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Διευκρινιστικές Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τον Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή 

Διαγωνισμό  

“«Προκήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή 

αναδόχου για το έργο «Μελέτη Αρχιτεκτονικής και Σχεδιασμός Προδιαγραφών 

Συστήματος Εποπτείας Φάσματος στο Τρισδιάστατο Χώρο - ΣΕΦΤΧ (Spectrum 

Monitoring System in 3D Space - SMS3DS)»” 

 

 

α/α Ερώτηση Απάντηση 

1   
Παρακαλούμε να διευκρινιστεί εαν τα 
αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα 
πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται ως 
αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των 
λόγω αποκλεισμού της παρ. 2.2.3 
(Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, 
Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου, Υπεύθυνες 
Δηλώσεις του Οικονομικού Φορέα κλπ.) της 
Διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παρ. 
2.2.4-2.2,7 αυτής, υποβάλλονται είτε ως 
μέρος της ηλεκτρονικής προσφοράς μέσω του 
Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ είτε σε έντυπη μορφή 
εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την 
ηλεκτρονική υποβολή, σε έντυπη μορφή και 
σε σφραγισμένο φάκελο. 

 
Σύμφωνα με το άρθρο 3.2 της σχετικής διακήρυξης 
και βάσει του άρθρου 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016: 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η 
Αναθέτουσα Αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική 
πρόσκληση μέσω του Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ στον 
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση («προσωρινό Ανάδοχο»), και τον καλεί 
να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών 
από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε 
αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και 
τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 
4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που 
περιγράφονται στην παρ. 2.2.8.2 της παρούσας, ως 
αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων 
αποκλεισμού της παρ. 2.2.3 της Διακήρυξης, καθώς 
και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής 
επιλογής των παρ. 2.2.4 - 2.2.7 αυτής. Τα εν λόγω 
δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον 
προσφέροντα («προσωρινό Ανάδοχο»), 
ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, σε 
μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά 
περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργασίμων 
ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. 
 

2   
Παρακαλούμε να διευκρινιστεί εάν το 
Πιστοποιητικό Επαγγελματικού 
Επιμελητηρίου ταυτίζεται με το Πιστοποιητικό 
Γ.Ε.ΜΗ. 

 
Για την κατακύρωση της εν λόγω σύμβασης 
απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης εγγραφής 
στο οικείο επαγγελματικό μητρώο. 
Το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕ.Μ.Η.) είναι το 
μητρώο που τηρείται από την Κεντρική Ένωση 
Επιμελητηρίων Ελλάδας και αφορά όλα τα μέλη 
όλων των επιμελητηρίων Ελλάδας. 
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α/α Ερώτηση Απάντηση 

Εφόσον είστε εγγεγραμμένοι σε κάποιο από τα 
επιμελητήρια της Ελλάδας τότε η εγγραφή αυτή 
μπορεί να προκύπτει μέσω πιστοποιητικού εκδοθέν 
από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο. 
 

 


