
  ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

  ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΙΤΗΣ 

 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

 
Ταχ. Δ/νση: Λουτρά Υπάτης 

Ταχ. Κωδ.: 35016      

Τηλ./Fax: 22310 59007     

e-mail: oiti@otenet.gr       

Πληροφορίες: Σταυρούλα Σταμέλλου     

    

            

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Διευκρίνιση επί του τεύχους της υπ’ αρ. πρωτ. 1073/28-11-2013 Διακήρυξης Ανοικτού 

Διεθνούς Διαγωνισμού» 

 

Σε απάντηση της από 20-12-2013 ηλεκτρονικής επιστολής σας που αφορά στο τεύχος της υπ’ αρ. πρωτ. 

1073/28-11-2013 Διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού, σας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα: 

 

Α/Α ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1 Για τα έγγραφα (βεβαιώσεις προϋπηρεσίας από 

ιδιώτες και συμβάσεις) τα οποία δεν 

επικυρώνονται από κάποια δημόσια αρχή π.χ. 

ΚΕΠ, πρόκειται να προσκομισθεί Υπεύθυνη 

Δήλωση όπου δηλώνεται ότι τα αντίγραφα των 

εγγράφων που προσκομίζονται αποτελούν γνήσια 

αντίγραφα των πρωτοτύπων. Η εν λόγω 

Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να φέρει θεώρηση 

για το γνήσιο της υπογραφής ή αρκεί μόνο η 

υπογραφή; 

Στην παράγραφο ε του άρθρου 9.2 της 

Διακήρυξης (Δικαιολογητικά συμμετοχής) 

αναφέρεται ότι οι Προσφέροντες οφείλουν να 

καταθέσουν μεταξύ άλλων: 

  

ii. βιογραφικά σημειώματα με βάση το υπόδειγμα 

βιογραφικού σημειώματος (Παράρτημα Α’) 

συνοδευόμενα με αποδεικτικά στοιχεία (κατάλογο 

έργων με βεβαιώσεις του εκάστοτε εργοδότη ή 

επιστημονικού υπεύθυνου για το χρόνο και το 

αντικείμενο απασχόλησης-καθήκοντα στο έργο, 

αντίστοιχες συμβάσεις ή/και βεβαιώσεις καλής 

εκτέλεσης ή/και δελτία παροχής υπηρεσιών-

τιμολόγια ή/και κατάλογο δημοσιεύσεων, κ.λπ.), για 

κάθε ένα από τα άτομα της Ομάδας Έργου 

 

Για τα άτομα της Ομάδας Έργου, δεν απαιτείται 

Υπεύθυνη Δήλωση όπου να δηλώνεται ότι τα 

αντίγραφα των προαναφερόμενων αποδεικτικών 

στοιχείων που προσκομίζονται αποτελούν γνήσια 

αντίγραφα των πρωτοτύπων.  

 

Ωστόσο, υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τη 

Διακήρυξη, εφόσον παραστεί ανάγκη, η Επιτροπή 

Διενέργειας Διαγωνισμού μπορεί να καλέσει τους 

Προσφέροντες να συμπληρώσουν τα υποβληθέντα 

με την προσφορά δικαιολογητικά του άρθρου 9.2 

της παρούσας, ή να παράσχουν σχετικές με αυτά 

διευκρινίσεις και οι Προσφέροντες υποχρεούνται, 

στην περίπτωση αυτή, να τα συμπληρώσουν ή να 

παράσχουν τις σχετικές διευκρινίσεις μέσα σε 

πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία 

που θα τους ζητηθούν. 

 

 

 

 

 

Λουτρά Υπάτης, 24/12/2013 

Αρ. Πρωτ.: 1155 

Προς: κα. Κασαπίδου Παναγιώτα  
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Για τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης  

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

Αντωνία Γαλανάκη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η παρούσα επιστολή θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης. 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιασδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση. 

  

 

 


