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ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ 

            Κατερίνη,  6-9-2017

         

              Διαγωνισμός έργου «Βελτίωση καταστρώματος οδού κατά τμήματα στην 5η ΕΠΟ,  

Κ10 και Δ6 οδούς αρμοδιότητας ΠΕ Πιερίας»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

Σας ενημερώνουμε ότι εκ παραδρομής  στην αναλυτική διακήρυξη του εν λόγω έργου έχει γραφτεί λάθος ο

αριθμός δημοσίευσης στην Ε. Ε. Ο σωστός αριθμός δημοσίευσης στην Ε. Ε. είναι ο : 2017/S142-293024.

Επίσης έχει γίνει ορθή επανάληψη των αρχείων ΕΕΕΣ (pdf) και ΕΕΕΣ (xml). Τα σωστά αρχεία έχουν αναρτηθεί

στο φάκελο του διαγωνισμού στο site  της Π.Ε. Πιερίας http  ://  pieria  .  pkm  .  gov  .  gr  .

Για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ να χρησιμοποιηθεί το αρχείο  ΕΕΕΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ   xml και όχι το ΕΕΕΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ pdf , το οποίο αποτελεί υπόδειγμα. 

Οδηγίες για τη συμπλήρωση του  ΕΕΕΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ    xml   παρατίθενται εν συντομία παρακάτω και

αναλυτικά στην ιστοσελίδα www  .  promitheus  .  gov  .  gr.

ΟΔΗΓΙΕΣ:  

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων τύπου

XML  και  PDF  (μόνο  ως  υπόδειγμα),  στο  φάκελο  του  διαγωνισμού  στο  site  της  ΠΕ  Πιερίας

http://pieria.pkm.gov.gr . 

Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) υπογράφεται από το φυσικό/- ά πρόσωπο/ α, τα οποία είναι

μέλη  του  διοικητικού,  διευθυντικού  ή  εποπτικού  οργάνου  ενός  οικονομικού  φορέα  ή  έχουν  εξουσία

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο

που  διέπει  τον  οικονομικό  φορέα,  συμπεριλαμβανομένων  των  διατάξεων  περί  προστασίας  δεδομένων

προσωπικού  χαρακτήρα.  (Πρβλ.  Κανονισμό  (ΕΕ)  2017/6  &  Κατευθυντήρια  Οδηγία  15  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.).  Σε

περίπτωση που περισσότερα πρόσωπα, σύμφωνα με τα παραπάνω έχουν υποχρέωση υπογραφής του ΕΕΕΣ,

υπογράφουν στο Μέρος VI Τελικές δηλώσεις του ίδιου (και όχι διαφορετικού για κάθε υπογράφοντα) ΕΕΕΣ.

Συγκεκριμένα:

Ο Οικονομικός Φορέας, προκειμένου να συμπληρώσει το εν λόγω έντυπο:

(α) Πρέπει να «κατεβάσει» το εν λόγω αρχείο (το οποίο θα το βρει σε μορφή xml) από το φάκελο του

διαγωνισμού στο   http://pieria.pkm.gov.gr , να το αποθηκεύσει στον Η/Υ του και να μεταβεί στην ιστοσελίδα

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el.
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Αφού  επιλέξει  «Οικονομικός  Φορέας»  στη   συνέχεια  πρέπει  να   επιλέξει  «Εισαγωγή  ΕΕΕΣ»   και   να

τηλεφορτώσει («ανεβάσει») το αρχείο του συγκεκριμένου ΕΕΕΣ του διαγωνισμού που «κατέβασε» και τέλος

στην «επιλογή χώρας» να επιλέξει Ελλάδα.

(β)  Στη  συνέχεια συμπληρώνει και  επιλέγει  ηλεκτρονικά, τα  κατάλληλα  πεδία  που έχουν καθοριστεί από

την αναθέτουσα αρχή, καθώς και τα πεδία µε την ημερομηνία και τον τόπο σύνταξης (στο τέλος του εντύπου).

Επισημαίνεται ότι σ’ όλες τις ερωτήσεις έχει προεπιλεχθεί η τιμή «όχι». Ο οικονομικός φορέας πρέπει να επιλέξει

αναλόγως «ναι» ή «όχι».

(γ) Αφού συμπληρώσει όλα τα πεδία επιλέγει «Ανασκόπηση»  και κατόπιν «Λήψη ως» και επιλέγει pdf.  Το

αρχείο εμφανίζεται σε pdf, το αποθηκεύει τοπικά στον υπολογιστή, το εκτυπώνει  και το μονογράφει και το

υπογράφει αναλόγως.

Ο Αν/της Υποδ/νσης 
Τ.Ε. Π.Ε. Πιερίας

Παναγιώτης Μαυρίδης 

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ
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