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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 σχετικά με το 
διαγωνισμό 106145 και την συμπλήρωση του 
ΕΕΕΣ.  
 
Στο πεδίο: «Κατά περίπτωση, ο οικονομικός 
φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο 
κατάλογο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων 
ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. 
βάσει εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];» 
είναι υποχρεωτική η απάντηση "ΝΑΙ"; Κατά 
την προηγούμενη υποβολή της πρότασης 
είχαμε επιλέξει "ΝΑΙ" και ως φορέας είχε 
αναφερθεί το ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Β.Ε.Α.) κάτι το 
οποίο θεωρήθηκε εσφαλμένο. Θα 
μπορούσατε να μου αναφέρεται κάποια 
παραδείγματα "συστημάτων προεπιλογής" 
εφόσον το ΕΒΕΑ.  

 
Στο πεδίο: «Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 
είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 
ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει εθνικού 
συστήματος (προ)επιλογής];» επιλέγεται "ΝΑΙ" μόνο 
εφόσον ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 
σε επίσημο κατάλογο εγκεκριμένων οικονομικών 
φορέων.  
Διευκρινίζεται ότι το ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Β.Ε.Α.) ή το ΓΕΜΗ δεν 
αποτελούν επίσημους καταλόγους του άρθρου 83 του 
ν. 4412/2016. 
Για περαιτέρω διευκρινίσεις σας παραπέμπουμε και 
στην Κατευθυντήρια Οδηγία 23 (Απόφαση 3/24-01-
2018 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων) με Θέμα:  «Ειδικά θέματα συμπλήρωσης 
του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης 
(ΤΕΥΔ) και του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ)», στη σελίδα 12 της οποίας 
αναφέρονται μεταξύ άλλων  τα εξής: 
 
"Επισημαίνεται ότι, ως προς τις διαδικασίες 
συμβάσεων προμηθειών, γενικών υπηρεσιών, 
εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και 
λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, δεν 
υφίσταται επί του παρόντος εθνικός επίσημος 
κατάλογος του άρθρου 83 του ν. 4412/2016.  
 
Σημειώνεται, περαιτέρω, ότι το Γ.Ε.ΜΗ δεν συνιστά 
επίσημο κατάλογο, κατά τις διατάξεις του ίδιου 
άρθρου, και, κατά συνέπεια, δεν συμπληρώνεται από 
τους οικονομικούς φορείς στο εν λόγω πεδίο.  
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α/α Ερώτηση Απάντηση 

Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται ότι το πεδίο του 
ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ, που αφορά στην εγγραφή οικονομικών 
φορέων σε επίσημους καταλόγους, δεν μπορεί να 
απαλειφθεί από τις αναθέτουσες αρχές σε κανένα 
είδος σύμβασης (προμηθειών, υπηρεσιών, έργων, 
μελετών κλπ), καθώς δεν μπορεί να αποκλειστεί το 
ενδεχόμενο συμμετοχής στη διαδικασία αλλοδαπού 
οικονομικού φορέα, εγγεγραμμένου σε επίσημο 
κατάλογο της χώρας εγκατάστασής του ή άλλης χώρας 
ή ακόμη και το ενδεχόμενο εγγραφής ημεδαπού 
οικονομικού φορέα σε επίσημο κατάλογο άλλης 
χώρας, την εγγραφή στον οποίο δύναται να 
επικαλεστεί συμπληρώνοντας τη σχετική ένδειξη στο 
ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ.  
 
Κατά συνέπεια, μόνο εφόσον ο οικονομικός φορέας 
είναι εγγεγραμμένος κατά τα ανωτέρω, σε επίσημο 
κατάλογο, συμπληρώνει, πέρα από την ένδειξη «ΝΑΙ» 
τα στοιχεία α έως ε που παρέχονται στο αμέσως 
ακόλουθο πεδίο, [...] 
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