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Διεςκπινίζειρ Πποκήπςξηρ Ανοισηού Διεθνούρ Διαγωνιζμού για ηο έπγο:  

«Εκπόνηζη και Υλοποίηζη Ππόηςπος Σσεδίος Διασείπιζηρ Αλλαγών ζε ΜΜΕ» 

 

Απιθμόρ Πποκήπςξηρ: 2/2013 

 

Επώηηζη 11: 

ην Μέξνο Β: Γηαδηθαζία Γηεμαγσγήο Γηαγσληζκνύ θαη ζπγθεθξηκέλα ζην Άξζξν 14: 
Τπνθάθεινο Α΄ - Πεξηερόκελν 3εο Δλόηεηαο «ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΠΑΡΚΔΙΑ – 
ΣΔΥΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ» θαη ζηελ παξάγξαθν 14.7.1 ηεο πξνθήξπμεο αλαθέξεηαη 
ζρεηηθά κε ηελ ηεθκεξίσζε πξνζόλησλ ηεο Οκάδαο Έξγνπ όηη ζα «πξέπεη λα γίλεη 
ζπλνπηηθή αλαθνξά ζηα ζηειέρε ηνπ Αλαδόρνπ πνπ ζα απαζρνιεζνύλ ζην Έξγν, 
θαη ζηνπο ηίηινπο ζπνπδώλ ηνπο. Σα ζηειέρε πνπ ζα απαζρνιεζνύλ ζην Έξγν ζα 
αλαθέξνληαη νλνκαζηηθά θαη ζα παξαηίζεληαη γηα ην θαζέλα ηα εμήο ζηνηρεία: 

 ην αληηθείκελν εξγαζίαο πνπ ζα θαιύςνπλ,  

 ην πηπρίν ηνπο, 

 ε ζέζε θαη ν ξόινο ζην νξγαλσηηθό ζρήκα ηνπ Έξγνπ (Τπεύζπλνο 
Οκάδαο Έξγνπ, κέινο Οκάδαο Έξγνπ θηι». 

Παξαθαινύκε όπσο καο δηεπθξηλίζεηε εάλ πέξαλ ησλ ζηνηρείσλ ηεθκεξίσζεο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 14.7.2 (Πίλαθα ησλ ππαιιήισλ / ζηειερώλ / 
εμσηεξηθώλ ζπλεξγαηώλ ηνπ δηαγσληδόκελνπ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ Οκάδα Έξγνπ, 
ζύκθσλα κε ην ζρεηηθό ππόδεηγκα), 14.7.3 (Βηνγξαθηθό εκείσκα γηα θάζε ζηέιερνο 
ηεο Οκάδαο Έξγνπ -κε εμαίξεζε ηα ππνζηεξηθηηθά ζηειέρε- ζύκθσλα κε ην 
ππόδεηγκα ηνπ Παξαξηήκαηνο V ηεο πξνθήξπμεο), 14.7.4 (Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ 
ΤΔ θαη ηνπ ΤΣΤ) θαη 14.7.5 (Τπεύζπλε Γήισζε θάζε κέινπο ηεο Οκάδαο Έξγνπ) 
απαηηείηαη -πξνο απόδεημε ηεο αλσηέξσ ειάρηζηεο πξνϋπόζεζεο ζπκκεηνρήο ηνπ 
δηαγσληδόκελνπ- ε θαηάζεζε: 

i. (Απιώλ ή λνκίκσο επηθπξσκέλσλ) αληηγξάθσλ ηνπ / ησλ  ηίηινπ / σλ 
ζπνπδώλ ησλ ζηειερώλ ηεο Οκάδαο Έξγνπ (πξνο ηεθκεξίσζε ησλ 
ζρεηηθά αλαθεξζέλησλ ζηε ζηήιε «Πηπρίν» ηνπ Πίλαθα ηεο 
παξαγξάθνπ 14.7.2 ηεο πξνθήξπμεο) ή/θαη 

ii. πλνδεπηηθώλ απνδεηθηηθώλ ζηνηρείσλ (π.ρ. βεβαηώζεσλ εξγνδνηώλ) 
ησλ Μειώλ ηεο Οκάδαο Έξγνπ (πξνο ηεθκεξίσζε ησλ ζρεηηθά 
αλαθεξζέλησλ ζην Βηνγξαθηθό εκείσκα ηεο παξαγξάθνπ 14.7.3). 
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Διεςκπινιζηική Απάνηηζη 11: 

Σα απαηηνύκελα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά αλαθέξνληαη ζηηο αληίζηνηρεο 

παξαγξάθνπο ηνπ άξζξνπ 14.7.2 έσο 14.7.5 ηεο Πξνθήξπμεο. Γελ πξνβιέπεηαη ε 

πξνζθόκηζε ηίηισλ ζπνπδώλ ή άιισλ ζπλνδεπηηθώλ ζηνηρείσλ. 

 

Επώηηζη 12: 

ην Μέξνο Β: Γηαδηθαζία Γηεμαγσγήο Γηαγσληζκνύ θαη ζπγθεθξηκέλα ζην Άξζξν 13: 

Τπνθάθεινο Α΄ - Πεξηερόκελν 2εο Δλόηεηαο «ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΑΡΚΔΙΑ» 

θαη ζηελ παξάγξαθν 13.2.1 αλαθέξεηαη όηη ν δηαγσληδόκελνο ζα πξέπεη λα 

ππνβάιιεη -πξνο απόδεημε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηνπ επάξθεηαο «δεκνζηεπκέλεο 

εηήζηεο θαηαζηάζεηο ηζνινγηζκνύ ή απνηειεζκάησλ ρξήζεο θαηά ηηο ηξεηο ηειεπηαίεο 

δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο ….. νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ ζα 

πξέπεη λα ππνβάιινληαη όπσο δεκνζηεύηεθαλ λνκίκσο».   

Αληηιακβαλόκελνη όηη νη ηξεηο (3) ηειεπηαίεο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο αθνξνύλ ηα 

νηθνλνκηθά έηε 2010, 2011 θαη 2012, παξαθαινύκε όπσο καο δηεπθξηλίζεηε -ζε 

πεξίπησζε πνπ ε ηειεπηαία εηήζηα θαηάζηαζε ηζνινγηζκνύ ή απνηειεζκάησλ 

ρξήζεο (νηθνλνκηθνύ έηνπο 2012) δελ έρεη αθόκε δεκνζηεπηεί- πνην/πνηα αληίζηνηρν/α 

- ζπλαθέο/ή απνδεηθηηθό/ά ζηνηρείν/α ηεθκεξίσζεο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηνπ 

επάξθεηαο ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί/νύλ από ην δηαγσληδόκελν.     

 

Διεςκπινιζηική Απάνηηζη 12: 

Πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ ηα ηξία ηειεπηαία δεκνζηεπκέλα απνηειέζκαηα 

δηαρεηξηζηηθώλ ρξήζεσλ. Δάλ δελ έρνπλ δεκνζηεπζεί ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο 

2012, πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ ηα απνηειέζκαηα ησλ ρξήζεσλ 2009, 2010 θαη 

2011. 
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Γηεπζύλσλ ύκβνπινο 


