
ΕΡΩΤΗΣΗ 1
η
  

Στην σελίδα 17 της διακήρυξης αναφέρεται: «Β.4. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης 

και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, 

προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 

εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, 

συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του 

διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, 

όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν 

νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος 

εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί 

εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου 

διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.» 

Ερώτηση: Δεν έχουμε αποσαφηνίσει σε ποια φάση απαιτούνται τα δικαιολογητικά της 

παραγράφου Β.4. Εμείς συμπεραίνουμε πως δεν απαιτούνται κατά την υποβολή της 

προσφοράς. Είναι εύκολο να το διευκρινίσετε παρακαλώ; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1
η
 

Τα δικαιολογητικά της παραγράφου Β.4 θα ζητηθούν ως δικαιολογητικά κατακύρωσης 

στην περίπτωση υποψήφιου αναδόχου.  

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2
η
  

Στην Σελίδα 24 της διακήρυξης άρθρο 3.1.1 Αποσφράγιση προσφορών αναφέρεται: «Το 

αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη 

της διαδικασίας αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 

4412/2016. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των 

προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι 

οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων 

που υποβλήθηκαν από αυτούς, όπως ειδικότερα ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.» 

Ερώτηση: Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) ο προσφέροντας εκτός της 

ταυτότητάς του πρέπει να φέρει και τα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης δηλαδή 

ανακοίνωση ΓΕΜΗ συγκρότησης Δ.Σ. σε σώμα ή/και ΦΕΚ συγκρότησης Δ.Σ. σε σώμα; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2
η
 

Στη διαδικασία αποσφράγισης για να συμμετέχει κάποιος απαιτείται το Α.Δ.Τ. και ένα 

οποιοδήποτε νομιμοποιητικό  έγγραφο εκπροσώπησης. 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3
η
  

Στην Σελίδα 47 της διακήρυξης αναφέρεται «Επιπλέον ο ανάδοχος θα παραθέσει σύντομο 

προφίλ της εταιρίας συνοδευόμενο από πίνακες με τα στοιχεία των συμβάσεων που έχει 

υλοποιήσει στο παρελθόν των σχετικών με το αντικείμενο του έργου, ήτοι α) έργα 

ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας (interreg), β) διαγωνισμούς καινοτομίας και γ) 

εκδηλώσεις workshops/B2B/επιχειρηματικότητας, συνοδευόμενο από τα σχετικά έγγραφα 

τεκμηρίωσης, σύμφωνα με την παράγραφο Β.3 του άρθρου 2.9.2 της διακήρυξης» 



Ερώτηση: Παρακαλώ μας διευκρινίζεται αν αρκούν μόνο οι πίνακες με τα στοιχεία των 

συμβάσεων κατά την υποβολή της προσφοράς ή απαιτείται και όλη η τεκμηρίωση αυτών, 

ήτοι βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή συμβάσεις ανάθεσης ή χρηματοδότησης, διοικητικά 

έγγραφα τεκμηρίωσης (π.χ. ορισμοί επιτροπών, προκήρυξη διαγωνισμού, κλπ) κ.ο.κ. όπως 

ορίζονται στο άρθρο 2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα παράγραφος Β.3.;  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3
η 

Τα σχετικά έγγραφα τεκμηρίωσης της παραγράφου B.3 του άρθρου 2.2.9.2 απαιτούνται 

κατά την υποβολή της τεχνικής προσφοράς. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4
η
  

ΚAΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Σύμφωνα με το τεύχος της διακήρυξης, οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη 

διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν επαγγελματικές 

δραστηριότητες συναφείς με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών. Ειδικότερα, 

απαιτείται να διαθέτουν σχετική βεβαίωση δραστηριοτήτων από την αρμόδια δημόσια 

οικονομική υπηρεσία ή αντίστοιχη διοικητική αρχή (CPV 79400000-8: Yπηρεσίες Παροχής 

γενικών επιχειρηματικών συμβουλών και CPV 79952000-2: Υπηρεσίες εκδηλώσεων).  

Α) Σε περίπτωση που οικονομικός φορέας που συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης δεν 

ασκεί επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή 

υπηρεσιών, αποτελεί αυτό λόγο απόρριψης.  

Β) Επιπρόσθετα η συνάφεια προκύπτει όταν ο οικονομικός φορέας διαθέτει ΚΑΔ με 

αντίστοιχες ή συναφείς περιγραφές των παραπάνω CPV; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 4
η
 

Α) ΝΑΙ 

Β) ΝΑΙ 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5
η
  

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (Τ.Ε.Υ.Δ.) & OIKONOMIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι απαιτείται μονογραφή σε κάθε σελίδα του νόμιμου/ων 

εκπροσώπων του οικονομικού φορέα καθώς και σφραγίδα στα σχετικά πεδία υπογραφών. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 5
η
 

Απαιτείται μονογραφή από το νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα σε κάθε 

σελίδα όλων των στοιχείων που υποβάλλονται (σε περίπτωση ένωσης οικονομικών 

φορέων από όλους τους νομίμους εκπροσώπους), επιπλέον στην οικονομική προσφορά 

και στην/ις  Υπεύθυνες Δηλώσεις (ΤΕΥΔ) απαιτείται υπογραφή και σφραγίδα αντίστοιχα. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6
η
  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα πρέπει να έχει 

διάρκεια 30 ημερολογιακές ημέρες μετά την 28.2.2018 και ότι Το ποσό που θα πρέπει να 

καλύπτει η εγγύηση είναι 1000 ευρώ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 6
η
 



Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής είναι 1000€ και η διάρκεια ισχύος της είναι 30 ημέρες 

μετά τη λήξη της προσφοράς δηλαδή 210 ημέρες από την 29-02-2018  

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 7
η
  

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι το σύνολο των απαιτούμενων πινάκων (Interreg, 

διαγωνισμοί καινοτομίας, διοργάνωση σχετικών εκδηλώσεων) θα πρέπει να φέρει 

υπογραφή σε κάθε φύλλο από τον/ους νόμιμο /ους εκπρόσωπο /ους του οικονομικού 

φορέα αλλά όχι σχετική σφραγίδα. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 7
η
 

ΝΑΙ 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 8
η
  

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 2.2.3.1, 2.2.3.3,  

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι το σύνολο των Αποσπασμάτων Ποινικου Μητρώου και οι 

σχετικές Υπεύθυνες Δηλώσεις δεν αποστέλλονται εκ των προτέρων μαζί με τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 8
η
 

Το σύνολο των Αποσπασμάτων Ποινικού Μητρώου δεν αποστέλλονται εκ των προτέρων 

μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Θα ζητηθούν ως δικαιολογητικά κατακύρωσης 

στην περίπτωση υποψήφιου αναδόχου. Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις (ΤΕΥΔ) αποστέλλονται εκ 

των προτέρων ως δικαιολογητικά συμμετοχής. 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 9
η
  

NOMIKH ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 

Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε εάν απαιτείται μόνο το ισχύον καταστατικό του 

οικονομικού φορέα ή το αρχικό μαζί με το σύνολο των τροποποιήσεων του. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 9
η
 

Σύμφωνα με την παράγραφο Β.4 του άρθρου 2.2.9.2 της διακήρυξης, για την απόδειξη 

της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης απαιτείται μεταξύ άλλων το αρχικό 

καταστατικό μαζί με το σύνολο των τροποποιήσεων του, τα οποία θα ζητηθούν ως 

δικαιολογητικά κατακύρωσης στην περίπτωση υποψήφιου αναδόχου 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 10
η
  

 

ΔΙΑΘΕΣΗ 5λους ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ 



Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της ομάδας έργου 

(πχ. Πτυχίο PROFICIENCY, ΕCDL κτλ) θα πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα στην 

ελληνική και θα πρέπει να αποσταλούν εκ των προτέρων 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 10
η
 

Το PROFICIENCY, ΕCDL κτλ. θα πρέπει  να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στην 

Ελληνική γλώσσα, το ίδιο ισχύει  και για πτυχία που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή 

συνοδευόμενα από αναγνώριση αυτών (ΔΟΑΤΑΠ) 


