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Προς:   

Κάθε ενδιαφερόμενο 
 

ΘΕΜΑ : Υπ΄αριθμ. 7/2018 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την «Προμήθεια πέντε (5) 

Τηβέννων Πρύτανη, πέντε (5)Τηβέννων Αντιπρυτάνεων, τριάντα (30) Τηβέννων 

Κοσμητόρων – Προέδρων, πεντακοσίων εβδομήντα (570) Τηβέννων Φοιτητών και 

εκατόν σαράντα (140) Επιτηβεννίων για τη συμμετοχή τους σε τελετή ορκωμοσίας για 

τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή). 

 

Σχετ: - Το υπ΄αριθμ. 9002/ 09/11/2018 αίτημα της κας Ειρήνης Βιτζηλαίου. 

 

Aξιότιμοι,  

Σας παραθέτουμε την ακόλουθη διευκρίνιση στο παρακάτω ερώτημα σας. 

 

Ερώτημα : 

Αναφορικά με τα πεδία ζήτησης στο ΤΕΥΔ σελ. 32/55 της διακήρυξης. 

1.      Μέρος III: Λόγοι Αποκλεισμού, Α. Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με 

ποινικές καταδίκες, ποινικό μητρώο, έχει γίνει αίτηση έκδοσης από 06/11. Σε 

περίπτωση που δεν έχει παραληφθεί φυσικά, μπορεί να αναγραφεί ότι έχει γίνει αίτηση 

και να μην συμπληρωθούν οι κωδικοί και αρ. πρωτ.; 

2.      Μέρος III: Λόγοι Αποκλεισμού, Β. Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

3.      Μέρος III: Λόγοι Αποκλεισμού, Γ. Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, 

σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

 Πρέπει να αναγράφονται αναλυτικά ημ. Έκδοσης εγγράφων καθώς και αριθμοί 

πρωτοκόλλων ή μόνο αντίστοιχη συμπλήρωση στο πεδίο ΝΑΙ / ΟΧΙ. 

 

Απάντηση: 

Σχετικά με την συμπλήρωση του «Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης 

Δήλωσης » ΤΕΥΔ η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων - ΕΑΔΔΗΣΥ  

έχει εκδώσει οδηγίες συμπλήρωσης στην Κατευθυντήρια Οδηγία 15 με αριθμ.πρωτ. 

5797/25-11-2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). 

Επίσης σχετικά με το θέμα δίνονται πληροφορίες στο 39 ερώτημα της 

ΕΑΔΔΗΣΥ.(Συχνές ερωτήσεις απαντήσεις) που αναγράφεται πιο κάτω : 
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Με την υποβολή του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)/ 

Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) υποβάλλονται και τα αποδεικτικά 

έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος και τα παραστατικά εκπροσώπησης; 

 

Απάντηση  

Όχι. Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)/ Ευρωπαϊκό Ενιαίο 

Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) παρέχει προαπόδειξη, αντικαθιστώντας τα σχετικά 

πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη (Πρβλ. άρθρο 79 

παρ. 1 του ν. 4412/2016 και Κατευθυντήρια Οδηγία 15 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ./ Εισαγωγή). 

Κατά συνέπεια, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος καθώς 

και τυχόν παραστατικά εκπροσώπησης, προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο 

μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα, με τα οποία αποδεικνύεται η μη συνδρομή 

των λόγων αποκλεισμού, καθώς και η πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής. 

Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι η αναθέτουσα αρχή μπορεί μπορεί, σύμφωνα με το 

άρθρο 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016, να ζητεί από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε 

χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα 

δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

 

Το site της ΕΑΔΔΥΣΥ  είναι http://www.eaadhsy.gr. 

 

Για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

Ο Αντιπρύτανης 

Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 

 

 

Καθηγητής Γεώργιος Π. Λέπουρας 
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