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ΠΡΟΣ:  
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

 

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις επί ερωτημάτων στην υπ’ αριθμ. 175/23 διακήρυξη με α/α ΕΣΗΔΗΣ 

183023 για την  «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» 

Σχετ: Το από 05.03.2023 μήνυμα  μέσω της Επικοινωνίας του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 1: 

Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί το άρθρο 2.2.7 σχετικά με τα Πρότυπα διασφάλισης 

ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης, της υπ’ αριθμ. 175/31-01-23 

Διακήρυξης «Ενίσχυση Μικροκινητικότητας Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης» και 

ειδικότερα στην απαίτηση προσκόμισης των παραπάνω προτύπων όταν η προσφορά 

υποβάλλεται από ένωση οικονομικών φορέων. 

Συγκεκριμένα, ενώ στη πρώτη παράγραφο του εν λόγω άρθρου αναφέρεται «ή σε 

περίπτωση ένωσης, όλα τα μέλη αυτής» στην τελευταία παράγραφο αναφέρεται «Σε 

περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται 

αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης». 

Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί ο τρόπος με τον όποιο πληρούνται οι απαιτήσεις του 

άρθρου2.2.7 στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων. 
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1: 

Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην υπ’ αριθμ. 175/23 διακήρυξη αναγράφεται στο άρθρο: 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στην διαδικασία σύναψης της παρούσας απαιτείται 

να εξασφαλίζουν την ποιότητα των παρεχόμενων ειδών και να διαθέτουν (ή σε περίπτωση 

ένωσης, όλα τα μέλη αυτής) τα παρακάτω Πρότυπα Διασφάλισης ποιότητας: 

α) Πιστοποίηση Διασφάλισης Ποιότητας της σειράς ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο. 

β) Πιστοποίηση Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001:2015 ή 

ισοδύναμο. 

γ) Πιστοποίηση Συστήματος Ασφάλειας Πληροφοριών κατά ISO 27001:2013 ή ισοδύναμο. 

δ) Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας και της Ασφάλειας στην Εργασία κατά 

ISO 45001:2018 ή ισοδύναμο. 

Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς 

διαπιστευμένους από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα 

κράτη - μέλη. 

Επίσης, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης 

ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να 

αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους 

οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει 

ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις 

καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης. 

Επίσης σύμφωνα με άρθρο 19 του Ν4412/16 αναφέρεται: 

Άρθρο 19 Οικονομικοί φορείς (άρθρο 19 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) 

2. …..Όπου κρίνεται αναγκαίο, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να διευκρινίζουν στα 

έγγραφα της σύμβασης τον τρόπο με τον οποίο οι ενώσεις οικονομικών φορέων θα πρέπει 

να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας ή τεχνικής και 

επαγγελματικής ικανότητας κατά τα άρθρα 75, 76 και 77 εφόσον αυτό δικαιολογείται από 

αντικειμενικούς λόγους και είναι σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας….. 

4. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση 

ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης 

της σύμβασης. 



Επομένως ισχύει: Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες 

απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης 

 

Η  Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
της   Δ/νσης  Τεχν. Υπηρεσιών – 

Δόμησης 
 
 

Φωτέα Αικατερίνη 
Δρ. Μηχ. Μηχανικός με Α’ βαθμό 
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