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Θέμα: Απάντηση  σε  ερώτημα  που  αφορά  την  διενέργεια  του Διαγωνισμού  με 
αντικείμενο  Πληροφόρηση  και  Δημοσιότητα στο  Πλαίσιο  του  Έργου:  “Cross-
border  Network for  the  Promotion  of  Wine  Products" με  το  ακρωνύμιο  “WINE-
NET"

Αγαπητοί / ες   κύριοι / ες,
σε συνέχεια του από 20.09.2012 ερωτήματος της  Orange ΑΕ το οποίο υποβλήθηκε 
εγγράφως  στην  υπηρεσία  μας  την  ίδια  ημέρα,  σας  αποστέλλουμε  τις  σχετικές 
διευκρινήσεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 (Σελίδα 39)
Αναφέρεται ρητά ότι: “Στην περίπτωση ενώσεων ή κοινοπραξιών, κάθε μέλος της  
ένωσης ή κοινοπραξίας υποχρεούται να προσκομίσει όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά”.

ΕΡΩΤΗΣΗ:

Παρακαλώ πολύ, όπως μας διευκρινίσετε εάν ως “ανωτέρω” εννοούνται ΜΟΝΟΝ τα 
δικαιολογητικά που ακολουθούν την επισήμανση της σελίδας 38 ήτοι 
“Ειδικά για τα νομικά πρόσωπα πρέπει επιπλέον να προσκομισθούν”:

1.Κατάστατικό της  εταιρίας  κι  τις  τυχόν  τροποποιήσεις  του,  τα σχετικά ΦΕΚ,  
καθώς και νομιμοποιητικά έγγραφα, από τα οποία να αποδεικνύεται ποιοι δεσμεύουν  
την εταιρία με την υπογραφή τους.

2.Πρακτικό αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διοικούντος Οργάνου  
της προσφέρουσας εταιρίας με το οποίο:
-Εγκρίνεται  η  συμμετοχή  της  στο  διαγωνισμό.  Σε  περίπτωση  Ένωσης  εταιριών  
εγκρίνονται η συμμετοχή της εταιρίας στο διαγωνισμό, 
η σύμπραξη με τις λοιπές εταιρείες μέλη της Ένωσης και το ποσοστό συμμετοχής της  
κάθε μιας στον προϋπολογισμό του έργου.
-Εγκρίνεται και παρέχεται σε συγκεκριμένο άτομο ή άτομα (νόμιμος εκπρόσωπος)
εξουσιοδότηση  για  να  υπογράψει  όλα  τα  απαιτούμενα  δικαιολογητικά  και  την  
προσφορά,  καθώς  και  για  να  καταθέσει  την  προσφορά  και  να  παραστεί  στην  
αποσφράγιση της προσφοράς σε όλα τα στάδια της.
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-Εγκρίνεται και ορίζεται συγκεκριμένο άτομο, γνώστης της Ελληνικής, ως αντίκλητος.
-Εγκρίνεται, σε περίπτωση Ένωσης, μια εταιρεία ως συντονιστής (leader) της Ένωσης,  
ο οποίος είναι υπεύθυνος, για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των μελών της  
Ένωσης.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Τα δικαιολογητικά  συμμετοχής  στο διαγωνισμό αναφέρονται  στην ενότητα 
Γ.2.1.,  σελίδα  35,  ενώ  επιπρόσθετα  τα  νομικά  πρόσωπα  που  θα  υποβάλλουν 
προσφορά οφείλουν να προσκομίσουν επιπλέον τα δικαιολογητικά που αναφέρονται 
στη σελίδα 38 έπειτα από την επισήμανση «Ειδικά, για τα νομικά πρόσωπα πρέπει 
επιπλέον να προσκομιστούν». Με την επιφύλαξη του άρθρου 46 - 48 της Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ  κάθε  μέλος  της  ένωσης  ή  κοινοπραξίας  πρέπει  να  προσκομίσει  το 
σύνολο  των  δικαιολογητικών  που  αναφέρονται  στα  δύο  ανωτέρω  σημεία. 
Επιπρόσθετα  κάθε  φυσικό  ή  νομικό  πρόσωπο  οφείλει  να  καταθέσει  τα 
δικαιολογητικά  που  αναφέρονται  στην  ενότητα  Γ.2.2  και  επιπλέον  τα  νομικά 
πρόσωπα πρέπει να καταθέσουν και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο σημείο 
«Ειδικά, για τα νομικά πρόσωπα πρέπει επιπλέον να προσκομιστούν» σελ 40. Στο 
ίδιο σημείο αναφέρεται ρητά «Σε περίπτωση Ενώσεως προσώπων ή κοινοπραξιών οι 
παραπάνω δηλώσεις πρέπει να κατατεθούν, επί ποινή αποκλεισμού, από κάθε μέλος 
της ένωσης ή κοινοπραξίας»

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

Αθανάσιος Καλογήρου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (με ηλεκτρονική αλληλογραφία)
1. AV Map (chartidou@avmap.gr)
2. Kotsis Travel Servises (info@kotsistravel.gr)
3. Comitech (cglaros@comitech.gr)
4. Next – Com (nthomos@nextcom.gr)
5. Red –Comm (stet@red-comm.gr)
6. PlanTech (skormpis@plantech.gr)
7. Artion (v.amarantidou@artion.com.gr)
8. Orange (info@orangeadv.gr)
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