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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ  
 

 
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΡΘΡΩΝ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  
 

1. Η Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 21.3.: 

• σε περίπτωση Α.Ε υποβάλλεται και υπογράφεται µόνο από τον Πρόεδρο και 
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο αυτής µε την οποία θα δηλώνει – πέρα από τη  µη συνδροµή 
αυτών στην εταιρεία και στο πρόσωπό του και ότι τα δηλούµενα δεν συντρέχουν και 
στα µέλη του ∆.Σ. ή υποβάλλεται η εν λόγω Υπεύθυνη ∆ήλωση και από κάθε µέλος του 
∆.Σ. χωριστά; 
 

Στην παράγραφο 21.3 δεν καθορίζεται ρητά από ποιον υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση. 
Ακόµη, στην τελευταία παράγραφο του άρθρου 19, η οποία συνδυάζεται συστηµατικά µε την 
παράγραφο 21.3, δεν καθορίζεται ποιος υποβάλλει την υπεύθυνη δήλωση, αλλά σε ποια 
πρόσωπα αφορά η εν λόγω δήλωση. Έτσι, σε περίπτωση Α.Ε. η δήλωση αφορά στα µέλη του 
∆.Σ. αυτής και εφόσον πρόκειται για εισηγµένη σε χρηµατιστήριο ΑΕ, στα εκτελεστικά µέλη 
∆.Σ. Καθώς δεν διευκρινίζεται ποιος υποβάλλει την δήλωση και ενόψει της διατύπωσης του 
Παραρτήµατος Ι, γίνεται δεκτό ότι αυτή µπορεί να υποβληθεί και από αντιπρόσωπο. 
Σε κάθε περίπτωση, λαµβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του εθνικού δικαίου περί υπευθύνων 
δηλώσεων, οι δηλώσεις οι οποίες αφορούν σε τρίτους απαιτείται να συνοδεύονται από ειδική 
πληρεξουσιότητα για την υπογραφή της δήλωσης µε συγκεκριµένο περιεχόµενο, η οποία 
χορηγείται από τον αντιπροσωπευόµενο. Για τη χορήγηση της πληρεξουσιότητας 
εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 217 ΑΚ, κατά τις οποίες ορίζονται τα εξής: «Η   
Πληρεξουσιότητα   µπορεί  να  δοθεί  µε  δήλωση  προς  τον εξουσιοδοτούµενο ή  προς  τον  
τρίτο,  µε  τον  οποίο  επιχειρείται  η δικαιοπραξία.   Εφόσον δεν συνάγεται κάτι άλλο, η 
δήλωση υποβάλλεται στον τύπο  που απαιτείται για τη δικαιοπραξία την οποία αφορά η 
Πληρεξουσιότητα.» Ενόψει τούτου αρκεί ιδιωτικό έγγραφο µε βεβαίωση του γνησίου 
υπογραφής, σύµφωνα µε την παράγραφο 1.3 της ∆ιακήρυξης. 

 

• σε περίπτωση Α.Ε. που έχει εξουσιοδοτήσει ένα πρόσωπο για το ∆ιαγωνισµό αρκεί να 
την υποβάλλει και υπογράψει το εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο που θα δηλώνει για την 
Εταιρεία, τον Πρόεδρο ∆Σ, και τα µέλη του ∆Σ; 
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Ναι, όπως προκύπτει από το Υπόδειγµα του Παραρτήµατος Ι. Επισηµαίνεται ότι απαιτείται η 
δήλωση του αντιπροσώπου να συνοδεύεται από ειδική πληρεξουσιότητα του 
αντιπροσωπευόµενου για την υπογραφή της δήλωσης µε συγκεκριµένο περιεχόµενο, όπως 
αναφέρεται στο ανωτέρω υποερώτηµα.  

 
2. Παρακαλούµε όπως µας επιβεβαιώσετε ότι σύµφωνα µε το Άρθρο 21.3 προκύπτει πως η 

Υπεύθυνη ∆ήλωση του Άρθρου 19 (υπόδειγµα της οποίας αναφέρεται στο Παράρτηµα Ι) 
υπογράφεται από το Νόµιµο Εκπρόσωπο του κάθε µέλους της σύµπραξης και 
αναφέρεται σε όλα τα µέλη της διοίκησης του µέλους της σύµπραξης (Πρόεδρο, 
Αντιπρόεδρο, και µέλη ∆Σ) όπως περιγράφονται στο άρθρο 19.  

 

Βλ. ανωτέρω απάντηση στο ερώτηµα 1. 
 
∆ιευκρίνιση ΟΛΘ ΑΕ ( επί της απάντησης 4 αριθµός Πρωτοκόλλου 1961/10-3-11).  
 
Σε συνέχεια όσων αναφέρονται στην απάντηση 4 του µε αριθµό Πρωτοκόλλου 1961/10-3-11 
εγγράφου διευκρινίσεων, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:  
Σύµφωνα µε την παράγραφο 18.1 της ∆ιακήρυξης στο διαγωνισµό δικαιούνται να 
συµµετάσχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, αυτοτελώς ή σε σύµπραξη, ή σε κοινοπραξία 
(άρθρ. 4 του Π.∆. 60/2007), που θα συσταθεί ή έχει συσταθεί, εφόσον τα ίδια ή κάποια από 
τα µέλη τους (επί συµπράξεων ή κοινοπραξιών) : … (β) Προέρχονται από χώρες-µέλη της Ε.Ε. 
ή του Ε.Ο.Χ. ή κράτη, που έχουν κυρώσει τη συµφωνία για τις δηµόσιες συµβάσεις του 
Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, που δεν τηρούν τα µητρώα των προηγούµενων 
παραγράφων και είναι εγγεγραµµένα στα Επαγγελµατικά / Εµπορικά Μητρώα του 
Παραρτήµατος ΙΧ Γ της οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Όπως αναφέρεται στο Παράρτηµα ΙΧ Γ της 
οδηγίας, «στην Ελλάδα: ο πάροχος υπηρεσιών µπορεί να κληθεί να προβεί σε ένορκη δήλωση 
ενώπιον συµβολαιογράφου σχετικά µε την άσκηση του συγκεκριµένου επαγγέλµατος� στις 
προβλεπόµενες από την ισχύουσα εθνική νοµοθεσία περιπτώσεις, για την παροχή υπηρεσιών 
µελετών που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι Α, τα επαγγελµατικά µητρώα είναι το «Μητρώο 
Μελετητών» και το «Μητρώο Γραφείων Μελετών». Λαµβάνοντας υπόψη ότι ο διαγωνισµός δεν 
διέπεται από τις διατάξεις του ν. 3316/2005, δεν απαιτείται εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών / 
Γραφείων Μελετών. Ενόψει τούτου, το δικαίωµα συµµετοχής κατά την παράγραφο 18.1 για τα 
πρόσωπα που είναι εγκατεστηµένα στην Ελλάδα δεν περιορίζεται στους εγγεγραµµένους στα 
οικεία µητρώα, αλλά µπορεί να αποδεικνύεται και µε ένορκη βεβαίωση, όπως προβλέπεται 
κατά την παράγραφο 21.2 της ∆ιακήρυξης.  
 
∆ιευκρίνιση ΟΛΘ ΑΕ (Συµπλήρωση Υποδειγµάτων 1 και 2 του Παραρτήµατος ΙΙ).  
• Το Υπόδειγµα 1 του Παραρτήµατος ΙΙ συµπληρώνεται τόσο από φυσικά πρόσωπα όσο και 

από νοµικά πρόσωπα (µέλη σύµπραξης, υπεργολάβοι κ.ά.), των οποίων ο Υποψήφιος 
επιθυµεί να υπολογιστεί η ειδική τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα. Επισηµαίνεται ότι 
καθώς σύµφωνα µε την παράγραφο 20.9.1 η 20ετής εµπειρία αφορά στα µέλη της οµάδας 
έργου του Υποψηφίου, κρίνεται αναγκαίο να παρασχεθούν πληροφορίες σχετικά µε την 
εµπειρία των µελών αυτών. Για το σκοπό αυτό, ο Υποψήφιος δύναται, στο σηµείο 
"Ανάδοχος" του  Παραρτήµατος ΙΙ-Υπόδειγµα 1, να συµπληρώσει τα ονόµατα και το χρόνο 
απασχόλησης των µελών της οµάδας έργου, που επιθυµεί να παρουσιάσει, ώστε να 
συµπληρώνεται η απαιτούµενη κατ’ ελάχιστον 20ετής εµπειρία, η οποία αποτελεί την 
προϋπόθεση συµµετοχής στον διαγωνισµό που λαµβάνεται υπόψη από την Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού. Η συµπλήρωση των ονοµάτων και του χρόνου απασχόλησης των µελών της 
οµάδας έργου µπορεί να γίνει σε πίνακα εντός του Υποδείγµατος 1- Παράρτηµα ΙΙ στο 
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Σηµείο «Ανάδοχος» ή σε πίνακα συνηµµένο στο Υπόδειγµα 1 ανά σύµβαση, 
υπογεγραµµένο και σφραγισµένο αντίστοιχα µε το Υπόδειγµα. Το Υπόδειγµα 1 του 
Παραρτήµατος ΙΙ συµπληρωµένο υποβάλλεται στο Φάκελο ∆ικαιολογητικών, όπως 
προβλέπεται στην παράγραφο 21.4.β’. 

• Το Υπόδειγµα 2 του Παραρτήµατος ΙΙ συµπληρώνεται ως εξής: Στην κεφαλίδα του πίνακα 
τίθεται η πλήρης επωνυµία (για εταιρείες ή συµπράξεις ή κοινοπραξίες) ή το όνοµα του 
φυσικού προσώπου που υποβάλλει προσφορά. Στον ίδιο τον πίνακα αναγράφονται τα 
στοιχεία του στελεχιακού δυναµικού του υποψηφίου, ανεξάρτητα από τη σχέση µε την 
οποία απασχολούνται. Από τα στοιχεία του Υποδείγµατος  2 θα υπολογιστεί η 
ελάχιστη απαιτούµενη στελέχωση των µελών της οµάδας έργου και τα έτη εµπειρίας 
του πίνακα της παραγράφου 20.9.2. Το Υπόδειγµα 2 του Παραρτήµατος ΙΙ 
συµπληρωµένα υποβάλλεται στο Φάκελο ∆ικαιολογητικών, σύµφωνα µε την παράγραφο 
21.4.βʼ. 
 

∆ιευκρίνιση ΟΛΘ ΑΕ σχετικά µε τα δικαιολογητικά της παραγράφου 21.5.i της 
∆ιακήρυξης επί αλλοδαπών εταιρειών οι οποίες δεν διαθέτουν καταστατικό 
  
• Όπως ρητά αναφέρεται στο κείµενο της παραγράφου 21.5i της ∆ιακήρυξης, για εταιρείες 

που είναι εγκατεστηµένες στην ηµεδαπή προσκοµίζεται το σε ισχύ κωδικοποιηµένο 
καταστατικό, το οποίο θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό περί τροποποιήσεων αυτού από 
την αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή ή ∆ικαστήριο, ενώ για τις εταιρείες της αλλοδαπής 
προσκοµίζονται “τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο του κράτους εγκατάστασης έγγραφα (σε 
περίπτωση νοµικού προσώπου), για κάθε Μέλος του Υποψηφίου” (πρβλ. και άρθρο 22.4 
του Κανονισµού Σύναψης και Εκτέλεσης Συµβάσεων Ο.Λ.Θ. A.Ε.). Ενόψει τούτων, σε 
περίπτωση αλλοδαπών εταιρειών, οι οποίες δεν διαθέτουν καταστατικό ή αντίστοιχο 
έγγραφο κατά το δίκαιο του τόπου εγκατάστασής τους, προσκοµίζεται έγγραφο περί της 
σύστασης της εταιρίας σύµφωνα µε το δίκαιο του τόπου εγκατάστασης ή εφόσον δεν 
εκδίδεται τέτοιο έγγραφο λαµβάνεται υπόψη ένορκη  βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση, κατ’ 
ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 15.4 του Κανονισµού Σύναψης και Εκτέλεσης Συµβάσεων 
Προµηθειών, Υπηρεσιών, Έργων, Παραχωρήσεων και Εκποιήσεων της εταιρίας Ο.Λ.Θ. 
A.Ε. 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
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