
 
 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (12) 

 
1 

ΕΡΩΤΗΜΑ 1 

Ο Φάκελος Α «δικαιολογητικά συμμετοχής» θα είναι ένας (1) για όλα τα Έργα, για τα οποία 

καταθέτει προσφορά ο οικονομικός φορέας ή για κάθε Έργο ξεχωριστός Φάκελος Α;  

Ο Φάκελος Β «οικονομική προσφορά» θα περιέχει όλες τις οικονομικές προσφορές για όλα τα 

Έργα, για τα οποία καταθέτει προσφορά ο οικονομικός φορέας ή για κάθε Έργο θα υπάρχει  

ξεχωριστός Φάκελος Β με την αντίστοιχη οικονομική προσφορά;  

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 

Ο Φάκελος Α «δικαιολογητικά συμμετοχής» θα είναι ένας (1) για όλα τα Έργα, για τα οποία 

θα καταθέσει προσφορά ο οικονομικός φορέας και ο Φάκελος Β «οικονομική προσφορά» θα 

περιέχει όλες τις οικονομικές προσφορές για όλα τα Έργα, για τα οποία θα καταθέσει 

προσφορά ο οικονομικός φορέας. 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 2 

O Φάκελος Α «δικαιολογητικά συμμετοχής» θα περιέχει ένα (1) ΕΕΕΣ για όλα τα Έργα, για τα 

οποία καταθέτει προσφορά ο οικονομικός φορέας και τις αντίστοιχες εγγυητικές των Έργων, ή  

ξεχωριστό ΕΕΕΣ για κάθε Έργο, για το οποίο καταθέτει προσφορά ο οικονομικός φορέας και τις 

αντίστοιχες εγγυητικές; 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2 

O Φάκελος Α «δικαιολογητικά συμμετοχής» θα περιέχει ένα (1) ΕΕΕΣ για όλα τα Έργα για 

τα οποία δίνει προσφορά ο οικονομικός φορέας και τις αντίστοιχες εγγυητικές των Έργων.  

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 3 

Η παράγραφος 8 του Άρθρου 10 της Διακήρυξης αναφέρει ότι «Οικονομικός φορέας που του 

έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του Ν.4412/2016, η ποινή 

του αποκλεισμού, αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας 

σύμβασης (διαγωνισμό)» 

Στα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. η κάλυψη της παραπάνω απαίτησης γίνεται 

με Υπεύθυνη Δήλωση. 

Για την συγκεκριμένη διακήρυξη η κάλυψη της παραπάνω απαίτησης θα καλυφθεί με 

Υπεύθυνη Δήλωση; Αν όχι παρακαλούμε να μας υποδείξετε τα απαιτούμενα αποδεικτικά μέσα. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3 

Η απαίτηση της παραγράφου 8 του Άρθρου 10 της Διακήρυξης καλύπτεται από το μέρος III.Δ. 

του ΕΕΕΣ, επομένως δεν απαιτείται ιδιαίτερη Υπεύθυνη Δήλωση. 

 

 


