπτικϊν διαγωνιςμϊν υπ’ αρικ. 

1288,1289,1290,1291,1292,1293,1296,1297/2017 

3. Τα ερωτιματα που ζχουν υποβλθκεί από ενδιαφερόμενουσ και αφοροφν τουσ 

διαγωνιςμοφσ αυτοφσ. 

4. Το γεγονόσ ότι κατά μεγάλο ποςοςτό οι διακθρφξεισ ζχουν κοινοφσ όρουσ και ωσ 

εκ τοφτου τα ερωτιματα πρζπει να απαντθκοφν ςυνολικά για όλουσ τουσ 

διαγωνιςμοφσ, πλθν των περιπτϊςεων που από το ερϊτθμα προκφπτει ςαφϊσ ότι 

αφορά κάποια / κάποιεσ από τισ διακθρφξεισ. 

 

Χορθγεί τισ κάτωκι απαντιςεισ από των διευκρινιςτικϊν ερωτθμάτων: 

1. Ερώτημα: Παρακαλοφμε επιβεβαιϊςτε, ότι ςτθν περίπτωςθ ανϊνυμθσ εταιρείασ, που 

προτίκεται να υποβάλει προςφορά ςτο διαγωνιςμό, αρκεί να υπογραφεί το ΤΕΥΔ μόνο 

από το νόμιμο εκπρόςωπο αυτισ ι από ειδικά εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο και ότι δεν 

απαιτείται να ςυνυπογράψουν το Μζροσ III, Παράρτθμα Α (περί ποινικϊν καταδικϊν) 

όλα τα μζλθ του ΔΣ. 

Απάντηςη: Ελλείψει ρθτισ πρόβλεψθσ ςτο κείμενο τθσ διακιρυξθσ δεν υφίςταται 

υποχρζωςθ υπογραφισ του ΤΕΥΔ από όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ςε 

περίπτωςθ ανϊνυμθσ εταιρείασ, αλλά αρκεί θ υπογραφι από το νόμιμο εκπρόςωπο 

αυτισ ι από ειδικά εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο (ΕλΣυν Στϋ Κλιμάκιο, Πράξθ 92/2017). 

Εξυπακοφεται ότι, ςτο ςτάδιο υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, οι 
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προςωρινοί μειοδότεσ δεν απαλλάςςονται από τθν υποχρζωςθ προςκόμιςθσ για όλα τα 

πρόςωπα που αναφζρονται ςτθ διάταξθ του άρκρου 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 (Αϋ 

147) των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται ςτο άρκρο 2.2.9.2.Β1.α τθσ 

οικείασ διακιρυξθσ. 

2. Ερώτημα: Παρακαλοφμε επιβεβαιϊςτε, ότι τα αποδεικτικά μζςα που αναφζρονται 

ςτο άρκρο 2.2.9.2 απαιτείται να προςκομιςτοφν μόνο από τον προςωρινό μειοδότθ 

κατά το ςτάδιο πριν τθν κατακφρωςθ. 

Απάντηςη: Επιβεβαιϊνεται. 

3. Ερώτημα: Παρακαλοφμε επιβεβαιϊςτε, ότι ςτον όρο 2.2.9.2 Β.1.γ θ παραπομπι ςτο 

όρο 2.2.3.9 είναι εςφαλμζνθ και κα πρζπει να νοθκεί ωσ παραπομπι ςτον όρο 2.2.3.8 

και ότι προκειμζνου περί θμεδαπϊν εταιρειϊν αρκεί θ προςκόμιςθ ζνορκθσ βεβαίωςθσ 

περί μθ ζκδοςθσ απόφαςθσ αποκλειςμοφ ςε βάροσ του υποψθφίου αναδόχου, 

ςφμφωνα με το άρκρο 306 του ν. 4412/2016. 

Απάντηςη: Επιβεβαιϊνεται. 

4. Ερώτημα: Στο διαγωνιςμό με αρικμό διακιρυξθσ 1290/2017 υπάρχει αναντιςτοιχία 

μεταξφ του αντικειμζνου «Υποςτιριξθ ζργου εςωτερικισ εκμετάλλευςθσ ςτθν 

περιφερειακι ενότθτα Νότιασ Ακινασ»  (ςελ 1) και του Τόπου Παροχισ Υπθρεςιϊν 

*Παράρτθμα I - Άρκρο 4 Τόποσ Παροχισ Υπθρεςιϊν – ςελ 37+ Τόποσ εκτζλεςθσ του 

Ζργου ορίηονται οι εγκαταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ ςτθν Περιφζρεια Μακεδονίασ –Θράκθσ. 

Παρόμοια αναντιςτοιχία παρατθρείται και ςτουσ διαγωνιςμοφσ με αρικμοφσ 

1288/2017,1289/2017,1291/2017,1293/2017. Παρακαλοφμε επιβεβαιϊςτε ότι εκ 

παραδρομισ αναφζρεται θ Περιφζρεια Μακεδονίασ - Θράκθσ ωσ τόποσ εκτζλεςθσ των 

ζργων. 

Απάντηςη: Επιβεβαιϊνεται. 

5. Ερώτημα: Για τθν απόδειξθ τθσ χρθματοοικονομικισ επάρκειασ, τι κα πρζπει να 

αναφζρει θ βεβαίωςθ εκδιδόμενθ από πιςτωτικό ίδρυμα από τθν οποία προκφπτει θ 

πιςτολθπτικι ικανότθτα του οικονομικοφ φορζα ίςθ με το 1/3 του προχπολογιςμοφ τθσ 

ςφμβαςθσ (προ ΦΠΑ); 

http://www.elta-courier.gr/


 

 

 

 
Λ .Βουλιαγμζνθσ 115-117,  Ακινα 11680 | Τθλ.: 210 6073000 | Fax: 210 6073100 | www.elta-courier.gr | info@elta-courier.gr 

 

ΕΕΤΤ 

ΑΜ : 01 - 200 

Γενική Αδεια 

Ταχυδρομικών 

Υπηρεσιών 

Απάντηςη: Στθ βεβαίωςθ κα πρζπει να αναφζρονται τα ςτοιχεία τθσ διακιρυξθσ και κα 

πρζπει να προκφπτει ότι το πιςτωτικό ίδρυμα προτίκεται (και όχι δεςμεφεται) να 

χρθματοδοτιςει τον οικονομικό φορζα για το ποςό που αναφζρεται ςτθν εκάςτοτε 

διακιρυξθ, ςε περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ αναδειχκεί ανάδοχοσ τθσ 

ςφμβαςθσ. Τυχόν άλλεσ πλθροφορίεσ ι δθλϊςεισ που κα εμπεριζχονται ςτθ βεβαίωςθ 

δεν επθρεάηουν το κφροσ τουσ, οφτε και διαφορετικζσ διατυπϊςεισ, υπό τον όρο ότι κα 

προκφπτει θ πρόκεςθ του τραπεηικοφ ιδρφματοσ για τθ χρθματοδότθςθ. 

6. Ερώτημα: Σε περίπτωςθ που μία εταιρεία επικυμεί να ςυμμετάςχει ςε 

περιςςότερουσ διαγωνιςμοφσ είναι δυνατό να υποβάλει το ΤΕΥΔ μόνο μία φορά (ςτο 

φάκελο ενόσ από τουσ διαγωνιςμοφσ) και ςτουσ υπόλοιπουσ φακζλουσ να ςυμπεριλάβει 

υπεφκυνθ διλωςθ με τθν οποία κα βεβαιϊνει ότι επικυμεί να λθφκεί υπόψθ το ΤΕΥΔ 

και για αυτοφσ τουσ διαγωνιςμοφσ; Μπορεί να γίνει το ίδιο και  ωσ προσ τθ ςφντομθ 

παρουςίαςθ τθσ εταιρείασ και τον ενδεικτικό κατάλογο προςωπικοφ που απαιτοφνται να 

υποβλθκοφν βάςει του άρκρου 13 παρ. 1 του Παραρτιματοσ Ι των προκθρφξεων; 

Απάντηςη: Κατά τθ διάταξθ του άρκρου 79 παρ. 1 (τελευταίο εδάφιο) του Ν. 4412/2016 

(Αϋ 147), αναλογικϊσ εφαρμοηόμενθσ και ςτισ περιπτϊςεισ των ΤΕΥΔ, μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί ΤΕΥΔ που ζχει ιδθ χρθςιμοποιθκεί. Λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τθ χρονικι 

εγγφτθτα των διαγωνιςτικϊν διαδικαςιϊν και για λόγουσ απλοποίθςθσ των 

διαδικαςιϊν, εφόςον, ζνασ οικονομικόσ φορζασ υποβάλει κατά τθ διαγωνιςτικι 

διαδικαςία που προθγείται χρονικά ΤΕΥΔ, μπορεί με υπεφκυνθ διλωςθ που κα 

ςυμπεριλάβει ςε ζτερο φάκελο να δθλϊςει ότι επικυμεί να λθφκεί υπ’ όψιν το ιδθ 

υποβλθκζν ΤΕΥΔ, επιςυνάπτοντασ αντίγραφο αυτοφ.  

7. Ερώτημα: Επιβεβαιϊςτε ότι από το ζντυπο ΤΕΥΔ, που αποτελεί μζροσ των 

προκθρφξεων ζχουν ςκόπιμα απαλειφκεί κάποιοι όροι. 

Απάντηςη: Επιβεβαιϊνεται. Αφαιρζκθκαν οι όροι που δεν αφοροφςαν τισ εν κζματι 

διακθρφξεισ. 

8. Ερώτημα: Στο όρο 9.4 του Παραρτιματοσ Ι αναφζρεται ότι ςε περίπτωςθ απουςίασ, 

για οποιονδιποτε λόγο, μζλουσ τθσ ομάδασ ζργου, ο Εργολάβοσ οφείλει να το 
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αντικαταςτιςει άμεςα με άλλο, των ίδιων τυπικϊν προςόντων και ικανοτιτων. 

Επιβεβαιϊςτε αν ο λόγοσ απουςίασ νοείται και θ άδεια, δθλαδι αν κατά το χρόνο λιψθσ 

νόμιμθσ άδειασ κάποιου μζλουσ τθσ ομάδασ ζργου, κα πρζπει αυτό να αντικαταςτακεί 

με άλλο πρόςωπο. 

Απάντηςη: Επιβεβαιϊνεται. 

9. Ερώτημα: Στο όρο 1.3 των προκθρφξεων υπ’ αρικ. 1288-1293 και 1296,1297/2017 

αναφζρεται ότι θ ομάδα ζργου είναι υποχρεωμζνθ να εκτελεί το ζργο που κα τθσ 

ανατεκεί από Δευτζρα ζωσ Σάββατο, με κυλιόμενο πενκιμερο οκτάωρο ωράριο 

εργαςίασ πλζον του πρόςκετου ζργου που ενδζχεται να προκφψει. Δεδομζνου ότι για 

απαςχόλθςθ πλζον του οκταϊρου κα πρζπει να καταβλθκεί ςτο προςωπικό του 

αναδόχου πρόςκετθ αμοιβι για υπερεργαςία και υπερωριακι απαςχόλθςθ, 

παρακαλοφμε να διευκρινιςτεί αν κα πρζπει ςτθν οικονομικι προςφορά του αναδόχου 

να ζχει ςυμπεριλθφκεί και θ εν λόγω αμοιβι για υπερωρία/υπερεργαςία. Σε περίπτωςθ 

καταφατικισ απάντθςθσ, παρακαλοφμε να παραςχεκοφν πρόςκετεσ πλθροφορίεσ 

ςχετικά με τα πρόςκετα ζργα που αναμζνεται να προκφψουν, όπωσ για παράδειγμα 

εκτιμϊμενθ ςυχνότθτα εμφάνιςθσ και διάρκεια ολοκλιρωςθσ των πρόςκετων ζργων, 

ϊςτε να είμαςτε ςε κζςθ να υπολογίςουμε κατά προςζγγιςθ τθν δαπάνθ για 

υπερωρία/υπερεργαςία. Λάβετε υπόψθ ότι ςε περίπτωςθ που δεν μασ παραςχεκοφν τα 

ςχετικά μεγζκθ, δεν κα είναι δυνατό να ςυμπεριλθφκεί ςτθν προςφορά μασ θ εν λόγω 

δαπάνθ, αφοφ ο υπολογιςμόσ τθσ κα είναι αδφνατοσ. 

Απάντηςη: Εξαιρζςιμα όπωσ δεν απαςχολείται όλθ θ ομάδα αλλά μζροσ αυτισ. 

10. Ερώτημα: Παρακαλοφμε, όπωσ επιβεβαιϊςετε, ότι ςτθν Τεχνικι Προςφορά, εκτόσ 

από τα ζντυπα που ηθτάει ςτο άρκρο 13 (Οι υποψιφιοι κα πρζπει να ςυμπεριλάβουν 

ςτθν προςφορά …. κα διακζςει όλο το απαιτοφμενο προςωπικό) χρειάηεται μόνο 

επιπρόςκετα να επιςυνάψουμε  τθ Συνοπτικι Περιγραφι  φυςικοφ  και οικονομικοφ 

αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ ςτθν Παράγραφο 1.3, για κάκε διαγωνιςμό 

(Αντικείμενο…31.12.2017). 

Απάντηςη: Επιβεβαιϊνεται. 
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11. Ερώτημα: Όπωσ επιβεβαιϊςετε, ότι διαγωνιςμόσ 1288.2017 αφορά διανομείσ, ενϊ 

οι 1288.2017,1289.2017,1290.2017,1291.2017,1292.2017,1293.2017,1296.2017 και 

1297.2017 αφοροφν υπαλλιλουσ κυρίδασ. 

Απάντηςη: Για τον διαγωνιςμό 1288/2017 απαντάται από το «Άρκρο 1 –Αντικείμενο» 

Παράρτθμα Ι – Συγγραφι Υποχρεϊςεων κακϊσ και από το «Άρκρο 1.3 – Συνοπτικι 

περιγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ», τθσ ςχετικισ 

Διακιρυξθσ. 

Για τουσ 1289.2017, 1290.2017, 1291.2017, 1292.2017, 1293.2017, 1296.2017 και 

1297.2017 απαντάται από το Άρκρο 1 –Αντικείμενο» Παράρτθμα Ι – Συγγραφι 

Υποχρεϊςεων τθσ ςχετικισ Διακιρυξθσ. 

12. Ερώτημα: Όςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια των 

ςυμμετεχόντων ςτον διαγωνιςμό αναφζρεται ότι οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να 

διακζτουν μζςο ετιςιο κφκλο εργαςιϊν τριϊν τελευταίων ετϊν (2014, 2015 και 2016) 

φψουσ κατ’ ελάχιςτο ςτο 100% του προχπολογιςμοφ τθσ ςφμβαςθσ, για τθν οποία 

υποβάλλουν προςφορά (προ ΦΠΑ). 

Δεδομζνου ότι η εταιρεία μασ δεν ζχει ςυμπληρϊςει 3 ζτη λειτουργίασ, ωςτόςο 

διαθζτει κφκλο εργαςιϊν από την ίδρυςή τησ ζωσ ςήμερα, φψουσ αντιςτοίχου του 

προχπολογιςμοφ τησ ςφμβαςησ (προ ΦΠΑ), είναι δυνατή η ςυμμετοχή τησ ςτον εν 

λόγω διαγωνιςμό; 

Απάντηςη: Στο άρκρο 2.2.9.2 Β.3 τθσ οικείασ διακιρυξθσ ορίηεται ότι «Εάν  οι 

επιχειριςεισ λειτουργοφν  ι αςκοφν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα ςχετικά με τισ 

ηθτοφμενεσ υπθρεςίεσ, για το χρονικό διάςτθμα που δεν επιτρζπει τθν ζκδοςθ κατά 

νόμο τριϊν ιςολογιςμϊν, υποβάλλουν τουσ ιςολογιςμοφσ που ζχουν εκδοκεί και τα 

ςχετικά επίςθμα ςτοιχεία που υπάρχουν κατά το διάςτθμα αυτό ( π.χ. δθλϊςεισ 

φορολογίασ ειςοδιματοσ, δθλϊςεισ Φ.Π.Α. κ.λ.π.).». Από τον όρο αυτό προκφπτει ότι 

δφναται να ςυμμετάςχουν ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία οικονομικοί φορείσ με 

δραςτθριότθτα μικρότερθ των τριϊν ετϊν. Στθν περίπτωςθ αυτι κα πρζπει από τα 

ςτοιχεία που κα προςκομίςουν να αποδείξουν ότι ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν 
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τουσ κατά το χρονικό διάςτθμα τθσ λειτουργίασ τουσ ανζρχεται κατ’ ελάχιςτο ςτο 100% 

του προχπολογιςμοφ τθσ ςφμβαςθσ. 

13. Ερώτημα: Όςον αφορά τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα των 

ςυμμετεχόντων ςτον διαγωνιςμό αναφζρεται ότι οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται κατά 

τθ διάρκεια τθσ τελευταίασ τριετίασ να ζχουν εκτελζςει τουλάχιςτον μία ςφμβαςθ 

παρομοίου αντικειμζνου με τθν εν λόγω ςφμβαςθ και ο ετιςιοσ προχπολογιςμόσ τθσ να 

είναι τουλάχιςτον ίςοσ με το ιμιςυ του προχπολογιςμοφ τθσ ςφμβαςθσ για τθν οποία κα 

υποβάλλουν προςφορά (προ ΦΠΑ). 

Η εταιρεία μασ είχε αναλάβει ωσ μζλοσ κοινοπραξίασ ςφμβαςθ παρομοίου αντικειμζνου 

με τθν εν λόγω ςφμβαςθ, με ετιςιο προχπολογιςμό που υπερβαίνει κατά πολφ το ιμιςυ 

του προχπολογιςμοφ τθσ ςφμβαςθσ για τθν οποία κα υποβάλλουμε προςφορά (προ 

ΦΠΑ). Αρκεί και η εκτζλεςη ςφμβαςησ παρομοίου αντικειμζνου από ςυμμετζχοντα 

ςτον διαγωνιςμό ωσ μζλουσ κοινοπραξίασ περί τησ απόδειξησ ςχετικήσ τεχνικήσ και 

επαγγελματικήσ ικανότητασ;  

Απάντηςη: Ναι, αρκεί και θ ςυμμετοχι ςε κοινοπραξία. 

14. Ερώτημα: Όςον αφορά επίςθσ τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα των 

ςυμμετεχόντων ςτον διαγωνιςμό αναφζρεται ότι κα πρζπει να διακζτουν κατά τθν 

τελευταία τριετία μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό προςωπικό 30 άτομα. Δεδομζνου ότι 

ςτην εταιρεία μασ παραχωρείται προςωπικό από την εταιρεία προςωρινήσ 

απαςχόληςησ «…» και το προςωπικό που απαςχολείται εν τοισ πράγμαςι ςτην 

εταιρεία μασ υπερβαίνει τα 30 άτομα, μπορεί να θεωρηθεί ότι πληροφμε την εν λόγω 

προχπόθεςη;  

Απάντηςη: Εφόςον δεν υφίςταται εργαςιακι ςχζςθ μεταξφ του υποψθφίου και του 

προςωπικοφ δεν μπορεί να λθφκεί υπ’ όψιν ωσ προςωπικό του υποψθφίου. Θα 

μποροφςε όμωσ να λθφκεί υπ’ όψιν ωσ δάνεια εμπειρία από τθν εταιρεία που δανείηει 

το προςωπικό. 
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15. Ερώτημα: Είναι δυνατόν να ςυμμετζχει ςτον διαγωνιςμό μία εταιρεία 

χρηςιμοποιϊντασ δάνεια εμπειρία, εγγυήςεισ, μίασ άλλησ εταιρείασ που ανήκει ςτον 

ίδιο όμιλο εταιρειϊν με την ςυμμετζχουςα …; 

Απάντηςη: Ζνασ οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλου 

οικονομικοφ φορζα που ανικει ςτον ίδιο όμιλο εταιρειϊν. Το γεγονόσ αυτόσ δεν 

απαλλάςςει τον υποψιφιο από τθν υποχρζωςθ να προςκομίςει τα απαιτοφμενα 

δικαιολογθτικά για τον τρίτο (δανείηοντα) οικονομικό φορζα. Οι εγγυιςεισ πρζπει να 

εκδίδονται υποχρεωτικά υπζρ του ςυμμετζχοντοσ. 

16. Ερώτημα: Στα πλαίςια του υπ' αρικμ. διακιρυξθσ 1288/2017 ςυνοπτικοφ 

διαγωνιςμοφ για τθν «Υποςτιριξθ ζργου διακίνθςθσ αντικειμζνων ςτθν Περιφζρεια 

Κριτθσ», παρακαλοφμε για τθν παροχι διευκρινίςεων επί των αναφερόμενων ςτο 

άρκρο 2.2.9.1 ςχετικά με τθν υπογραφι του ΤΕΥΔ. Σφμφωνα με άρκρο 2.2.9.1 τθσ εν 

λόγω διακιρυξθσ «...το ΤΕΥΔ υπογράφεται από τον υποψιφιο ι τον νόμιμο εκπρόςωπό 

του, ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου, ι από ειδικά εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο.». 

Περαιτζρω ςφμφωνα τθ διευκρίνιςθ υε Α/Α 38 που ζχει αναρτθκεί ςτον ιςτότοπο τθσ 

Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων : «το ΤΕΥΔ υπογράφεται από το φυςικό/- ά 

πρόςωπο/ α, τα οποία είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου 

ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου 

ςε αυτό, ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό και κανονιςτικό πλαίςιο που διζπει τον 

οικονομικό φορζα...». Εν όψει των ανωτζρω, παρακαλοφμε όπωσ μασ διευκρινίςετε εάν 

ςτθν περίπτωςθ ςυμμετοχισ ςτον Διαγωνιςμό ανωνφμου εταιρείασ, το ΤΕΥΔ κα 

υπογράφει: -μόνο από το νόμιμο εκπρόςωπο (Διευκφνοντα Σφμβουλο) τθσ ανωνφμου 

εταιρείασ ι από το με Πρακτικό Διοικθτικό Συμβουλίου ειδικά εξουςιοδοτθμζνο 

πρόςωπο; Ή -από όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου αυτισ πλζον του ειδικά 

εξουςιοδοτθμζνου προςϊπου *εφόςον αυτό (ειδικά εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο) δεν 

είναι μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου+. 

Απάντηςη: Ζχει απαντθκεί ςτο 1ο ερϊτθμα. 
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17. Ερώτημα: Παρακαλοφμε, όπωσ επιβεβαιϊςετε, ότι ςτθν οικονομικι προςφορά του 

αναδόχου δεν χρειάηεται να ςυμπεριλθφκεί  θ εν λόγω πρόςκετθ αμοιβι για 

υπερεργαςία και υπερωριακι απαςχόλθςθ. 

Απάντηςη : Επιβεβαιϊνεται. 

18. Ερώτημα: Παρακαλοφμε, όπωσ επιβεβαιϊςετε,  ςτο κάτωκι ερϊτθμα, ότι θ ςφντομθ 

παρουςίαςθ τθσ εταιρείασ και ο ενδεικτικόσ κατάλογοσ προςωπικοφ, που απαιτοφνται 

βάςει του άρκρου 13 παρ. 1 του Παραρτιματοσ Ι των προκθρφξεων, αρκεί να 

υποβλθκοφν πρωτότυπα ςτον πρϊτο διαγωνιςμό και ςτουσ υπόλοιπουσ και ότι 

μποροφμε με υπεφκυνθ διλωςθ, που κα ςυμπεριλάβουμε ςε ζτερο φάκελο να 

δθλϊςουμε, ότι επικυμοφμε να λθφκεί υπ’ όψιν το ιδθ υποβλθκζν, χωρίσ να χρειάηεται 

αντίγραφο ςε κάκε φάκελο. 

Απάντηςη: Αν και δεν προβλζπεται ρθτά, για διευκόλυνςθ κα τα δεχτοφμε.  
 
19. Ερώτημα: Παρακαλοφμε όπωσ επιβεβαιϊςετε, ότι δεν υπάρχει κάποιο Υπόδειγμα 
Οικονομικισ Προςφοράσ και ότι μποροφμε να επιςυνάψουμε δικό μασ πρότυπο 
Οικονομικισ Προςφοράσ. 
 
Απάντηςη : Επιβεβαιϊνεται. 
 
20. Ερώτημα: Στον διαγωνιςμό 1290/2017 με προχπολογιηόμενθ δαπάνθ 31.500 
αναφζρετε  ομάδα ζργου 8 άτομα, ενϊ  ςτουσ διαγωνιςμοφσ  1291/2017 και 1292/2017 
με προχπολογιηόμενθ δαπάνθ 30.900 και 30.600 αντίςτοιχα  θ  ομάδα ζργου είναι  9 
άτομα. Παρακαλοφμε, όπωσ επιβεβαιϊςετε, ότι ιςχφουν αυτζσ οι ομάδεσ ζργου, ςε 
αντιςτοιχία με τισ αυτζσ τισ προχπολογιηόμενεσ δαπάνεσ των διαγωνιςμϊν 
1290/2017,1291/2017 και1292/2017. 
 
Απάντηςη: Επιβεβαιϊνεται. 
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