
ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων προς τους ενδιαφερομένους για τον Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό του 
Υποέργου 2: «Virtual Πρεμιέρες Όπερας στην Ελληνική Περιφέρεια και στο διαδίκτυο & Ενημέρωση 
για το έργο και τις δραστηριότητες της Εθνικής Λυρικής Σκηνής μέσω σύγχρονων ψηφιακών 
συστημάτων», με αρ. πρωτ. 5365/9.11.2012, Πρόσκληση 04_2.1, Ψηφιακή Σύγκλιση. 
 
Το σύνολο των διευκρινήσεων επί της διακήρυξης παρατίθενται στις ενότητες που ακολουθούν: 
 
1, Επί του ερωτήματος Α, παραπέμπουμε στη διακήρυξη στο οικείο στοιχείο ότι «είναι 
εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο», στοιχείο το οποίο κρίνεται από κάθε υποψήφιο ανάλογα 
με το που υπάγεται. 
 
2. Επί του ερωτήματος Β, να ληφθεί υπόψιν η τροποποίηση από το άρθρο 3 παρ 5 της Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 237/5.12.2012) της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 3614/2007 που 
ορίζει πλέον ότι: «Η ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα 
ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται 
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόμα και εάν άλλως 
ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη.». 
 
3. Επί του ερωτήματος Γ1, είναι πρόδηλο ότι θα πρέπει να συμπεριληφθεί η διατύπωση της παρ. 5 
της σελίδας 33 της διακήρυξης. Επί του ερωτήματος Γ2, τα δικαιολογητικά κατακύρωσης 
προσκομίζονται στον ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση και όχι με την υποβολή 
της προσφοράς στον φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής. 
 
4. Θα πρέπει να παρέχεται σε συγκεκριμένο άτομο ή άτομα (νόμιμος εκπρόσωπος) εξουσιοδότηση 
να υπογράψει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμπεριλαμβανομένης και της προσφοράς. 
 
5. δύναται με την προσκόμιση σχετικού πρακτικού ΔΣ της εταιρίας να εξουσιοδοτείται το άτομο που 
θα καταθέσει την προσφορά της εταιρίας και θα παραστεί στην αποσφράγιση. 
 
6. η ημερομηνία διενέργειας είναι η 7.1.2013. 
 
7. αναφορικά με τα δικαιολογητικά συμμετοχής και με το αν πρέπει να είναι πρωτότυπα ή σε 
επικυρωμένα αντίγραφα, παραπέμπουμε στις σχετικές διατάξεις της διακήρυξης και συγκεκριμένα η 
εγγυητική συμμετοχής, όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις και τα συμφωνητικά ένωσης εννοείται 
πρωτότυπα, τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα μπορεί και σε νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα. 
 
8. αναφορικά με τη διάθεση της εμπειρίας υπεργολάβου στον υποψήφιο ανάδοχο πρέπει να 
προσκομιστεί δήλωση συνεργασίας του υπεργολάβου στην οποία θα αναφέρονται όσα προβλέπονται 
στο άρθρο 46 (παρ. 3 και 4 του ΠΔ 60/20070  
 
9. δεν απαιτείται να φέρουν γνήσιο υπογραφής 
 
10. επί των διαλαμβανομένων ερωτημάτων στο ερώτημα Ι, παραπέμπουμε στη διακήρυξη στις 
οικείες διατάξεις. Επιπλέον, ο τρόπο πληρωμής δεν δύναται να τροποποιηθεί από αυτόν που ορίζει η 
διακήρυξη, 
 
11.Τα απαιτούμενα έγγραφα σχετικά με την Ομάδα Έργου πρέπει να συμπεριληφθούν μόνο στο 
Φάκελο Δικαιολογητικών, όπως αναφέρεται στο σχετικό άρθρο της προκήρυξης. 
 
12. σε περίπτωση που κάποια από τα προτεινόμενα μέλη της Ομάδας Έργου ανήκουν στο προσωπικό 
υπεργολάβου απαιτείται να προσκομισθούν υπεύθυνες δηλώσεις συνεργασίας και για το προσωπικό 
του υπεργολάβου που συμμετέχει στην ομάδα έργου. 
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