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EΡΩΤΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ  

ΚΑΙ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 

 

Αριθ. πρωτ. 1200-2023-01-93 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ  

Όσον αφορά την εγκυρότητα τους, δύναται το αντίγραφο του εν ισχύ φύλλου τεχνικού 

ελέγχου από Ιδιωτικό Κ.Τ.Ε.Ο καθώς και το αντίγραφο του εν ισχύ ασφαλιστηρίου 

συμβολαίου εκάστου προσφερόμενου λεωφορείου, να συνοδεύονται απλώς από 

Υπεύθυνη Δήλωση που θα αναγράφει ότι “τα ιδιωτικά έγγραφα που έχουν υποβληθεί 

αποτελούν ακριβή αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων” ή θα πρέπει να γίνει και σχετική 

επικύρωση των προαναφερθέντων εγγράφων από δικηγόρο; 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ   

Σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.2 με τίτλο «Αποδεικτικά μέσα» της 

διακήρυξης θέματος ορίζεται ότι: 

 «Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της 

πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 

2.2.7 και 2.2.8, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. 

Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά τα οριζόμενα στην 

παράγραφο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο.[…]». 

Ως εκ τούτου επισημαίνεται ότι η υποβολή των δικαιολογητικών που 

αναφέρονται στην ως άνω παράγραφο (2.2.9.2) της διακήρυξης θα γίνει μόνον από 

τον/τους προσωρινό/ούς ανάδοχο/ους του διαγωνισμού ανά δρομολόγιο, σε 

συνδυασμό με την παράγραφο 3.2. της διακήρυξης.  
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Περαιτέρω, σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.2.5 περ. ε΄ του όρου 2.4.2 με τίτλο 

«Χρόνος και Τρόπος Υποβολής προσφορών» της διακήρυξης oρίζεται ότι:  

«Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι 

Οικονομικοί Φορείς τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του 

Υποσυστήματος, ως εξής :  

Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν 

απαιτείται να προσκομισθούν και σε έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά 

περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις:  

[…] 

ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής 

υπεύθυνης δήλωσης στην περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών 

εγγράφων.». 

Σε συνέχεια των ανωτέρω, στην περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών 

εγγράφων αυτά θα πρέπει  να συνοδεύονται είτε από Υπεύθυνη Δήλωση (ψηφιακά 

υπογεγραμμένη) περί του ότι συνιστούν ακριβή φωτοαντίγραφα εκ των πρωτοτύπων, 

είτε θα πρέπει να φέρουν επικύρωση από δικηγόρο.  

 

 

ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ, 25/01/2023                                                

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΑΒ Α.Ε.  

 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ                                       Aκριβές Αντίγραφο 
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