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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Κομοτηνή,  02  / 02  / 2017 
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ      Αριθ. πρωτ.: 2670 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ     (ανάρτηση στο ΕΣΗΔΗΣ & στο site του Δήμου) 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Πληροφορίες: Ιωάννης Γκουρτσιλίδης  
Τηλ.: 2531352448 & 426 
Φαξ: 2531081659 
E-mail: g.gkourtsilidis@komotini.gr 

 
 

ΘΕΜΑ: « Διευκρινήσεις Επί της Διακήρυξης ». 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την αριθ. 84/2016 σχετική μελέτη του τμήματος προμηθειών του Δήμου. 

2. Την αριθ. 1495/23-01-2017 διακήρυξη για την Ανάδειξη αναδόχου της Προμήθειας λοιπών 

αναλωσίμων ειδών Παντοπωλείου - Είδη καθαριότητας & ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών 

του Δήμου Κομοτηνής, των Νομικών του Προσώπων Δ.Ε.Υ.Α.Κ, ΚΕ.ΜΕ.Α και των Σ.Ε. Α΄Βάθμιας 

και Β΄Βάθμιας Εκπαίδευσης για το 2017. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”. 

4. Τα από 01/02/2017 ερωτήματα που ετέθησαν από υποψήφιο ανάδοχο μέσω του συστήματος του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

 

Σας διευκρινίζουμε τα κάτωθι: 

 Όσον αφορά το 1ο ερώτημα, ήτοι «το γεγονός πως στην παράγραφο 2.1.6 της διακήρυξης, σελ. 18, 

{Διευκρινίσεις επί υποβολής προσφορών & υπογραφής υπεύθυνων δηλώσεων} όπου αναφέρεται πως όταν ο 

υποψήφιος πάροχος είναι εταιρεία και ο υπογράφων τις υπεύθυνες δηλώσεις ενεργεί ως νόμιμος 

εκπρόσωπος της εταιρείας, θα υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα εταιρείας 

και υπογραφή)», σας διευκρινίζουμε τα εξής: Οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να φέρουν εκτός της 

ψηφιακής υπογραφής και κανονική υπογραφή του υπογράφοντος και σφραγίδα της εταιρείας. Λόγω της 

ψηφιακής υπογραφής δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της κανονικής υπογραφής.  

 Όσον αφορά το 2ο ερώτημα ήτοι «το γεγονός πως στην παράγραφο 2.2.9 της διακήρυξης, σελ. 26, 

{Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής / 2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών} 

όπου αναφέρεται ότι στις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα άτομα είναι μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, τότε όλα τα παραπάνω πρόσωπα θα πρέπει να υπογράψουν το ίδιο ΤΕΥΔ, 

σας διευκρινίζουμε τα εξής: Σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 της Ενιαίας 

ΠΡΟΣ 

 

Ενδιαφερόμενους Υποψήφιους 

Αναδόχους 
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Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ), 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, κάθε άτομο 

ενδέχεται να πρέπει υπογράψει το ίδιο ΤΕΥΔ, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που 

διέπει τον οικονομικό φορέα συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων περί προστασίας δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα. Ομοίως σε απάντηση σχετικού ερωτήματος στην Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 

(http://www.eaadhsy.gr/index.php/m-foreis/m-syxnes-ervthseis-apanthseis-faq-gia-to-n-4412-

2016/details/29/38) διευκρινίστηκε από την αρχή πως το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 

(ΤΕΥΔ) υπογράφεται από το φυσικό/- ά πρόσωπο/ α, τα οποία είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 

αυτό, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον οικονομικό φορέα, 

συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. (Πρβλ. 

Κανονισμό (ΕΕ) 2017/6 & Κατευθυντήρια Οδηγία 15 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) Σε περίπτωση που περισσότερα 

πρόσωπα, σύμφωνα με τα παραπάνω έχουν υποχρέωση υπογραφής του ΤΕΥΔ, υπογράφουν στο Μέρος 

VI Τελικές δηλώσεις του ίδιου (και όχι διαφορετικού για κάθε υπογράφοντα) ΤΕΥΔ. Επιπλέον το ΤΕΥΔ 

συνίσταται σε Υπεύθυνη Δήλωση των οικονομικών φορέων προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που 

εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, και αποτελεί προκαταρκτική απόδειξη ότι ο οικονομικός φορέας 

πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 79: όπως για παράδειγμα ότι δεν 

βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 λόγω της οποίας αποκλείεται ή μπορεί να 

αποκλεισθεί από διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης. Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η 

υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (σελ. 21 διακήρυξης & άρθρο 73 του Ν. 4412/2016). Συνεπώς συνάγεται 

πως το ΤΕΥΔ θα πρέπει να υπογραφεί ψηφιακά από τον Δ/νων Σύμβουλο και από όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου για Α.Ε. 

 Όσον αφορά το 3ο ερώτημα ήτοι «το γεγονός πως στην παράγραφο 2.4.3 {Περιεχόμενα Φακέλου -

Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά} αναφέρεται πως σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι 

νομικό πρόσωπο, την υπεύθυνη δήλωση υποβάλλουν : α) οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, 

Ε.Ε, Ι.Κ.Ε. ή Ε.Π.Ε. β) ο Διευθύνων Σύμβουλος και όλα τα μέλη του Δ.Σ., όταν είναι Α.Ε., γ) σε κάθε άλλη 

περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του, δ) όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός η ως 

άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον πρόεδρο του συνεταιρισμού», σας διευκρινίζουμε τα εξής: σε 

περίπτωση Α.Ε. πρέπει όλα τα μέλη του Δ.Σ. να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή και να υποβάλλονται 

όλες οι Υπεύθυνες Δηλώσεις που απαιτείται να κατατεθούν στην προσφορά υπογεγραμμένες από όλα τα 

μέλη. Για παράδειγμα και η Υπεύθυνη Δήλωση που απαιτείται να επισυνάπτεται στην Εγγυητική Επιστολή 

Συμμετοχής σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.2.1 πρέπει να υποβληθεί από τον Δ/νων Σύμβουλο και από όλα 

τα μέλη του Δ.Σ. 

 Όσον αφορά το 4ο ερώτημα ήτοι «το γεγονός πως στην παράγραφο 2.4.3.2 (σελ 37) αναφέρεται ότι 

στην τεχνική προσφορά κάθε είδους θα αναγράφονται: ι) Κατασκευαστικός - Προμηθευτικός Οίκος 

(επιχειρηματική μονάδα παραγωγής, ιι) Χώρα καταγωγής, προέλευσης – κατασκευής, ιιι) Τεχνικές 

προδιαγραφές προϊόντος βάσει προσφοράς του συμμετέχοντα/υποψήφιου αναδόχου ……………………Ενημερωτικά 

http://www.eaadhsy.gr/index.php/m-foreis/m-syxnes-ervthseis-apanthseis-faq-gia-to-n-4412-2016/details/29/38
http://www.eaadhsy.gr/index.php/m-foreis/m-syxnes-ervthseis-apanthseis-faq-gia-to-n-4412-2016/details/29/38


Σελίδα 3 από 3 
 

ή τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο {τα οποία θα 

αποδεικνύουν ότι καλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές για κάθε είδος}, μπορούν να υποβάλλονται και στην 

αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική», σας διευκρινίζουμε τα εξής: Πέρα 

από το φύλλο συμμόρφωσης προκειμένου να αποδεικνύεται πως καλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές 

των ειδών πρέπει να κατατεθούν ενημερωτικά φυλλάδια/τεχνικά φυλλάδια των εταιρειών/πιστοποιητικά 

ISO/πιστοποιητικά ποιότητας/Prospectus με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο για κάθε είδος για το οποίο 

υποβάλλεται προσφορά και τα οποία μπορούν να κατατίθενται και στην Αγγλική γλώσσα. 

 

 
 

Μέλη επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμού 

 

1. ΖΩΗ ΠΟΛΙΤΟΥ   ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, Πρόεδρος Επιτροπής 

 

2. ΝΑΤΑΛΙΑ ΓΑΪΤΗ    ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ, Τακτικό Μέλος Επιτροπής 

 

3. ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥ  ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, Τακτικό Μέλος Επιτροπής   

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
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