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Για το εν θέματι διαγωνισμό υπεβλήθη το εξής ερώτημα: 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 9 

 

Αναφερόμαστε στο άρθρο 6.6 της Πρόσκλησης και σας ενημερώνουμε ότι τόσο η εταιρεία μας όσο 

και γνωστές Αλλοδαπές συνεργαζόμενες εταιρείες που ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στην 

διαγωνιστική διαδικασία, γνωρίζουν ότι δεν απαιτείται Εγγυητική Συμμετοχής σε Εκδήλωση 

Ενδιαφέροντος πουθενά στο κόσμο.. Όσον αφορά δε τη παράγραφο 1 του άρθρου 302 του ν. 

4412/2016 στην οποία αναφέρεστε, δεν έχει εφαρμογή σε Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος. 

Περαιτέρω, παρακαλώ θεωρείστε ότι το ¨ξάφνιασμα¨ της έκδοσης εγγυητικής σε Εκδήλωση 

Ενδιαφέροντος, δεν περιορίζεται στο χρηματικό κόστος αυτό καθ αυτό της έκδοσης, αλλά 

προκαλεί το εύγλωττο ερώτημα πόσες και ποιες επιπρόσθετες ¨ιδιαιτερότητες¨ θα υπάρξουν κατά 

τη διάρκεια της Διαγωνιστικής διαδικασίας, με συνέπεια την άρνηση συμμετοχής! 

Δεδομένων όλων των ανωτέρω, είμαστε βέβαιοι ότι επιθυμείτε προς εξασφάλιση της  ανάπτυξης 

υγιούς ανταγωνισμού με την συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων εταιρειών στη 

Διαγωνιστική διαδικασία, θα θεωρήσετε σκόπιμη είτε τη διαγραφή του συγκεκριμένου άρθρου ή 
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κατ ελάχιστο, τη τροποποίησή του με απαίτηση προσκόμισης Βεβαίωσης Πιστοληπτικής 

Ικανότητας τραπέζης. 

Αναμένουμε την απόφασή σας άμεσα έτσι ώστε να υπάρξει και ο εύγλωττος χρόνος 

προετοιμασίας για την εξασφάλιση της πλήρους συμμόρφωσης του φακέλου μας με τις τιθέμενες 

εκ της Διακήρυξης απαιτήσεις. 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ Ε9 

Σύμφωνα με το άρθρο 302 παρ. 1 του ν.4412/2016, όπως διαμορφώθηκε και ισχύει με το άρθρο 
118 του ν.4782/2021 (Α’36), στο οποίο παραπέμπει και το άρθρο 6.6 («Εγγύηση συμμετοχής») 
της Πρόσκλησης Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του εν θέματι έργου: «(…) Οι 
αναθέτοντες φορείς μπορούν να μην απαιτούν εγγύηση συμμετοχής για τις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 
α) διαδικασία σύναψης συμφωνίας πλαίσιο, β) διαδικασία ανάθεσης σύμβασης μέσω δυναμικού 
συστήματος αγοράς, γ) απευθείας ανάθεση, δ) επιλογή από κατάλογο.(   )». 
Συνεπώς, στις ανωτέρω περιοριστικές περιπτώσεις δεν συμπεριλαμβάνονται διαγωνισμοί, που 
διεξάγονται με την διαδικασία του άρθρου 267 του ν.4412/2016, με τίτλο «Ανταγωνιστικός 
Διάλογος».  

Η Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του εν θέματι έργου, και κατ’ επέκταση το 
ποσό της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 4086/22.11.2021 
Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε., το οποίο έλαβε υπ’ όψιν του τη διάταξη 
του άρθρου 302 παρ. 1, στην οποία ορίζεται ότι: «Οι αναθέτοντες φορείς ζητούν από τους 
προσφέροντες να παράσχουν «εγγύηση συμμετοχής», το ύψος της οποίας καθορίζεται στα 
έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό, αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ 
και δεν μπορεί να υπερβαίνει το δυο τοις εκατό (2%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.(…)» 
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