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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 07/2019 
«ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ 
ΤΗΛΕΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΩΝ, ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ» 

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ 
 

Κατόπιν ερωτημάτων προς παροχή διευκρινήσεων που τέθηκαν στα πλαίσια 
του ανωτέρω διαγωνισμού σας γνωρίζονται τα ακόλουθα: 

1. Επί των ερωτήσεων που διατυπώνονται στον παρακάτω πίνακα, 
ακολούθως παρέχονται οι αντίστοιχες απαντήσεις. 

 
Α/Α ΣΧΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
1 ΕΟ-8 παράγρ, 8.7.3 

& ΕΟ-60 παραγρ 
60.2.2 

8.7.3 Τα έξοδα της δημοσίευσης της 
διακήρυξης βαρύνουν την υπηρεσία 
 
60.2.2 Οι οικονομικοί φορείς εσωτερικού 
υπόκεινται σε παρακράτηση Φόρου 
εισοδήματος 4% για την προμήθεια 
υλικών και 8% για παροχή υπηρεσιών, 
[…] Ομοίως παρακρατείται το ποσό που 
αντιστοιχεί στα έξοδα δημοσίευσης του 
διαγωνισμού θέματος 

Παρακαλούμε διευκρινίστε 
ποιο από τα δύο ισχύει  
 
Σε περίπτωση 
παρακράτησης εξόδων 
δημοσίευσης ενημερώστε 
μας για τα ποσά αυτά.  

2 ΓΟ-10 παραγρ 1.12 
& ΕΟ-15 παραγρ 
15.14 

Ζητείται η ίδια ΥΔ σε δύο διαφορετικούς 
φακέλους 

Παρακαλούμε διευκρινίστε 
σε ποιο φάκελο θα 
περιληφθεί.  

3 ΕΟ-12 παραγρ θ Αποδεικτικό κατάθεσης του αντιτίμου για 
το αντίτυπο της παρούσας διακήρυξης 

Παρακαλούμε να μας 
επιβεβαιώσετε ότι το 
αποδεικτικό κατάθεσης του 
αντιτίμου για το αντίτυπο 
της παρούσας διακήρυξης 
απαιτείται να κατατεθεί μόνο 
εντός του φακέλου 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
όπως ανφέρεται στην 
παράγραφο ΕΟ-12.θ 

4 ΕΟ-9 παραγρ 9.3 Δικαιολογητικά σχετικά με την ύπαρξη 
συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 62 
του Ν.3978/2011 καθορίζονται ως εξής : 
 

Το άρθρο 62 του 
Ν.3978/2011 ορίζει 
διαζευκτικά ή το ένα ή το 
άλλο. 
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α.Ευκρινές φωτοαντίγραφο 
περιβαλλοντικής δήλωσης σύμφωνα με 
το ισχύον κοινοτικό σύστημα οικολογικής 
διαχείρισης και περιβαλλοντικού ελέγχου 
EMAS. 
 
β.Πιστοποιητικά περιβαλλοντικής 
διαχείρισης που βασίζονται σε αντίστοιχα 
ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα 
πιστοποιούμενα από οργανισμούς που 
λειτουργούν βάσει του δικαίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τις αντίστοιχες 
ευρωπαϊκές ή διεθνείς προδιαγραφές 
όσον αφορά την πιστοποίηση   

Παρακαλούμε ορίστε μεταξύ 
των δυο διαζευκτικά την 
απαίτηση. 

5 ΕΟ-33 &  
ΓΟ-33 

Δικαιολογητικά σχετικά με την ύπαρξη 
Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης της 
Σύμβασης  

Παρακαλώ διευκρινίστε ποια 
από τις δύο παρακάτω 
περιπτώσεις ισχύουνε: 
 
1. Η Εγγύηση Καλής 
Εκτέλεσης κατατίθεται κατά 
την υπογραφή της 
Σύμβασης Συμφωνίας 
Πλαίσιο σε ποσοστό 10% 
επί του συνολικού ποσού 
της Σύμβασης Πλαίσιο ή 
2. Κατατίθεται κατά την 
υπογραφή της κάθε 
Εκτελεστικής Σύμβασης και 
σε ποσοστό 10% επί του 
συνόλου της κάθε 
εκτελεστικής Σύμβασης. 

6. Γο 10 Παραγρ 1.1  
ΕΟ 8 παραγρ 8.6 

Τόπος Διεξαγωγής του πρώτου σταδίου 
του Διαγωνισμού  

Παρακαλούμε όπως μας 
κοινοποιήσετε την 
διεύθυνση και μέρος όπου 
θα διεξαχθεί ο Διαγωνισμός 
ώστε να παρευρεθεί 
εκπρόσωπος της εταιρείας 
μας. 

7 ΓΟ-9 παράγρ 3 Δικαιολογητικά για τους Υπεργολάβους Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι 
σε περίπτωση που ο 
Υποψήφιος Ανάδοχος 
προτίθεται να 
χρησιμοποιήσει 
Υπεργολάβους για την 
εκτέλεση της Σύμβασης τα 
δικαιολογητικά των 
παραγράφων 1 και 2 των 
Γενικών Όρων 9 που 
αφορούν τους 
Υπεργολάβους θα 
κατατεθούν στην Υπηρεσία 
σας στην περίπτωση που ο 
Υποψήφιος Ανάδοχος 
ανακηρυχθεί Ανάδοχος 

 
 α. Επί της ερώτησης Νο 1, δεν υφίστανται έξοδα για τους Υποψήφιους 

Ανάδοχους. 

ΑΔΑ: ΩΞΣΠ6-4ΕΛ



 β. Επί της ερώτησης Νο 2, η Υπεύθυνη Δήλωση (ΥΔ) που αφορά στην 
παράβαση του άρθρου 138 και 162 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας σχετικά με την 
απασχόληση ανηλίκων κάτω των 15 ετών να υποβληθεί στον φάκελο ποιοτικής 
επιλογής 

 γ. Επί της ερώτησης Νο 3, το αποδεικτικό κατάθεσης του αντιτίμου για 
το αντίτυπο της παρούσας διακήρυξης απαιτείται να κατατεθεί εντός του φακέλου 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 

 δ. Επί της ερώτησης Νο 4, ισχύει το άρθρο 62 του Ν.3978/2011, στον 
ΕΟ-9.3 απλά καθορίζεται ποια είναι τα δικαιολογητικά σχετικά με την ύπαρξη 
συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης. 

 ε. Επί της ερώτησης Νο 5, οι παραπάνω όροι αναφέρονται στην 
εκτέλεση της σύμβασης και όχι στη Συμφωνία Πλαίσιο, καθόσον το πλαίσιο αφορά 
σε Συμφωνία και όχι σε Σύμβαση. Συνεπώς σύμφωνα τόσο με τον ΓΟ-33 όσο και με 
τον ΕΟ-33, η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης, ορίζεται στο 10% της συνολικής 
συμβατικής αξίας και απαιτείται να καταβληθεί μέχρι την υπογραφή της κάθε 
Εκτελεστικής Σύμβασης. 

 στ. Επί της ερώτησης Νο 6 ο τόπος διεξαγωγής του πρώτου σταδίου 
του διαγωνισμού είναι η ΓΔΑΕΕ [Λεωφ. Παν. Κανελλόπουλου 5, Στρατόπεδο 
Φακίνου, Παπάγου (ΒΣΤ 902)]. 

 ζ. Επί της ερώτησης Νο 7, στην παράγραφο 3 του ΓΟ-9 γίνεται 
αναφορά στην υποβολή των δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής για τους 
υποψηφίους που δηλώνουν ότι θα χρησιμοποιήσουν Υπεργολάβους για την 
εκτέλεση της σύμβασης. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος ανακηρυχθεί 
ανάδοχος, τότε προσκομίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

 
 
 
 

 Θεόδωρός Λάγιος 
Γενικός Διευθυντής 

Ακριβές Αντίγραφο 
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