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ΘΕΜΑ:   Παροχή διευκρινήσεων επί της διακήρυξης  διαγωνισμού για το έργο 

«Έλεγχος Συμμόρφωσης του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (Ο.Τ.Ε.) με τις 

υποχρεώσεις ελέγχου τιμών, κοστολόγησης και λογιστικού διαχωρισμού για τα έτη 

2015 και 2016 (με απολογιστικά στοιχεία των ετών 2013 και 2014, αντίστοιχα) και 

λοιπές υπηρεσίες»  

 

1. Ερώτηση 

Αναφορικά με την παράγραφο 19.2.4, όπου ζητείται «πιστοποιητικό καταβολής των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης για τον υποψήφιο και το απασχολούμενο σε αυτόν 

προσωπικό, εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους», εάν εκτός του 

πιστοποιητικού που αφορά το Νομικό Πρόσωπο, απαιτείται πιστοποιητικό που 

αφορά ατομικά τον Νόμιμο Εκπρόσωπο. 

 

Απάντηση 

Αναφορικά με την παράγραφο 19.2.4, όπου ζητείται «πιστοποιητικό καταβολής των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης για τον υποψήφιο και το απασχολούμενο σε αυτόν 

προσωπικό, εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους», διευκρινίζεται 

ότι σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι νομικό πρόσωπο, το πιστοποιητικό 

ασφαλιστικής ενημερότητας θα εκδίδεται για το υποψήφιο νομικό πρόσωπο και 

θα αφορά όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην 

επιχείρησή του και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ υπαλλήλους . Δεν 

απαιτείται πιστοποιητικό ατομικά για τον  νόμιμο εκπρόσωπο. 

 

2. Ερώτηση 

 

Αναφορικά με την παράγραφο 19.2.7, όπου αναφέρεται ότι «Σε περίπτωση 

Ανωνύμων Εταιριών, τα ως άνω δικαιολογητικά πρέπει να αφορούν τον Πρόεδρο 

και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας», εάν εκτός των αποσπασμάτων Ποινικού 

Μητρώου, όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από τον 

Πρόεδρο & από τον Διευθύνων Σύμβουλο της εταιρείας και οποιοδήποτε 

δικαιολογητικό απαιτείται, αφορά αυτά τα δύο άτομα, ακόμα και αν οι νόμιμοι 

εκπρόσωποι είναι περισσότεροι. 

Απάντηση 

Αναφορικά με την παράγραφο 19.2.7, όπου αναφέρεται ότι «Σε περίπτωση 

Ανωνύμων Εταιριών, τα ως άνω δικαιολογητικά πρέπει να αφορούν τον Πρόεδρο 

και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας», εκτός των αποσπασμάτων Ποινικού 

Μητρώου, όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από τον 



Πρόεδρο & από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας και οποιοδήποτε 

δικαιολογητικό απαιτείται, αφορά αυτά τα δύο άτομα, ακόμα και αν οι νόμιμοι 

εκπρόσωποι είναι περισσότεροι. 

 

3. Ερώτηση 

Εάν στις Υπεύθυνες Δηλώσεις, απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής 

(ακόμα και αν το αναφέρει η διακήρυξη) από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, 

δεδομένου του πλαισίου κατάργησης της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή 

επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων από τους ενδιαφερόμενους, στο σύνολο των 

συναλλαγών τους με όλο το Δημόσιο Τομέα όπως προβλέπει ο N. 4250/2014 ΦΕΚ Α' 

74. 

 

Απάντηση 

 

  Αναφορικά με τις Υπεύθυνες Δηλώσεις που προβλέπονται στην Διακήρυξη 

διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται να φέρουν βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής 

του δηλούντος  από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ (ακόμα και αν τούτο 

αναφέρεται στη διακήρυξη), λόγω της  κατάργησης της υποχρέωσης υποβολής 

πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων από τους ενδιαφερόμενους, στο 

σύνολο των συναλλαγών τους με όλο το Δημόσιο Τομέα, σύμφωνα με το N. 

4250/2014 (ΦΕΚ Α' 74). 

 


