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ΠΡΟΣ : Κάθε ενδιαφερόµενο 
 
ΘΕΜΑ : ∆ιευκρίνιση επί της ∆ιακήρυξης της Ανοικτής ∆ιαδικασίας 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 : α) Το υπ΄αρ. Ε.Ο.Α.Ε. 51350(ID73972)/20.12.2017 έγγραφο. 
  β) Το υπ΄αρ. Ε.Ο.Α.Ε. 51361(ID73987)/20.12.2017 έγγραφο 
  γ) Το υπ΄αρ. Ε.Ο.Α.Ε. 51361(ID73987)20.12.2017 έγγραφο 
 
Ε1. σελ 17: Παρακαλούµε να επιβεβαιωθεί ότι το ΤΕΥ∆ υπογράφεται µόνον από το νόµιµο 

εκπρόσωπο του συµµετέχοντος φορέα συµφώνως προς το εφαρµοστέο νοµικό πλαίσιο που 
ορίζει ρητά και τη σαφή πρόσθεση του νοµοθέτη (δείτε τη συνηµµένη στο παρόν Τροπολογία 
του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης Στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών µε 
τίτλο «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 κα 
άλλες διατάξεις¨και τη σχετική ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ) 
 

Α1.  Υπογράφεται από το νόµιµο εκπρόσωπο σύµφωνα µε το άρθρο 79Α του ν4412/2016.  
 
Ε2. σελ18. Παρακαλούµε να επιβεβαιωθεί ότι αρκεί η προσκόµιση αποσπασµάτων ποινικών 

µητρώων των µελών το ∆Σ του συµµετέχοντος φορέα. 
 

A2.  Στην παράγραφο Β1.α. της ∆ιακήρυξης διευκρινίζονται όλα µε σαφήνεια. 
 

Ε3. σελ19. Κατόπιν επικοινωνίας µε την ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Συντονισµού της 
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων ενηµερωθήκαµε προφορικά ότι δεν εκδίδεται ακόµα το 
σχετικό αιτούµενο από τη διακήρυξη πιστοποιητικό εξ αιτίας µη έκδοσης της σχετικής 
εγκυκλίου από το αρµόδιο Υπουργείο, πλην όµως η σχετική ∆ιεύθυνση αρνείται να µας 
παράσχει σχετική περι αυτού έγγραφη βεβαίωση. Ελλείψει του σχετικού πιστοποιητικού και 
της έγγραφης βεβαίωσης της ∆ιεύθυνσης παρακαλούµε να επιβεβαιωθεί ότι αρκει η 
προσκόµιση Υπεύθυνης ∆ήλωσης του νόµιµου εκπροσώπου του συµµετέχοντος φορέα µε 
αντίστοιχο περιεχόµενο. 
 

A3. Το συγκεκριµένο πιστοποιητικό απαιτείται σύµφωνα µε το άρθρο 80, παράγραφος 2.β) του 
ν.4412/2016. 

 
Ε4. Σύµφωνα µε την παράγραφο 2.2.6.2 «Αποδεικτικά µέσα (∆ικαιολογητικά)» προβλέπεται ότι 

«αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοση των δικαιολογητικών, δεν προβλέπεται 
χρόνος ισχύος τους, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ηµεροµηνία έκδοσης εντός µηνός 
που προηγούνται της ηµεροµηνίας υποβολής των δικαιολογητικών της πρόσκλησης»  

 
Η ηµεροµηνία υποβολής των δικαιολογητικών της πρόσκλησης διαπιστώνεται βάσει της 
∆ιακήρυξης ότι είναι η 4.1.2017 αλλά θα είναι µια µεταγενέστερη µελλοντική ηµεροµηνία, 
δηλαδή, δεν µας ζητείται να προσκοµίσουµε τα δικαιολογητικά στην παρούσα φάση την 
4.1.2017 αλλά µόνον την εγγύηση συµµετοχής και το ΤΕΥ∆ πλην όµως µας ζητείται να 
δηλώσουµε µέσα στο ΤΕΥ∆ ποια είναι αυτά τα δικαιολογητικά, οπότε και αναγκαστικά θα 
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δηλωθούν τα τελευταία πρόσφατα δικαιολογητικά που έχουµε στα χέρια µας. 
Εκ των ανωτέρων γίνεται αντιληπτό ότι δηµιουργείται µια παράλογη υποχρέωση της Εταιρείας 
µας, ως συµµετέχοντα οικονοµικό φορέα, να δηλώσει σήµερα τα δικαιολογητικά εκείνα από τα 
οποία προκύπτει η τεχνική και ποιοτική επάρκειά της και να φροντίσει τα δικαιολογητικά αυτά 
να έχουν εκδοθεί µήνα πριν από την µελλοντική ηµεροµηνία που θα υποβληθούν (κατα την 
κατακύρωση του ∆ιαγωνισµού), µια ηµεροµηνία η οποία ήδη µας είναι άγνωστη (βλ. Σελ 26 
παράγραφο 3.2. διακήρυξης). 
 
∆εδοµένων των ανωτέρω, παρακαλούµε όπως επιβεβαιώσετε ότι το λεκτικό που 
χρησιµοποιείται στην παράγραφο 2.2.6.2. είναι ατυχές και να παρασχεθούν σχετικά 
διευκρινίσεις αναφορικά µε την ηµεροµηνία που πρέπει να φέρουν αυτά και από ποιο χρονικό 
σηµείο και πίσω προσµετράται ο µήνας. 

 
A4.  Στο ΤΕΥ∆ δεν ζητείται να περιγραφούν αναλυτικά τα δικαιολογητικά, ζητείται απλά να 

αναφερθούν. Όταν θα ζητηθούν θα πρέπει τότε να ελεγχθεί η ισχύς τους όπως αναφέρεται 
στη διακήρυξη. 

 
 
 

 
Αθ. Ιατρόπουλος 

Πρόεδρος Επιτροπής ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµού 

 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή 
1. Γενική ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης Έργων, Επιχειρησιακού Σχεδιασµού & Οικονοµικών  
2. ∆ιεύθυνση Συµβάσεων  
3. Τµήµα Εκτέλεσης Προµηθειών  
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