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ΠΡΟΣ :  Κάθε Ενδιαφερόμενο 
 
ΘΕΜΑ : Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης του διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου 

Σύμβασης με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών διασύνδεσης σε ιδιωτικό δίκτυο VPN 
και σύνδεση στο Internet μέσω μισθωμένων γραμμών» -Kωδικός Αναφοράς 
5879 

 
ΣΧΕΤΙΚΑ  :
  

Τo υπ’ αριθμ. πρωτ. 95028/ID139718/25.01.2021 έγγραφο υποβολής ερωτήσεων 

 
Με το παρόν δίδονται οι διευκρινίσεις στο ανωτέρω σχετικό έγγραφο.  
 
 
 
Γενικά  
Κατά την υποβολή της προσφοράς όπως σαφώς αναφέρεται στο άρθρο 2.4.3.1 της Διακήρυξης 
υποβάλλονται μόνο τα αναγραφόμενα ήτοι: 
α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) και  
β) εγγύηση συμμετοχής. 
 
Τα αποδεικτικά έγγραφα υποβάλλονται μετά από σχετική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής και 
μόνο από τον Οικονομικό Φορέα που προτείνεται ως προσωρινός ανάδοχος. 
 
 
 
Ε1: Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι απαιτούνται ποινικά μητρώα μόνο για το Διευθύνοντα  Σύμβουλο 

και όλα τα μέλη του ΔΣ του προσφέροντος, εφόσον αυτός είναι ανώνυμη εταιρεία  
 
Α1:  Η Διακήρυξη είναι σαφής. Στην παρ. 2.2.9.2 “Αποδεικτικά μέσα”, υποπαράγραφος Β.1 α) 

ορίζεται: 
“Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που 
έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα 
αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1 της παρούσας.” 
 
και ειδικότερα στην παράγραφο 2.2.3.1 ορίζεται: 
“Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 
αφορά κατ’ ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου.”  

 
 
Ε2:  Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι η υπογραφή της Σύμβασης σε περίπτωση που ο προσφέρων 

είναι ανώνυμη εταιρεία, μπορεί να γίνει είτε από το νόμιμο εκπρόσωπο της προσφέρουσας 
εταιρείας, είτε από νομίμως εξουσιοδοτημένο από το νόμιμο εκπρόσωπο άτομο προς τούτο.  

 
Α2: Ισχύει στην περίπτωση όμως που προβλέπεται από το καταστατικό της εταιρείας ή από 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. 
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Ε3: Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι λόγω του ποσού του συγκεκριμένου διαγωνισμού δεν απαιτείται 
προσκομιδή πιστοποιητικού περί ονομαστικοποίησης μετοχών για κανένα τμήμα του 
διαγωνισμού.  

 
Α3: Δεν απαιτείται προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού. 
 Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, 

απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3310/2005, σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000 €). 

 
 
Ε4: Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι ανώνυμη εταιρεία που 

δηλώνει τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ, αρκεί για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης 
μόνο πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης του ΓΕΜΗ, καθώς και ότι για την απόδειξη 
της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών της, αρκεί μόνο το γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ 
από το οποίο προκύπτουν τα στοιχεία αυτά και δεν απαιτείται οποιοδήποτε άλλο έγγραφο.  

 
Α4: Τα απαιτούμενα αποδεικτικά αναφέρονται με απόλυτη σαφήνεια στην παράγραφο 2.2.9.2 και 

υποπαράγραφο Β.6 της Διακήρυξης. 
 
 
Ε5: Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι δεν απαιτείται η προσκομιδή εγγράφων προς απόδειξη της 

καταλληλότητας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας (όπως πιστοποιητικό 
Επιμελητηρίου), της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και της τήρησης των 
προτύπων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης από τον προσφέροντα, 
εφόσον αυτός ανακηρυχθεί προσωρινός ανάδοχος.  

 
Α5: Δεν απαιτείται. Η Διακήρυξη είναι σαφής.  
 
 
Ε6: Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι για την απόδειξη της έλλειψης συνδρομής του λόγου 

αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3. περίπτωση β της διακήρυξης αναφορικά με το ότι ο φορέας 
δεν τελεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων (ή της ΓΣ, εφόσον ο φορέας είναι 
ανώνυμη εταιρεία), αρκεί η σχετική αναφορά που γίνεται στο γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ 
που θα προσκομιστεί ως προς τη νόμιμη σύσταση και τις μεταβολές του φορέα σύμφωνα με 
το άρθρο 2.2.9. παρ. Β.6. της προκήρυξης.  

 
Α6: Η Διακήρυξη είναι σαφής. Σχετικά με την απαίτηση του άρθρου 2.2.3.3 της διακήρυξης 

περίπτωση β), τα αποδεικτικά αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.9.2.2 και στην παράγραφο 
Β.1 δ) της Διακήρυξης. Συγκεκριμένα αναφέρεται:  
Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική 
απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε 
πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το 
Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα 
(ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.  
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E7:  Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι προς απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του 
προσφέροντα αρκεί η αναφερόμενη στο άρθρο 2.2.9.2 παρ. Β.4 της διακήρυξης υπεύθυνη 
δήλωση και δεν απαιτείται επιπλέον και προσκομιδή σχετικής βεβαίωσης της ΕΕΤΤ.  

 
Α7:  Η Διακήρυξη είναι σαφής. Τα αποδεικτικά που απαιτούνται είναι τα αναγραφόμενα στην 

παράγραφο 2.2.9.2 Β4. 
 
 
E8: Στο άρθρο 2.4.2.3 της προκήρυξης γίνεται αναφορά σε φάκελο «Δικαιολογητικά συμμετοχής 

– Τεχνική προσφορά». Ωστόσο, στο άρθρο 2.4.3.1 δεν υπάρχει πρόβλεψη για την κατάθεση 
τεχνικής προσφοράς. Παρακαλώ επιβεβαιώστε μας ότι δεν απαιτείται η υποβολή εγγράφων 
τεχνικής προσφοράς.  

 
Α8: Από την Διακήρυξη προκύπτει σαφώς ότι δεν απαιτείται υποβολή Τεχνικής Προσφοράς.  

Στην παρ. 2.4.3 περιγράφεται ο τρόπος υποβολής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ 
και το υποάρθρο 2.4.2.3 αναφέρεται σε σχετικά πεδία της πλατφόρμας τα οποία εμφανίζονται 
κατά την υποβολή. 

 
 

E9: Στο άρθρο 3.2. της προκήρυξης («Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού 
αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου») αναφέρεται ότι μετά την ηλεκτρονική 
υποβολή των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, απαιτείται να προσκομιστούν στην 
Αναθέτουσα αρχή τα δικαιολογητικά που δεν έχουν εκδοθεί /συνταχθεί από τον οικονομικό 
φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ηλεκτρονική του υπογραφή, όπως ενδεικτικά 
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. Με δεδομένο ότι τα 
πιστοποιητικά που εκδίδονται από το ΓΕΜΗ φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, παρακαλώ 
διευκρινίστε μας αν τα εν λόγω πιστοποιητικά θα πρέπει να προσκομιστούν σε έντυπη 
μορφή.  

 
Α9: Στην παρ. 3.2 της Διακήρυξης διακρίνει σαφώς τα έγγραφα τα οποία φέρουν «την ηλεκτρονική 

υπογραφή του Οικονομικού φορέα» και όχι γενικώς έγγραφα τα οποία φέρουν ηλεκτρονική 
υπογραφή.  
Επίσης στην παρ. 2.4.2.5,  αναφέρεται ότι δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και 
δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή 
με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών (σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 
56902/215/19.05.2017 Κ.Υ.Α), τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το 
Ν.4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 
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E10: Παρακαλώ διευκρινίστε εάν η προβλεπόμενη στο άρθρο 3.3 της προκήρυξης («Κατακύρωση – 

σύναψη σύμβασης») Δήλωση αντικλήτου απαιτείται να έχει τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης 
και εάν πρέπει να φέρει γνήσιο υπογραφής.  

 
Α10: Η Δήλωση αντικλήτου πρέπει να έχει την μορφή Υπεύθυνης Δήλωσης αλλά δεν χρειάζεται να 

φέρει γνήσιο υπογραφής. 
 
 

 
 

Μαρία Θάνου 
Διευθύντρια Συμβάσεων- ΕΣΗΔΗΣ 

 
Εσωτερική Διανομή 
1. Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου  
2. Διεύθυνση  Οικονομικής Διαχείρισης και Ανθρωπίνων Πόρων  
3. Υποδιεύθυνση Ψηφιακής Σύγκλισης και Πληροφοριακών Συστημάτων  
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