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Αθήνα, 5-12-2014 
ΑΠ:   8581 / 2014 

 

Θέμα: Παροχή Διευκρίνισης επί της Διακήρυξης της ανώνυμης εταιρείας με την 

επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕ» 

σχετικά με τον Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο 

κατακύρωσης τη συμφερότερη από τεχνικοοικονομική άποψη προσφορά, για την 

επιλογή αναδόχου για τη σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Μελέτης, 

Σχεδιασμού, Κατασκευής και Αποξήλωσης  του Περιπτέρου της Ελληνικής 

Συμμετοχής στη Διεθνή Έκθεση FRUITLOGISTICA 2015, η οποία θα λάβει χώρα στο  

Βερολίνο από 4 έως 6 Φεβρουαρίου 2015. 

A) Σύμφωνα με το Άρθρο 3 «Απλούστευση διαδικασιών προμηθειών Δημοσίου» του 

ν. 4250/2014 (Α’74), η οποία αντικατέστησε την περίπτωση 1β του άρθρου 6 του π.δ. 

118/2007 (Α’ 150), προβλέπεται μεταξύ άλλων, ότι «Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση 

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 ΚΕΠ, ακόμα και αν 

άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη». Συνεπώς, κατ’ αναλογία, εφόσον δεν 

ορίζεται διαφορετικά στην προκήρυξη, τόσο η αιτούμενη στο άρθρο 6 της 

προκήρυξης υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/86, όσο και οι λοιπές αιτούμενες 

υπεύθυνες δηλώσεις δεν χρήζουν θεώρησης του γνησίου της υπογραφής. 

Β) Τα πιστοποιητικά του άρ. 7 της προκήρυξης (δικαιολογητικά κατακύρωσης), είναι 

δυνατόν να προσκομιστούν ακόμη και ως ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων 

εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περ. α της παρ.2 

του άρ. 1 του ν.4250/2014  (ήτοι Δημόσιο, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

(Ο.Τ.Α.), τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα Δικαστήρια όλων των βαθμών, τα 

νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται 

τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από κρατικούς πόρους κατά 50% 

τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, τις δημόσιες επιχειρήσεις και τους 

οργανισμούς που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3429/2005, 

καθώς και στα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α), δυνάμει της περ.β 

της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου. 

Για την Αναθέτουσα Αρχή 

Γεώργιος Φιλιόπουλος 
Εντεταλμένος Σύμβουλος 
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