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Θέμα: Διευκρινίσεις της υπ’ αριθμ. πρωτ. 683/12.05.2014 Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού 
επιλογής Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Παραγωγή Ταινιών και Ραδιοτηλεοπτικών 
Μηνυμάτων»  

Σχετ.:  α) Το υπ' αριθμ. 775/27-05-2014 έγγραφο της εταιρείας Κοσμάς Φιλιούσης & ΣΙΑ Ο.Ε. 
 β) Το υπ' αριθμ. 793/28-05-2014 έγγραφο της εταιρείας ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ Ε.Π.Ε. 

Σε απάντηση των ανωτέρω σχετικών που αφορούν στην υπ’ αρ. πρωτ. 683/12.05.2014 Διακήρυξη Πρόχειρου 
Διαγωνισμού, σας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:  
 
Α/Α ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1. Στην Ενότητα 3 «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», στο 
σημείο Ι, η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να είναι 
επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής; 
Επιπρόσθετα, ισχύει η εφαρμογή του Ν. 4250/2014, 
όπου ορίζεται ότι η υπεύθυνη δήλωση μπορεί να έχει 
υπογραφεί μέχρι και 30 ημέρες προ της διενέργειας 
του διαγωνισμού, ή θα πρέπει η υπεύθυνη δήλωση να 
έχει ημερομηνία ίδια με την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών; Παρακαλούμε όπως 
διευκρινίσετε τα ίδια και για τις υπόλοιπες υπεύθυνες 
δηλώσεις που ζητούνται (ομάδας έργου, συνεργατών 
και νομίμων εκπροσώπων). 

Εφόσον δεν απαιτείται ρητά από τη 
Διακήρυξη, οι Υπεύθυνες Δηλώσεις δεν 
απαιτείται να φέρουν θεώρηση του γνησίου 
της υπογραφής του υπογράφοντος ούτε να 
φέρουν ημερομηνία ίδια με την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

2. Στην Ενότητα 3, σημείο ΙΙ.2, ζητείται «Σε περίπτωση 
νομικού προσώπου έγγραφα από τα οποία να 
προκύπτει η εκπροσώπησή του και το ισχύον 
καταστατικό του καθώς και η τήρηση των σχετικών 
προβλεπόμενων στο νόμο διατυπώσεων 
δημοσιότητας». Ποια είναι τα σχετικά έγγραφα για 
επιχείρηση με νομική μορφή Ο.Ε.;   

Σε περίπτωση Υποψηφίου με νομική μορφή 
Ο.Ε., κατ’ αρχήν νομιμοποιητικά έγγραφα 
είναι το νόμιμα δημοσιευμένο ισχύον 
κωδικοποιημένο καταστατικό του 
Υποψηφίου απ’ το οποίο να προκύπτουν και 
οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.  

Σε κάθε περίπτωση ο Υποψήφιος φέρει την 
ευθύνη της πληρότητας της προσφοράς του.  
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3. Στην υπεύθυνη δήλωση που υπογράφει ο 
διαχειριστής χρειάζεται και σφραγίδα της εταιρίας; 

Ναι.  

4. Στην υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλει η εταιρεία και 
βεβαιώνει πως δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις της 
παραγράφου 2.2 της διακήρυξης πρέπει να αναφέρει 
και τα: 

8. Όσοι είναι ένοχοι ψευδών δηλώσεων κατά την 
παροχή πληροφοριών που απαιτούνται σύμφωνα με 
την παρούσα Διακήρυξη ή όταν δεν έχουν παράσχει 
τις πληροφορίες αυτές. 

9. Όσοι δεν προσκόμισαν τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρ. 8 της παρούσας 
Διακήρυξης. 

10. Όσοι αποκλείονται για λόγους που προβλέπονται 
στις λοιπές διατάξεις της παρούσας διακήρυξης;  

Δεν απαιτείται να αναφερθούν αναλυτικά οι 
λόγοι απόρριψης της προσφοράς σύμφωνα 
με την παρ. 2.2 της Διακήρυξης. Στην 
Υπεύθυνη Δήλωση αρκεί να ακολουθείται η 
διατύπωση της παρ. 3.Ι της Διακήρυξης. 

5. Μονογράφονται και οι υπεύθυνες δηλώσεις των 
συμμετεχόντων στην Ομάδα Έργου από τον 
διαχειριστή της Εταιρείας; 

Σύμφωνα με την παρ. 4.2 της Διακήρυξης 
«κάθε σελίδα όλων των πρωτότυπων στοιχείων 
και εγγράφων της Προσφοράς θα πρέπει να 
είναι μονογεγραμμένη από τον Προσφέροντα 
ή τον Εκπρόσωπό του». 

6. Στις Ενότητες «ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» και «5.ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 
ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» αναφέρεται ως χρόνος ισχύος των 
προσφορών ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, 
προσμετρώμενες από την επόμενη της ημέρας 
διενέργειας του Διαγωνισμού. Ωστόσο, στο 
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
αναφέρεται ως χρόνος ισχύος των προσφορών εξήντα 
(60) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρώμενες από την 
επόμενη της ημέρας διενέργειας του Διαγωνισμού. Τι 
ισχύει από τα δυο;  

Ισχύει η υπ΄ αριθμ. πρωτ. 761/23.05.2014  
(ΑΔΑ: ΒΙΙΟ46Ψ8ΒΞ-ΨΡΓ) διευκρίνιση. 

 

 
Με εκτίμηση 

 
Μαρία Αναγνωστοπούλου 
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