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ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινίσεων για το διαγωνισμό με Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 40011 που αφορά την υπ’ αριθ. πρωτ. 

8310/28.04.2017 διακήρυξη για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς αιτούντων διεθνή προστασία προς τα υπεύθυνα 

Κράτη - Μέλη στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 26ης Ιουνίου 2013 (Δουβλίνο ΙΙΙ)» 

 

1. Τα αποδεικτικά μέσα που αναφέρονται στην παράγραφο «2.2.7.2 Αποδεικτικά μέσα» της διακήρυξης 

προσκομίζονται κατά το στάδιο που ακολουθεί την αξιολόγηση των προσφορών και σύμφωνα με την παράγραφο 3.2 

της διακήρυξης. Κατά το στάδιο αυτό «οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή 

άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα 

πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 

κράτος-μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο 

επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 

εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) του άρθρου 79, 

παράγραφος 3 του Ν. 4412/2016. Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η 

αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να 

ισχύουν». 

2. Στον (υπο) φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική προσφορά» δε χρειάζεται να προσκομιστούν δικαιολογητικά 

εφόσον δε μνημονεύονται δικαιολογητικά. Στον (υπο) φάκελο αυτό περιλαμβάνονται ψηφιακά υπογεγραμμένα το 

ηλεκτρονικό αρχείο (σε μορφή .pdf) το οποίο παράγεται από το σύστημα μετά τη συμπλήρωση της αντίστοιχης 

ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας του συστήματος, καθώς και το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς (Παράρτημα ΙΙΙ) της 

διακήρυξης. 

3. Τα δικαιολογητικά πληρωμής που αναφέρονται στην παράγραφο «5.1.2 Δικαιολογητικά πληρωμής» της 

διακήρυξης δεν προσκομίζονται κατά το στάδιο υποβολής των προσφορών ή κατά το στάδιο που μετά την 

αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων ανακηρυχθεί «προσωρινός ανάδοχος». Τα δικαιολογητικά αυτά 

προσκομίζονται από τον ανάδοχο προκειμένου να γίνει η πληρωμή των υπηρεσιών που έχουν παρασχεθεί από τον 

ίδιο. 

4.  Κατά το στάδιο της υποβολής των προσφορών των οικονομικών φορέων απαιτείται να προσκομιστεί σε έντυπη 

μορφή εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της μόνο η εγγυητική επιστολή συμμετοχής. 

Η προσκόμιση και άλλων δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή δε συνιστά λόγω αποκλεισμού. 

Αθήνα, 25/05/2017 

Αρ. Πρωτ.: 10088 
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5. Το Ε.Ε.Ε.Σ. υπογράφεται ψηφιακά από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Δ.Σ. στην περίπτωση των 

Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.) (και όπως ορίζεται στην παράγραφο 2.4.3.1, σημείο 5 της διακήρυξης) και δεν απαιτείται 

η υπογραφή του και από πρόσωπα (μη μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας) στα οποία έχουν ανατεθεί μεμονωμένες εξουσίες 

εκπροσώπησης αυτής. 

6. Η οικονομική και η τεχνική προσφορά υπογράφονται ψηφιακά από τον ίδιο τον προμηθευτή (σε περίπτωση 

φυσικού προσώπου) ή τον/την/τους νόμιμο/η/ους εκπρόσωπο/ους του νομικού προσώπου ή από τον Πρόεδρο του 

Συνεταιρισμού και σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών ή κοινοπραξίας, είτε από όλα τα μέλη αυτής ή από 

εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. 

Στην περίπτωση Ανωνύμων Εταιρειών η οικονομική και τεχνική προσφορά είναι δυνατόν να υπογραφούν ψηφιακά 

και από ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο με βάση πρακτικό διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, το 

οποίο θα προσκομιστεί μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. 

7. Στο μέρος Γ΄ – Αντικείμενο της Σύμβασης, Γ.1. Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές ανά τμήμα αντικειμένου, για 

το Τμήμα Α΄ στο σημείο 10 αναφέρει: «Όταν κρίνεται απαραίτητο από την Υπηρεσία Ασύλου, ο Ανάδοχος θα παρέχει 

παρόμοια συνοδεία και σε ευάλωτους αιτούντες, συμπεριλαμβανομένων αιτούντων με ιατρικά προβλήματα, ή και 

σε περιπτώσεις πτήσεων με ανταπόκριση». Η φράση αυτή αντικαθίσταται από τη φράση: «Όταν κρίνεται απαραίτητο 

από την Υπηρεσία Ασύλου και τις αρμόδιες αρχές, π.χ. σε περιπτώσεις όπου ταξιδεύουν ανήλικοι κάτω των 14 ετών 

ή άτομα με εξαιρετικά ιατρικά περιστατικά, οι αρχές ορίζουν εξειδικευμένο συνοδό (ενδεχομένως και περισσότερους 

από έναν) ο οποίος παρίσταται και συνδράμει κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.  Εφόσον κρίνεται απαραίτητο από τον 

θεράποντα ιατρό ο ανάδοχος θα πρέπει να παράσχει σχετικό ιατρικό εξοπλισμό: π.χ. συγκεκριμένου τύπου φιάλη 

οξυγόνου, φορείο κ.λπ. και επιστροφή του σχετικού εξοπλισμού». 

 

8. Όσον αφορά το Τμήμα Β΄ και τα αναφερόμενα στο σημείο 5: «Παροχή συνδρομής κατά τη διάρκεια έκδοσης των 

εγγράφων επιβίβασης (check-in), από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» και από τον Κρατικό 

Αερολιμένα Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» προς τον προορισμό εξωτερικού, μέχρι την πύλη επιβίβασης, σημείο από το 

οποίο τη συνοδεία των αιτούντων προς το αεροσκάφος θα αναλαμβάνει η Ελληνική Αστυνομία» η φράση “και από 

τον Κρατικό Αερολιμένα Θεσσαλονίκης «Μακεδονία»” διαγράφεται. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος προσφέρει 

βοήθεια προς τους αιτούντες κατά την έκδοση των εγγράφων επιβίβασής τους (check-in) και εν συνεχεία τους 

παραδίδει στον αξιωματικό υπηρεσίας του αεροδρομίου για να τους συνοδεύσει μέχρι την πύλη επιβίβασης. 

 

9. Αναφορικά με τη μεταφορά αιτούντων διεθνή προστασία από α) κεντρικά σημεία του Νομού Αττικής και β) 

κεντρικά σημεία εντός της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης προς τους αντίστοιχους αερολιμένες (Τμήμα Β΄) 

διευκρινίζεται ότι τα επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα με οδηγό περιλαμβάνουν εκτός από πούλμαν και 

αυτοκίνητα ΙΧ (ταξί). 

 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
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