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Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης του  Επαναληπτικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού «Ιδρυματικό 

Αποθετήριο – Διαδικτυακή Πύλη Βιβλιοθήκης – Πληροφοριακό σύστημα ερευνητικής 
δραστηριότητας (CRIS)»  

(αριθ. πρωτ. διακήρυξης ΕΛΕ_2014_0688/28.01.2014) 
 

Ερώτηση : 

Στην διακήρυξη Μέρος Β σελ 14 και σελ 33, υπάρχει υποσημείωση που ορίζει ότι “Για τις Υπεύθυνες Δηλώσεις, που 
αναφέρονται στη παρούσα Διακήρυξη, ισχύουν τα αναγραφόμενα του άρθρου 21, παρ. 4 προστίθεται εδάφιο στην 
παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν. 3614/2007, όπως ισχύει, ως εξής  : «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»” ενώ στην σελίδα 33 Β2.5 Λοιπές Υποχρεώσεις / Διευκρινίσεις αναφέρει ότι “2. 
Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις που αναφέρονται οπουδήποτε στο κείμενο της διακήρυξης, ως δικαιολογητικό, πρέπει να 
είναι υπογεγραμμένες και θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής, την ημέρα κατάθεσης της προσφοράς και όχι 
απαραίτητα την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών” 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλώ επιβεβαιώστε μας ότι η αναγραφή «οι Υπεύθυνες Δηλώσεις που αναφέρονται 
οπουδήποτε στο κείμενο της διακήρυξης, ως δικαιολογητικό, πρέπει να είναι υπογεγραμμένες και θεωρημένες για το 

γνήσιο της υπογραφής, την ημέρα κατάθεσης της προσφοράς και όχι απαραίτητα την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών» δεν είναι δεσμευτική. και ότι σε κάθε περίπτωση κατά τα ανωτέρω ισχύουν όσα 

ορίζονται στο άρθρο 21 παρ. 4 Ν. 4111/13 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 18 Α/25-1-2013. 
 

Απάντηση : 

Ισχύει ο Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α’/ 25.01.2013) άρθρο 21, παρ. 4 «Στην παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 3614/2007, 
όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «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.» 

 
 

 


