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Θέμα: «Παροχή διευκρινίσεων στο πλαίσιο του με αριθ. πρωτ. οικ. 40866/10-12-2021 
(ΑΔΑΜ: 21PROC009737640) ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της Εθνικής 
Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ)». 

 

       Κατόπιν του παρακάτω ερωτήματος, το οποίο προσηκόντως υπεβλήθη μέσω της 

λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του με α/α ΕΣΗΔΗΣ 145217 ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού της ΕΑΔ για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Σύμβουλος Δημοσιότητας, 

Επικοινωνίας & Ευαισθητοποίησης»: 

«Ερώτημα: 

Σύμφωνα με την παρ. 2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας : 

‘’Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 

σύμβασης απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της 

σύμβασης και, ειδικότερα, να είναι νομικά ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν 

διαφημιστικές υπηρεσίες και μπορούν να επιλεγούν ανάδοχοι διαφημιστικών 

υπηρεσιών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία’’. 

Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε εάν για την κάλυψη της ως άνω απαίτησης αρκεί 

να αναγράφεται στην βεβαίωση εγγραφής του επαγγελματικού μητρώου των 

οικονομικών φορέων η παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών.», 

 

παραθέτουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις: 

Σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.2 της με αριθ. πρωτ. οικ. 40866/10-12-2021 (ΑΔΑΜ: 

21PROC009737640) διακήρυξης προβλέπεται ότι: «Για την απόδειξη της απαίτησης του 

άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής 

δραστηριότητας) προσκομίζουν (σ.σ. οι οικονομικοί φορείς) πιστοποιητικό/βεβαίωση 

του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι 

οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
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προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού 

μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο 

πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. 

Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό 

μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου 

δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 

ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 

δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση 

σύμβασης. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής 

στο οικείο επαγγελματικό μητρώο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία 

υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ. …». 

Σημειώνεται ότι περαιτέρω ζητήματα που τυχόν προκύψουν κατά τη διενέργεια της 

διαγωνιστικής διαδικασίας, μετά την αποσφράγιση των προσφορών, εξετάζονται από 

την αρμόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

 

  

 
 
 
Κοινοποίηση: 
Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (για την ανάρτηση του παρόντος στην ιστοσελίδα της Αρχής). 
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