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Θέµα:  "Απαντήσεις ερωτηµάτων στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος του τοπικού προγράµµατος" 
Σχετ.:  Το αριθ. 130/2-5-2011 έγγραφό σας 
 

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας µε το οποίο υποβλήθηκαν 
ερωτήµατα σχετικά µε υποβληθείσες προτάσεις στο πλαίσιο της 1ης προκήρυξης του 
τοπικού σας προγράµµατος, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 
 

• Ερώτηµα: «Σύµφωνα µε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Άξονα 4 της 
ΟΤ∆ «Αναπτυξιακή ∆ράµας-Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ», για την κάλυψη 
του κριτηρίου 3.8, απαραίτητη προϋπόθεση είναι υποβολή «Ποινικού Μητρώου 
Γενικής Χρήσης». Σε περίπτωση ΟΤΑ, η µη υποβολή του Ποινικού Μητρώου του 
∆ηµάρχου αποτελεί λόγο αποκλεισµού;» 

Η µη προσκοµιδή αντιγράφου ή αποσπάσµατος ποινικού µητρώου που 
απαιτείται από τη ∆ιακήρυξη αποτελεί λόγο αποκλεισµού. 

 
• Ερώτηµα: «Στην περίπτωση Πολιτιστικού Συλλόγου (ΜΚΟ) που κατέθεσε πρόταση 

στη δράση 1.321-3, η παράλειψη από την Υπεύθυνη ∆ήλωση του σηµείου όπου ο 
φορέας δηλώνει ότι «δεν υπάρχει θέµα λύσης, εκκαθάρισης ή πτώχευσης», είναι 
κριτήριο αποκλεισµού;» 

Η παράλειψη του σηµείου ως αναφέρθηκε ανωτέρω αποτελεί λόγο αποκλεισµού 
εκτός αν έχει κατατεθεί στο φάκελο επίκαιρο σχετικό έγγραφο από αρµόδια 
∆ηµόσια Υπηρεσία που να πιστοποιεί τα ζητούµενα από την  προκήρυξη.  

 
 

• Ερώτηµα: «Σε περίπτωση υφιστάµενης επιχείρησης παροχής υπηρεσιών που 
κατέθεσε πρόταση στη δράση L312-2, η παράλειψη του σηµείου όπου ο φορέας 
δηλώνει ότι «δε τελεί σε πτώχευση, σε διαδικασία πτώχευσης και σε πτωχευτικό 
συµβιβασµό» είναι κριτήριο αποκλεισµού;» 

Η έλλειψη της παραπάνω υπεύθυνης δήλωσης αποτελεί λόγο αποκλεισµού εκτός 
αν έχει κατατεθεί στο φάκελο επίκαιρο σχετικό έγγραφο από αρµόδια ∆ηµόσια 
Υπηρεσία που να πιστοποιεί τα ζητούµενα από την  προκήρυξη. 

 



• Ερώτηµα: «Σε περίπτωση που έχει κατατεθεί Υπεύθυνη ∆ήλωση αλλά δεν είναι 
θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής, τη λαµβάνουµε υπόψη ή τη θεωρούµε ως 
ποτέ υποβληθείσα; 

Εν προκειµένω η ∆ιακήρυξη απαιτεί θεώρηση γνησίου υπογραφής. Βάσει και του 
ν.1599/1986, που διέπει µεταξύ άλλων τις υπεύθυνες δηλώσεις, στο άρθρο 8, παρ. 
1, ορίζεται σαφώς ότι γεγονότα ή στοιχεία, που δεν αποδεικνύονται µε το δελτίο 
ταυτότητας ή τα προβλεπόµενα έγγραφα του ιδίου νόµου, µπορεί να 
αποδεικνύονται ενώπιον αρχής ή υπηρεσίας του δηµοσίου τοµέα µε υπεύθυνη 
δήλωση. Επίσης, στο άρθρο 14 του ως άνω νόµου, παρ. 1 και 2, διευκρινίζεται ότι 
δεν απαιτείται θεώρηση της υπογραφής στην υπεύθυνη δήλωση, όταν οι πολίτες 
παρίστανται οι ίδιοι ενώπιον υπηρεσιών του δηµοσίου για δικές τους υποθέσεις 
και έχουν µαζί τους δελτίο ταυτότητας ή ισοδύναµο έγγραφο, ενώ σε κάθε 
περίπτωση θεώρηση του γνησίου της υπογραφής γίνεται από κάθε δηµόσια, 
δηµοτική ή κοινοτική αρχή. Ενόψει των παραπάνω, επισηµαίνεται ότι είναι 
διαφορετική η περίπτωση της αυτοπρόσωπης διεκπεραίωσης υποθέσεως σε 
δηµόσια υπηρεσία από την υποβολή φακέλου υποψηφιότητας για ενίσχυση από 
κοινοτικούς πόρους στο πλαίσιο µιας διαγωνιστικής διαδικασίας κατά την οποία 
θα πρέπει να τηρούνται οι αρχές της διαφάνειας και του απορρήτου των 
πληροφοριών, που παρέχονται εντός των φακέλων. Εφόσον η υπεύθυνη 
δήλωση, που αφορά τη συµµετοχή και συνεπώς αξιολόγηση µε βάση θεσµικό 
πλαίσιο για την υπαγωγή σε καθεστώς ενίσχυσης, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού 
να περιλαµβάνεται εντός του σφραγισµένου φακέλου υποψηφιότητας, εύλογα 
είναι απαραίτητη η θεώρηση από αρµόδια αρχή ή πρόσωπο του γνησίου της 
υπογραφής πριν την υποβολή στην Οµάδα Τοπικής ∆ράσης. Άλλωστε, οι Ο.Τ.∆. 
είναι νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ανώνυµες εταιρίες) και σε καµία 
περίπτωση δεν αποτελούν δηµόσιες αρχές κατά την έννοια, που θέτει ο ν. 1599, 
άρθρο 14, και ειδικά εφόσον ο κάθε φάκελος υποψηφίου δικαιούχου θα πρέπει να 
υποβάλλεται σφραγισµένος, ώστε να αξιολογηθεί µε την ανάλογη διαδικασία, που 
θα πρέπει να διασφαλίζει αµεροληψία και µυστικότητα, ώστε η υπαγωγή σε 
κοινοτική χρηµατοδότηση να συντελεσθεί νόµιµα και αντικειµενικά 
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