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Αναπτυξιακή Πάρνωνα 

Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. 

Δ/νση: Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22300 
Τηλ: 27570-22807 
Fax: 27570-23230 
Κεντρικό e-mail: info@parnonas.gr 
Ιστοσελίδα: www.parnonas.gr 
 
 
 
Πληροφορίες: Γεωργοστάθης Παναγιώτης 

Λεωνίδιο, 24/03/2015 

Αρ. Πρωτ.: 692 

 
Προς: 
VCI A.E. 
Κοινοποίηση: 
 
ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. 
GENESIS ADVERTISING E.Π.E. 
PUBLICO E.Π.Ε. 
ISOSOFT A.E. 

IKNOWHOW A.E. 
QUALITY & RELIABILITY S.A 
ΤΟΠΟΣ Α.Ε. 
ΟΤΕ Α.Ε. 
TEΡZH ΑΦΟΙ Ο.Ε. 
ATC A.E. 
AVMap ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε. 

DOTSOFT A.E. 
ΓΝΩΣΙΣ Computers 
 

 
 

Θέμα: Διευκρινίσεις σχετικά με τη διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο 

«Αγροτική Παραγωγή -Τουρισμός (Ανάδειξη Ευκαιριών) Δήμου Νότιας Κυνουρίας» 

           Σχετ.: Η από 20/03/2015 επιστολή σας (fax/mail) με αρ.πρωτ.691 
 

Σε απάντηση των ερωτήσεων/ διευκρινίσεων στην ανωτέρω επιστολή: 
 

Ερώτημα 1: Στην σελίδα 25 ενότητα 7.2 Περιεχόμενο Προσφορών διευκρινίζεται πως ο Φάκελος 

Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει να κατατεθεί σε:  

 ένα (1) πρωτότυπο 

 δύο (2) αντίγραφα 

 δύο (2) πλήρη ηλεκτρονικά αρχεία σε μη επανεγγράψιμο μέσο (CD), 

συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών φυλλαδίων, που θα περιλαμβάνονται στον 

σφραγισμένο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς. 

Θα ήταν δυνατό ο Φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς να κατατεθεί σε ένα (1) πρωτότυπο και ένα 

(1) αντίγραφο και τα Τεχνικά Φυλλάδια να συμπεριληφθούν μόνο στο μη επανεγγράψιμο μέσο 

(CD) λόγω του μεγάλου όγκου της Tεχνικής Προσφοράς και των Τεχνικών Φυλλαδίων? 

Απάντηση 1: Εάν ο όγκος των Τεχνικών Φυλλαδίων είναι πολύ μεγάλος, τότε μπορείτε για 

διευκόλυνσή σας, να τα συμπεριλάβετε μόνο στο μη επανεγγράψιμο μέσο (αυτό δεν ισχύει και 

για την Τεχνική Προσφορά) 
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Ερώτημα 2: Σύμφωνα με την σελ 17 της Διακήρυξης 2.5.3 Λοιπές Υποχρεώσεις Διευκρινίσεις 

«Οι ζητούμενες στην παρούσα διακήρυξη υπεύθυνες δηλώσεις, μπορούν να φέρουν ημερομηνία 

εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημέρας 

υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια 

διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, κατ’ αναλογική εφαρμογή του άρθρου 25 παρ. 10 του Ν. 

3614/2007.». Σύμφωνα με την Απάντηση 3 της από 4/3/2015 με αρ. πρωτ. 405  επιστολής σας 

τονίζεται ότι οι Υπεύθυνες Δηλώσεις θα πρέπει να φέρουν γνήσιο της υπογραφής.  

Παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε για ποιο λόγο δεν γίνεται η εφαρμογή του Νόμου Ν. 

3614/2007 που αναφέρεται στην Διακήρυξη και ποιες Υπεύθυνες Δηλώσεις εξαιρούνται του 

γνήσιου υπογραφής? 

Απάντηση 2:. Στο άρθρο 25 παρ. 10 του Ν. 3614/2007, δεν αναφέρεται κάτι τέτοιο. Πρόκειται 

προφανώς για λάθος εκ παραδρομής από την ΕΕΤΑΑ. Βάση όμως του Άρθρου 3 του Ν.4250/15, 

όπως σωστά υποδείξατε, δεν απαιτείται για τις υπεύθυνες δηλώσεις γνήσιο της υπογραφής 

(ισχύει για όλες τις ΥΔ του διαγωνισμού) 

Ερώτημα 3: Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε τον αριθμό πρωτοκόλλου της εν λόγω 

διακήρυξης καθώς αναφέρεται μόνο ο κωδικός ΟΠΣ αυτής. 

Απάντηση 3: 

Αριθμός Πρωτοκόλλου Περίληψης Διακήρυξης (Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε.): 329_24/02/2015 

 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε άλλη απορία ή διευκρίνηση 

 

 

 
 

 

 


