
Διευκρινίσεις σχετικά με την υπ. αριθ. πρωτ. 18783/10-03-2023 διακήρυξη «Ευφυή 

Συστήματα κινητικότητας και ασφαλούς ελεγχόμενης πρόσβασης για την προστασία της 

δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση πανδημιών, στο Δήμο Ιλίου»   

 

Στο άρθρο 2.2.6 της διακήρυξης και συγκεκριμένα στη σελίδα 33 αναφέρεται «Από τα 

παραπάνω έργα, ένα (1) τουλάχιστον έργο αντίστοιχο με το καθένα από τα ανωτέρω τεχνικά 

αντικείμενα (I, II, III, IV, V),»   σας ενημερώνουμε πως η αναφορά στα τεχνικά αντικείμενα 

ΙΙΙ,IV,V έχει γίνει εκ παραδρομής. Κατόπιν τούτου διευκρινίζουμε πως υφίστανται μόνο τα 

τεχνικά αντικείμενα Ι και ΙΙ που αναφέρονται στην συγκεκριμένη παράγραφο της διακήρυξης. 

  

Στο άρθρο 2.2.9.2 και συγκεκριμένα στη σελίδα 47 επαναδιατυπώνεται το συγκεκριμένο 

σημείο ως εξής (Παράγραφος Β11): 

Β.11. Για την παράγραφο 2.2.3.9., υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με το ακόλουθο 

περιεχόμενο : 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν υπάρχει ρωσική συμμετοχή στην εταιρεία που εκπροσωπώ και 

εκτελεί τη σύμβαση, σύμφωνα με τους περιορισμούς που περιλαμβάνονται στο άρθρο 5ια του 

κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 833/2014 της 31ης Ιουλίου 2014 σχετικά με 

περιοριστικά μέτρα λόγω των ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση 

στην Ουκρανία, όπως τροποποιήθηκε από τον με αριθ. 2022/578 κανονισμό του Συμβουλίου 

(ΕΕ) της 8ης Απριλίου 2022.  

Συγκεκριμένα δηλώνω ότι : 

(α) ο ανάδοχος που εκπροσωπώ (και καμία από τις εταιρείες που εκπροσωπούν μέλη της 

κοινοπραξίας μας) δεν είναι Ρώσος υπήκοος, ούτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή 

φορέας εγκατεστημένος στη Ρωσία  

(β) ο ανάδοχος που εκπροσωπώ (και καμία από τις εταιρείες που εκπροσωπούν μέλη της 

κοινοπραξίας μας) δεν είναι νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας του οποίου τα δικαιώματα 

ιδιοκτησίας κατέχει άμεσα ή έμμεσα σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) οντότητα 

αναφερόμενη στο στοιχείο (α) της παρούσας παραγράφου  

(γ) ούτε ο υπεύθυνα δηλώνων ούτε η εταιρεία που εκπροσωπώ δεν είμαστε φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο, οντότητα ή όργανο που ενεργεί εξ’ ονόματος ή κατ’ εντολή οντότητας που 

αναφέρεται στο σημείο (α) ή (β) παραπάνω,  

(δ) δεν υπάρχει συμμετοχή φορέων και οντοτήτων που απαριθμούνται στα ανωτέρω στοιχεία 

(α) έως (γ), άνω του 10% της αξίας της σύμβασης των υπεργολάβων, προμηθευτών ή φορέων 

στις ικανότητες των οποίων να στηρίζεται ο ανάδοχος τον οποίο εκπροσωπώ. 
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