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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΕΝ ISO 9001:2008   

ΠΡΟΣ : Κάθε ενδιαφερόμενο 
 
ΘΕΜΑ : Διευκρίνιση επί του τεχνικού αντικειμένου της Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή 

Αναδόχου Σύμβασης με τίτλο ««Παροχή Υπηρεσιών διασύνδεσης σε ιδιωτικό 
δίκτυο VPN και τη σύνδεση στο Internet μέσω μισθωμένων γραμμών - 
Κωδικός Αναφοράς 5599» 

 
ΣΧΕΤΙΚΟ : Το υπ΄αρ. Ε.Ο.Α.Ε. 51223(ID73775)/18.12.2017 έγγραφο. 
 
Ε1. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το Άρθρο 55 του Ν.4389/2016, από την 1η Ιανουαρίου 

2017, έχει τεθεί σε ισχύ η επιβολή 5% τέλος υπέρ του Δημοσίου σε κάθε λογαριασμό 
σταθερής τηλεφωνίας με πρόσβαση σε υπηρεσίες φωνής ή και/ ευρυζωνικής πρόσβασης 
(internet). Το τέλος υπολογίζεται ως ποσοστό επί της καθαρής αξίας του συνολικού 
προϋπολογισμού. 

      Το ανωτέρω έχει ισχύ για τις υπηρεσίες του Τμήματος Β (Internet) 
Με βάση τα ανωτέρω, παρακαλούμε να διευκρινιστεί εάν το τέλος 5% συμπεριλαμβάνεται 
στον προϋπολογισμό του έργου (Τμήμα Β) προ ΦΠΑ. 
Επίσης θα θέλαμε να διευκρινιστεί το πώς θα αποτυπωθεί αυτό στους πίνακες της 
οικονομικής προσφοράς. 
 

Α1.  Διευκρινίζεται ότι το συγκεκριμένο τέλος 5% έχει συμπελιληφθεί στον προϋπολογισμό του 
έργου (Τμήμα Β) προ ΦΠΑ. Ως εκ τούτου, στον πίνακα «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – 
ΤΜΗΜΑ Β» στην ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ θα πρέπει να συμπεριλάβετε το τέλος αυτό.   

 
Ε2. Με βάση την διακήρυξη δύναται να υποβληθεί εγγυητική επιστολή από το Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων. Συμπληρωματικά, με βάση την διακήρυξη απαιτείται 
συγκεκριμένο λεκτικό και στοιχεία, τα οποία θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην εγγυητική. 
 
Ως γνωστόν το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων εκδίδει εγγυητικές με δικό του 
συγκεκριμένο υπόδειγμα, στο οποίο δεν περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία. 
Παρακαλούμε να επιβεβαιωθεί ότι, παρά και με βάση το ανωτέρω, η εγγυητική επιστολή από 
το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων είναι αποδεκτή 

 
A2.  Διευκρινίζεται ότι τα Γραμμάτια που εκδίδονται από το Ταμείο  Παρακαταθηκών και Δανείων 

ως Εγγύηση Συμμετοχής είναι αποδεκτά. 
 
 
 
 

Αθ. Ιατρόπουλος 
Πρόεδρος Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμού 
 
Εσωτερική Διανομή 
1. Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Έργων, Επιχειρησιακού Σχεδιασμού & Οικονομικών  
2. Διεύθυνση Συμβάσεων  
3. Τμήμα Εκτέλεσης Προμηθειών  
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