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ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 1230-2020-04-290 / 14-04-2020

4η ΣΕΙΡΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 862/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΡΩΤΗMATA ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ
Θ’ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

"Σχετικά με το έγγραφό σας με Α.Π. 1230-2020-02-89/04-02-2020 και την
απάντησή σας ότι «(...) οι δηλώσεις μη σύγκρουσης συμφερόντων θα πρέπει να
υπογραφούν [και] από όλα τα μέλη της ομάδας έργου, έστω και αν ανήκουν στην
ίδια εταιρία.», παρακαλούμε διευκρινίστε μας αν οι δηλώσεις αυτές απαιτείται
να φέρουν ψηφιακή υπογραφή του δηλούντος".

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΑΒ

Σύμφωνα με τον όρο 2.4.2.5 της Διακήρυξης «Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για
τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν
ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν
συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων
πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής, με την
επιφύλαξη των αναφερθέντων στην τελευταία υποπαράγραφο της παραγράφου
2.4.2.1 του παρόντος για τους αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς.
Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά
γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014
(Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση,
στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την
έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης».
Επομένως η υπεύθυνη δήλωση μη σύγκρουσης συμφερόντων απαιτείται να φέρει
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών μόνο στην περίπτωση που

υπογράφων είναι ο συμμετέχων οικονομικός φορέας, επειδή η δήλωση αυτή έχει
συνταχθεί από τον ίδιο.

Στην περίπτωση που υπογράφοντες είναι μέλη της ομάδας έργου που δεν έχουν
την ιδιότητα του προσφέροντος οικονομικού φορέα (π.χ. συνεργαζόμενοι με την
δικηγορική εταιρία δικηγόροι δυνάμει έγγραφης συμφωνίας του άρθρου 48 του
Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013) η δήλωση μη σύγκρουσης συμφερόντων δεν
απαιτείται να φέρει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή»
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΑΒ Α.Ε.
Aκριβές αντίγραφο
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