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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η -  Δ Ι Ε Υ Κ Ρ Ι Ν Ι Σ Ε Ι Σ 

(Επί της με αρ. πρωτ. 8303/17-04-2013  Προκήρυξης) 

                                    

ΘΕΜΑ:  Διευκρινίσεις επί των όρων της  με αριθμ. πρωτ.  8303/17-04-2013  «Υλοποίηση δράσεων 

δημοσιότητας στα ΜΜΕ με σκοπό την προβολή των ενεργειών του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος “Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση”» Προκήρυξης.   
 

     ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ  

Για τον ανωτέρω διαγωνισμό δίδονται οι διευκρινίσεις επί των όρων της Προκήρυξης, σύμφωνα 

με τις έγγραφες ερωτήσεις των υποψηφίων αναδόχων.    

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:                                                                                      

Διευκρινίσεις (σελίδες:1)                                                                                    

 

 Ο Γενικός Γραμματέας     

                                                                                                                                                              

 

                          Αθανάσιος Κυριαζής 

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ  ΔΙΑΝΟΜΗ                                                        

11..  Γρ. Ειδ. Γραμ. Ευρωπαϊκών Πόρων 

22..  Μονάδα Δ                                                                                                          
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1) Ερώτηση: Στο άρθρο § 4.2.1 Σελ. 18, δεν αναφέρεται το χρονικό διάστημα εντός του οποίου 

πρέπει να παραδοθεί το παραδοτέο. 

 

Διευκρίνιση:  

Στην προκήρυξη (άρθρο 4.2.i, σελ.18) αναφέρεται σαφώς: «Το παραδοτέο θα παραδοθεί το 

αργότερο εντός χρονικού διαστήματος από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, βάσει 

συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος το οποίο θα συμφωνηθεί από κοινού, μεταξύ της 

Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, και πάντως εντός τριάντα (30) ημερών από τη 

σχετική έγγραφη ειδοποίηση της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Ανάδοχο. 

 

 

2) Ερώτηση: Στο άρθρο § 16 Σελ. 25, αναφέρεται ότι ο Ανάδοχος επιθυμεί να έχει την 

κυριότητα όλων των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων και όλων των υλικών, εντύπων 

και λοιπών παραδοτέων του Αναδόχου. Δεδομένου ότι υπάρχουν περιπτώσεις που τα πνευματικά 

δικαιώματα χορηγούνται για περιορισμένο χρόνο (π.χ. συνθέτες, ερμηνευτές για singles κλπ). 

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι πρόθεση της αναθέτουσας αρχής είναι η απόκτηση του συνόλου 

των περιγραφόμενων στην παρ. 16 δικαιωμάτων και υλικού για απεριόριστο χρονικό διάστημα. 
 

Διευκρίνιση:  

Η απόκτηση των πνευματικών δικαιωμάτων του υλικού που θα δημιουργηθεί στο πλαίσιο του 

συγκεκριμένου έργου αφορά στην περίοδο που υλοποιείται το Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση με τυχόν παρατάσεις που θα δοθούν. Κατά τα λοιπά και για τις ειδικότερες περιπτώσεις, 

εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 2123/93 όπως ισχύει σήμερα. 

 

 

3) Ερώτηση: Στο άρθρο 5 § Β1.2.Β Σελ. 32 αναφέρεται ότι η υπεύθυνη δήλωση της 

συγκεκριμένης παραγράφου πρέπει να φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων 30 

ημερολογιακών ημερών από την ημέρα υποβολής των προσφορών. Παρακαλούμε επιβεβαιώστε, 

σε σχέση με τις λοιπές υπεύθυνες δηλώσεις που ζητούνται από την Διακήρυξη ότι δεν 

εφαρμόζεται ως προς την ημερομηνία υπογραφής η διάταξη του αρ. 6 του ΠΔ 118/2007. 
 

Διευκρίνιση:  

Στην προκήρυξη απαιτούνται σε διάφορα άρθρα  υπεύθυνες δηλώσεις (ενδεικτικά άρθρο 5 παρ. 

Γ.6 υπεύθυνες δηλώσεις των ατόμων της Ομάδας Έργου, άρθρο 5 παρ. Δ υπεύθυνη δήλωση του 

συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχειρήσεως κ.α). Για έκαστη υπεύθυνη δήλωση 

προβλέπεται από τα σχετικά άρθρα ο τρόπος υποβολής της. Για την υπεύθυνη δήλωση που 

αφορά στην προσωπική κατάσταση του υποψηφίου ή του προσφέροντος, σύμφωνα με το άρθρο 

43 του ΠΔ 60/2007, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 25 του Ν3614/2007 όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 του Ν4111/2013 «για την επίσπευση των διαδικασιών του 

ΕΣΠΑ».   

 

 

4) Ερώτηση: Στο άρθρο 10 §5 Σελ. 46 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ – ΜΟΡΦΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, 

αναφέρεται ότι «Το αντίτυπο που θα φέρει την ένδειξη πρωτότυπο πρέπει να έχει συνεχή 

αρίθμηση σελίδων …». Παρακαλώ διευκρινίστε εάν στον φάκελο ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ οι τρεις 

ξεχωριστά σφραγισμένοι υποφάκελοι Β. ΤΥΠΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ και Δ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ πρέπει η 

αρίθμηση να συνεχίζεται από τον ένα υποφάκελο στον άλλο ή κάθε υποφάκελος θα έχει τη δική 

του συνεχή αρίθμηση; 
 

Διευκρίνιση:  

Στο φάκελο ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, οι τρεις ξεχωριστά σφραγισμένοι υποφάκελοι θα πρέπει να έχουν 

συνεχόμενη αρίθμηση για όλα τα δικαιολογητικά η οποία θα συνεχίζεται από τον έναν 

υποφάκελο στον άλλον. 
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