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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

(Επί της με αρ.πρωτ. 12059/20-06-2014 Προκήρυξης) 
 

   ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί των όρων της με αριθμ.πρωτ. 12059/20-06-2014 Προκήρυξης Ανοιχτής 
Διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου:«Παροχή Εξειδικευμένης Υποστήριξης στην 
ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ για την Επιτάχυνση Υλοποίησης των Έργων του Προγράμματος» 

 
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 

1. Γρ. Ειδ. Γραμ. Ευρωπαϊκών Πόρων 
2. Μονάδα Δ΄ 
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1) Ερώτηση : Δικαιολογητικά Συμμετοχής (Άρθρο 14.5.1.3.Β, σελ.22): Παρακαλούμε 

επιβεβαιώστε ότι, για την εν λόγω υπεύθυνη δήλωση, ισχύει το άρθρο 3, παρ.3 του 
Ν.4250/2014: «Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων 
τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των 
προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική 
αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόμα και αν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη». 
Διευκρίνιση: 
Για την εν λόγω υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 14.5.1.3β) ισχύει το άρθρο 3 παρ. 3 του 
Ν.4250/2014. 
 

2) Ερώτηση :  Δικαιολογητικά Συμμετοχής (Άρθρο 14.5.1.7, σελ.26): Παρακαλούμε διευκρινίστε 
τα οικονομικά έτη για τα οποία ο Προσφέρων θα πρέπει να υποβάλει έγγραφα και 
δικαιολογητικά (Ισολογισμούς και Υπεύθυνη Δήλωση Κύκλου Εργασιών) 
Διευκρίνιση: 
Τα οικονομικά έτη για τα οποία θα πρέπει να υποβληθούν έγγραφα και δικαιολογητικά είναι τα 
εξής : 2011,2012,2013  

 
3) Ερώτηση :  Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς (Άρθρο 14.5.3.1, σελ. 28): 

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι στο άρθρο 14.5.3.1 γίνεται εκ παραδρομής η αναφορά 
«…σημειώνεται ξεχωριστά στον ΠΙΝΑΚΑ 3: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ.», αντί 
«…σημειώνεται ξεχωριστά στον ΠΙΝΑΚΑ 4: ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑ ΑΜ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ». 
Διευκρίνιση: 
Στο άρθρο 14.5.3.1 οι προσφερόμενες τιμές πρέπει να είναι σε ευρώ και δεν περιλαμβάνουν το 
Φ.Π.Α, οποίος συμπληρώνεται ξεχωριστά στον πίνακα 4 
 

4) Ερώτηση : Γενικές Διατάξεις (Άρθρο 14.6.2, σελ. 30): Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι, 
σχετικά με την απαίτηση υποβολής πρωτότυπων ή επικυρωμένων αντιγράφων, ισχύει το 
άρθρο 1, παρ. 2β του Ν.4250/2014, σύμφωνα με το οποίο: «δεν υφίσταται πλέον η 
υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων…… ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων 
αυτών…» και αντί αυτών, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τις υπηρεσίες 
ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των αντιγράφων ιδιωτικών εγγράφων 
τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα 
πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς (βλ. άρθρο 
1, παρ. 2α του Ν.4250/2014) στους οποίους εφαρμόζονται τα ανωτέρω . 

           Διευκρίνιση: 
            Στον εν λόγω διαγωνισμό για τα έγγραφα και τα πιστοποιητικά ισχύει η περίπτωση β της 

παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν.4250/2014.  
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