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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Κομοτηνή,  12 / 05  / 2017 

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ      Αριθ. πρωτ.: 13894 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ     (ανάρτηση στο ΕΣΗΔΗΣ & στο site του Δήμου) 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΥΛΙΚΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Πληροφορίες: Ιωάννης Γκουρτσιλίδης  

Τηλ.: 25313 52448 & 426 

Φαξ: 25310 81659 

E-mail: g.gkourtsilidis@komotini.gr 

 
 

ΘΕΜΑ: « Διευκρινήσεις Επί της Διακήρυξης ». 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την αριθ. 31/2017 (ΑΔΑΜ) “17REQ005920323 2017-03-14” σχετική μελέτη του Δήμου. 

2. Την αριθ. 10381/07-04-2017 διακήρυξη (ΑΔΑΜ) «17PROC006044572 2017-04-07» για την 

Ανάδειξη αναδόχου της Προμήθειας Υγρών Καυσίμων και Λιπαντικών για τις Ανάγκες του Δήμου 

Κομοτηνής και των Νομικών του Προσώπων ΚΕ.ΜΕ.Α, ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., Δ.Ε.Υ.Α.Κ. και των Σχολικών 

Επιτροπών Α΄ βάθμιας και Β΄ βάθμιας Εκπαίδευσης για τα Έτη 2018 και 2019. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”. 

4. Το ερώτημα που τέθηκε μέσω του συστήματος του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για παροχή διευκρινίσεων 

σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης και συγκεκριμένα αν πρέπει να κατατεθεί στην 

Ελληνική γλώσσα, διότι μέρη του εγγράφου εμφανίζονται στην Αγγλική γλώσσα. 

 

Σας αναφέρουμε τα κάτωθι: 

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, ότι το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 

Σύμβασης (ΕΕΕΣ), είναι ένα τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης, το οποίο εκδίδεται κατ’ 

εξουσιοδότηση της παρ. 4 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016 και αποτελεί Υπεύθυνη Δήλωση των 

οικονομικών φορέων, που παρέχει προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που 

εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις 

ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 για τις οποίες οι οικονομικοί 

φoρείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν, 

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με τα άρθρα 75, 76 

και 77, 

γ) κατά περίπτωση, τηρεί τους αντικειμενικούς κανόνες και κριτήρια που έχουν καθοριστεί, 

σύμφωνα με το άρθρο 84. (άρθρο 79 παρ.1 Ν.4412/2016) 

Το εν λόγω τυποποιημένο έντυπο χρησιμοποιείται κατά το στάδιο συμμετοχής σε όλες τις 

διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων (έργων, προμηθειών, υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών). Η 

συμπλήρωσή του ΕΕΕΣ καθορίζεται από τις πληροφορίες που ζητούνται από τις αναθέτουσες αρχές, 
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http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&page=leafs&br=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251&all_articles=0&ids=126531,126532
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αναλόγως της φύσεως της δημόσιας σύμβασης, οι οποίες και αποτυπώνονται στη διακήρυξη του εκάστοτε 

διαγωνισμού.  

Το eΕΕΕΣ είναι η ηλεκτρονική έκδοση αυτής της υπεύθυνης δήλωσης, που παρέχεται στο διαδίκτυο 

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο URL: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd (Οδηγίες για το 

ΕΕΕΣ από το eprocurement.gr). Έχει ήδη αναρτηθεί στο χώρο του διαγωνισμού, στην πλατφόρμα του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σχετικό αρχείο με συχνές ερωτήσεις για το ΕΕΕΣ. Επίσης, σας παρέχεται η δυνατότητα να 

επισκεφτείτε τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις http://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/e-

procurement/espd/ και  https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el, για την παροχή 

περισσότερων πληροφοριών σχετικά με το ΕΕΕΣ. 

Σύμφωνα με απαντήσεις σε ερωτήματα 

(http://www.dimosnet.gr/images/site/2/129831_e.a.a.dh.sy._syxnes_ervthseis_gia_to_n._4412-2016.pdf) της 

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, το ΕΕΕΣ διαμορφώνεται από την αναθέτουσα αρχή που 

επιλέγει τα κατάλληλα πεδία αυτού, με βάση τους όρους (λόγους αποκλεισμού, κριτήρια επιλογής κ.λπ.) της 

εκάστοτε διακήρυξης, της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα. Στη συνέχεια το ΕΕΕΣ συμπληρώνεται από 

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς και υποβάλλεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από 

τον/τους κατά περίπτωση υπόχρεο/-ους στον Φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής». Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 

Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) δεν απαιτείται να φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των κατά νόμο 

υπόχρεων προς υπογραφή του. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι τυχόν ανακριβής ή ψευδής δήλωση επιφέρει τις 

έννομες συνέπειες της ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία. 

Για την σύνταξη ή/και συμπλήρωση του απαιτούμενου eΕΕΕΣ, οι οικονομικοί φορείς προτείνεται να 

χρησιμοποιήσουν το αναρτημένο από την αναθέτουσα αρχή επικουρικό αρχείο .XML, προκειμένου να 

εκμεταλλευτούν την υπηρεσία eΕΕΕΣ της Ε.Ε. και να παράξουν την απάντηση τους σε μορφή αρχείου .PDF. 

Το αρχείο PDF παράγεται έμμεσα από την υπηρεσία eEEEΣ επιλέγοντας το κουμπί «Εκτύπωση». Η 

εκτύπωση θα πρέπει να ανακατευθυνθεί σε εικονικό εκτυπωτή PDF (virtual PDF printer), ήτοι λογισμικό, 

εγκατεστημένο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, το οποίο αποθηκεύει το περιεχόμενο της 

εκτύπωσης σε ηλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το δρομολογεί σε φυσικό εκτυπωτή. Ενδεικτικά η 

λειτουργία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί εγγενώς από φυλλομετρητή διαδικτύου, όπως π.χ. Google 

Chrome, ή από εξειδικευμένο λογισμικό, όπως π.χ. CutePDF. 

Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου xml στον χώρο του 

διαγωνισμού, οι οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφεύγουν απ’ ευθείας στην ηλεκτρονική υπηρεσία της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd) να δημιουργούν το EΕΕΣ, να 

συμπληρώνουν με ευθύνη τους όλα τα δεδομένα που αφορούν τον εκάστοτε διαγωνισμό και αναφέρονται 

στην διακήρυξη, να συμπληρώνουν τις σχετικές απαντήσεις και να το εκτυπώνουν σε μορφή .pdf 

προκειμένου να το υπογράψουν ψηφιακά και να το υποβάλλουν.  

 

Σύμφωνα με το άρθρο 102 (Συμπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών - 

άρθρο 56 παρ. 3 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων 

συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να 

διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη 

προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης 

σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, 

επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε 

παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και 

των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των 

εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες 

συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση 

αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74), μεταφράσεων 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
http://dimosnet.gr/images/site/2/129708_odhgies_gia_to_eniaio_eyrvpaiko_eggrafo_symbasevn__eees_.pdf
http://dimosnet.gr/images/site/2/129708_odhgies_gia_to_eniaio_eyrvpaiko_eggrafo_symbasevn__eees_.pdf
http://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/e-procurement/espd/
http://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/e-procurement/espd/
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el
http://www.dimosnet.gr/images/site/2/129831_e.a.a.dh.sy._syxnes_ervthseis_gia_to_n._4412-2016.pdf
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
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και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα 

υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της 

σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια 

μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά 

μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν 

ήδη υποβληθεί. Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των 

οικονομικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού φορέα στη 

διαδικασία ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης. 

 

 Περαιτέρω σας γνωρίζουμε, ότι και εσείς δύνασθε να απευθυνθείτε απ’ ευθείας στην Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 

(http://www.eaadhsy.gr) και να υποβάλλεται τα ερωτήματά σας σχετικά με το ΕΕΕΠ. 

 Για το ερώτημα εάν πρέπει να υποβληθεί επίσημα μεταφρασμένο το ΕΕΕΣ, διότι σε ορισμένα 

μέρη του εγγράφου, κατόπιν της δημιουργίας από τους φορείς, εμφανίζονται μέρη του εγγράφου στην 

Αγγλική γλώσσα, σας διευκρινίζουμε πως δεν είναι αναγκαίο να μεταφραστεί το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 

Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) στα μέρη που εμφανίζονται στα Αγγλικά, αλλά να υποβληθεί όπως 

εμφανίζεται, διότι αποτελεί σφάλμα της Ευρωπαϊκής πλατφόρμας για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο και 

εμφανίζεται σε όλους τους υποψήφιους αναδόχους με αποτέλεσμα να μην δημιουργεί ευνοϊκή μεταχείριση 

συγκεκριμένου οικονομικού φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης. Η επιτροπή διενέργειας 

του διαγωνισμού θα αξιολογήσει τα σχετικά ΕΕΕΣ των φορέων προκειμένου να διαπιστώσει εάν πληρούνται 

τα κριτήρια επιλογής της παρούσας Διακήρυξης. 

 Σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης η Επιτροπή διενέργειας και 

αξιολόγησης του διαγωνισμού έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τους προσφέροντας την μετάφραση 

οποιουδήποτε στοιχείου κριθεί απαραίτητο για την ακριβή εκτίμηση της προσφοράς. 

 

 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος προμηθειών 
υλικών, εξοπλισμού & υπηρεσιών 

Ζωή Πολίτου 
ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
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