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Θεσσαλονίκη:  13.01.2020 

Αριθμ. Πρωτ.:  10 

 

Προς: Ενδιαφερόμενους οικονομικούς  

φορείς 

 

ΘΕΜΑ:  Απάντηση σε σχετικό αίτημα συμπληρωματικών πληροφοριών που υπεβλήθη 

από  και αφορά στον διαγωνισμό 79846 με τίτλο: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗ 

ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΤΗΣ Ι.Μ. ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ» 

 

Σε απάντηση σχετικού αιτήματος συμπληρωματικών πληροφοριών θα θέλαμε να 

διευκρινίσουμε ότι:  

Υπόδειγμα δεν έχει συμπεριληφθεί στα έγγραφα του διαγωνισμό.   

 

Σε ό,τι αφορά στο περιεχόμενο της Τραπεζικής Βεβαίωσης πιστοληπτικής ικανότητας, κρίνεται 

επαρκής ως απόδειξη πιστοληπτικής ικανότητας, έγγραφο τράπεζας που δηλώνει ότι 

συνεργάζεται με υποψήφιο και θα εξετάσει αίτησή του για χρηματοδότηση, με ποσό που 

αντιστοιχεί σε ποσοστό 30% τουλάχιστον του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς Φ.Π.Α.), αν 

και εφόσον αναδειχθεί ανάδοχος.  

Σκοπός της βεβαίωσης είναι η διασφάλιση αξιόχρεων συμμετεχόντων με δυνατότητα 

προσφυγής σε άμεση χρηματοδότηση, σε περίπτωση συνδρομής σχετικής ανάγκης, ήτοι 

χρηματοδότησης των αναγκών της σύμβασης εξ ιδίων πόρων του αναδόχου. Δεν γίνεται σε 

ουδεμία περίπτωση αποδεκτή βεβαίωση μόνο καλής συνεργασίας, διότι δε διασφαλίζει τον 

σκοπό της βεβαίωσης πιστοληπτικής ικανότητας, όπως διατυπώνεται ανωτέρω. Η βεβαίωση 

λοιπόν θα πρέπει να αναφέρει την δυνατότητα εξέτασης χορήγησης χρηματοδότησης σε 

περίπτωση αιτήματος του διαγωνιζομένου. Ακόμη όπως προβλέπεται στην κατευθυντήρια 

οδηγία αρ. 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.(αποφ. 303/2015) στην τραπεζική βεβαίωση πιστοληπτικής 

ικανότητας θα πρέπει να προκύπτει σαφώς ποιο ποσό διατίθεται στην διαγωνιζόμενη εταιρία για 

χρηματοδότηση και πιστοδοτήσεις ώστε να κριθεί αν καλύπτει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις 

πιστοληπτικής ικανότητας της Διακήρυξης. 
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Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οποίο αποτελεί 

ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική 

απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, 

επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί, μεταξύ άλλων, και  το συγκεκριμένο 

κριτήριο επιλογής (22.Γ).  

Σε κάθε περίπτωση, η Τραπεζική Βεβαίωση θα πρέπει να έχει εκδοθεί πρόσφατα, εντός των 

τελευταίων 30 (τριάντα) ημερών πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. 

 

Ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας 

της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους 

 

 

 

 

Ανδρέας Δροσάκης 

Πολιτικός Μηχανικός 
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