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 ΘΕΜΑ : «Παροχό διευκρινύςεων αναφορικϊ με την υπ΄ αρύθ. 8000/20/74/62-γ΄ από 20.7.2021 
Διακόρυξη Συνοπτικού διαγωνιςμού για την προμόθεια ηλεκτρονικού εξοπλιςμού προσ κϊλυψη 
αναγκών τησ Υπηρεςύασ Διαχεύριςησ Ευρωπαώκών και Αναπτυξιακών Προγραμμϊτων» 

ΧΕΣ  :  Η υπ’ αριθ. 8000/20/74/62-γ΄ από 20.7.2021 Διακόρυξη τησ Υ.Δ.Ε.Α.Π.  

1. Σε απϊντηςη ερωτημϊτων προσ διευκρύνιςη που υπεβλόθηςαν, εμπρόθεςμα, ςτην Υπηρεςύα μασ 
αναφορικϊ με τα οριζόμενα ςτην ανωτϋρω ςχετικό, ςασ γνωρύζουμε τα ακόλουθα: 

 
i. Ερώτηςη 1 

«Κρατήςεισ  
 την παρϊγραφο 1.3 «υνοπτικό Περιγραφό φυςικού και οικονομικού αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ» 

- ςημεύο «ύνολο Ιςχυουςών Κρατόςεων επύ %» αναφϋρει 0,1347%με την ανϊλυςό του. 
 την Παρϊγραφο 5.1.2. αναφϋρει «…Ιδύωσ βαρύνεται με τισ ακόλουθεσ κρατόςεισ: 5,72596%» με 

ανϊλυςη η οπούα δεν αθρούζει ςωςτϊ  
Σύ από τα 2 ιςχύει ;» 

Απάντηςη :  

«Ιςχύουν τα αναφερόμενα ςτην παρϊγραφο 1.3 τησ ανωτϋρω ςχετικόσ, ότοι ςυνολικϋσ κρατόςεισ 
ύψουσ 0,1347%.» 

ii. Ερώτηςη 2  

«Τεχνικέσ Προδιαγραφέσ – Απαιτήςεισ 
το ςημεύο 1.1  αναφϋρει «Σα ανωτϋρω προμηθεύοντα εύδη θα παραδοθούν και θα εγκαταςταθούν ςε 
χώρο που θα υποδεύξει η Τπηρεςύα μασ, εντόσ του χώρου αυτόσ.».  

Παρακαλώ μπορεύτε να διευκρινύςετε το πωσ ορύςετε τον όρο εγκατάςταςη;» 

Απάντηςη:   

«Τα υπό προμόθεια εύδη θα παραδοθούν ςτισ εγκαταςτϊςεισ τησ Υπηρεςύασ ςτον 1ο όροφο του 
Κτιρύου τησ πρώην Σχολόσ Αξιωματικών ςτη Λεωφ. Μεςογεύων 96, και ωσ εγκατϊςταςη ορύζεται η 
τοποθϋτηςό τουσ ςτο χώρο που ορύζει η Αναθϋτουςα Αρχό ωσ ανωτϋρω.» 

iii. Ερώτηςη 3  

«Θα αναρτηθεύ το ΕΕΕ ψηφιακϊ ςε μορφό *.XML για να ςυμπληρωθεύ μϋςω του 
https://espdint.eprocurement.gov.gr/»  
 

Απάντηςη :  
«Όχι δεν θα αναρτηθεύ, αλλϊ ςε κϊθε περύπτωςη δύνανται οι οικονομικού φορεύσ, μϋςω τησ 

ηλεκτρονικόσ διεύθυνςησ https://espdint.eprocurement.gov.gr/, να ςυμπληρώςουν το ΕΕΕΣ 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
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ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτην ανωτέρω ςχετική διακήρυξη και ειδικότερα ςτο 
Παράρτημα IV αυτήσ και εν ςυνεχεύα να το κατεβϊςουν ςε ψηφιακό μορφό προκειμϋνου να 
υποβληθεύ». 
 

iv. Ερώτηςη 4  
«Εύναι αποδεκτό η ψηφιακό υπογραφό από μϋρουσ ςασ;» 
 

Απάντηςη : 
«Εύναι αποδεκτό η υποβολό εγγρϊφων τα οπούα θα φϋρουν εγκεκριμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό, 
ότοι προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό που  δημιουργεύται από εγκεκριμϋνη διϊταξη δημιουργύασ 
ηλεκτρονικόσ υπογραφόσ και η οπούα βαςύζεται ςε εγκεκριμϋνο πιςτοποιητικό ηλεκτρονικόσ 
υπογραφόσ, ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτισ διατϊξεισ του Ν. 4727/2020 (Α’ 184) “Ψηφιακό 
Διακυβϋρνηςη (Ενςωμϊτωςη ςτην Ελληνικό Νομοθεςύα τησ Οδηγύασ (ΕΕ) 2016/2102 και τησ 
Οδηγύασ (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικϋσ Επικοινωνύεσ (Ενςωμϊτωςη ςτο Ελληνικό Δύκαιο τησ 
Οδηγύασ (ΕΕ) 2018/1972) και ϊλλεσ διατϊξεισ”». 

2. Παρακαλώ για την ενημϋρωςό ςασ.  

 

 Ο 

Διεσθσντής 

Νικόλαος ΣΚΑΡΤΣΗΣ  

Υποστράτηγος 


