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1. Μζροσ Β’, Παράγραφοσ Β2.6, Πίνακασ Ελαχίςτων Προχποκζςεων υμμετοχισ, Εδάφιο 

4, ςελ. 34 Και Μζροσ Β’, Παράγραφοσ Β2.6, Πίνακασ Διευκρινίςεων, Διευκρίνιςθ 6, ςελ 

35. 

το εδάφιο 4 του πίνακα ελάχιςτων προχποκζςεων αναφζρεται ότι «Αντίςτοιχα, κα 

πρζπει να ζχει μζςο όρο κφκλου εργαςιϊν των τριϊν (3) τελευταίων διαχειριςτικϊν 

χριςεων μεγαλφτερο από 3.000.000,00 ευρϊ, ςε ζργα που αφοροφν ςε: Ανάλυςθ, 

χεδιαςμό, Εφαρμογι, Λειτουργία – Σεχνικι υποςτιριξθ/υντιρθςθ ι Προμικεια, 

εγκατάςταςθ και παραμετροποίθςθ ι ιςοδφναμεσ προμικειεσ ι/και υπθρεςίεσ για 

υςτιματα Διαχείριςθσ Επιχειρθςιακϊν Πόρων (ERP). 

Επίςθσ, ςτθν υποπαράγραφο 4,1 αναφζρεται ότι «Επίςθσ, ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ 

υποβάλλει υπεφκυνθ διλωςθ περί του φψουσ κφκλου εργαςιϊν, ωσ προσ τθν 

υλοποίθςθ ζργων που αφοροφν ςε: Ανάλυςθ, Σχεδιαςμό, Εφαρμογι, Λειτουργία – 

Τεχνικι Υποςτιριξθ/ Συντιρθςθ ι Προμικεια, εγκατάςταςθ και παραμετροποίθςθ ι 

ιςοδφναμεσ προμικειεσ ι/και υπθρεςίεσ για Συςτήματα Διαχείριςησ Επιχειρηςιακών 

Πόρων (ERP), κατά τθν διάρκεια των τριϊν (3) τελευταίων διαχειριςτικϊν χριςεων». 

τθν περίπτωςθ που γίνει χριςθ των προβλεπόμενων ςτθ Διευκρίνιςθ 6 («Επιτρζπεται 

θ κάλυψθ των ελαχίςτων προχποκζςεων ςυμμετοχισ, από τρίτουσ,…»), είναι 

αποδεκτό, προκειμζνου να ικανοποιθκεί θ ελάχιςτθ προχπόκεςθ των 3 εκατομμυρίων 

ευρϊ, τθν υπεφκυνθ διλωςθ περί του φψουσ κφκλου εργαςιϊν, που αφορά ςτον 

κφκλο εργαςιϊν για ςυςτιματα Διαχείριςθσ Επιχειρθςιακϊν Πόρων (ERP), να τθν 

υποβάλει ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ «τρίτθσ» εταιρίασ θ οποία παρζχει ςτιριξθ ςτον 

προςφζροντα; 

Η υπεφκυνθ διλωςθ περί του φψουσ κφκλου εργαςιϊν, ωσ προσ τθν υλοποίθςθ ζργων 

που αφοροφν ςε: Ανάλυςθ, χεδιαςμό, Εφαρμογι, Λειτουργία – Σεχνικι Τποςτιριξθ/ 

υντιρθςθ ι Προμικεια, εγκατάςταςθ και παραμετροποίθςθ ι ιςοδφναμεσ 

προμικειεσ ι/και υπθρεςίεσ για υςτιματα Διαχείριςθσ Επιχειρθςιακϊν Πόρων (ERP), 

κατά τθν διάρκεια των τριϊν (3) τελευταίων διαχειριςτικϊν χριςεων, πρζπει ςε κάκε 

περίπτωςθ να υπογράφεται από το ςυμμετζχοντα ςτο διαγωνιςμό. 

τθν περίπτωςθ κάλυψθσ τθσ ανωτζρω ελάχιςτθσ προχπόκεςθσ ςυμμετοχισ από 

τρίτουσ, ο διαγωνιηόμενοσ οφείλει να ςυμπεριλάβει ςτθν υπεφκυνθ διλωςθ του το 



φψοσ του κφκλου εργαςιϊν, ωσ προσ τθν υλοποίθςθ των ςυγκεκριμζνων ζργων,  τθσ 

ιδίασ αλλά και κάκε άλλθσ τρίτθσ εταιρείασ, τθσ οποίασ τθ ςχετικι  επάρκεια 

επικαλείται. 

υμπλθρωματικά, για τθν κάκε τρίτθ εταιρεία, τθσ οποίασ τθν ανωτζρω επάρκεια 

επικαλείται ο διαγωνιηόμενοσ, πλζον τθσ αναφερόμενθσ ςτθν προκιρυξθ (Μζροσ Β, 

ςελ. 35, Διευκρινίςεισ, ςθμείο 6) ςχετικισ ζγγραφθσ δζςμευςθσ τθσ, κα πρζπει να 

υποβλθκεί υπεφκυνθ διλωςθ για το φψοσ του κφκλου εργαςιϊν τθσ, ωσ προσ τθν 

υλοποίθςθ των ςυγκεκριμζνων ζργων,  υπογεγραμμζνθ από το νόμιμο εκπρόςωπο 

αυτισ. 

ασ υπενκυμίηουμε ότι,  θ αρμόδια επιτροπι διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει 

περαιτζρω ςτοιχεία και διευκρινίςεισ περί τθσ τεκμθρίωςθσ των όποιων δθλοφμενων 

ςτοιχείων (Μζροσ Α, ςελ. 35, Διευκρινίςεισ, ςθμείο 1) .  

2. φμφωνα με το άρκρο Β2.5 τθσ Προκιρυξθσ, «Οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ που 

αναφζρονται ανωτζρω, κα προςκομίηονται με νόμιμα κεωρθμζνο το γνιςιο τθσ 

υπογραφισ». Παρακαλοφμε διευκρινίςτε τα παρακάτω: 

Α) Οι Τπεφκυνεσ Δθλϊςεισ που αναφζρονται ανωτζρω ςτθν Προκιρυξθ 

περιλαμβάνονται ςτο άρκρο Β2.3 δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ. το επόμενο άρκρο 

Β2.6 ελάχιςτεσ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ απαιτοφνται και άλλεσ Τπεφκυνεσ Δθλϊςεισ. 

Η κεϊρθςθ του γνιςιου τθσ υπογραφισ απαιτείται για τισ Τπεφκυνεσ Δθλϊςεισ του 

άρκρου Β.2.3 ι για το ςφνολο των Δθλϊςεων που αναφζρονται ςε όλθ τθν Προκιρυξθ. 

Β) φμφωνα με τθν ιςχφουςα νομολογία, θ κεϊρθςθ του γνιςιου τθσ υπογραφισ 

βεβαιϊνει τα ςτοιχεία ταυτότθτασ του υπογράφοντοσ τθν Τπεφκυνθ Διλωςθ. Είναι 

εφικτι θ κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ ςε διαφορετικι θμερομθνία από τθν 

θμερομθνία υπογραφισ τθσ Τπεφκυνθσ Διλωςθσ;  

Α) Η κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ απαιτείται για όλεσ τισ Τπεφκυνεσ Δθλϊςεισ 

τθσ ενότθτασ Β2.3 ι όπου αλλοφ αναφζρεται ρθτϊσ. 

Β) Η θμερομθνία κεϊρθςθσ του γνθςίου τθσ υπογραφισ δεν απαιτείται να ταυτίηεται 

με τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ Τπεφκυνθσ Διλωςθσ.   

3. φμφωνα με το άρκρο Β2.3 Νο 2 Α.1. του πίνακα Δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ (ςελ. 
12) τθσ Προκιρυξθσ, απαιτείται Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 ςτθν οποία κα 
αναγράφονται τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ και ςτθν οποία ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα 
δθλϊνει ρθτά «1. Ότι δεν ςυντρζχουν τα κωλφματα ςυμμετοχισ τθσ παραγράφου 
Β.2.2.1 (να αναφερκοφν αναλυτικά), ότι δεν υπάρχουν λόγοι να πιςτεφει πωσ τα 
κωλφματα αυτά κα ςυντρζξουν κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και των τυχόν 
παρατάςεων τθσ και ότι αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να προςκομίςει τα αντίςτοιχα 
δικαιολογθτικά, εφόςον του κατακυρωκεί θ ςφμβαςθ. 2….». Παρακαλοφμε να 
διευκρινίςετε εάν ςε αυτιν τθν Τπεφκυνθ διλωςθ κα πρζπει να ςυμπεριλθφκοφν όλα 
τα ςτοιχεία τθσ παραγράφου Β 2.2.1 ςτθν οποία γίνεται αναφορά, δθλαδι: 

«Δεν ζχουν Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό: 



1. Όςοι δεν πλθροφν τισ ανωτζρω προχποκζςεισ Συμμετοχισ (Β2.1) 

2. Όςοι υποψιφιοι ανάδοχοι εμπίπτουν ςτισ κατθγορίεσ που αναφζρονται ςτο Αρκρο 

45 του ΠΔ 59/2007, ιτοι υπάρχει εισ βάροσ τουσ αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ, 

γνωςτι ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, για ζναν ι περιςςότερουσ από τουσ κατωτζρω λόγουσ: 

Α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ,  όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 

παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ δράςθσ τθσ 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου  

Β)Δωροδοκία, όπωσ αυτι ορίηεται αντίςτοιχα ςτο άρκρο 3 τθσ πράξθσ του Συμβουλίου 

τθσ 26θσ Μαίου 1997 και ςτο άρκρο 3 παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ δράςθσ 98/742/ΚΕΠΠΑ 

του Συμβουλίου 

Γ) Απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία 

οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων 

Δ) Νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 

τθσ οδθγίασ 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου τθσ 10θσ Ιουνίου 1991, για τθν πρόλθψθ 

χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθν νομιμοποίθςθ εςόδων 

από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ. 

3. Όςα φυςικά ι νομικά πρόςωπα του εξωτερικοφ ζχουν υποςτεί αντίςτοιχεσ με τισ 

παραπάνω κυρϊςεισ. 

4. Οι ενϊςεισ προςϊπων, ςε περίπτωςθ που οποιαδιποτε από τισ προχποκζςεισ 

αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου αυτισ, ιςχφει για ζνα τουλάχιςτον μζλοσ τθσ 

5. Όςα νομικά πρόςωπα μετζχουν αυτόνομα ι ςε Ενωςθ ςε περιςςότερα του ενόσ 

ςχιματα διαγωνιηομζνων 

6. Όςοι δεν πλθροφν τισ προχποκζςεισ τθσ παραγράφου Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ 

7. Όςοι δεν πλθροφν τισ προχποκζςεισ τθσ παραγράφου Ελάχιςτεσ Προχποκζςεισ 

Συμμετοχισ ι δεν τισ τεκμθριϊνουν πλιρωσ και αιτιολογθμζνωσ 

8. Όςοι δεν πλθροφν τισ προχποκζςεισ τθσ παραγράφου Β2.7 τθσ προςικουςασ 

Εγγφθςθσ Συμμετοχισ» 

ι μόνο τα όςα αναφζρονται ςτο ςθμείο 2 από α) ζωσ και δ) τθσ ανωτζρω παραγράφου, 

κακϊσ, ςφμφωνα με τθν κατανόθςθ μασ, τα υπόλοιπα πεδία τθσ παραγράφου Β.2.2.1 

αφοροφν ςε προχποκζςεισ ςυμμετοχισ.  

τθ ςχετικι υπεφκυνθ διλωςθ κα πρζπει να αναφερκοφν τα 2.α) ζωσ 2.δ), 

προςθκόντωσ, από κάκε ςυμμετζχοντα. 

4. τη ςελίδα 32/69 του Μζρουσ Β τησ τησ διακήρυξησ ΠΡ.Φ 161/2011, γίνεται η 
παρακάτω αναφορά ςχετική με τισ ελάχιςτεσ προχποθζςεισ ςυμμετοχήσ. 

(Σθμείο 2.1) 



«Φυςικό Αντικείμενο: Ανάλυςθ, Σχεδιαςμόσ, Εφαρμογι, Λειτουργία – Τεχνικι 
Υποςτιριξθ/ Συντιρθςθ ι Προμικεια, εγκατάςταςθ και παραμετροποίθςθ ι 
ιςοδφναμεσ προμικειεσ ι/και υπθρεςίεσ για Συςτιματα Διαχείριςθσ 
Επιχειρθςιακϊν Πόρων (ERP) με χριςθ του προςφερομζνου λογιςμικοφ 

και 

Οικονομικό Αντικείμενο: Συμβατικό τίμθμα ζργου μεγαλφτερο των πεντακοςίων 
χιλιάδων (500.000,00) ευρϊ, πλζον ΦΠΑ.» 

1. Παρακαλοφμε να επιβεβαιωκεί ότι είναι αποδεκτό το κατά πόςον διαδοχικά 
ςυμφωνθτικά με τον ίδιο Πελάτθ και για επεκτάςεισ του ίδιου ζργου του λογίηονται 
ωσ ζνα (ενιαίο) ζργο για τον υπολογιςμό του οικονομικοφ αντικειμζνου των 
500.000€. Π.χ. ςυνάπτεται (εντόσ τθσ τριετίασ) αρχικι ςφμβαςθ εγκατάςταςθσ και 
παραμετροποίθςθσ ςυςτιματοσ ERP με τον Πελάτθ Χ και ςτθ ςυνζχεια ςυνάπτονται 
διαδοχικά ςυμφωνθτικά επαφξθςθσ των αρχικϊν αδειϊν χριςθσ, ανάκεςθσ 
ςυντιρθςθσ, ανάκεςθσ μζςω εντολϊν υπθρεςιϊν υλοποίθςθσ και τεχνικισ 
υποςτιριξθσ περαιτζρω ςχετικϊν υπθρεςιϊν (Purchase Orders) κλπ. 

2. Παρακαλοφμε να επιβεβαιωκεί ότι είναι αποδεκτό το κατά πόςον διαδοχικζσ 
ςυμβάςεισ που υλοποιοφν μία ςφμβαςθ πλαίςιο με Πελάτθ, λογίηονται ωσ ζνα ζργο 
για τον υπολογιςμό του οικονομικοφ αντικειμζνου των 500.000€. Π.χ. ςυνάπτεται 
ςφμβαςθ πλαίςιο παροχισ υπθρεςιϊν ERP με Πελάτθ, ο οποίοσ ζωσ ςιμερα 
εξακολουκεί αδιαλείπτωσ να αγοράηει υπθρεςίεσ με βάςθ αυτι τθ ςφμβαςθ πλαίςιο 
μζςω εντολϊν υπθρεςιϊν υλοποίθςθσ και τεχνικισ υποςτιριξθσ περαιτζρω ςχετικϊν 
υπθρεςιϊν (Purchase Orders) κλπ. θμειϊνεται ότι θ εν λόγω ςφμβαςθ πλαίςιο 
ςυνιφκθ εκτόσ τριετίασ 2008-2010 (προθγοφμενο ζτοσ), όμωσ ο κφριοσ όγκοσ τθσ 
εκτζλεςθσ ζλαβε χϊρα και ςυνεχίηει ζωσ και ςιμερα , εντόσ τθσ τριετίασ 2008-2010.  

3. τθν περίπτωςθ που ζχουν ςυναφκεί περιςςότερεσ από μία ςυμβάςεισ αδειϊν 
χριςθσ και ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν  υλοποίθςθσ , παραμετροποίθςθσ , τεχνικισ 
υποςτιριξθσ κλπ. και  με όμιλο εταιρειϊν και τισ εταιρείεσ μζλθ του, παρακαλοφμε 
να επιβεβαιωκεί ότι για τον υπολογιςμό του οικονομικοφ αντικειμζνου των 500.000€ 
κα ςυνυπολογιςκεί το ςφνολο των τιμθμάτων των ανωτζρω επιμζρουσ ςυμβάςεων. 
Και τοφτο διότι πρόκειται περί ενόσ (ενιαίου) ζργου, με κοινό αντικείμενο τθν 
εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ ERP ςτο κεντρικό ςφςτθμα του ομίλου και τθ ςφνδεςθ με 
αυτό των εταιρειϊν-μελϊν του ομίλου. 

4. Ζθτείται να διευκρινιςτεί αν για τον υπολογιςμό τθσ ηθτοφμενθσ τριετίασ (για τθν 
υλοποίθςθ των πζντε ςυναφϊν ζργων) λαμβάνεται ωσ καταλθκτικι θμερομθνία 
εκείνθ τζλεςθσ του Διαγωνιςμοφ (ωσ τελευταία θμζρα τθσ τριετίασ). 

5. Ζθτείται να διευκρινιςτεί αν τα επικαλοφμενα πζντε ςυναφι ζργα πρζπει να ζχουν 
ολοκλθρωκεί ι αν αρκεί να βρίςκονται ςε εξζλιξθ. Η διευκρίνιςθ αυτι ηθτείται ιδίωσ 
γιατί ςτο υπόδειγμα του Πίνακα ζργων που παρατίκεται (ςελ. 33/69), υπάρχει πεδίο 
«Παροφςα Φάςθ» το οποίο ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ μπορεί να ςυμπλθρωκεί και με 
τισ δφο προαναφερκείςεσ επιλογζσ. 

6. υμμετζχουςα ςτο Διαγωνιςμό εταιρεία με ζδρα ςε χϊρα τθσ Ε.Ε. (θ εταιρεία Τ) ζχει 
αγοράςει εντόσ των τελευταίων τριϊν διαχειριςτικϊν χριςεων το πελατολόγιο 
ελλθνικισ εταιρείασ (εταιρεία Ω) και πλζον παρζχει αποκλειςτικά εκείνθ (θ Τ) ζργα 
και υπθρεςίεσ ERP ςτουσ εν λόγω πελάτεσ. υνεπεία τθσ αγοράσ αυτισ, θ Τ εκτελεί 
ςυμβάςεισ ζργων και υπθρεςιϊν ERP, οι οποίεσ είχαν ςυναφκεί με τθν εταιρεία Ω 
εντόσ των τριϊν αυτϊν χριςεων και ςυνεχίηουν ςιμερα να είναι ςε ιςχφ 
αδιαλείπτωσ.  



Παρακαλοφμε να επιβεβαιωκεί ότι το τίμθμα αυτϊν των ςυμβάςεων μπορεί να ενταχκεί 
ςτο οικονομικό αντικείμενο των 500.000€ τθσ ςυμμετζχουςασ εταιρείασ Τ. 

1) Απαραίτθτεσ προχποκζςεισ για τθν αποδοχι των αναφερόμενων ζργων ωσ 
ςυναφϊν, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ προκιρυξθσ, είναι: 

α) Η ςφναψθ τθσ κάκε ςφμβαςθσ και θ οριςτικι παραλαβι τθσ να είναι εντόσ τθσ 
τριετίασ 2008 – 2010.  

β) Η αρχικι ςφμβαςθ να ςυμπεριλαμβάνει το ςυναφζσ φυςικό αντικείμενο, όπωσ 
αυτό ορίηεται ςτισ ελάχιςτεσ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ και ςε κάκε περίπτωςθ  τθν 
προμικεια ι ανάπτυξθ, εγκατάςταςθ και κζςθ ςε λειτουργία υςτιματοσ 
Διαχείριςθσ Επιχειρθςιακϊν Πόρων με χριςθ του προςφερόμενου λογιςμικοφ. 

γ) Θα πρζπει να επιςθμαίνεται ςαφϊσ και να τεκμθριϊνεται επαρκϊσ θ ςυςχζτιςθ 
ανάμεςα ςτισ ςυμβάςεισ που επικαλοφνται ωσ τμθματικζσ υλοποιιςεισ ενόσ ενιαίου 
ζργου 

δ) Σο ςυνολικό οικονομικό αντικείμενο των επικαλοφμενων ωσ διαδοχικϊν 
ςυμβάςεων πρζπει να είναι μεγαλφτερο των 500.000 ευρϊ,  μθ 
ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ 

ε) Όλα τα ανωτζρω να προκφπτουν ςαφϊσ από τα προςθκόντωσ υποβαλλόμενα 
δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατά περίπτωςθ 

2) Βλ. απάντθςθ 1. 

3) Βλ. απάντθςθ 1. Επιπρόςκετα, κα πρζπει να τεκμθριϊνεται προςθκόντωσ θ 
ςυςχζτιςθ μεταξφ των εταιρειϊν, οι οποίεσ επικαλοφνται να υλοποιοφν τμιματα 
ενόσ ενιαίου ζργου. 

4) Η ηθτοφμενθ τριετία αφορά ςτο χρονικό διάςτθμα από 01/01/2008 – 31/12/2010 

5) Σα οριηόμενα ωσ ςυναφι ζργα κα πρζπει να ζχουν ολοκλθρωκεί εντόσ τθσ τριετίασ 
2008 – 2010. 

6) Η αναφερόμενθ τεχνικι εμπειρία είναι αποδεκτι, ςφμφωνα με τισ προχποκζςεισ 
που αναφζρονται ανωτζρω ςτο 1.  

5. τισ Ενότητεσ Β2.3 και Β2.4 του Μζρουσ Β τησ διακήρυξησ ΠΡ.Φ 161/2011 και όπου 
περιγράφονται τα δικαιολογητικά ςυμμετοχήσ: 

Ζθτείται να διευκρινιςτεί εάν απαιτείται ςφραγίδα Apostille ςτα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ 
και κατακφρωςθσ εταιρείασ που είναι εγκατεςτθμζνθ ςε χϊρα τθσ Ε.Ε.;  

φμφωνα με τθ φμβαςθ τθσ Χάγθσ «Όλα τα δημόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά που 
αφοροφν αλλοδαπζσ Επιχειριςεισ και που κα κατατεκοφν από τουσ Διαγωνιηόμενουσ 
ςτθν παροφςα διαδικαςία, κα είναι νόμιμα επικυρωμζνα, είτε από το αρμόδιο 
Προξενείο τθσ χϊρασ του Διαγωνιηόμενου, είτε με τθν επίκεςθ τθσ ςφραγίδασ 
“Apostille” ςφμφωνα με τθν υνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-61 (που κυρϊκθκε με το Ν. 
1497/84), ϊςτε να πιςτοποιείται θ γνθςιότθτά τουσ. Η μετάφραςθ των εν λόγω 
εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τθν Μεταφραςτικι Τπθρεςία του Τπουργείου 



Εξωτερικϊν, είτε από το αρμόδιο Προξενείο, είτε από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των 
Άρκρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κϊδικα περί Δικθγόρων.» Δθμόςια είναι τα ζγγραφα 
που ςυντάςςονται από δθμόςιεσ αρχζσ (περιλαμβανόμενων ςυμβολαιογράφων).  
Δεν χρειάηεται και δεν γίνεται επίκεςθ ςφραγίδασ ςφμφωνα με τθ φμβαςθ τθσ Χάγθσ 
ςε ιδιωτικά ζγγραφα. 

6. την Ενότητα Β2.3 του Μζρουσ Β τησ διακήρυξησ ΠΡ.Φ 161/2011 και όπου 
περιγράφονται τα δικαιολογητικά ςυμμετοχήσ 

Παρακαλοφμε να μασ διευκρινίςετε ποια πρζπει να είναι θ θμερομθνία ςφνταξθσ και ποια θ 
θμερομθνία κεϊρθςθσ γνθςίου τθσ υπογραφισ των Τπευκφνων Δθλϊςεων του Ν. 1599/86 
που ηθτοφνται βάςει τθσ ωσ άνω παραγράφου τθσ διακιρυξθσ;  

Βλζπε ερϊτθςθ 2  Β.  

Μθ ςφμπτωςθ τθσ θμερομθνίασ υπογραφισ τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ με τθν θμερομθνία 

υποβολισ προςφοράσ, δεν οδθγεί άνευ άλλου τινόσ ςε αποκλειςμό Τποψθφίου.  

 

 
Η Γενική Διευθφντρια 

Διοικητικήσ & Οικονομικήσ Τποςτήριξησ 
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