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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Κομοτηνή,  11 / 04 / 2019 

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ      Αριθ. πρωτ.: 10276 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ                   (Αναρτητέα Ηλεκτρονικά) 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ  

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κομοτηνή   

Πληροφορίες: Ιωάννης Γκουρτσιλίδης 

Τηλ.:25313 52448 & 426 

Φαξ.: 25310 81659 

E-mail: g.gkourtsilidis@komotini.gr 

 

 

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης. 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Την υπ΄ αριθ. 8807/28-03-2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC004694615 2019-03-29) διακήρυξη 

ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της δημόσιας σύμβασης με τίτλο: 

«Ανάπτυξη πολιτιστικών διαδραστικών εφαρμογών και εφαρμογών περιήγησης για φορητές συσκευές 

με δυνατότητες εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας», στο πλαίσιο του έργου  με τίτλο:  

«Crossing the paths of History and Culture» (CHIC), εκτιμώμενης αξίας ίση με 80.604,84 € χωρίς 

Φ.Π.Α. 24% και την αριθ. 18/2019 τεχνική μελέτη (ΑΔΑΜ: 19REQ004435989 2019-02-28),  

2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Το από 08/04/2019 και ώρα 11:26:39 π.μ. ερώτημα υποψήφιας αναδόχου εταιρείας, το οποίο 

απεστάλη μέσω του συστήματος του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (α/α διαγωνισμού 72415). 

4. Τις διευκρινίσεις που μας κοινοποιήθηκαν ηλεκτρονικά από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών. 

 

 

Σας γνωρίζουμε τα κάτωθι: 

Όπως αναφέρεται στο ηλεκτρονικό ερώτημα στο άρθρο 2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» της αριθ. πρωτ. 8807/28-03-2019 

διακήρυξη, μεταξύ των δικαιολογητικών που πρέπει να υποβληθούν είναι και η εξής απαίτηση: 

«Ο Υπεύθυνος – Συντονιστής του Έργου και τα στελέχη της Ομάδας Έργου υποβάλλουν Υπεύθυνη 

Δήλωση, με την οποία αποδέχονται ότι θα απασχοληθούν στο έργο σύμφωνα με τη θέση τους στο 

οργανωτικό σχήμα που περιγράφεται και ότι υπάρχει συμφωνία συνεργασίας για όλη την 

προβλεπόμενη διάρκεια του παρόντος έργου και αποδέχονται τους όρους του παρόντος 

διαγωνισμού. Ο Υπεύθυνος του Έργου και τα στελέχη δηλώνουν ότι σε περίπτωση αποχώρησής 

τους από την εταιρεία ή λύσης της συνεργασίας τους, οφείλουν να ενημερώσουν τον Ανάδοχο και 

ΠΡΟΣ 
 

Ενδιαφερόμενους Υποψήφιους 
Αναδόχους  

 



 
Interreg V-A Greece-Bulgaria” 2014-2020 

 

Σελίδα 2 από 2 
 

την Αναθέτουσα Αρχή σε εύλογο χρονικό διάστημα. Στο διάστημα αυτό παρέχουν κανονικά τις 

υπηρεσίες τους». 

 Όσον αφορά τα ερωτήματα εάν α) η ανωτέρω Υ.Δ. πρέπει να φέρει θεώρηση γνησίου 

υπογραφή από ΚΕΠ ή άλλη αρμόδια υπηρεσία, εάν β) εκτός από την Υ.Δ. πρέπει οι πιθανοί 

εξωτερικοί συνεργάτες (φυσικά πρόσωπα) να υποβάλουν και ΤΕΥΔ και γ) το οποίο 

απαιτείται να φέρει και ψηφιακή υπογραφή: 

Σύμφωνα με το άρθρο 2.4.2.5 της διακήρυξης, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη 

συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε 

μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν ορατή μη 

κρυπτογραφημένη ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται θεώρηση 

γνησίου της υπογραφής. Δύναται όμως για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οι 

πιθανοί εξωτερικοί συνεργάτες (φυσικά πρόσωπα) να υποβάλουν την Υ.Δ. με θεώρηση γνησίου 

υπογραφής. 

Στο άρθρο 2.2.8 της διακήρυξης {στήριξη στην ικανότητα τρίτων} αναφέρεται πως οι 

οικονομικοί φορείς μπορούν όσον αφορά και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική 

ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), μεταξύ των οποίων ο συντονιστής του έργου και η ομάδα 

έργου, να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών 

τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους, τους 

αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα 

των οποίων στηρίζονται. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, η αναθέτουσα αρχή 

ελέγχει, σύμφωνα με τα άρθρα 79, 80 και 81, αν οι φoρείς στις ικανότητες των οποίων προτίθεται 

να στηριχθεί ο οικονομικός φορέας, πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν 

λόγοι αποκλεισμού, σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 74. Επομένως οι πιθανοί εξωτερικοί 

συνεργάτες, στους οποίους θα πρέπει να στηριχθεί ο υποψήφιος ανάδοχος, θα πρέπει να 

υποβάλουν το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ). Το ΤΕΥΔ των εξωτερικών 

συνεργατών εάν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο δεν θα φέρει θεώρηση γνησίου υπογραφής, 

ειδάλλως δύναται να υπογράφεται φυσικά και να φέρει υποχρεωτικά θεώρηση γνησίου 

υπογραφής. 

 

 

 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών,  

               Υλικών, Εξοπλισμού και Υπηρεσιών 

                           Ζωή Πολίτου 

            ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
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