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ΠΡΟΣ:
Ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς

ΘΕΜΑ: Ενημερωτικό σημείωμα διευκρινήσεων για την ορθή συμπλήρωση του ΕΕΕΣ

Σας ενημερώνουμε ότι εκ παραδρομής δημιουργήθηκε από την υπηρεσία μας εσφαλμένο ΕΕΕΣ, το οποίο και 
αναρτήθηκε στο διαγωνισμό της μελέτης. Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς καλούνται να 
συμπληρώσουν το νέο ορθό ΕΕΕΣ το οποίο πλέον αναρτάται στο διαγωνισμό (τόσο σε αρχείο pdf όσο και σε 
xml).

Στη συνέχεια δίδονται διευκρινήσεων για την ορθή συμπλήρωση του ΕΕΕΣ.

Στο Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, 
πεδίο Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο εγκεκριμένων 

οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει εθνικού συστήματος 
(προ)επιλογής];»

θα πρέπει να συμπληρωθεί «ΟΧΙ» από τους ημεδαπούς Οικονομικούς Φορείς, αφού στην Κατευθυντήρια 
Οδηγία 23 (ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε) της ΕΑΑΔΗΣΥ (σελ. 12) αναφέρεται «Επισημαίνεται ότι, ως προς τις 
διαδικασίες συμβάσεων προμηθειών, γενικών υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και 
λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, δεν υφίσταται επί του παρόντος εθνικός επίσημος κατάλογος 
του άρθρου 83 του ν. 4412/2016», 

και στο υποπεδίο:
Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική 
βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν; 

συμπληρώνετε «ΝΑΙ».

Στο Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής, κεφάλαιο Α. Καταλληλότητα
πεδίο Εγγραφή στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο
οι ημεδαποί οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν «ΝΑΙ».

(«Υποχρεωτική συμπλήρωση των πεδίων της Ενότητας: Α «ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ»
Επισημαίνεται ότι, η συμπλήρωση των πεδίων της Ενότητας Α «Καταλληλότητα» για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας είναι υποχρεωτική στις ακόλουθες περιπτώσεις: .....
➢ στις συμβάσεις εκπόνησης μελετών, με την αναγραφή της βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Μελετητών ή 

στο Μητρώο Γραφείων Μελετών, καθώς η εγγραφή των ημεδαπών μελετητικών επιχειρήσεων σε ένα από 
τα εν λόγω Μητρώα, ανάλογα με το αν πρόκειται για ατομική επιχείρηση ή για νομικό πρόσωπο, είναι, 
ομοίως, υποχρεωτική, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις»)

(Κατευθυντήρια Οδηγία 23 της ΕΑΑΔΗΣΥ σελ. 25).

https://diavgeia.gov.gr/search?advanced=true&query=ada:%22%CE%A83%CE%97%CE%99%CE%9F%CE%9E%CE%A4%CE%92-%CE%9A3%CE%95%22&page=0
https://diavgeia.gov.gr/search?advanced=true&query=ada:%22%CE%A83%CE%97%CE%99%CE%9F%CE%9E%CE%A4%CE%92-%CE%9A3%CE%95%22&page=0
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Επίσης στο Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής, θα πρέπει να συμπληρωθούν τα ζητούμενα πεδία των κεφαλαίων:
Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

πεδίο Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
πεδίο Για τις συμβάσεις υπηρεσιών: παροχή υπηρεσιών είδους που έχει προσδιοριστεί και

Τεχνικό προσωπικό ή τεχνικές υπηρεσίες για τον έλεγχο της ποιότητας

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
πεδίο Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και

Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με συστήματα ή πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Σε κάθε περίπτωση για την ορθή συμπλήρωση του ΕΕΕΣ προτείνεται να ακολουθείτε τις συστάσεις της 
Κατευθυντήριας Οδηγίας 23 της ΕΑΑΔΗΣΥ.

Ο Προϊστάμενος 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
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