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Διορθώσεις στη διακήρυξη με αριθ.: 948/27-03-2019
Διευκρινίζεται ότι, αναφορικά με τη διακήρυξη αριθ.: 948/27-03-2019 με
ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών την 6/5/2019, η οποία αναρτήθηκε στην
πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, έλαβε αριθμό συστήματος 72223, ΑΔΑΜ:
19PROC004701121 2019-03-29, επέρχονται αλλαγές, μετά την τροποποίηση άρθρων
του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), με τις διατάξεις των άρθρων 43, 44 και 45
του Ν. 4605/19 (ΦΕΚ 52/Α/01-04-2019) και ισχύουν τα κάτωθι, χωρίς
επαναδημοσίευση του κειμένου της διακήρυξης:
- Ο χρόνος υπογραφής του ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ μπορεί να υπογραφεί έως δέκα (10) ημέρες
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών (προστίθεται παράγραφος
4 στο άρθρο 79 Α – παράγραφος 6 άρθρου 43 Ν. 4605/19).
- Το πιστοποιητικού του ΣΕΠΕ αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση για τους λόγους
αποκλεισμού περιπτ. γ’ παρ. 2 άρθρου 73 Ν. 4412/16 (αναδιατύπωση παρ. 2 άρθρου 80
Ν. 4412/16 – άρθρο 43 παρ. 7αα Ν. 4605/19).
- Προσκόμιση δικαιολογητικών κατακύρωσης (ποινικό μητρώο, μη εκκαθάρισης, μη
πτώχευσης και λοιπά που εκδίδονται από τα Πρωτοδικεία) έκδοσης τελευταίου
τριμήνου πριν την υποβολή τους (προστίθεται παρ. 7αδ στο άρθρο 43 του Ν. 4605/19).
- Λοιπά δικαιολογητικά (φορολογική, ασφαλιστική ενημερότητα) να είναι σε ισχύ κατά
το χρόνο υποβολής τους και σε περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν
εκδοθεί το τελευταίο τρίμηνο πριν την υποβολή τους.
- Τα δικαιολογητικά που αφορούν την παρ. 2 του άρθρου 75 (πιστοποιητικό
Επιμελητηρίου, μητρώου), τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης, σε περίπτωση
νομικών προσώπων και τα πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής σχετικά με την
ονομαστικοποίηση των μετοχών σε περίπτωση ανωνύμων εταιρειών, γίνονται αποδεκτά
εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή τους.
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- Οι ένορκες βεβαιώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3)
μήνες πριν την υποβολή τους.
- Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
- Αποδεικτικά που αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, θα γίνονται αποδεκτά και σε απλή
φωτοτυπία εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η
ακρίβειά τους.
- Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης θα υποβληθούν εντός δέκα (10) ημερών από την
κλήση του οικονομικού φορέα για την υποβολή τους (παρ. 12α άρθρου 43 Ν. 4605/19)
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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