
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΕΝ ISO 9001:2008  - Αριθµ. 041120167 

 

 
6ο χλµ. Θεσσαλονίκης Θέρµης 
Τ.Θ. 60030, 570 01 Θεσσαλονίκη 
Τηλ. Κέντρο : 2310 470200 
Fax : 2310 470297 
ΤΟΜΕΑΣ  ΕΡΓΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
∆/νση / Τµήµα: Συµβάσεων / Τµήµα Μελετών-Υπηρεσιών 
Αρµόδιος : M. Θάνου 

 
Θεσσαλονίκη, 26.03.2015 

 
 
 

        Αρ. Πρωτ.: 2462 
Κωδ. Εγγρ.: Ρ90/0000/5445/401/ΝΤ/ID4208/εµπ 

 

 
K:\Promithies\2015_Strategic Plan_5445\Tefhi\Q_A\ID4208_Q_A_5445.DOC 

             Έντυπο Ε/Λ∆-ΕΟΑΕ-∆Π-103/1/α.  

 
ΠΡΟΣ : Κάθε ενδιαφερόµενο 
 
ΘΕΜΑ : ∆ιευκρινίσεις-∆ιορθώσεις επί των τευχών της ανοικτής διαδικασίας για την 

«Προµήθεια Υπηρεσιών για την εκπόνηση Γενικού Στρατηγικού Σχεδίου 
Ανάπτυξης για την περίοδο 2015-2020 και την Αναδιάρθρωση των 
υπηρεσιών της εταιρείας "Εγνατία Οδός ΑΕ" - Κωδικός Αναφοράς 5445» 

 
 
ΣΧΕΤΙΚΑ : Τα υπ’ αρ. πρωτ. 2101/20.03.15, 2254/23.03.15, 2260/23.03.15, 2397/24.03.15 

και 2413/24.03.15 έγγραφα υποβολής ερωτήσεων. 
 
 
Ε1: Οι βεβαιώσεις που έχουµε από ∆ήµους για την επιτυχή υλοποίηση Έργων 

Επιχειρησιακού Σχεδίου και Αναδιοργάνωσης δεν απαιτούν κάποια επικύρωση, αλλά 
απλό φωτοαντίγραφο; 

 
Α1: Ναι δεν απαιτείται, όπου σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 2690/99 (Α 

45), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 4250/2014 τα απλά αντίγραφα 
δηµοσίων εγγράφων γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά αρκεί να είναι ευκρινή 
φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δηµοσίων 
εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της 
παρ. 2 του άρθρου 1 του νόµου 4250/2014. Σηµειωτέον ότι η παραπάνω ρύθµιση δεν 
περιλαµβάνει τα συµβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις 
κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωµένων 
αντιγράφων. 

 
 
Ε2: Οι βεβαιώσεις που έχουµε από ιδιωτικές επιχειρήσεις για επιτυχή υλοποίηση Έργων 

Επιχειρησιακού Σχεδίου και Αναδιοργάνωσης απαιτούν αντίγραφα τα οποία 
προηγουµένως έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο; 

 
Α2: Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 2690/99 (Α 45), όπως τροποποιήθηκε 

µε το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 4250/2014 τα απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων 
γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά αρκεί να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα 
ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα ∆ικηγόρων (Ν 4194/2013)., καθώς και 
ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν 
θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του 
νόµου 4250/2014. 

 
 
Ε3: Τα συµφωνητικά - συµβάσεις µε ιδιωτικούς φορείς γράφει η διακήρυξη ότι θα πρέπει να 

είναι θεωρηµένα από την εφορία. ∆ηλαδή θα προσκοµίσουµε αντίγραφο της σύµβασης 
µαζί το αντίστοιχο πινάκιο που έχει κατατεθεί στην εφορία και έχει σφραγιστεί; Αυτό 
σηµαίνει ότι η σύµβαση δεν χρειάζεται επικύρωση από δικηγόρο;  

 
Α3: Θα προσκοµιστεί το αντίγραφο της σύµβασης µαζί το αντίστοιχο πινάκιο που έχει 

κατατεθεί στην εφορία και έχει σφραγιστεί και επιπλέον το αντίγραφο της σύµβασης θα 
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είναι επικυρωµένο σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014, στην περίπτωση που η 
θεώρηση από την εφορία δεν εµφανίζεται στο σώµα της σύµβασης. 

 
 
Ε4: Η ψηφιακή υπογραφή που υπάρχει στο παρόν είναι αποδεκτή και καλύπτει τις 

προδιαγραφές; 
 
Α4: Για τις τυχόν απορίες σας όσον αφορά στην ψηφιακή σας υπογραφή µπορείτε να 

απευθύνεστε στο ΕΣΗ∆ΗΣ και σχετικές πληροφορίες µπορείτε να βρείτε στην 
παρακάτω σχετική σελίδα του Ε.Ε.Τ.Τ. 
http://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/News_new/news_0385.html 

 
 
Ε5: Ο Υπεύθυνες δηλώσεις των µελών της οµάδας παροχής µελέτης/υπηρεσίας (σηµείο 

(iii) της παρ. 15.1.3.β) απαιτείται να φέρουν γνήσιο υπογραφής; Για την υποβολή τους, 
απαιτείται ψηφιακή υπογραφή είτε από τους ίδιους είτε από τον Εκπρόσωπο του 
νοµικού προσώπου;  

 
Α5: Οι υπεύθυνες δηλώσεις των µελών της οµάδας (παρ.15.1.3.β.iii της ∆ιακήρυξης) δεν 

απαιτείται να φέρουν θεώρηση γνησίου υπογραφής. Τα δικαιολογητικά και στοιχεία που 
έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα πρέπει να φέρουν την 
ψηφιακή του υπογραφή ενώ για τα υπόλοιπα που δεν φέρουν την ψηφιακή υπογραφή 
του (π.χ. υπεύθυνες δηλώσεις των µελών της οµάδας), πρέπει να προσκοµισθούν και 
στην Αναθέτουσα Αρχή, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο 15.1 της 
∆ιακήρυξης. 

 
 
Ε6: Στο σηµείο (β) της παρ. 15.1.3. της ∆ιακήρυξης, ζητείται υποβολή Υπεύθυνης 

∆ήλωσης. Ποιο είναι το περιεχόµενο της δήλωσης αυτής; Η ∆ήλωση αυτή υποβάλλεται 
από τον Κοινό Εκπρόσωπο σε περίπτωση Ένωσης ή από τον εκπρόσωπο κάθε 
νοµικού προσώπου που συνιστά την Ένωση; 

 
Α6: Η δήλωση της παρ. 15.1.3.β της ∆ιακήρυξης αναφέρεται στον κατάλογο των µελών της 

οµάδας παροχής µελέτης/υπηρεσιών που θα διαθέσει ο διαγωνιζόµενος για τη 
συγκεκριµένη σύµβαση. Η δήλωση αυτή θα συνοδεύεται από τον Κατάλογο των µελών 
της προτεινόµενης από τον Προσφέροντα οµάδας, σύµφωνα µε την παρ.15.1.3.βi, και 
από τις δηλώσεις των µελών της οµάδας µε τα βιογραφικά σηµειώµατά τους, σύµφωνα 
µε την παρ.15.1.3.βiii. Επίσης, η δήλωση αυτή, στην περίπτωση σύµπραξης, µπορεί να 
υπογραφεί είτε από τον ορισθέντα κοινό εκπρόσωπο της είτε από όλα τα µέλη της 
νοµίµως εκπροσωπούµενα. 

 
 
Ε7:  Στο σηµείο (iii) της παρ. 15.1.3.β της παρούσας ∆ιακήρυξης, ζητείται να δηλωθεί «ότι 

τα στοιχεία του βιογραφικού τους σηµειώµατος είναι αληθή». Απαιτείται υποβολή των 
βιογραφικών σηµειωµάτων των µελών της οµάδας παροχής µελέτης/υπηρεσίας;  

 
Α7: Ναι, είναι απαραίτητη η υποβολή των βιογραφικών σηµειωµάτων, τα οποία θα είναι 

συνηµµένα στην υπεύθυνη δήλωση κάθε µέλους της οµάδας. 
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Ε8: Στο σηµείο (δ) της παρ. 15.1.1. της παρούσας ∆ιακήρυξης, αναφέρεται «δήλωση περί 

σύστασης Κοινοπραξίας και κατανοµής αµοιβής». Εφόσον, πρόκειται για Ένωση 
εταιρειών, η δήλωση αυτή απαιτείται και για τη σύσταση Ένωσης;  

 
Α8:  Η δήλωση της παρ.15.1.1.δ απαιτείται µόνο στην περίπτωση σύστασης Κοινοπραξίας 

και όχι στην περίπτωση Ένωσης. 
 
 

Ε9:  Η ορθή παραποµπή της τελευταίας παραγράφου του Άρθρου 13 αφορά στην παρ. 
16.1.2.α της ∆ιακήρυξης; 

 
Α9: Ναι, η παραποµπή της τελευταίας παραγράφου του Άρθρου 13 της ∆ιακήρυξης αφορά 

στην παρ. 16.1.2.α της ∆ιακήρυξης και όχι στην παρ.15.1.2 όπως εκ παραδροµής 
αναγράφηκε. 

 
 
Ε10:  Στα µέλη της διοίκησης των Α.Ε. περιλαµβάνονται και τυχόν άλλα µέλη του ∆.Σ. των ΑΕ 

που δεσµεύουν µε την υπογραφή τους την εταιρεία, ή µόνο ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων 
Σύµβουλος, όπως αναφέρεται στην παρ. 16.1.2.α της ∆ιακήρυξης; 

 
Α10: Για τις περιπτώσεις των παρ. 13.1 έως 13.5, 13.7 και 13.10 και εφόσον ο 

διαγωνιζόµενος είναι νοµικό πρόσωπο, τα µέλη της διοίκησης, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην παρ. 16.1.2.α είναι ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύµβουλος, σε 
περίπτωση ανώνυµης εταιρείας, και επιπλέον το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την 
οικονοµική προσφορά για λογαριασµό του νοµικού προσώπου, αν είναι διαφορετικό 
από τα παραπάνω.  

 
 
Ε11:  Με ποια δικαιολογητικά αποδεικνύονται οι προϋποθέσεις καταλληλότητας της 

προσωπικής κατάστασης των µελών διοίκησης Α.Ε. των περιπτώσεων 13.7 και 13.10 
του Άρθρου 13 της ∆ιακήρυξης; 

 
Α11: Με τη δήλωση της παρ. 15.1.2 της ∆ιακήρυξης. 
 
 
Ε12:   Ως αποδεικτικά στοιχεία της εµπειρίας του Προσφέροντα µπορούν να θεωρηθούν οι 

βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή οριστικής παραλαβής των έργων που έχουν εκδοθεί από 
τις Αναθέτουσες Αρχές (∆ηµόσιο, Οργανισµοί κ.λ.π.); 

 
Α12: Ναι, γίνονται δεκτά. 
 
 
Ε13:  Στην περίπτωση που οι ως άνω βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή οριστικής παραλαβής 

Αναθετουσών Αρχών (∆ηµόσιο, Οργανισµοί κ.λ.π.), δεν περιέχουν µέρος των 
απαιτούµενων στοιχείων του εδαφίου α του Άρθρου 15.1.3 της ∆ιακήρυξης 
(αντικείµενο, τόπο, ποσό χωρίς Φ.Π.Α., χρονική διάρκεια παροχής των υπηρεσιών 
[ηµεροµηνία έναρξης και λήξης της σύµβασης]), πρόσθετα δικαιολογητικά όπως 
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Αποφάσεις Ανάθεσης ή υπογραµµένες συµβάσεις µπορούν να αποτελέσουν 
αποδεικτικά τεκµηρίωσης των ως άνω στοιχείων; 

 
Α13: Ναι, γίνονται δεκτά και επιπλέον στοιχεία (π.χ. αποφάσεις ανάθεσης ή υπογραµµένες 

συµβάσεις), προκειµένου η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού να έχει όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες για την απόδειξη της εκπλήρωσης της σχετικής προϋπόθεσης. 

 
Ε14:  Τα Βιογραφικά Σηµειώµατα των µελών της Οµάδας Έργου υποβάλλονται στον 

Υποφάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά», συνοδεύοντας την 
∆ήλωση του εδαφίου β.iii του Άρθρου 15.1.3 της ∆ιακήρυξης; 

 
Α14: Ναι, ισχύει η ανωτέρω απάντηση Α7. 
 
 
Ε15:  Να διευκρινιστεί ο αριθµός διακήρυξης ο οποίος θα πρέπει να αναγραφεί στην 

εγγυητική επιστολή συµµετοχής.  
 
Α15: Η εγγυητική επιστολή θα αναφέρει ρητά τον τίτλο της προµήθειας ο οποίος είναι 

«Προµήθεια υπηρεσιών για την εκπόνηση Γενικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης για 
την περίοδο 2015-2020 και την Αναδιάρθρωση των υπηρεσιών της εταιρείας "Εγνατία 
Οδός ΑΕ" – Κωδικός Αναφοράς 5445», σύµφωνα µε το Άρθρο 15 της ∆ιακήρυξης. 

 
Ε16:  Ο ενιαίος κλειστός φάκελος σε έντυπη µορφή που θα υποβληθεί εντός τριών (3) 

εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή, θα περιλαµβάνει τον υποφάκελο 
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά» και τον Υποφάκελο «Οικονοµική 
Προσφορά» (σύµφωνα µε το άρθρο 3, παρ. 3.3.1 & άρθρο 15 της διακήρυξης) ή τα 
∆ικαιολογητικά και άλλα στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον 
οικονοµικό φορέα όπως αναφέρεται στο άρθρο 15, παρ. 15.1 της διακήρυξης;  

 

Α16: Ο σφραγισµένος Υποφάκελος «Οικονοµική Προσφορά» θα περιλαµβάνεται 
υποχρεωτικά στον ενιαίο κλειστό φάκελο σε έντυπη µορφή που θα υποβληθεί στην  
Αναθέτουσα Αρχή, σύµφωνα µε το άρθρο 15 της διακήρυξης, όπου ορίζεται: 
«Ο φάκελος κάθε προσφοράς σε έντυπη µορφή θα περιλαµβάνει επί ποινή 
αποκλεισµού τους ακόλουθους δύο (2) υποφακέλους:  
Α. τον Υποφάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά», το περιεχόµενο 

του οποίου περιγράφεται παρακάτω στην παρ.15.1 της παρούσας.  
Β. τον Υποφάκελο «Οικονοµική Προσφορά» που είναι σφραγισµένος επί ποινή 

αποκλεισµού και το περιεχόµενο του οποίου περιγράφεται παρακάτω στην 
παρ.15.2 της παρούσας.». 

 
Για τα λοιπά δικαιολογητικά ισχύει η απαίτηση της παρ. 15.1 για την προσκόµιση στην 
Αναθέτουσα Αρχή εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή 
τους όσων από αυτά δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα 
και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. 
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             Έντυπο Ε/Λ∆-ΕΟΑΕ-∆Π-103/1/α.  

Ε17:  Στη δήλωση περί σύστασης κοινοπραξίας και κατανοµής αµοιβής όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 15, παρ. 15.1.1, σηµείο (δ), επιθυµείτε να αναγράφεται η πρόθεση σύστασης 
κοινοπραξίας σε περίπτωση κατακύρωσης του έργου σε Ένωση;  

 

Α17: Ισχύει η ανωτέρω απάντηση Α8. 
 
 
Ε18:  Στο άρθρο 13, σελ. 18 της ∆ιακήρυξης αναφέρετε: «Στις περιπτώσεις 13.1 έως 13.5, 

13.7 και 13.10 αποκλεισµός της Επιχείρησης ή και της Ένωσης ή Κοινοπραξίας στην 
οποία αυτή συµµετέχει επέρχεται αν στο αδίκηµα ή παράπτωµα έχει υποπέσει µέλος της 
διοίκησής της, από τα οριζόµενα ειδικότερα στην παρ. 15.1.2.α της παρούσας.» 
Το υπόδειγµα της υπεύθυνης δήλωσης του Παραρτήµατος ΙΙ πρέπει να συµπληρωθεί 
σε περίπτωση Ανώνυµης εταιρείας από όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αυτής 
αναφορικά µε τις περιπτώσεις 13.1 έως 13.5, 13.7 και 13.10 ή αρκεί να υπογραφεί από 
τον Πρόεδρο και ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο και Νόµιµο Εκπρόσωπο αυτής σύµφωνα και 
µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 16.1.2.α της προκήρυξης. 
 

Α18: Η δήλωση της παρ. 15.1.2, σε περίπτωση Ανώνυµης Εταιρείας  υπογράφεται από το 
νόµιµο εκπρόσωπο της Α.Ε. 

 
 
Ε19: Στο άρθρο 15 παρ. 15.1.3.β.iii αναφέρετε: «∆ηλώσεις των ανωτέρω µελών της οµάδας 

και του νοµίµου εκπροσώπου, ότι σε περίπτωση επιλογής του Προσφέροντα,  
- θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους ως στελέχη της οµάδας του Αναδόχου για όσο 

διάστηµα προβλέπεται από τη Σύµβαση, 
- ότι τα στοιχεία του βιογραφικού τους σηµειώµατος είναι αληθή, 
- ότι έχουν λάβει γνώση και αποδέχονται τους όρους της παρούσας ∆ιακήρυξης, που 

αφορούν στη συµµετοχή τους στην οµάδα υλοποίησης.» 
Η δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου θα περιλαµβάνει δήλωση για όλα τα ανωτέρω και 
για όλα τα µέλη της οµάδας έργου; 

 
Α19: Ισχύει η ανωτέρω απάντηση Α6.. 
 

 
 
 

Νικόλαος Τίκος 
Προϊστάµενος Τοµέα ∆ιοικητικής 
& Οικονοµικής ∆ιαχείρισης και 

Υποστηρίξης 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή 
1. Τοµέας ∆ιοικητικής & Οικονοµικής ∆ιαχείρισης & Υποστήριξης  
2. Τοµέα Έργων και Ανάπτυξης 
3. ∆/νση Συντονισµού Παραχώρησης 
4. Τµήµα Προµηθειών 
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