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  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

 

 
 
 

ΘΕΜΑ :  Διευκρινιστικές Απαντήσεις σχετικά με τον υπ’ αρ. πρωτ. 2913/09.05.2017 συνοπτικό 
διαγωνισμό Εξωτερικής Αξιολόγησης της Πράξης «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη 
Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» - Υποέργο 11 (ΑΔΑ: ΨΨΑΕΟΞΛΔ-ΤΩΔ).  

 
 
ΣΧΕΤ.:  Το υπ’ αρ. πρωτ. 3099/18.05.2017 (του ΙΕΠ) έγγραφο της εταιρίας «ΝΕΟΑΝΑΛΥΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ». 
 
 
 
Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, για το συνοπτικό διαγωνισμό της Εξωτερικής Αξιολόγησης της Πράξης 
διευκρινίζονται τα ακόλουθα: 
 

 Οι υπεύθυνες δηλώσεις συμφωνίας συνεργασίας των στελεχών της ομάδας έργου που δεν 

αποτελούν μόνιμα στελέχη του προσφέροντος, δεν απαιτείται να φέρουν το γνήσιο της 

υπογραφής αφού υποβάλλονται από τον διαγωνιζόμενο ως πρωτότυπα έγγραφα, σύμφωνα με τη 

σελίδα 9 της Προκήρυξης, άρθρο 8, Μορφή Εγγράφων.  

 Ο νόμιμος εκπρόσωπος υπογράφει το ΤΕΥΔ στο τέλος του κειμένου του εγγράφου. Το 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) δεν απαιτείται να φέρει βεβαίωση του γνησίου 

της υπογραφής των κατά νόμο υπόχρεων προς υπογραφή του. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι τυχόν 

ανακριβής ή ψευδής δήλωση επιφέρει τις έννομες συνέπειες της ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης 

που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία. 

 Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο συνοπτικό διαγωνισμό δύναται να έχει εκδοθεί και από το 

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ως πιστωτικό ίδρυμα. Μάλιστα, στη σελίδα 15 της 

Προκήρυξης του Συνοπτικού Διαγωνισμού αναγράφεται επιπλέον ότι «οι εγγυήσεις μπορούν 
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επίσης να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση 

σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού». 

 Ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται επί ποινή αποκλεισμού, αν ο αντισυμβαλλόμενος είναι 

δημόσιος φορέας, πιστοποιητικό που συντάσσεται από την αρμόδια Δημόσια Αρχή, ή πρωτόκολλο 

παραλαβής. Επίσης, πέραν των ανωτέρω αναλυτικώς περιγραφομένων απαιτούμενων στοιχείων 

δύναται να προσκομίζεται κάθε άλλο πρόσθετο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η καλή 

εκτέλεση και προσήκουσα παραλαβή του έργου, που δηλώνει ο προσφέροντας ως εμπειρία. 

Επομένως, δεν αρκεί η απλή προσκόμιση της σύμβασης που έχει υπογραφεί μεταξύ 

αντισυμβαλλόμενου και εταιρείας ή του τιμολογίου που έχει εκδοθεί από την εταιρεία. 

 Στη σελίδα 13 της Προκήρυξης του Συνοπτικού Διαγωνισμού και ως προς την τεκμηρίωση της 

Τεχνικής Ικανότητας Αναδόχου και της Εμπειρίας της Ομάδας Έργου, αναγράφεται εντός 

παρενθέσεως ότι προτιμάται το Ευρωπαϊκό πρότυπο Βιογραφικού Σημειώματος. Συνεπώς και 

οποιοσδήποτε άλλος τύπος βιογραφικού σημειώματος είναι αποδεκτός, αρκεί να είναι 

αναλυτικός. 

 

 

 

 
 
 

Ο Πρόεδρος 

του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

 
 
 

Γεράσιμος Κουζέλης 
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