
 
 
ΘΕΜΑ: Διευκρινιςεισ  επί τθσ Προκιρυξθσ Διαγωνιςμοφ με τθ Διαδικαςία του Ανταγωνιςτικοφ Διαλόγου, 
μζςω Ε..Η.Δ.Η..,  Α’ Φάςθ – Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για το ζργου «Αναβάκμιςθ 
οδοφωτιςμοφ ςτο εκνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου», με α/α (ΕΗΔΗ): 84215 
και παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των Φακζλων Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθν Α’ Φάςθ – 
Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ  
 
ΧΕΣ: Σο από 09-12-2019 αίτθμα παροχισ περί διευκρινιςεων ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα. 

            

Ζχοντασ υπόψθ: 

1.  Σισ διατάξεισ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ & τθσ 

Αποκ/νθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» και δθ θ παράγραφοσ 2 του άρκρου 159 αυτοφ. 

2. Σο Π.Δ.140/27-12-2010 (ΦΕΚ233/τ.Α’/27-12-2010) «Οργανιςμόσ Περιφζρειασ Ηπείρου» 

3. Σο Ν. 3389/2005 «υμπράξεισ Δθμόςιου και Ιδιωτικοφ Σομζα (ΦΕΚ Α/232/2005) όπωσ ιςχφει. 

4. Σο Ν. 4413/2016 «Ανάκεςθ και εκτζλεςθ ςυμβάςεων παραχϊρθςθσ – Εναρμόνιςθ με τθν Οδθγία 

2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 26θσ Φεβρουαρίου 2014 ςχετικά με 

τθν ανάκεςθ ςυμβάςεων παραχϊρθςθ (ΕΕ L94/1/28.03.2014) και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 147/Α/2016), 

όπωσ ιςχφει. 

5. Σο Ν. 4412/16 «Δθμόςιεσ υμβάςεισ ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (Προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπωσ ιςχφει. 

6. Σο Π.Δ. 774/1980 (ΦΕΚ 189/Α/1980) «Περί Κωδικοποιιςεωσ εισ ενιαίο κείμενο των περί Ελεγκτικοφ 

υνεδρίου ιςχυουςϊν διατάξεων υπό τον τίτλο «Οργανιςμό Ελεγκτικοφ υνεδρίου», όπωσ ιςχφει. 

7. Σο Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52/Α/2013) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για Ελεγκτικό υνζδριο», όπωσ ιςχφει. 

8. Σο Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/2013) «φςταςθ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και 

Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Δθμοςίων υμβάςεων», όπωσ ιςχφει.    

9. Σο Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και 

πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 

ΔΙΑΤΓΕΙΑ» και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει. 

10. Σθν υπ’ αρικμ. 45/17-04-2019 απόφαςθσ τθσ Διυπουργικισ Επιτροπισ υμπράξεων Δθμόςιου και 

Ιδιωτικοφ Σομζα, με τθν οποία εγκρίκθκε θ υπαγωγι του ζργου ςτισ διατάξεισ του Ν.3389/2005. 

                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΤ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 
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11. Σθν υπϋαρικμ. 34/2738/20-11-2019 (ΑΔΑ: Ψ3ΝΜ7Λ9-ΒΣΔ) απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ 

Περιφζρειασ Ηπείρου, που περιλαμβάνεται και ςτα ζγγραφα του διαγωνιςμοφ με α/α 84215. 

12.  Σο αίτθμα παροχισ διευκρινιςεων που ζγινε από ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα. 

 

 

Υςτερα από το από 9-12-2019 αίτθμα διευκρινιςεων που υποβλικθκε μζςω του ΕΗΔΗ από 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα ςασ επιςθμαίνεται ότι: 

 

1. ε ότι αφορά ςτα νομιμοποιθτικά ζγγραφα που αναφζρονται ςτο άρκρο 14:  

φμφωνα με το άρκρο 14 «Αρκεί θ υποβολι ΕΕΕ ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ κατά τα ειδικότερα 

οριηόμενα ςτθ Διακιρυξθ». Επιςθμαίνεται ότι, όπωσ αναφζρεται και ςτθ διακιρυξθ, ςε οποιοδιποτε 

χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, τα αρμόδια όργανα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ μπορεί να 

ηθτιςει από τουσ υποψθφίουσ να υποβλθκοφν όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά, όταν αυτό απαιτείται για 

τθν ορκι διεξαγωγισ τθσ διαδικαςίασ.  

 

2. ε ότι αφορά τθν παραπομπι που αναγράφεται εντόσ παρενκζςεωσ ςτον τίτλο του ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ 8, 

διορκϊνεται ωσ εξισ: 

«….(ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 16.2.2 και 22.2.1.2)» 

 

3. ε ότι αφορά ςτθν επίκλθςθ πόρων τρίτων οικονομικϊν φορζων: 

το άρκρο 17 τθσ διακιρυξθσ αναφζρεται ότι: «Για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων χρθματοοικονομικισ και 

οικονομικισ επάρκειασ και πιςτολθπτικισ ικανότθτασ κακϊσ και των κριτθρίων που ςχετίηονται με τθν 

τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα, ο υποψιφιοσ δφναται να κάνει χριςθ τθσ χρθματοοικονομικισ ι/και 

τεχνικισ ι/και επαγγελματικισ ικανότθτασ άλλων οικονομικϊν φορζων, κατά τα αναφερόμενα ςτα άρκρα 

78 παρ. 1, 75 παρ.3 και του 4 του Ν. 4412/2016 και ςτα άρκρα 63 και 58 παρ. 3 και 4 τθσ Οδθγίασ 

2014/24/ΕΕ…..».    

Επίςθσ, όπωσ ορίηεται ςτθ Διακιρυξθ, οι τρίτοι φορείσ κα πρζπει να κατονομάηονται ςτθν επιςτολι 

εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ και ςτο ςχετικό πίνακα, ςφμφωνα με τα υποδείγματα που περιλαμβάνονται 

ςτα Παραρτιματα 2 και 3 τθσ Πρόςκλθςθσ. Ο ακριβισ και ορκόσ τρόποσ ςυμπλιρωςθσ των ςχετικϊν 

εγγράφων εναπόκειται ςτουσ υποψθφίουσ και κα κρικεί από τα αρμόδια όργανα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, 

ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτθ Διακιρυξθ. 

 

 

 

  
 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 
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