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Δηεπθξηλίζεηο Πξνθήξπμεο Αλνηρηνύ Δηεζλνύο Δηαγωληζκνύ γηα ην έξγν:  

«Εθπόλεζε θαη Υινπνίεζε Πξόηππνπ Σρεδίνπ Δηαρείξηζεο Αιιαγώλ ζε ΜΜΕ» 

 

Αξηζκόο Πξνθήξπμεο: 2/2013 

 

Εξώηεζε 3: 

Παξαθαινύκε όπσο καο δηεπθξηλίζεηε εάλ νη δεηνύκελεο ππεύζπλεο δειώζεηο ησλ 

Άξζξσλ 12 θαη 14 ηνπ Μέξνπο Β΄ «Γηαδηθαζία Γηεμαγσγήο Γηαγσληζκνύ» ηεο 

δηαθήξπμεο ηνπ σο άλσ δηαγσληζκνύ πξέπεη λα είλαη ζεσξεκέλεο σο πξνο ην γλήζην 

ηεο ππνγξαθήο. 

Δηεπθξηληζηηθή Απάληεζε 3: 

Γελ πξνβιέπεηαη από ηελ Πξνθήξπμε ε ππνρξέσζε ζεώξεζεο γλεζίνπ ηεο 

ππνγξαθήο γηα ηηο ππεύζπλεο δειώζεηο ησλ άξζξσλ 12 θαη 14 ηνπ Μέξνπο Β΄. 

 

Εξώηεζε 4: 

Σύκθσλα κε ην ΦΔΚ 237/5-12-2012, Άξζξν 3, Παξάγξαθνο 5 «Σηελ παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 25 ηνπ λ. 3614/2007, όπσο ηζρύεη, πξνζηίζεηαη εδάθην σο εμήο: «Η σο άλσ 

Υπεύζπλε Γήισζε θέξεη εκεξνκελία εληόο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα εκεξνινγηαθώλ 

εκεξώλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκέξαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ θαη δελ απαηηείηαη 

βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο από αξκόδηα δηνηθεηηθή αξρή ή ηα ΚΔΠ, 

αθόκα θαη εάλ άιισο νξίδεηαη ζηελ εθάζηνηε πξνθήξπμε». Παξαθαινύκε όπσο καο 

δηεπθξηλίζεηε εάλ ην παξαπάλσ εδάθην έρεη εθαξκνγή ζηελ παξνύζα δηαθήξπμε θαη 

εηδηθόηεηα εάλ ε δεηνύκελε Υπεύζπλε Γήισζε ηνπ Άξζξνπ 12.1.3 ηεο Γηαθήξπμεο, ε 

νπνία ππνγξάθεηε από ην λόκηκν εθπξόζσπν/νπο θάζε δηαγσληδνκέλνπ, δύλαηαη λα 

θέξεη εκεξνκελία εληόο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ πξν ηεο 

θαηαιεθηηθήο εκέξαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ θαη λα κελ έρεη βεβαίσζε γηα ην 

γλήζην ηεο ππνγξαθήο. 
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Δηεπθξηληζηηθή Απάληεζε 4: 

Τν παξαπάλσ εδάθην έρεη εθαξκνγή ζηελ παξνύζα Πξνθήξπμε. Όπσο αλαθέξεηαη 

θαη ζηελ πξνεγνύκελε απάληεζε, δελ απαηηείηαη ζεώξεζε γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο 

από ηελ Πξνθήξπμε γηα ηηο ππεύζπλεο δειώζεηο ηνπ άξζξνπ 12.  

 

Εξώηεζε 5: 

Σην Μέξνο Β: Γηαδηθαζία Γηεμαγσγήο Γηαγσληζκνύ θαη ζπγθεθξηκέλα ζην Άξζξν 9: 

Γιώζζα Γηαγσληζκνύ, ηεο δηαθήξπμεο όηη: 

« 9.2 Τα δεκόζηα έγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ 

αιινδαπή πξέπεη επί πνηλή απαξαδέθηνπ λα θέξνπλ ηελ επίζεζε ηεο ζθξαγίδαο 

“Apostille” ζύκθσλα κε ηε ζπλζήθε ηεο Φάγεο ηεο 5.10.1961 πνπ θπξώζεθε κε ην 

λόκν 1497/1984». 

Παξάιιεια ζην λόκν 1497/1984, άξζξν 1 αλαθέξεηαη: 

«Η παξνύζα Σύκβαζε εθαξκόδεηαη ζηα δεκόζηα έγγξαθα πνπ έρνπλ ζπληαρζεί ζην 

έδαθνο ελόο ζπκβαιιόκελνπ Κξάηνπο. 

Καηά ηελ έλλνηα ηεο παξνύζαο Σπκβάζεσο, σο δεκόζηα έγγξαθα ζεσξνύληαη: 

(α) ηα έγγξαθα πνπ πξνέξρνληαη από ηελ αξρή ή δεκόζην ππάιιειν δηθαηνδνηηθνύ 

νξγάλνπ ηνπ Κξάηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εγγξάθσλ πνπ πξνέξρνληαη 

από ηελ εηζαγγειηθή αξρή, δηθαζηηθό γξακκαηέα ή δηθαζηηθό επηκειεηή 

(β) ηα δηνηθεηηθά έγγξαθα,  

(γ) ηα ζπκβνιαηνγξαθηθά έγγξαθα,  

(δ) νη επίζεκεο βεβαηώζεηο, όπσο βεβαηώζεηο θαηαρσξίζεσο, ζεσξήζεηο γηα βέβαηε 

ρξνλνινγία θαη επηθπξώζεηο ππνγξαθήο πνπ ηίζεληαη ζε ηδησηηθό έγγξαθν. 

Η Σύκβαζε δελ εθαξκόδεηαη σζηόζν: 

(α) ζηα έγγξαθα πνπ εθδόζεθαλ από δηπισκαηηθνύο ή πξνμεληθνύο πξάθηνξεο, 

(β) ζηα δηνηθεηηθά έγγξαθα πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε εκπνξηθή ή ηειωλεηαθή 

πξάμε», 

Παξαθαινύκε όπσο καο δηεπθξηλίζεηε εάλ βεβαίσζε νινθιήξσζε έξγνπ ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ε νπνία έρεη ζπληαρζεί ζηελ Αγγιηθή, ζεσξείηαη δηνηθεηηθό 

έγγξαθν ην νπνίν ζρεηίδεηαη κε εκπνξηθή πξάμε θαη ζπλεπώο δελ απαηηείηαη λα θέξεη 

ηελ επίζεζε ηεο ζθξαγίδαο “Apostille” παξά κόλν απαηηείηαη ε πξνζθόκηζε ηεο από 

θνηλνύ κε λόκηκε κεηάθξαζε ηεο.  

Δηεπθξηληζηηθή Απάληεζε 5: 

Βεβαίσζε νινθιήξσζεο έξγνπ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ε νπνία έρεη ζπληαρζεί 

ζηελ Αγγιηθή, δελ απαηηείηαη λα θέξεη ηελ επίζεζε ηεο ζθξαγίδαο “Apostille”, πξέπεη 

εληνύηνηο λα πξνζθνκηζηεί κε λόκηκε κεηάθξαζε ηεο. 
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Εξώηεζε 6: 

Σην Μέξνο Β: Γηαδηθαζία Γηεμαγσγήο Γηαγσληζκνύ θαη ζπγθεθξηκέλα ζην Άξζξν 

14.5.2 ηεο δηαθήξπμεο δεηείηαη γηα ηνλ Υπεύζπλν Έξγνπ «Γεθαεηή επαγγεικαηηθή 

εκπεηξία ζρεηηθή κε (α) ζηξαηεγηθό/ επηρεηξεζηαθό ζρεδηαζκό επηρεηξήζεσλ, (β) 

ζρεδηαζκό, πινπνίεζε ή δηαρείξηζε πξνγξακκάησλ θαηλνηνκίαο ή/θαη (γ) ζύζηαζε, 

νξγάλσζε, ιεηηνπξγία νκάδσλ ή δηθηύσλ  ζπλεξγαδνκέλσλ επηρεηξήζεσλ» θαη 

αληίζηνηρα ζην Άξζξν 14.5.3 ηεο δηαθήξπμεο δεηείηαη γηα ηνλ Υπεύζπλν ηερληθήο 

Υπνζηήξημεο «Πεληαεηή επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζρεηηθή κε (α) ζηξαηεγηθό/ 

επηρεηξεζηαθό ζρεδηαζκό επηρεηξήζεσλ, (β) ζρεδηαζκό, πινπνίεζε ή δηαρείξηζε 

πξνγξακκάησλ ζπλεξγαδνκέλσλ επηρεηξήζεσλ». Παξαθαινύκε όπσο καο 

δηεπθξηλίζεηε αλ ε επαγγεικαηηθή εκπεηξία ηνπ Υπεπζύλνπ Έξγνπ ή ηνπ Υπεπζύλνπ 

Τερληθήο Υπνζηήξημεο ζα πξέπεη λα θαιύπηεη ην θξηηήξην (α) θαη ηνπιάρηζηνλ έλα 

από ηα θξηηήξηα (β) θαη (γ). 

Δηεπθξηληζηηθή Απάληεζε 6: 

Σύκθσλα κε ηα άξζξα 14.5.2 θαη 14.5.3, ε επαγγεικαηηθή εκπεηξία ηνπ Υπεπζύλνπ 

Έξγνπ θαη ηνπ Υπεπζύλνπ Τερληθήο Υπνζηήξημεο ζα πξέπεη λα θαιύπηεη ην θξηηήξην 

(α) θαη ηνπιάρηζηνλ έλα από ηα θξηηήξηα (β) θαη (γ). 

 

Εξώηεζε 7: 

Σην Μέξνο Β: Γηαδηθαζία Γηεμαγσγήο Γηαγσληζκνύ θαη ζπγθεθξηκέλα ζην Άξζξν 

14.3.2 ηεο δηαθήξπμεο αλαθέξεηαη όηη «Ο ππνςήθηνο θαιείηαη λα επηιέμεη ηα ηξία (3) 

ζεκαληηθόηεξα ζπλαθή έξγα ηνπ πνπ έρεη νινθιεξώζεη επηηπρώο ηα ηειεπηαία πέληε 

έηε θαη λα ηα παξνπζηάζεη ζε έλαλ θαηάινγν έξγσλ». Παξαθαινύκε όπσο καο 

πξνζδηνξίζεηε επαθξηβώο ην αθξηβέο  ρξνληθό δηάζηεκα ηεο πεληαεηίαο εληόο ηνπ 

νπνίνπ ζα πξέπεη ν Υπνςήθηνο Αλάδνρνο λα έρεη νινθιεξώζεη επηηπρώο ηα ζπλαθή 

έξγα. 

Δηεπθξηληζηηθή Απάληεζε 7: 

Γίλνληαη δεθηά έξγα πνπ έρνπλ νινθιεξσζεί ηα πέληε εκεξνινγηαθά έηε πνπ 

πξνεγνύληαη ηεο θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξώλ. 

 

Εξώηεζε 8: 

Σην Μέξνο Β: Γηαδηθαζία Γηεμαγσγήο Γηαγσληζκνύ θαη ζπγθεθξηκέλα ζην Άξζξν 

14.3.3 ηεο δηαθήξπμεο αλαθέξεηαη όηη «Τα αλσηέξσ έξγα γηα αλ ιεθζνύλ ππόςε 

ζηελ αμηνιόγεζε ηνπ δηαγσληδνκέλνπ πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από απνδεηθηηθά 

ζηνηρεία: - βεβαίσζε εξγνδόηε, - αληίγξαθν ζύκβαζεο, - ή όπνην άιιν πξόζθνξν 

απνδεηθηηθό ζηνηρείν, πξνθεηκέλνπ λα απνδεηρζεί ε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ», 

παξαθαινύκε όπσο καο δηεπθξηλίζεηε 
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a. εάλ νη βεβαηώζεηο εξγνδνηώλ ζα πξέπεη λα είλαη λνκίκσο επηθπξσκέλεο ή 

αξθεί ε πξνζθόκηζε αληηγξάθσλ ηνπο, 

b. εάλ ηα αληίγξαθα ησλ ζπκβάζεσλ ζα πξέπεη λα είλαη επηθπξσκέλα θα 

c. εάλ ε πξνζθόκηζε κόλν «βεβαίσζεο εξγνδόηε» ή κόλν «αληηγξάθνπ 

ζύκβαζεο» αξθεί γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. 

Δηεπθξηληζηηθή Απάληεζε 8: 

Γελ απαηηείηαη λόκηκε επηθύξσζε ησλ πξνζθνκηδόκελσλ ζηνηρείσλ. Δίλαη ζηελ θξίζε 

ησλ δηαγσληδόκελσλ λα επηιέμνπλ ηα θαηάιιεια έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά από ηα 

νπνία ζα πξνθύπηεη ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ θαη ε επηηπρήο νινθιήξσζή ηνπ. 

 

Εξώηεζε 9: 

Σην κέξνο Β΄, άξζξν 14.3.1 ηεο δηαθήξπμεο δεηείηαη από ηνλ Υπνςήθην Αλάδνρν ε 

πινπνίεζε ηξηώλ έξγσλ ζε επηκέξνπο ηνκείο, ελόο εμ απηώλ θαη ν αθόινπζνο 

«ζύζηαζε, νξγάλσζε, ιεηηνπξγία νκάδσλ ή δηθηύσλ ζπλεξγαδνκέλσλ 

επηρεηξήζεσλ». Παξαθαινύκε όπσο καο δηεπθξηλίζεηε εάλ ε πινπνίεζε έξγσλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζην ζρεδηαζκό/ κειέηε γηα ηε ζύζηαζε, νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία 

νκάδσλ ή δηθηύσλ ζπλεξγαδνκέλσλ επηρεηξήζεσλ, θαιύπηεη ηελ παξαπάλσ 

απαίηεζε. 

Δηεπθξηληζηηθή Απάληεζε 9: 

Σύκθσλα κε ην άξζξν 14.3.1 ν δηαγσληδόκελνο πξέπεη λα απνδεηθλύεη όηη έρεη 

πινπνηήζεη ηξία (3) ηνπιάρηζηνλ έξγα ηα ηειεπηαία πέληε έηε πνπ λα θαιύπηνπλ ζην 

ζύλνιν ηνπο παξαθάησ ηνκείο: 

 ζηξαηεγηθόο, επηρεηξεζηαθόο ζρεδηαζκόο επηρεηξήζεσλ 

 ζρεδηαζκόο, πινπνίεζε, ή/θαη δηαρείξηζε πξνγξακκάησλ θαηλνηνκίαο 

 ζύζηαζε, νξγάλσζε, ιεηηνπξγία νκάδσλ ή δηθηύσλ ζπλεξγαδόκελσλ 

επηρεηξήζεσλ. 

Ο ζρεδηαζκόο θαη ε κειέηε γηα ηε ζύζηαζε, νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία νκάδσλ ή 

δηθηύσλ ζπλεξγαδνκέλσλ επηρεηξήζεσλ,  δελ θαιύπηεη ηελ παξαπάλσ απαίηεζε. 

 

Εξώηεζε 10: 

Σην Μέξνο Β΄, άξζξν 9.2 ηεο δηαθήξπμεο νξίδεηαη όηη «Τα  δεκόζηα έγγξαθα θαη ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ αιινδαπή πξέπεη επί πνηλή απαξαδέθηνπ 

λα θέξνπλ ηελ επίζεζε ηεο ζθξαγίδαο “Apostille” ζύκθσλα κε ηε ζπλζήθε ηεο Φάγεο 

ηεο 5.10.1961 πνπ θπξώζεθε κε ην λόκν 1497/1984, ώζηε λα πηζηνπνηείηαη ε 

γλεζηόηεηα ηνπο θαη λα ζπλνδεύνληαη από λόκηκε κεηάθξαζε (από ηε κεηαθξαζηηθή 

ππεξεζία ηνπ Υπνπξγείνπ Δμσηεξηθώλ, έιιελα δηθεγόξν ή ην αξκόδην Πξνμελείν», 

παξάιιεια ζην άξζξν 13.3.4 δεηείηαη «Ννκηκνπνηεηηθά Έγγξαθα από ηα νπνία λα 
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πξνθύπηεη εθηόο από ην όηη ν ηξίηνο δαλείδσλ έρεη ζπζηαζεί θαη ιεηηνπξγεί λόκηκα, θαη 

ην πνηα πξόζσπα είλαη νη λόκηκνη εθπξόζσπνη ηνπ, νη νπνίνη θαη ηνλ δεζκεύνπλ κε 

ηελ ππνγξαθή ηνπο», ζην άξζξν 14.8.1 δεηνύληαη «Ννκηκνπνηεηηθά Έγγξαθα από ηα 

νπνία λα πξνθύπηεη εθηόο από ην όηη ν ηξίηνο δαλείδσλ έρεη ζπζηαζεί θαη ιεηηνπξγεί 

λόκηκα, θαη ην πνηα πξόζσπα είλαη νη λόκηκνη εθπξόζσπνη ηνπ, νη νπνίνη θαη ηνλ 

δεζκεύνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπο» θαη ζην άξζξν 14.2 «Σηελ πεξίπησζε απηή, εάλ ν 

ππεξγνιάβνο είλαη λνκηθό πξόζσπν, πξέπεη λ πξνζθνκηζηνύλ θαη λνκηκνπνηεηηθά 

έγγξαθα ηνπ ππεξγνιάβνπ από ηα νπνία πξνθύπηεη όηη έρεη ζπζηαζεί θαη ιεηηνπξγεί 

λόκηκα θαη πνηα πξόζσπα ηνλ εθπξνζσπνύλ έλαληη ηξίησλ». 

Γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ν Υπνςήθηνο Αλάδνρνο αλαζέηεη ππεξγνιαβηθέο κέξνο ηνπ 

έξγνπ ζε εηαηξεία/νξγαληζκό ηεο αιινδαπήο θαη κε δεδνκέλν ηνλ όγθν ησλ 

απαηηνύκελσλ λνκηκνπνηεηηθώλ εγγξάθσλ, παξαθαινύκε όπσο καο δηεπθξηλίζεηε 

εάλ θαη ζε πνην βαζκό είλαη απαηηνύκελε ε πξνζθόκηζε λνκίκσλ κεηαθξάζεσλ ηνπο 

ζηελ Διιεληθή.     

Δηεπθξηληζηηθή Απάληεζε 10: 

Σύκθσλα κε ηελ πξνθήξπμε, γηα λα ιεθζεί ππόςε έγγξαθν πνπ έρεη ζπληαρζεί ζε 

άιιε γιώζζα από ηελ Διιεληθή, πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από λόκηκε κεηάθξαζε. Η 

ππνρξέσζε επίζεζεο ηεο ζθξαγίδαο ηεο Φάγεο ζηα δεκόζηα έγγξαθα πνπ 

εκπίπηνπλ ζην λ. 1497/1984, εθόζνλ πξνβιέπεηαη, είλαη αλεμάξηεηε από ηελ 

ππνρξέσζε κεηάθξαζεο μελόγισζζσλ εγγξάθσλ. 
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Ισάλλεο Κπξηαθνύ 

Γηεπζύλσλ Σύκβνπινο 


