
 

      ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΝΥ.1.2014: ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΕΘΕΝΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ  

 

Επί των τεθέντων  μέχρι σήμερα ερωτημάτων εκ μέρους υποψηφίων 

προσφερόντων και, δοθέντος ότι η εν λόγω Διακήρυξη αποτελεί το κανονιστικό 

πλαίσιο διενέργειας του Διαγωνισμού, διευκρινιστικά και προς διευκόλυνση των 

συμμετεχόντων, διευκρινίζουμε τα κάτωθι: 

1. Όπου ζητείται στη Διακήρυξη Υ/Δ με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, 

τότε απαραιτήτως θα πρέπει η εν λόγω Υ/Δ να είναι θεωρημένη.  

2. Στην περίπτωση που απαιτείται θεώρηση της Υ/Δ, ημερομηνία θεώρησης 

μπορεί να είναι οποιαδήποτε ημέρα έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών. 

3.  Όσα δικαιολογητικά προβλέπεται από τη Διακήρυξη ότι υπάρχει δυνατότητα 

να προσκομισθούν μεταγενέστερα, αυτά και μόνο είναι δυνατό να 

προσκομιστούν μεταγενεστέρως, όπου προβλέπεται ρητά  στη Διακήρυξη.  

4. Όσα δικαιολογητικά προβλέπεται από τη Διακήρυξη ότι πρέπει να 

εμπεριέχονται στο φάκελο προσφοράς και πρέπει να συνυποβληθούν μέχρι την 

ημέρα και ώρα παραλαβής των προσφορών, αυτονοήτως πρέπει να 

συνυποβληθούν με το φάκελο προσφοράς και να τηρηθούν οι όροι της 

Διακήρυξης. 

5. Το ποσό της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής θα προκύψει από τον 

πολλαπλασιασμό του προβλεφθέντος από τη Διακήρυξη ποσοστού επί του 

ποσού του προϋπολογισμού (ήτοι 35.000 ευρώ*2%=700 ΕΥΡΩ) χωρίς το 

ΦΠΑ. 

6. Αν η προσφορά υποβληθεί με courier, δεν απαιτείται ο εν λόγω υπάλληλος της 

μεταφορικής  να έχει εξουσιοδότηση, για το νομότυπο της παραλαβής της. 

7. Ο Προσφέρων μπορεί να ορίσει αντίκλητο, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, οπότε, 

στην περίπτωση αυτή, το εν λόγω έγγραφο θα πρέπει να έχει θεώρηση του 

γνησίου της υπογραφής του. 

8. Αν φυσικό πρόσωπο καταθέσει την προσφορά του, αυτοπροσώπως, 

υποχρεούται να φέρει μαζί του και να επιδείξει κατά την παραλαβή της είτε την 

ΑΔΤ, είτε το διαβατήριό του και δεν απαιτείται  εξουσιοδότηση, ούτε ορισμός 

αντικλήτου.  

9. Αν ο Προσφέρων είναι  εταιρεία, αυτός που θα υποβάλλει την προσφορά της 

υποχρεούται να φέρει και να παραδώσει εξουσιοδότηση του εκπροσώπου της 



εταιρείας με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του, με την οποία θα 

εξουσιοδοτεί το πρόσωπο που θα  την καταθέσει. 

10. Η ομάδα του υποψήφιου αναδόχου, που θα οριστεί για το συγκεκριμένο έργο, 

μπορεί να συμπεριλαμβάνει εξωτερικούς συνεργάτες, οι οποίοι να είναι 

προσηκόντως ασφαλισμένοι στο αρμόδιο ταμείο τους ανάλογα με την ιδιότητα 

τους (π.χ. ΕΤΑΑ, ΤΣΜΕΔΕ, ΟΑΕΕ). 

11. « Στο τεύχος ΣΤ του παρόντος διαγωνισμού, περιλαμβάνονται Υποδείγματα με 

το περιεχόμενο των Υπεύθυνων Δηλώσεων που πρέπει να συμπληρώσουν οι 

προσφέροντες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Όροι και Οδηγίες Διαγωνισμού.  

Η υπεύθυνη δήλωση, του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, μετά τη σχετική πράξη 

νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 288 Α΄/21-12-2001), συντάσσεται σε απλό 

φύλλο χαρτιού. Προς άρση κάθε αμφιβολίας, οι προσφέροντες μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν, εάν θέλουν, το έντυπο που διατίθεται και στον ιστοχώρο του 

Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

www.ydmed.gov.gr στη διαδρομή: Αρχείο ανακοινώσεων/Θέματα 

ενδιαφέροντος/Υπεύθυνη δήλωση διατίθεται δωρεάν». 
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