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Σε συνέχεια αιτημάτων για διευκρινίσεις που υποβλήθηκαν από ενδιαφερόμενο, σας 
γνωρίζουμε τα παρακάτω: 
 
«Στο άρθρο 8 παρ 5 αναφέρει ότι οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε δύο(2) 
αντίτυπα- δλδ  4 φάκελοι(2 τεχνική-2 οικονομική) με επισήμανση πρωτότυπου και 
αντίγραφου?» 
Ναι. 
«Στο άρθρο 8 παρ. 6  ζητείται επιστολή με τα πλήρη στοιχεία του συμμετέχοντος-δλδ σε 
εταιρικό  έντυπο όλα τα στοιχεία της εταιρείας και η πλήρης αναφορά του διαγωνισμού, 
με υπογραφή εκείνου που δεσμεύει την εταιρεία?» 
Ναι. 
«Στο άρθρο 9 παρ.2  και όσον αφορά τις ΑΕ ζητούνται οι υπογραφές όλων των μελών 
του ΔΣ. Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα έχουν μόνο τα πλήρη στοιχεία του ατόμου που 
δεσμεύει την εταιρεία με την υπογραφή του και συμπληρωματικά εκτός της δικής του 
υπογραφής και του υπόλοιπου ΔΣ?» 
Οι υπεύθυνες δηλώσεις είναι πάντοτε ατομικές. Όπως επιβάλλει ο νέος νόμος περί 
δημοσίων συμβάσεων (Ν.4412/2016), κάθε μέλος του ΔΣ θα υποβάλει υπεύθυνη 
δήλωση για τα θέματα που αφορούν την προσωπική του ποινική κατάσταση 
(Δικαιολογητικά υπό στοιχείο 1.ii.1.α έως στ) 
«Στο άρθρο 15 παρ.1 ζητούνται τα ποινικά μητρώα όλων των μελών του ΔΣ?» 
Όπως επιβάλλει ο νέος νόμος περί δημοσίων συμβάσεων (Ν.4412/2016), από τον 
προσωρινό ανάδοχο θα ζητηθούν τα ποινικά μητρώα όλων των μελών του ΔΣ. 
«Στο άρθρο 6 παρ.5 ζητείται ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών-τι δικαιολογητικό 
πρέπει να προσκομίσουμε?» 
Όπως αναφέρεται στο άρθρο 15, παράγραφος 1, εδάφιο (3), από τον προσωρινό 
ανάδοχο υποβάλλονται: «Δημοσιευμένοι ισολογισμοί, ή στην περίπτωση που δεν 
υφίσταται υποχρέωση έκδοσης ισολογισμών, ένορκη βεβαίωση περί του ολικού ύψους 
του κύκλου εργασιών του διαγωνιζομένου, από τα οποία να προκύπτει η ικανοποίηση 
της απαίτησης του άρθρου 6, παράγραφος 5 περί κύκλου εργασιών.» 


