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ΘΕΜΑ : Παροχή διευκρινίσεων επί της διακηρύξεως της δημοπρασίας για το έργο  

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΟΒΟΡΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ   (Για την Πράξη 

Εξοικονόμηση Ενέργειας στο ∆ήμο Αμαρουσίου) 

 
 

Σε συνέχεια υποβολής ερωτημάτων προς την υπηρεσία μας σχετικά με το διαγωνισμό  

με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΟΒΟΡΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ» για την πράξη 

Εξοικονόμηση Ενέργειας  στο ∆ήμο Αμαρουσίου, δίνονται οι κάτωθι διευκρινίσεις: 

1. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της ∆ιακήρυξης είναι 67407/ 4-11-2014.  

2. Σύμφωνα με το άρθρο 9.1 της διακήρυξης «Η υποβολή των φακέλων προσφοράς 

μπορεί να γίνει είτε άμεσα δια καταθέσεώς τους στην Επιτροπή ∆ιενέργειας του 

∆ιαγωνισμού κατά την ημέρα και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 8 της παρούσης, είτε 

ταχυδρομικώς, μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της διεξαγωγής του 

∆ιαγωνισμού, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ∆ήμου Αμαρουσίου στην διεύθυνση 

Βασ. Σοφίας 9 & ∆ημ. Μόσχα, 15124 Μαρούσι.» Το Γραφείο Πρωτοκόλλου του 

∆ήμου Αμαρουσίου λειτουργεί για το κοινό 7.00 π.μ. έως 3.00 μ.μ. Για τον 

συγκεκριμένο διαγωνισμό προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της διεξαγωγής του, είναι 

η ∆ευτέρα 8-12-2014.  



3. Έχοντας υπόψη το με α.π.  3699/10-09-2014 έγγραφο της Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής ∆ημοσίων Συμβάσεων  (σχετικό 2) με θέμα «Εφαρμογή της παρ. 2 του αρ. 1 

του ν. 4250 / 2014 (Α / 74 / 2014) στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων 

προμηθειών, υπηρεσιών και έργων, όπου διευκρινίζεται ότι «… η θεσπισθείσα με 

τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4250 / 2014 υποχρέωση των 

αναθετουσών αρχών και αναθετόντων φορέων να αποδέχονται από τους 

υποψηφίους, κατά τις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, ευκρινή 

φωτοαντίγραφα δημοσίων εγγράφων, βεβαιώσεων (π.χ. βεβαίωση εγγραφής στο 

ΜΕΕΠ) , πιστοποιητικών κ.α., που έχουν εκδοθεί από τους φορείς της περίπτωσης 

α΄ της ως άνω παραγράφου και η κατάργηση της απαίτησης για προσκόμιση 

πρωτοτύπων ή ακριβών αντιγράφων, καταλαμβάνει διακηρύξεις οι οποίες 

δημοσιεύθηκαν μετά τις 26.06.2014…», διευκρινίζεται ότι το έργο, 

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΟΒΟΡΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ», του οποίου οι όροι 

διακήρυξης συντάχθηκαν με την 266/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του 

∆ήμου Αμαρουσίου και  η περίληψη της προκήρυξης δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 690/ 

14-11-14 τεύχος ∆∆Σ, σαφώς έχει προκηρυχθεί  μετά την 27-6-2014  και συνεπώς 

εμπίπτει στα ανωτέρω. Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην 

ισχύουσα νομοθεσία .  

4. Οι ζητούμενες Υπεύθυνες ∆ηλώσεις του άρθρ. 12.1 της διακήρυξης δεν απαιτείται 

να έχουν βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου των 

ενδιαφερομένων νομικών προσώπων, καθώς κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται στη 

διακήρυξη (βλ. τόσο στους ορισμούς των εννοιών - σελ. 6, όσο και στο άρθρ. 12.1, 

σε αντίθεση με τη βεβαίωση που ζητείται στη σελ. 18 (άρθρο 12.2), όπου ρητά 

απαιτείται η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής). Εξάλλου, το συγκεκριμένο 

άρθρο του Π∆ 118/2007 δεν ισχύει στην προκειμένη περίπτωση, καθώς αντί της 

υπεύθυνης δήλωσης στην οποία το συγκεκριμένο άρθρο αναφέρεται  

προσκομίζονται τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. 

5. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς συντάσσεται από τον συμμετέχοντα. ∆εν 

προβλέπεται συγκεκριμένο έντυπο.  

6. Σύμφωνα με τη διακήρυξη δεν τίθεται περιορισμός αναφορικά με το είδος και τον 

αριθμό των αναφερομένων δικαιολογητικών της παρ. 1 του άρθρου 45 του Π∆ 



60/2007 που θα πρέπει να προσκομιστούν προς απόδειξη της χρηματοοικονομικής 

επάρκειας του οικονομικού φορέα.   
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