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ΑΘΗΝΑ 28 / 7 / 2014
Αριθ.Πρωτ.Οικ. 36958

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινήσεων για την ανάθεση του έργου:
«Παροχή Υπηρεσιών
Kαθαριότητας» κτιρίων που στεγάζονται υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ της Διακήρυξης 3/2014
(αρ.πρωτ. οικ.31956/30-6-2014)
Σε συνέχεια της Διακήρυξης 3/2014 που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ
(www.ypeka.gr ) καθώς και στο διαδίκτυο με ΑΔΑ: 7ZΛ10-H2T, σας παρέχουμε διευκρίνηση επί
ερωτήματος που κατατέθηκε στην υπηρεσία μας.
Ερώτημα 1ο
Όπως γνωρίζετε σύμφωνα με το Ν.4250/2014 άρθρο 1 παρ. 2.β « Δεν υφίσταται πλέον η
υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων, με την επιφύλαξη της περίπτωσης δ΄ και των
εγγράφων που προσκομίζονται για δικαστική χρήση, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και
τους φορείς της περίπτωσης α΄ ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων αυτών από τους
ενδιαφερόμενους για το σύνολο των συναλλαγών τους με τις υπηρεσίες και τους φορείς της
περίπτωσης α΄. Αντί πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων, υποβάλλονται και γίνονται
υποχρεωτικά αποδεκτά από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α΄, ευκρινή
φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους
φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους. Ομοίως, υποβάλλονται και γίνονται
υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα
οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα
πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της
περίπτωσης α΄. Ομοίως υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή
φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν
επικυρωθεί από δικηγόρο.»
Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε αν η παραπάνω ρύθμιση θα ισχύει και στον εν λόγω
Διαγωνισμό.
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Απάντηση: Το άρθρο 1 παρ.2β. του Ν. 4250/26-3-2014 ( ΦΕΚ 74/Α΄/14), ισχύει και για
τον παρόντα διαγωνισμό.
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Κοινοποίηση
1. Γρ.Γεν.Δ/ντριας Οικ.Υπηρεσιών
2. SARP FACILITY MANAGEMENT A.E.
( Σχ. το αρ.πρωτ. Ε 3957/15-7-14 έγγραφο)
FAX – 210 6533160
Λ. Μεσογείων 469
Αγ. Παρασκευή
Τ.Κ. 153 43
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Δ. ΛΥΚΟΥ

Εσωτερική Διανομή
-Τμ. Λοιπών Οικονομικών
Θεμάτων και Εσόδων ( 2)
- Χρ. Αρχείο
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