
 

Θέμα : « Μεταφορά μαθητών – Αίτηση συμμετοχής για την εγγραφή στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών –             
Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 171311» 

Για την πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων, παρατίθενται οι κατωτέρω 
σημαντικές επισημάνσεις / διευκρινίσεις :  

 Για την εγγραφή στο ΔΣΑ και προς προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που 
αναφέρονται στο άρθρο 2.2.3 της Διακήρυξης (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 171311), οι υποψήφιοι 
συμμετέχοντες στη διαδικασία υποβάλλουν, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του 
ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), καθώς και τυχόν σχετική 
συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, με την οποία δύναται να διευκρινίζουν τις πληροφορίες που 
παρέχουν με το ΕΕΕΣ .  

 Το ΕΕΕΣ αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986, επέχει 
θέση αίτησης συμμετοχής για την εγγραφή στο ΔΣΑ και υποβάλλεται σύμφωνα με το 
επισυναπτόμενο στην Διακήρυξη (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 171311) Παράρτημα ΙΙ.  

 Ως προθεσμία παραλαβής των αρχικών (που υποβάλλονται για πρώτη φορά στο σύστημα) 
αιτήσεων συμμετοχής (ΕΕΕΣ), ορίζεται  η 18η/12/2022 και ώρα 15:00:00. 

 Στις περιπτώσεις όπου τα κριτήρια επιλογής ποικίλλουν από τμήμα σε τμήμα                                 
(βλ. κατηγορίες/τμήματα :  μεγάλο λεωφορείο - μικρό λεωφορείο - επιβατικό όχημα δημοσίας 
χρήσεως  - ειδικά διαμορφωμένο όχημα), πρέπει να συμπληρώνεται ένα ΕΕΕΣ για κάθε τμήμα. 

 Στην περίπτωση συμμετοχής νομικού προσώπου, η υποβολή του ΕΕΕΣ καθώς και της συνοδευτικής 
υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του, κατά περίπτωση, εκπροσώπου του 
εν λόγω οικονομικού φορέα,, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 

 Στην περίπτωση συμμετοχής ένωσης οικονομικών φορέων, το ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριστά από 
κάθε μέλος της ένωσης. Σε αυτό, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος 
της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής 
μεταξύ τους), καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

             Συνεπώς, κατά το πρώτο στάδιο εγγραφής στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών 

1. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλουν συμπληρωμένο το ΕΕΕΣ σε μορφή pdf ψηφιακά υπογεγραμμένο. 
2. Εφόσον για την σύνταξή του χρησιμοποίησαν το αναρτημένο επικουρικό αρχείο xml όπου, με βάση 

αυτό, παράχθηκε η απάντησή τους σε μορφή pdf, θα πρέπει να υποβάλουν επίσης και το αρχείο 
σε αυτή του τη μορφή (xml).  
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