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Σχετ.: το υπ’ αριθμ. 58/28-03-2013 έγγραφο της εταιρείας ΝERCO - Ν. ΧΛΥΚΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ. 
 
 
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού που αφορά στο τεύχος της υπ’ αρ. πρωτ. 266/26.03.2013 
Διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού, σας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα: 
 

Α/Α ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1 Στην προκήρυξη του ως άνω διαγωνισμού 
αναφέρεται ότι στις υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 
9.2 (και συγκεκριμένα στα σημεία 9.2.1 και 9.2.3 
καθώς και στο άρθρο 9.2.6.δ) αυτές πρέπει να 
φέρουν θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. 
Αναλυτικότερα αναφέρονται τα εξής: 

• 9.2.1. «Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του 

άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α 75), όπως 

εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου 

υπογραφής, ...» 

• 9.2.3 «Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, 

όπως ισχύει, με θεώρηση του γνησίου 

υπογραφής, στην οποία θα δηλώνει ο 

Προσφέρων...» 

• 9.2.6. δ «... σε περίπτωση που αυτά δεν 

μπορούν να προσκομιστούν, υπεύθυνη 

δήλωση του Προσφέροντος με θεώρηση του 

γνησίου της υπογραφής περί του συνολικού 

Στην παρ. 1 του άρ. 25 του Ν. 3614/2007, 
όπως τροποποιήθηκε δυνάμει του άρθρου 21 
του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α 18), ορίζονται τα 
ακόλουθα: 

«Για τη συμμετοχή στις διαδικασίες σύναψης 
συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών που 
υπόκεινται στις διατάξεις του π.δ. 59/2007 
και του π.δ. 60/2007, οι υποψήφιοι 
υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί μη 
συνδρομής λόγων αποκλεισμού στο πρόσωπο 
τους από τους αναφερόμενους στο άρθρο 45 
της Οδηγίας 18/2004.  

[...] 

Η ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση φέρει 
ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα 
ημερολογιακών ημερών προ της 
καταληκτικής ημέρας υποβολής των 
προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του 
γνησίου της υπογραφής από αρμόδια 
διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόμα και εάν 
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ύψους του κύκλου εργασιών του 

Προσφέροντος...» 

Με βάση την Πράξη Νομοθετικού Πλαισίου άρθρο 3, 
παράγραφος 5 (ΦΕΚ 237 Α’/2012) με τίτλο 
«Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας 
των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού 
και Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής, Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
λοιπές διατάξεις», προστέθηκε στην παράγραφο 1 
του άρθρου 25 του Ν. 3614/2007 εδάφιο ως εξής: 

«Η ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση φέρει ημερομηνία 
εκτός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών 
ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 
προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου 
υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή ΚΕΠ, 
ακόμα κι αν άλλως ορίζεται από την εκάστοτε 
προκήρυξη.» 

Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι αφενός δεν 
ισχύει η απαίτηση θεώρησης του γνησίου της 
υπογραφής των ΥΔ και αφετέρου ότι η ημερομηνία 
υπογραφής των ΥΔ από τον προσφέροντα μπορεί να 
είναι εντός των τελευταίων 30 ημερολογιακών 
ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής 
προσφορών.  

άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη.» 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η υπεύθυνη 
δήλωση περί μη συνδρομής των λόγων 
αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στο 
άρ. 45 της Οδηγίας 18/2004 μπορεί να φέρει 
ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα 
ημερολογιακών ημερών προ της 
καταληκτικής ημέρας υποβολής των 
προσφορών χωρίς να απαιτείται θεώρηση 
του γνησίου της υπογραφής. Κάθε άλλη 
υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να φέρει 
ημερομηνία σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 
διακήρυξη (εφόσον από τη διακήρυξη 
απαιτείται να φέρει η εκάστοτε ΥΔ 
συγκεκριμένη ημερομηνία) καθώς και 
θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, 
εφόσον αυτό απαιτείται από τη διακήρυξη.  

 

2 Στο άρθρο 9 της Διακήρυξης και συγκεκριμένα στην 
παράγραφο 9.2.2 αναφέρεται ότι απαιτείται 
«Έγγραφο εκπροσώπησης προς εκείνον που 
υποβάλλει την προσφορά ή/και είναι παρών κατά 
την αποσφράγισή της.» 

Το έγγραφο αυτό αναφέρεται στην περίπτωση 
κατάθεσης του φακέλου συμμετοχής μέσω εταιρείας 
courier και πρόκειται για ειδικό έγγραφο 
εξουσιοδότησης προς την εταιρεία courier που θα 
καταθέσει το φάκελο συμμετοχής ή αφορά σε ειδικό 
έγγραφο εκπροσώπησης προς τον νόμιμο εκπρόσωπο 
της εταιρείας που θα καταθέσει το φάκελο 
συμμετοχής; 

Σε περίπτωση υποβολής της προσφοράς με 
ταχυμεταφορέα (courier), δεν απαιτείται 
έγγραφο εκπροσώπησης.  

Σε περίπτωση υποβολής της προσφοράς από 
τον νόμιμο εκπρόσωπο ή από τον 
Εκπρόσωπο νομικού προσώπου (σύμφωνα 
με τους ορισμούς του αρ. 2 της Διακήρυξης), 
η σχετική εξουσία εκπροσώπησης μπορεί να 
προκύπτει και από τα έγγραφα της παρ. 
9.2.5, ενώ σε περίπτωση υποβολής της 
προσφοράς από τον Εκπρόσωπο ένωσης 
προσώπων ή κοινοπραξίας, η σχετική 
εξουσία εκπροσώπησης θα προκύπτει από τα 
αναφερόμενα στην παρ. 9.2 έγγραφα. 

Σε περίπτωση που ο υποβάλλων την 
προσφορά είναι τρίτος απαιτείται ειδικό 
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έγγραφο εκπροσώπησης προς αυτόν. 

 
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιασδήποτε διευκρίνιση. 

 
 

Με εκτίμηση 
 

 
 
 

Μαρία Αναγνωστοπούλου 
Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Φορέα Διαχείρισης 

Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού 
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