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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
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ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: 

Πληροφ.: Ι. Τσεπέλης                                                       MULLENLOWE ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. 

Τηλ.: 26513-64232 

Fax: 26510-87426 

Email: i.tsepelis@php.gov.gr 

 

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις για το για το Διεθνή Ηλεκτρονικό διαγωνισμό, υπό Α/Α Συστήματος 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 50170, για τη Σύναψη Συμφωνίας - Πλαίσιο με έναν Ανάδοχο, με κριτήριο 

αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, ύψους 

1.209.565,00 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α. (1.499.860,60 ευρώ, με Φ.Π.Α.), και με αντικείμενο 

«Δικτύωση και Προβολή του Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου». 

Σχετ: α) Το από 07/12/2017 ηλεκτρονικό μήνυμά σας. 

β) Η αριθ. πρωτ. 133180/10919/21-11-2017 Διακήρυξη 

Απαντώντας στο ανωτέρω (α) σχετικό μήνυμά σας, με το οποίο ζητάτε διευκρινήσεις για τον 

β. σχετ. διεθνή διαγωνισμό σας διευκρινίζουμε τα εξής: 

1. Στο άρθρο 13 αναφέρονται τα κριτήρια της τεχνικής και οικονομικής επάρκειας που θα 

πρέπει να πληροί ο προσφέρων. Αν ο προσφέρων αναθέσει υπεργολαβικά μέρος των 

υπηρεσιών, χωρίς όμως να χρησιμοποιήσει τον υπεργολάβο για να καλύψει μέρος των 

ανωτέρω κριτηρίων, τότε δεν εμπίπτει ο υπεργολάβος στα αναφερόμενα στο άρθρο 16 και 

δεν χρειάζεται να συμπληρώσει το τμήμα IV του ΕΕΕΣ. 

Επισημαίνεται όμως ότι σε περίπτωση που ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει, υπό 

μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της 

συνολικής αξίας της προσφοράς, θα πρέπει ο υπεργολάβος αυτός να συμπληρώσει 

οπωσδήποτε ξεχωριστό ΕΕΕΣ με τα τμήμα ΙΙΙ συμπληρωμένο. (Άρθ. 131 του Ν.4412/16) 

2. Αν ο προσφέρων αναθέσει υπεργολαβικά σε άλλη εταιρεία μέρος των υπηρεσιών και δεν 

χρησιμοποιεί πόρους αυτής για να αποδείξει την τεχνική και οικονομική ικανότητα του, 

τότε δεν θεωρείται ότι στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου. 

3. Πρόκειται για το ίδιο έντυπο. 

4. Τα άτομα που θα πρέπει να στελεχώνουν την ομάδα έργου περιγράφονται αναλυτικά 

στο άρθρο 3 του μέρους Β΄ της προκήρυξης. Οι ρόλοι είναι διακριτοί και δεν προβλέπεται 
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επικάλυψη, καθώς η καταλληλόλητα των προσόντων και της εμπειρίας των βασικών μελών 

της Ομάδας Έργου αποτελούν κριτήριο αξιολόγησης και δεν είναι θεμιτό το ίδιο άτομο να 

αξιολογείται 2 φορές. 

5. Ο προσφέρων καταθέτει τα δικαιολογητικά που αφορούν την περίπτωση του. Για 

παράδειγμα αν η ομάδα έργου απαρτίζεται από μόνιμα στελέχη δεν υποβάλει υπεύθυνες 

δηλώσεις συνεργασίας με εξωτερικούς συνεργάτες. 

Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται ότι τα δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του 

υποφακέλου <<Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με 

την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή 

εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή είναι τα δικαιολογητικά 

και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά 

συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: η 

εγγύηση συμμετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους 

φορείς. 

6. Η εγκυρότητα των εγγράφων που κατατίθενται σε δημόσιες υπηρεσίες περιγράφεται στο 

άρθρο 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-3-14 τ. Α). Μεταξύ άλλων αναφέρεται 

«…υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από 

αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και 

ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση 

από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α΄. Ομοίως, υποβάλλονται και γίνονται 

υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν 

εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο…». 

7. Σύμφωνα με το πιο πρόσφατο Ειδικό Παράρτημα απόδειξης γλωσσομάθειας του ΑΣΕΠ, 

το οποίο ισχύει για τους φορείς του Δημοσίου, η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας 

αποδεικνύεται και με πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό 

δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της 

αλλοδαπής. 

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ: Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

1. Φάκελος Διαγωνισμού 

2. Κο Γ. Ευτυχιάδη                                                                                          ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 

3. Κο Α. Καλογήρου 

4.Κο. Κ. Χριστοδούλου 
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