
 

 
∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ/∆ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ  

για το ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Υ-4704 : 

«Διαδικτυακή Πλατφόρμα για α) τον σχεδιασμό και υλοποίηση πλαισίου 

για την αποτίμηση της Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) στα δημοτικά 

κτίρια στους συμμετέχοντες Δήμους, β) την κοινή προσέγγιση / 

προτυποποίηση της ΕΞΕ σε κτίρια των δήμων, και γ) την αξιοποίηση - 

μεγιστοποίηση αποτελεσμάτων από την κοινή προσέγγιση για την ΕΞΕ 

των Κτιρίων από Δήμους στο Διασυνοριακό Τόξο Ελλάδας – Κύπρου»» 

 
Ενηµέρωση 24/05/2018 

 
 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1η : 
 
Στο Άρθρο 21: Αξιολόγηση των Προσφορών, αναφέρεται το εξής:  

 «Για  την  τεκµηρίωση  των  ανωτέρω  θα  πρέπει  να  υποβληθούν  στον  

φάκελο  «Τεχνική Προσφορά»,  τα  παρακάτω δικαιολογητικά:……………………  

v. Για κάθε έργο από τα ανωτέρω, στην εκτέλεση των οποίων έχει 

συµµετάσχει κάθε στέλεχος, έγγραφο που να αποδεικνύει τη συµµετοχή του 

καθώς και την επιτυχή εκτέλεση της σχετικής σύµβασης. Αν οι αποδέκτες των 

συµβάσεων είναι φορείς του ∆ηµοσίου τοµέα, η εκτέλεση της σύµβασης 

αποδεικνύεται µε σχετική Βεβαίωση ή Πρωτόκολλο Παραλαβής που έχει 

εκδοθεί από την κατά περίπτωση Αναθέτουσα Αρχή. Εάν αποδέκτης των 

συµβάσεων είναι  ιδιωτικός φορέας, η εκτέλεση της σύµβασης αποδεικνύεται 

µε βεβαίωση του εργοδότη ή µε τη σχετική σύµβαση.»  

  

Παρακαλώ  όπως  µας  επιβεβαιώσετε  ότι  καλύπτει  την  παραπάνω  

απαίτηση,  η  υποβολή υπεύθυνης δήλωσης κάθε στελέχους της οµάδας έργου 

µε την οποία θα δηλώνει ότι έχει συµµετάσχει σε όλα τα έργα που 

παρουσιάζονται στο βιογραφικό του σηµείωµα και ότι τα έργα  αυτά  έχουν  

εκτελεστεί  επιτυχώς  καθώς  και  ότι  τα  στοιχεία  του  βιογραφικού 

σηµειώµατος είναι αληθή και ακριβή. 



 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ : 

 

Είναι αποδεκτή η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης κάθε στελέχους της οµάδας 

έργου µε την οποία θα δηλώνει ότι έχει συµµετάσχει σε όλα τα έργα που 

παρουσιάζονται στο βιογραφικό του σηµείωµα και ότι τα έργα αυτά έχουν 

εκτελεστεί επιτυχώς καθώς και ότι τα στοιχεία του βιογραφικού σηµειώµατος 

είναι αληθή και ακριβή και ότι είναι σε θέση να προσκοµισθούν τα σχετικά 

έγγραφα, όταν τα αιτηθεί η Αναθέτουσα Αρχή. 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2η : 
 
Στο Άρθρο 21: Αξιολόγηση των Προσφορών, αναφέρεται το εξής: 
«Για  την  τεκµηρίωση  των  ανωτέρω  θα  πρέπει  να  υποβληθούν  στον  

φάκελο  «Τεχνική Προσφορά»,  τα  παρακάτω δικαιολογητικά………………  

ii. Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο Επιµελητήριο για κάθε στέλεχος της Οµάδας 

Έργου.» 

Παρακαλώ όπως µας επιβεβαιώσετε ότι η Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο 
Επιµελητήριο που ζητείται  ως  ανωτέρω,  θα  πρέπει  να  κατατεθεί  µόνο  για  
τα  στελέχη  τα  οποία  είναι εγγεγραµµένα  σε  κάποιο  επιµελητήριο  και  ότι  
δεν  υπάρχει  απαίτηση  εγγραφής  σε επιµελητήριο για όλα τα στελέχη της 
οµάδας έργου. 
 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ : 

 

Αιτείται η  υποβολή βεβαίωσης εγγραφής στο οικείο Επιµελητήριο, µόνον για 
τις περιπτώσεις που ο νόµος απαιτεί την εγγραφή  τους σε αυτό. Επίσης για τη 
νοµιµοποίηση του νοµικού προσώπου είναι αναγκαία η προσκόµιση σχετικής 
βεβαίωσης από το  ΓΕΜΗ. 


