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ΘΕΜΑ: 
 

Διευκρινίσεις σχετικά με τη διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού με 
συστημικό αριθμό 39659  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ – 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ 
ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2017-2018» 
 

Με το παρόν ενημερώνουμε όλους τους ενδιαφερόμενους ότι στην ηλεκτρονική 
δημοσίευση του διαγωνισμού στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ υπάρχουν τα παρακάτω εκ 
παραδρομής λάθη: 

 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1)  Σελ. 36  Συνοπτ. Πίνακας στοιχείων της Τεχν. Προσφοράς:  

Δεν αναφέρεται (α/α 4) ότι το «ενημερωτικό έντυπο» των 
τηλεματικών διατάξεων πρέπει και αυτό να υποβληθεί κατά 
την «καταληκτική προθεσμία υποβολής των προσφορών» 

 2) Σελ. 22 Συνοπτ. Πίνακας στοιχείων περί «μη συνδρομής λόγων 
αποκλεισμού»: 
 Δεν έχει περιληφθεί η «ένορκη δήλωση ενώπιον 
συμβολαιογράφου» της παραγρ. 2.2.9.2.Β1 αφορώσα τις 
λοιπές περιπτώσεις της § 2.2.3.3. και 2.2.3.7 της διακήρυξης.  

 3) Σελ. 27 Παράγρ. 2.2.9.2.Β4, υποπαραγρ. (γ), εδάφ.3: 
 Αναφέρεται «…παράρτημα IV» αντί του ορθού 
«…παράρτημα V». 

 4) Σελ. 30 Συνοπτ.πίνακας δικ/κών κατακύρωσης για τα «κριτήρια 
επιλογής», α/α 11, Έγγραφα Τρίτου Φορέα: 
Αναφέρεται ως σχετ. παράγρ. «….. (Β9), εδάφ. (β)….» αντί 
του ορθού «….. (Β10), εδάφ. (γ)….» 

ΤΕΥΔ 1) Μέρος ΙΙ  Ενότ. Γ! «Στήριξη»: 
Αναφέρεται «..§3.4.5.γ» αντί του ορθού  «..§2.2.9.2.Β10» 



 2) Μέρος IV 1) Ενότ. Β!, εδάφ. 2 β΄ (πίνακας): 
Να διευκρινισθεί ότι στην τελευταία στήλη, το ποσό που θα 
αναγράφεται σε κάθε γραμμή του πίνακα θα αφορά το 
απορροφηθέν ποσό της υπόψη σύμβασης εντός του 
αντίστοιχου έτους, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η 
συγκεκριμένη γραμμή. 
2) Ενότ. Γ!, εδάφ. 3, στο σκέλος απάντηση:  
Δεν αναφέρεται ο αριθμός της παραγρ. της Τεχν. Περιγρα-
φής για τον Τηλεματικό εξοπλισμό, ο οποίος πρέπει να είναι 
«…2.1.2 και 2.1.3…» 

ΤΕΧΝ. 
ΣΥΓΓΡ.ΥΠΟΧΡ. 

 
 Σελ. 96 

 
Στην παράγρ. 4.2.7 αναφέρεται «…(1ο και 2ο Τμήμα)…» το 
οποίο πρέπει να διαγραφεί. 

 
 
 

Επίσης στο Τ.Ε.Υ.Δ. ενότητα Α! «Γενικές πληροφορίες» αναφέρεται: «Κατά 
περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 
συστήματος (προ)επιλογής);» και  είναι εφικτές  οι απαντήσεις:   
[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου  
 
Υπενθυμίζουμε ότι στην εν λόγω παράγρ. 2.2.9.2.Β7 της διακήρυξης γίνεται λόγος για 
οικονομικούς φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται 
από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς 
πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την 
έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Η εγγραφή σε 
αυτούς τους επίσημους καταλόγους ή η κατοχή ανάλογης πιστοποίησης, δεν προκύπτει από 
το περιεχόμενο της διακήρυξης ότι αποτελεί απαίτηση της αναθέτουσας αρχής σε κανένα 
στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας. 
Προκειμένου ο οικονομικός φορέας να αποδείξει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις των άρθρων 
2.2.4 και 2.2.9.2 Β.2 της διακήρυξης (καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής 
δραστηριότητας), αρκεί κατά το πρώτο στάδιο του διαγωνισμού να συμπληρώσει κατάλληλα 
το αντίστοιχο πεδίο του Μέρους ΙV , Α: Καταλληλότητα, του ΤΕΥΔ και κατά τη φάση 
κατακύρωσης να προσκομίσει το αντίστοιχο κατά περίπτωση δικαιολογητικό (πχ ΓΕΜΗ, 
Εμπορικό/Βιομηχανικό Επιμελητήριο κλπ κατά τα οριζόμενα στις περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄ του 
άρθρου 2.2.9.2 Β.2 της διακήρυξης). 
 
Συνεπώς η απάντηση στο συγκεκριμένο πεδίο δεν επηρεάζει την αξιολόγηση του 
οικονομικού φορέα. 

 

 

 

 

Εσωτερική διανομή 
1. Χρον. Αρχείο 
2. Προϊστάμενο ΤΣΕ 
3. Φ. Παροχής Υπηρεσιών 
 

Μ.Ε.Π. 
Ο αν. Προϊστάμενος  υποδ/νσης Τ.Ε.Μ.Ε.Θ. 

 
 

Δημήτρης Αγγελίδης 
Πολ. Μηχανικός με Α’β 
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