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Αθήνα,26.06.2015 

ΑΠ: 9808/15 

 

Θέμα: Διευκρίνιση επί της υπ’αρ. 20/2015 Προκήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού με 

σφραγισμένες προσφορές για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατάρτισης 

πλάνου στρατηγικής διαφημιστικών καταχωρήσεων σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα του 

εξωτερικού στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από την ΕΕ και το Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα Αλιείας 2007-2013 Προγράμματος Προώθησης ευρύαλων μεσογειακών ειδών 

(τσιπούρα-λαβράκι ιχθυοκαλλιέργειας) ανώτατου συνολικού προϋπολογισμού εξήντα 

χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. (23%) 

Ερώτημα: 

«Θέλει να συμμετάσχει στον εν λόγω διαγωνισμό αλλοδαπή εδρεύουσα εντός ΕΕ εταιρία 

μέσω του υποκαταστήματός της στην Ελλάδα το οποίο είναι νομίμως καταχωρημένο στο 

ΦΕΚ και έχει νόμιμο εκπρόσωπο στην Ελλάδα για όλες τις εργασίες της εταιρίας.  

  

Για την υποβολή της προβλεπόμενης προσφοράς εκτός από τα έγγραφα σύστασης και 

εκπροσώπησης του υποκαταστήματος στην Ελλάδα, απαιτούνται και τα έγγραφα σύστασης 

και εκπροσώπησης της αλλοδαπής εταιρίας; 

Αν ναι το φωτοτυπικό αντίγραφο του καταστατικού της αλλοδαπής εταιρίας πρέπει να είναι 

επικυρωμένο;» 

 

Απάντηση: 

Κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής ενδιαφέρει η ύπαρξη εγγράφων 

νομιμοποίησης του ίδιου του υποψηφίου ως φυσικού ή νομικού προσώπου, ημεδαπού ή 

αλλοδαπού, όπως αυτά αναφέρονται και εξειδικεύονται στην εν λόγω προκήρυξη. Ο τρόπος 

ή το μέσο διά του οποίου θα υλοποιήσει ο υποψήφιος το έργο, εφόσον καταστεί Ανάδοχος, 

είναι διαφορετικό ζήτημα που θα αποδεικνύεται με περαιτέρω δικαιολογητικά, 

προσκομιζόμενα επίσης στο αρχικό στάδιο υποβολής. 

Όσον αφορά στα φωτοτυπικά αντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, επισημαίνονται τα εξής. 

Σύμφωνα με το αρθ. 1 του ν. 4250/2014, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά 

ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές 

αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. Στα δε φωτοαντίγραφα θα πρέπει να διακρίνεται 

απαραιτήτως η τεθείσα σφραγίδα της Χάγης (apostile), εφόσον τα πρωτότυπα είναι δημόσια 

έγγραφα. 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή 

 

 

 


