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ΘΕΜΑ : «ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 1/2019 ΜΕ Α.Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 65354» 

 

Σε απάντηση νομίμως και εγκαίρως τεθέντων ερωτημάτων παρέχονται οι παρακάτω διευκρινίσεις. 

Ερώτημα 1: 

ΕΙΔΟΣ 4, (ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER ΜΟΝΟΧΡΩΜΟΣ) 

Α/Α 8  «Μονόχρωμη Οθόνη LCD (Όχι Αφής)»  

Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σύγχρονα μοντέλα εκτυπωτών πλήθους διεθνώς αναγνωρισμένων κατασκευαστών 
διαθέτουν έγχρωμη οθόνη LCD,  παρακαλούμε διευκρινίστε ότι αποτελεί ελάχιστη απαίτηση η ύπαρξη μονόχρωμης 
οθόνης, και ότι γίνεται επίσης αποδεκτή ως ανώτερη της ζητούμενης η έγχρωμη οθόνη.  

Απάντηση: 

Η μονόχρωμη οθόνη αποτελεί ελάχιστη απαίτηση, γίνεται δεκτή η έγχρωμη οθόνη. Οθόνη αφής δεν γίνεται δεκτή. 

 

Ερώτημα 2: 

ΕΙΔΟΣ 5, (ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ LASER ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ) 

Α/Α  11 «Μονόχρωμη Οθόνη LCD >=5 γραμμών (Όχι Αφής)»  

Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σύγχρονα μοντέλα πολυμηχανημάτων πλήθους διεθνώς αναγνωρισμένων 
κατασκευαστών διαθέτουν έγχρωμη οθόνη LCD αφής (ενδεικτικής διάστασης οθόνης ≥ 8cm), παρακαλούμε 
διευκρινίστε ότι αποτελεί ελάχιστη απαίτηση η ύπαρξη «Μονόχρωμης Οθόνης LCD >=5 γραμμών (Όχι Αφής)» και 
ότι γίνεται επίσης αποδεκτή ως ανώτερη της ζητούμενης η «Έγχρωμη Οθόνη LCD ≥ 8cm (αφής)».  

Απάντηση: 

Η μονόχρωμη οθόνη ≥ 5cm αποτελεί ελάχιστη απαίτηση, γίνεται δεκτή η έγχρωμη οθόνη ≥ 5cm.  Οθόνη αφής δεν γίνεται 

δεκτή. 

mailto:chfloros@mou.gr
mailto:chfloros@mou.gr


  Ειδική Υπηρεσία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑΑ 

 

 
  

 
Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

σελ. [2]    

 

Ερώτημα 3: 

ΕΙΔΟΣ 2, (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ (Small Form Factor-SFF) ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ FLASH DISK USB) 

Α/Α  9 «…και τουλάχιστον 1 από τις HDMI και DisplayPort, ενσωματωμένη στη μητρική» 

Παρακαλούμε διευκρινίστε ότι εννοείτε «τουλάχιστον 1 HDMI ή DisplayPort», δηλαδή ότι η ζητούμενη ψηφιακή 
θύρα είναι συνολικά μία, που μπορεί να είναι είτε HDMI είτε DisplayPort.  

Απάντηση: 

Απαιτείται υποχρεωτικά μια υποδοχή D-Sub (VGA) και μια τουλάχιστον θύρα ακόμη η οποία μπορεί να είναι είτε HDMI είτε 
Display Port.  

 

Ερώτημα 4: 

Σε συνέχεια της εν θέματι διακήρυξης, θα θέλαμε να σας ζητήσουμε την κάτωθι αναγκαία τροποποίηση σε 
συγκεκριμένο όρο της: 

Στην σελ. 30, Άρθρο 3.2, αναγράφεται «Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης θα πρέπει να έχουν εκδοθεί μετά την 
κοινοποίηση της πρόσκλησης (ΕΑΑΔΗΣΥ/5Ο35/28.Ο9.2Ο18)». 

Σύμφωνα με τον χρόνο έκδοσης που αναγράφεται στην οδηγία, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι όταν αυτή 
εκδόθηκε, δεν υπολογίστηκε ότι κάποια δικαιολογητικά που αφορούν σε πρωτοδικείο, ειρηνοδικείο, εφετείο, κλπ, 
απαιτούν χρόνο περίπου δύο (2) μηνών από την σχετική αίτηση, για να εκδοθούν. Κάτι που καθιστά πρακτικά 
αδύνατο για τις εταιρείες να μπορούν να υποβάλλουν δικαιολογητικά κατακύρωσης, εντός της προθεσμίας που 
ορίζει ο νόμος και η διακήρυξή σας (10 ημέρες από την ειδοποίηση). 

Επίσης, όπως θα γνωρίζετε, την 01.04.2019 έγινε δημοσίευση του Ν.46Ο5/2Ο19 0 οποίος αφορά σε τροποποίηση 
των διατάξεων του N-4412/2016. Στο άρθρο 43 του Ν.46Ο5/2019, αναγράφεται ότι τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί εντός ενός τριμήνου από την υποβολή τους (κάτι που 
ίσχυε ούτως ή άλλως πριν εκδοθεί η οδηγία 5035 της ΕΑΑΔΗΣΥ). 

Σε συνέχεια των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως τροποποιηθεί η διακήρυξη στο συγκεκριμένο σημείο, έτσι ώστε να 
καταστεί δυνατή η συμμετοχή της εταιρείας μας. και να επιτραπεί να προσκομιστούν δικαιολογητικά κατακύρωσης 
έκδοσης εντός τριμήνου πριν από την υποβολή τους. 

Απάντηση: 

Στο άρθρο 43 του Ν.46Ο5/2019, 7.β. προβλέπεται ότι «β. η υποπερίπτωση αδ’  

[αδ. Προστίθεται νέα παράγραφος 12 που έχει ως εξής: «12. Τα αποδεικτικά μέσα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο 

τρόπο: α) τα δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 1 του άρθρου 73, την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 
73 και την περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73 εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή 
τους, β) τα λοιπά δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2 του άρθρου 73 εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής 
τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη 
περίπτωση, γ) τα δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2 του άρθρου 75, τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε 
περίπτωση νομικών προσώπων, και τα πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής σχετικά με την ονομαστικοποίηση των μετοχών σε 
περίπτωση ανωνύμων εταιρειών, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, δ) οι 
ένορκες βεβαιώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους και ε) οι υπεύθυνες δηλώσεις, 
εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.»] 

 ισχύει και για τις διαδικασίες ανάθεσης σύμβασης που κατά τη δημοσίευση του παρόντος είναι εκκρεμείς , εφόσον 
στα έγγραφα της σύμβασης δεν προβλέπεται ειδικός όρος ως προς τον χρόνο έκδοσης και ισχύος των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης.» 
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Στα έγγραφα της παρούσας σύμβασης (διακήρυξη), αρθ.3 παρ. 3.2, προβλέπεται ειδικός όρος ως προς το χρόνο 
έκδοσης και ισχύος των δικαιολογητικών κατακύρωσης όπως όριζε  η οδηγία, αρ. πρωτ.5035-
28.09.2018/ΑΔΑ:6ΔΛΚΟΞΤΒ-ΟΥΨ της ΕΑΑΔΗΣΥ. Ως εκ τούτου η σχετική απαίτηση ισχύει κανονικά. 
 
 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 
Μετά την παύση λειτουργίας της ηλεκτρονικής  υπηρεσίας της ΕΕ  για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 
(ΕΕΕΣ) το ΕΣΗΔΗΣ προσφέρει τη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus ESPDint που αφορά στη σύνταξη και 
διαχείριση του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ - ESPD) καθώς και του Τυποποιημένου Εντύπου 
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).  
Για το λόγο αυτό οι υποψήφιοι προκειμένου να συμπληρώσουν το ΕΕΕΣ θα πρέπει να ακολουθήσουν τον παρακάτω 
σύνδεσμο. 
 
https://espdint.eprocurement.gov.gr/#/start  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                              
   

   
   

 
 
 

 
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 
 
 
 
 

ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ 
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