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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   
Σε συνέχεια της παρακάτω ερώτησης και 
επειδή η απάντηση δεν μας είναι ξεκάθαρη θα 
θέλαμε να διευκρινίσουμε εάν η απάντηση 
"ΝΑΙ" 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];" θεωρείται προϋπόθεση για 
την συμμετοχή στο διαγωνισμό. 
 
---Αρχικό μήνυμα---Καλησπέρα σας, Θα ήθελα 
να υποβάλω μια ερώτηση 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 
δεν μπορεί να προστεθεί στο εν λόγω πεδίο? 

 
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. 
 
Στην Ελλάδα επί του παρόντος ως προς τις διαδικασίες 
συμβάσεων προμηθειών, γενικών υπηρεσιών, 
εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών 
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, δεν υφίσταται 
τέτοιος κατάλογος. 
 
Ως εκ τούτου επιλέγεται "ΝΑΙ" στο εν λόγω πεδίο μόνο 
από αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και μόνο 
εφόσον είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους 
καταλόγους των κρατών στα οποία έχουν έδρα (π.χ. 
οικονομικοί φορείς που έχουν έδρα στην Κύπρο και 
είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημο κατάλογο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων). 
 
Σε καμία περίπτωση η εγγραφή σε επίσημο κατάλογο 
δεν αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή σε 
διαγωνιστική διαδικασία, δεδομένου ότι τέτοιοι 
κατάλογοι δεν υφίσταται σε όλα τα κράτη, και ως εκ 
τούτου αντίθετη πρόβλεψη θα απέκλειε μεγάλο μέρος 
οικονομικών φορέων, μεταξύ αυτών και όλων των 
οικονομικών φορέων που εδράζονται στην Ελλάδα. 
 



          

Σελίδα 2 από 3 
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2   
Σχετικά με το έγγραφο ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ στην 
ενότητα ΙV-Γ: Τεχνική και επαγγελματική 
ικανότητα αναφέρει ότι απαιτείται ξεχωριστό 
ΕΕΕΣ και για τον Υπεργολάβο. Αυτό ισχύει και 
για Υπεργολάβο εκτός Ελλάδας? Κατά την 
προηγούμενη υποβολή δεν είχαμε 
συμπεριλάβει ΕΕΕΣ για τον Υπεργολάβο, αλλά 
δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο πάνω σε αυτό, 
στην Απόφαση ΕΕΤΤ με Α.Π. 972/19/15-12-
2020. 

 
Στην Ενότητα IV-Γ του ΕΕΕΣ αναφέρεται 
"Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει 
αποφασίσει να αναθέσει μέρος της σύμβασης σε 
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις 
ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν 
λόγω μέρους, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί 
χωριστό ΕΕΕΣ για τους σχετικούς υπεργολάβους." 
 
Η ανωτέρω διευκρίνιση αφορά την περίπτωση όπου 
οικονομικός φορέας αναθέτει μέρος της σύμβασης σε 
τρίτο υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις 
ικανότητας του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν 
λόγω μέρους. 
 
Διευκρινίζεται περαιτέρω ότι η υποβολή ξεχωριστού 
ΕΕΕΣ για τους υπεργολάβους απαιτείται στις 
ακόλουθες περιπτώσεις: 
 
1.Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας προτίθεται 
να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους 
χωρίς να στηρίζεται στην ικανότητα αυτών, τμήμα/τα 
της σύμβασης το/α οποίο/α υπερβαίνει/ουν 
σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) 
της συνολικής αξίας της σύμβασης, και 
 
2. Σε περίπτωση στήριξης στις ικανότητες άλλων 
οικονομικών φορέων, ανεξαρτήτως του αν υφίσταται 
κάποια συνεργατική σχέση μεταξύ των τρίτων 
οικονομικών φορέων και του προσφέροντος. Βάσει 
αυτού, εάν πρόκειται για υπεργολάβο στις ικανότητες 
του οποίου στηρίζεται ο προσφέρων, τότε απαιτείται 
σε κάθε περίπτωση η επισύναψη ξεχωριστού ΕΕΕΣ για 
τον υπεργολάβο, ανεξαρτήτως του ποσοστού 
υπεργολαβικής ανάθεσης. 
 
Η έδρα του υπεργολάβου δεν επηρεάζει τα ανωτέρω. 
Για αναλυτικές οδηγίες ως προς τη συμπλήρωση του 
ΕΕΕΣ μπορείτε να ανατρέξετε και στην Κατευθυντήρια 
Οδηγία 23 (Απόφαση 3/24-01-2018) της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, στην οποία 
ανευρίσκονται και οι ανωτέρω πληροφορίες. 

3   
Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας 
χρησιμοποιεί υπεργολάβο στις ικανότητες του 
οποίου στηρίζεται, είναι απαραίτητο ο 
υπεργολάβος να καταθέσει ΕΕΕΣ, έστω και αν 
το ποσοστό υπεργολαβίας είναι μικρότερο 
του 30%?  

 
Σε περίπτωση στήριξης στις ικανότητες άλλων 
οικονομικών φορέων, επισυνάπτεται χωριστό έντυπο 
ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ με τις πληροφορίες που απαιτούνται, για 
κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς στις ικανότητες 
των οποίων στηρίζεται ο προσφέρων. 
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Κατά συνέπεια, σε περίπτωση υπεργολάβου στις 
ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο οικονομικός 
φορέας, υποβάλλεται χωριστό έντυπο ΕΕΕΣ για τον 
υπεργολάβο, ακόμα και αν το ποσοστό υπεργολαβίας 
υπολείπεται του 30%. 
 
Για αναλυτικές οδηγίες ως προς τη συμπλήρωση του 
ΕΕΕΣ μπορείτε να ανατρέξετε και στην Κατευθυντήρια 
Οδηγία 23 (Απόφαση 3/24-01-2018) της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 
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