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ΠΡΟ : 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ 

 

 

ΘΔΜΑ: Γιεσκρίνιζη – διόρθωζη ΣΔΤΓ ηοσ διαγωνιζμού με Α/Α 87788 ΣΟΤ  έργοσ:  

«ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΔΞΩΣΔΡΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΗ ΠΟΛΗ ΠΑΡΑΜΤΘΙΑ & 

ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΗ ΟΙΚΙΜΟΤ ΑΓΙΟΤ ΓΟΝΑΣΟΤ. 

ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΗ ΠΟΛΗ ΠΑΡΑΜΤΘΙΑ»  

 

αρ ενημεπώνοςμε όηι ζηο ένηςπο ΣΕΤΔ πος έσει αναπηηθεί ζηα  ςνημμένα  ηος Ηλεκηπονικού 

Διαγωνιζμού ηος έπγος ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΤΔΡΕΤΗ ΠΟΛΗ 

ΠΑΡΑΜΤΘΙΑ & ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΤΔΡΕΤΗ ΟΙΚΙΜΟΤ ΑΓΙΟΤ 

ΔΟΝΑΣΟΤ. ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΤΔΡΕΤΗ ΠΟΛΗ ΠΑΡΑΜΤΘΙΑ»  με 

Α/Α:87788  με καηαλςηική ημεπομηνία ςποβολήρ πποζθοπών από ηοςρ ενδιαθεπόμενοςρ   ηλεκηπονικά 

μέζω ηηρ διαδικηςακήρ πύληρ www.promitheus.gov.gr ηος ΕΗΔΗ, ηην 24
η
 /02/2020, ημέπα Δεςηέπα   

και ώπα 11:00 π.μ. όηι: 

Δκ. παραδρομής ζηο ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ (TEΤΓ) ζηο Μέρος 

III: Λόγοι αποκλειζμού και ειδικοηερα ηο πεδίο Γ.Γ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ έτει 

διαγραμμιζηεί. Tα ανηίζηοιτα πεδία θα  πρέπει να ζσμπληρωθούν από ηοσς ζσμμεηέτονηες ζηον 

διαγωνιζμό.  

 

Ονομαζηικοποίηζη μεηοσών εηαιπειών πος 

ζςνάπηοςν δημόζιερ ζςμβάζειρ Άπθπο 8 παπ. 4 ν. 

3310/2005
i
: 

Απάνηηζη: 

ςνηπέσοςν οι πποϋποθέζειρ εθαπμογήρ ηηρ παπ. 4 

ηος άπθπος 8 ηος ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όσι  

 

(διαδικησακή διεύθσνζη, αρτή ή θορέας έκδοζης, 

επακριβή ζηοιτεία αναθοράς ηφν εγγράθφν): 

[……][……][……] 

Εάν ναι, έτει λάβει ο οικονομικός θορέας μέηρα 

ασηοκάθαρζης;  

[] Ναι [] Ότι 

Εάν ηο έσει ππάξει, περιγράυηε ηα μέηρα ποσ 

λήθθηκαν:  

[……] 
Για ζςμβάζειρ έπγος, η εκηιμώμενη αξία ηηρ οποίαρ ςπεπβαίνει ηο ένα εκαηομμύπιο (1.000.000) εςπώ εκηόρ ΦΠΑ (άπθπο 79 παπ. 2). 

Ππβλ  και άπθπο 375 παπ. 10. 

Σέλορ ζύμθωνα με ηο άπθπο 2.1  ηηρ Διακήπςξηρ  «Aπό  ηιρ 2-5-2019, παπέσεηαι η νέα ηλεκηπονική 

ςπηπεζία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) πος πποζθέπει ηη δςναηόηηηα 

ηλεκηπονικήρ ζύνηαξηρ και διασείπιζηρ ηος Σςποποιημένος Ενηύπος Τπεύθςνηρ Δήλωζηρ (ΣΕΤΔ). 

Μποπείηε να δείηε ηη ζσεηική ανακοίνωζη ζηη Διαδικηςακή Πύλη ηος ΕΗΔΗ www.promitheus.gov.gr. 

Επιζημαίνεηαι όηι η σπήζη ηηρ ωρ άνω ςπηπεζίαρ για ηη ζύνηαξη ηος ΣΕΤΔ είναι πποαιπεηική για ηιρ 

αναθέηοςζερ απσέρ και ηοςρ οικονομικούρ θοπείρ, καθώρ εξακολοςθούν να έσοςν ηη δςναηόηηηα να 

διαμοπθώζοςν ηο .doc απσείο πος είναι διαθέζιμο ζηην ιζηοζελίδα ηηρ Απσήρ ζηη διαδπομή 

http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/233-egkrish-toy-typopoihmenoy-entypoy-

ypey8ynhs-dhlwshs-teyd-gia-diadikasies-synapshs-dhmosias-symvashs-katw-twn-oriwn-twn-odhgiwn» 
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