
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «Υπηρεσίες συμβούλου τεχνικής υποστήριξης 
για τη μεταρρύθμιση του υφιστάμενου μοντέλου οργάνωσης και λειτουργίας των 
μεθοριακών σταθμών» 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Αναφορικά με την υπ' αριθμ. πρωτ. 40/9-1-2015 προκήρυξη του πρόχειρου 
διαγωνισμού της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για την ανάθεση του έργου «Υπηρεσίες συμβούλου 
τεχνικής υποστήριξης για τη μεταρρύθμιση του υφιστάμενου μοντέλου οργάνωσης 
και λειτουργίας των μεθοριακών σταθμών», τέθηκαν υπόψη μας τα κατωτέρω 
ερωτήματα: 

1)   Στη σελ. 10 παρ. 14.9 της ως άνω προκήρυξης αναφέρεται «Σημειώνεται ότι η 
ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων 
τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των 
προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια 
διοικητική αρχή ή τα Κ.Ε.Π.» 

Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε: 

Α) αν οι υπόλοιπες δηλώσεις που ζητούνται από την ως άνω προκήρυξη 
(υπεύθυνες δηλώσεις μελών ομάδας έργου, υπεύθυνη δήλωση αντικλήτου και 
κοινού εκπροσώπου παρ. 14.11, υπεύθυνη δήλωση νομίμου εκπροσώπου παρ. 
14.12) πρέπει να φέρουν θεώρηση γνησίου Υπογραφής. 

Β) αν η ως άνω δήλωση, δεδομένου ότι τα στοιχεία αυτής πρέπει να δηλωθούν 
μέχρι και την ημέρα υποβολής της  προσφοράς, μπορεί να φέρει ως ημερομηνία 
και την καταληκτική ημέρα υποβολής των προσφορών. 

2)   Στη σελ. 9 παρ. 14.7 αναφέρεται «Κατάλογο από τον οποίο να προκύπτει η 
ενασχόληση, οι εξειδικευμένες γνώσεις και η επαγγελματική ικανότητά τους κατά τα 
αναφερόμενα στην παρ. 12.2 της παρούσας. Στον εν λόγω κατάλογο θα 
αναφέρονται τα στοιχεία του πελάτη, θα περιγράφεται συνοπτικά το κάθε έργο, η 
διάρκεια και η συμβατική αξία του κάθε έργου.» 

Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε αν ο ανωτέρω κατάλογος πρέπει να 
συνοδεύεται από βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης των αναφερόμενων σε αυτόν 
έργων. 

 

Σε σχέση με τα ανωτέρω ερωτήματα, επισημαίνουμε τα ακόλουθα: 

1) Α) Προκειμένου μία υπεύθυνη δήλωση να φέρει θεώρηση γνησίου της υπογραφής 
του δηλούντος, θα πρέπει αυτό να ζητείται συγκεκριμένα από την προκήρυξη. 
Κατά συνέπεια μία υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να φέρει θεώρηση γνησίου της 
υπογραφής του δηλούντος, όταν αυτό αναφέρεται ρητώς στο τεύχος της 
προκήρυξης του διαγωνισμού. 

Β) Αναφορικά με την υπεύθυνη δήλωση της παρ. 14.9 (σελ.10), αυτή μπορεί να 
φέρει ως ημερομηνία και την καταληκτική ημέρα υποβολής των προσφορών, 
δεδομένου ότι η εν λόγω ημερομηνία είναι εντός των τελευταίων τριάντα 
ημερολογιακών ημερών, αφετηρία για την μέτρηση των οποίων αποτελεί η 
καταληκτική ημέρα υποβολής των προσφορών. 

2) Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 14.7 (σελ. 9) θα πρέπει να προσκομισθεί 
κατάλογος έργων από τα οποία προκύπτει η ενασχόληση, οι εξειδικευμένες 



γνώσεις και η επαγγελματική ικανότητά τους κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 
12.2 της σχετικής προκήρυξης. Περαιτέρω, στην παρ. 12.2 (σελ. 7) αναφέρεται 
ότι: 

«Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη ενασχόληση, εξειδικευμένες 
γνώσεις και σημαντική επαγγελματική ικανότητα και επάρκεια σε αντικείμενα και 
τομείς που έχουν άμεση συνάφεια με το συγκεκριμένο Έργο. Κάθε προσφέρων θα 
πρέπει να έχει τεκμηριωμένη επαγγελματική ικανότητα και επάρκεια και 
αποδεδειγμένη ενασχόληση σε: 

 στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχεδιασμού και παρακολούθησης 
υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων, 

 σε έργα τεχνικού συμβούλου διοίκησης Προγραμμάτων σε Δημόσιους Φορείς, 
αντιστοίχου μεγέθους προϋπολογισμού με το υπό ανάθεση έργο. 

Ειδικότερα, κάθε προσφέρων θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένη τεκμηριωμένη 
επαγγελματική ικανότητα και επάρκεια και αποδεδειγμένη ενασχόληση σε έργα 
παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων 
έργων και προγραμμάτων (και στο πλαίσιο αυτό να διαθέτει) ολοκληρωμένα έργα 
παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου διοίκησης συγχρηματοδοτούμενων 
έργων και προγραμμάτων σε Δημόσιους Φορείς (ΟΤΑ, Κεντρική Δημόσια 
Διοίκηση κλπ) συνολικής αμοιβής ίσης τουλάχιστον με το 100% του υπό ανάθεση 
έργου, με Φ.Π.Α., κατά την τελευταία τριετία.». 

Κατά συνέπεια οι υποψήφιοι, πέραν του καταλόγου της παρ. 14.7, θα πρέπει να 
προσκομίσουν οποιοδήποτε έγγραφο (π.χ. βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης έργων) 
θεωρούν ότι θα τους βοηθήσει, κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 12.2, 
προκειμένου αφενός να αποδείξουν και να τεκμηριώσουν την ενασχόληση, τις 
εξειδικευμένες γνώσεις και την επαγγελματική ικανότητά τους, όπως αυτές 
ζητούνται από τη σχετική προκήρυξη και αφετέρου να υποστηρίξουν το 
περιεχόμενο του καταλόγου των έργων τους. 


