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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   
Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε στην 
περίπτωση υπεργολάβων φυσικών 
προσώπων, που δεν συνεισφέρουν εμπειρία 
αλλά ενδυναμώνουν την τεχνική προσφορά, 
αν είναι απαραίτητη η υποβολή ΕΕΕΣ 
(επομένως να έχουν και ψηφιακή υπογραφή).  

 
Σύμφωνα με την Κατευθυντήρια Οδηγία 23 (ΑΔΑ: 
Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε) της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. με θέμα: «Ειδικά 
θέματα συμπλήρωσης του Τυποποιημένου Εντύπου 
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και του Ευρωπαϊκού 
Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ)», στην 
περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας 
προτίθεται να χρησιμοποιήσει υπεργολάβους κατά 
την εκτέλεση της υπό ανάθεση σύμβασης, στις 
ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται (σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 2.2.7 της διακήρυξης), τότε 
συμπληρώνει τις πληροφορίες στην ενότητα Δ 
«Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην 
ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός 
φορέας» και: 
«Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας 
προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας 
σε τρίτους, τμήμα/τα της σύμβασης το/α οποίο/α 
υπερβαίνει/ουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα 
τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, 
ο οικονομικός φορέας υποβάλλει χωριστά ΕΕΕΣ, 
όπου παρατίθενται οι πληροφορίες που 
απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του 
Μέρους II και σύμφωνα με το Μέρος ΙΙI του ΕΕΕΣ για 
κάθε έναν από τους υπεργολάβους, ενώ σε 
περίπτωση μη υπέρβασης του εν λόγω ποσοστού, 
εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της 
αναθέτουσας αρχής να αποφασίσει και επομένως να 
ορίσει στην διακήρυξη ή στην πρόσκληση και στα 
έγγραφα της σύμβασης εάν οι σχετικές πληροφορίες 
των ενοτήτων Α και Β του Μέρους II και του Μέρους 
ΙΙΙ, πρέπει ή δεν πρέπει να παρέχονται για 
υπεργολάβους στις ικανότητες των οποίων δεν 
βασίζεται ο οικονομικός φορέας, και κατά συνέπεια, 
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εάν θα υποβληθεί από αυτούς ΕΕΕΣ.» 
 
Επομένως, υποχρέωση υποβολής χωριστού ΕΕΕΣ 
από υπεργολάβο/ υπεργολάβους υφίσταται μόνο 
εφόσον ο προσφέρων οικονομικός φορέας για το 
εκάστοτε τμήμα του διαγωνισμού προτίθεται να 
αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, 
τμήμα/-τα της αντίστοιχης σύμβασης το/τα οποίο/-α 
υπερβαίνει/-ουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα 
τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. 
Εφόσον δεν υπάρχει υπέρβαση του εν λόγω 
ποσοστού, δεν απαιτείται η υποβολή χωριστού/-ών 
ΕΕΕΣ από υπεργολάβο/ υπεργολάβους, καθώς δεν 
υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη στη διακήρυξη του 
διαγωνισμού. 
 

 


