
 

 

 
 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 5/2022 

 

Διευκρινήσεις επί του του Ανοικτού Διαγωνισμού (5/2022) για την «Παροχή Υπηρεσιών 

σταθερής – κινητής τηλεφωνίας και ίντερνετ για τις ανάγκες του Μεγάρου Μουσικής 

Αθηνών». 

 

Ερωτήσεις Απάντηση 
 Ερώτημα 1ο  
 
Παράγραφος 2.2.9.1  
Αναφέρεται ότι θα πρέπει να συμπληρωθεί ένα 
ΕΕΕΣ για κάθε τμήμα της σύμβασης.  
Παρακαλούμε να επιβεβαιωθεί ότι εάν ένας 
υποψήφιος ανάδοχος συμμετέχει για 
περισσότερα του ενός τμήματα, αρκεί η 
υποβολή ενός ΕΕΕΣ, στο οποίο θα 
καταγράφονται τα τμήματα για τα οποία θα 
συμμετέχει. 

 
 
Σε κάθε περίπτωση και προκειμένου να 
αποφευχθεί οποιαδήποτε σύγχυση, θα 
πρέπει να συμπληρωθεί ένα ΕΕΕΣ για κάθε 
Τμήμα της Σύμβασης.  

 Ερώτημα 2ο  

 
Παράγραφος 2.4.3.2  
Αναφέρεται ότι η τεχνική προσφορά θα πρέπει 
να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων και το 
ακόλουθο:  
“Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του 
ν. 1599/1986, ότι έχουν επισκεφτεί το χώρο και 
έχουν λάβει επιτόπια γνώση της υφιστάμενης 
κατάστασης και των συνθηκών εκτέλεσης της 
σύμβασης καθώς και βεβαίωση της 
Αναθέτουσας Αρχής, την οποία θα παραλάβουν 

 
 
 
Απαιτείται η συγκεκριμένη υπεύθυνη δήλωση. 
Για τον υφιστάμενο πάροχο χορηγείται η 
συγκεκριμένη βεβαίωση της Αναθέτουσας Αρχής 
άνευ ετέρου. 



οι οικονομικοί φορείς ως αποδεικτικό της 
επισκέψεώς τους. “ 
 
Παρακαλούμε να επιβεβαιωθεί ότι, για τον 
υφιστάμενο πάροχο, για τον οποίο δεν κρίνεται 
αναγκαία η επίσκεψη, δεν απαιτείται το 
ανωτέρω δικαιολογητικό, ή ότι μπορεί να 
αντικατασταθεί με μια υπεύθυνη δήλωση με την 
οποία να δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση της 
υφιστάμενης κατάστασης και των συνθηκών 
εκτέλεσης της σύμβασης. 

Ερώτημα 3ο  

 

Μέρος Β – ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΑΝΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
Αναφέρεται ότι:  
“Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς, προκειμένου 
να λάβουν επιτόπια γνώση των συνθηκών του 
τόπου που θα εκτελεστεί η υπηρεσία, θα πρέπει, 
κατόπιν ραντεβού με την Αναθέτουσα Αρχή, να 
επισκεφτούν τους χώρους του Ο.Μ.Μ.Α. Για τον 
σκοπό αυτό, ορίζονται οι ημέρες 19/8/2022 και 
22/8/2022 αντίστοιχα, και ώρα 13:00, όπου θα 
ξεκινήσει η ξενάγηση στους χώρους του 
Ο.Μ.Μ.Α. Για την επίσκεψη αυτή, σε όποια από 
τις ημέρες ενδιαφέρεται ο υποψήφιος 
οικονομικός φορέας να επισκεφτεί τους χώρους, 
θα πρέπει να έχει προηγηθεί γραπτή αίτησή του 
και σε κάθε περίπτωση πριν από την 
καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού, μέσω 
του συστήματος επικοινωνίας της πλατφόρμας 
του ΕΣΗΔΗΣ. Για την επίσκεψη αυτή ο 
υποψήφιος οικονομικός φορέας θα παραλάβει 
βεβαίωση η οποία θα προσκομίζεται με την 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.”  
Παρακαλούμε να διορθωθεί η ημερομηνία 
διενέργειας της αυτοψίας.  
Επίσης, σε συνδυασμό με το ερώτημά μας Νο 2, 
παραπάνω, ότι δεν απαιτείται η βεβαίωση για 
τον υφιστάμενο πάροχο. 

 
 
 
 

Για τον σκοπό αυτό, ορίζονται οι ημέρες 
11/11/2022 και 15/11/2022 αντίστοιχα, και 
ώρα 13:00, όπου θα ξεκινήσει η ξενάγηση 
στους χώρους του Ο.Μ.Μ.Α. 
Ως προς τη βεβαίωση δείτε ανωτέρω. 

Ερώτημα 4ο  
 
Στο υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς, 
όπως καταγράφεται στο Παράρτημα IV της 
διακήρυξης, στο τμήμα Β και Γ, υπάρχει ένα 
πεδίο στο οποίο θα πρέπει να καταγραφεί η 
χρέωση ανά λεπτό, για τις διεθνείς κλήσεις.  

 
 
 

Να καταγραφεί η χρέωση για τις κλήσεις προς 
διεθνή σταθερά της Ζώνης 1, ενώ σε 
ξεχωριστό παράρτημα θα δοθούν οι χρεώσεις 
για τους υπόλοιπους προορισμούς. 



Με δεδομένο το ότι, οι χρεώσεις για τις διεθνείς 
κλήσεις ομαδοποιούνται σε ζώνες, ενώ υπάρχει 
διαχωρισμός αναλόγως του εάν η κλήση γίνεται 
προς σταθερό ή κινητό προορισμό, 
παρακαλούμε να διευκρινιστεί σε ποια ζώνη θα 
αφορά η τιμή που καταγραφεί στον πίνακα, 
καθώς και εάν θα αφορά σε κλήσεις προς 
σταθερό ή κινητό προορισμό. 
Αναφορικά με το ανωτέρω και για λόγους 
συγκρισιμότητας, θα θέλαμε να προτείνουμε να 
καταγραφεί η χρέωση για τις κλήσεις προς 
διεθνή σταθερά της Ζώνης 1, ενώ σε ξεχωριστό 
παράρτημα θα δοθούν οι χρεώσεις για τους 
υπόλοιπους προορισμούς. 

 
 

Ερώτημα 5ο  
 
Αναφορικά με το υπόδειγμα της οικονομικής 
προσφοράς, όπως καταγράφεται στο 
Παράρτημα IV της διακήρυξης, παρακαλούμε να 
επιβεβαιωθεί ότι οι προσφερόμενες τιμές δεν θα 
περιλαμβάνουν τον ΦΠΑ και ότι θα πρέπει να 
προστεθεί η παρατήρηση κάτω από τον πίνακα. 

 
 

Οι προσφερόμενες τιμές δεν περιλαμβάνουν 
ΦΠΑ. 

Ερώτημα 6ο  
 
Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της 
παραγράφου 2.2.6 της διακήρυξης 
παρακαλούμε να επιβεβαιωθεί ότι, στην 
περίπτωση έργων που εκτελέστηκαν στον 
Δημόσιο Τομέα, είναι αποδεκτή, εναλλακτικά, η 
προσκόμιση Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης της 
Σύμβασης που θα παραχωρηθεί από τον πελάτη.  
Η Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης, θα 
αναγράφει τις απαιτήσεις της διακήρυξης 
σύμφωνα με την παράγραφο Β4, ήτοι: 

 

 
 

Επιβεβαιώνεται. 

Ερώτημα 7ο  
 
Σελ. 12, Παράγραφος 2.2.3. Αναφέρεται ότι: «Ο 
οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν 

 
Ο συγκεκριμένος λόγος αποκλεισμού αφορά 
καταρχάς στο σύνολο των προσώπων του 
οικονομικού φορέα, που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2.2.3 της Διακήρυξης. 



το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος 
του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 
αφορά:  
- ………...  
- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), 
τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα 
στα οποία με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της 
διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.»  
Παρακαλούμε να διευκρινιστεί εάν ο παρών 
λόγος αποκλεισμού αφορά στο σύνολο των 
νομίμων εκπροσώπων, όπως προκύπτουν από 
το πρακτικό εκπροσώπησης, ή εάν αφορά 
αποκλειστικά στο «αρμοδίως εξουσιοδοτημένο 
φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον 
οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης 
συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία 
σύναψης σύμβασης» (σύμφωνα με τον ορισμό 
του «εκπροσώπου του οικονομικού φορέα» της 
σελίδας 18, όρος 2.2.9.1.), 
συμπεριλαμβάνοντας ενδεχομένως τον 
διευθύνοντα Σύμβουλο και τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 

Αφορά επιπλέον και το «αρμοδίως 
εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να 
εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για 
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για 
συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης».  

Ερώτημα 8ο  
 
Σελ. 21, Παράγραφος Β.3.β.  
Ζητείται «Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού 
φορέα στην οποία θα δηλώνεται ο μέσος ειδικός 
ετήσιος κύκλος εργασιών των τριών (3) 
τελευταίων ετών, η οποία θα συνοδεύεται από 
βεβαίωση λογιστή που υπογράφει τις 
οικονομικές καταστάσεις.».  
Να προσδιοριστούν εναλλακτικές επιλογές 
υπογραφής της βεβαίωσης που ζητείται, 
εφόσον αυτή δεν είναι δυνατόν να υπογραφεί 
από λογιστή που υπογράφει τις οικονομικές 
καταστάσεις. 

 
 
Σε περίπτωση που δεν καθίσταται 
αποδεδειγμένα εφικτό η βεβαίωση να 
υπογράφεται από λογιστή που υπογράφει τις 
οικονομικές καταστάσεις, τότε μπορεί να 
υπογράφεται από λογιστή, που θα βεβαιώνει ότι 
έχει λάβει πλήρη γνώση των σχετικών 
οικονομικών καταστάσεων και ότι η υπεύθυνη 
δήλωση είναι ορθή και πλήρης. 
 
 

Ερώτημα 9ο  
 
Σελ. 22, Παράγραφος 2.2.9.2.Β.6.  
Αναφέρεται ότι: «Σε περίπτωση που για τη 
διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης 

 
 
 

Απαιτείται να προσκομιστεί οποιαδήποτε 
απόφαση ή πρακτικό του αρμοδίου 



έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε πρόσωπο πλέον 
αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω 
έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- 
πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου 
διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία 
χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες.».  
Παρακαλούμε να επιβεβαιωθεί ότι δεν είναι 
απαραίτητη η εν λόγω επιπλέον (ειδική) 
απόφαση – πρακτικό και ότι αρκεί η παροχή 
γενικής εξουσίας εκπροσώπησης από το 
αρμόδιο εταιρικό όργανο. 

καταστατικού οργάνου διοίκησης του 
νομικού προσώπου (εφόσον υπάρχει τέτοια 
απόφαση) με την οποία χορηγήθηκαν 
εξουσίες σε πρόσωπα  - πλέον αυτών που 
αναφέρονται στα καταστατικά έγγραφα - για 
τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας 
ανάθεσης. 
 

Ερώτημα 10ο  
 
Σελ. 29, Παράγραφος 2.4.5.  
Από το σημείο αυτό προκύπτει ότι, για την 
παράταση ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής 
Συμμετοχής, απαιτείται αποδοχή της παράτασης 
από τους οικονομικούς φορείς. Ωστόσο, Ωστόσο, 
από το Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής 
Συμμετοχής (σελ. 60), προκύπτει ότι η εκδότρια 
(έστω, πιστωτικό ίδρυμα) αποδέχεται να 
παρατείνει «την ισχύ της εγγύησης ύστερα από 
απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με την 
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας 
υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της», 
και ότι συνεπώς δεν απαιτείται αποδοχή της 
παράτασης από τους οικονομικούς φορείς.  
Παρακαλούμε να διευκρινιστεί η απαίτηση. 

 
 
 
Τυχόν παράταση του χρόνου ισχύος των 
προσφορών για χρονικό διάστημα ίσο με την 
προβλεπόμενη από τα έγγραφα της σύμβασης 
αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς (δηλαδή 
για επιπλέον 12 μήνες), η οποία αποφασίζεται 
από την Αναθέτουσα Αρχή πριν τη λήξη του 
αρχικού ορισθέντος χρόνου ισχύος των 
προσφορών, δεν απαιτεί αποδοχή της 
παράτασης από τους οικονομικούς φορείς. 
Αποδοχή της παράτασης του χρόνου ισχύος των 
προσφορών από τους οικονομικούς φορείς 
απαιτείται σε κάθε περίπτωση μετά την άπρακτη 
λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών είτε 
αρχικού είτε κατόπιν παράτασης. 

Ερώτημα 11ο  
 
Αναφορικά με τις απαιτήσεις των όρων 2.2.4. και 
2.2.8. παρακαλούμε να επιβεβαιωθεί ότι:  
Σε περίπτωση ένωσης εταιρειών, αμφότερα τα 
μέλη της οποίας διαθέτουν άδεια παρόχου για 
την παροχή υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας, 
κινητής τηλεφωνίας και ίντερνετ, από την Εθνική 
Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 
(ΕΕΤΤ), ακόμη και αν ένα εκ των μελών της 
ένωσης δεν παρέχει πράγματι μέρος των 
υπηρεσιών αυτών, δεν απαιτείται το μέλος αυτό 
να στηριχθεί στις ικανότητες του έτερου μέλους 
για την πλήρωση των κριτηρίων της Διακήρυξης. 

 
 
 

Η Στήριξη στις ικανότητες τρίτων (της 
παραγράφου 2.2.8) αφορά μόνο στα 
κριτήρια της οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής 
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα 
σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική 
ικανότητα (της 
παραγράφου 2.2.6). 
Στην περίπτωση Ένωσης φορέων που 
υποβάλλουν κοινή προσφορά, απαιτείται κάθε 
μέλος της ένωσης να 
πληροί τους όρους του κριτηρίου της 
παραγράφου 2.2.4 της διακήρυξης. 

Ερώτημα 12ο  
 Παράγραφος 2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική 
ικανότητα.  

 

Επιβεβαιώνουμε ότι τα έργα που θα δηλωθούν 
θα πρέπει να έχουν προϋπολογισμό άνω των 



Αναφέρεται ότι: “Όσον αφορά στην τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί 
φορείς απαιτείται:  
α) Κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας 
[2019,2020,2021] να έχουν εκτελέσει ή είναι σε 
εξέλιξη τουλάχιστον τρεις (3) συμβάσεις με το 
ίδιο ή ανάλογο αντικείμενο προϋπολογισμού 
άνω των ορίων εκάστου τμήματος/των για τα 
οποία υποβάλλουν προσφορά.  
 
Παρακαλούμε να επιβεβαιωθεί ότι τα έργα που 
θα δηλωθούν θα πρέπει να έχουν 
προϋπολογισμό άνω των ορίων εκάστου 
τμήματος, αθροιστικά και όχι το κάθε ένα από 
αυτά. 

ορίων εκάστου τμήματος, αθροιστικά και όχι 
το κάθε ένα από αυτά. 

 

 


		2022-11-11T12:45:15+0200
	Kosmas Karakatsanis
	Athens Concert Hall




