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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ                 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
Γενική Δ/νση Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους
Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού
Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης

       
         
         Αθήνα,      20/02/2019

         Αριθ. Πρωτ. : 22311 - 
20/02/2019

Ταχ. Δ/νση       
 
Πληροφορίες

Τηλέφωνο

Email

: Λ. Θηβών 196-198, 
  Αγ. Ι. Ρέντης, 182 33
 : Ζ. Στύλογλου
  Ε. Αγγελακοπούλου
: 213 212 5656,
  213 212 5664
: promithies@keyd.gov.gr

 ΠΡΟΣ Αποδέκτες Πίνακα Διανομής

ΘΕΜΑ: «Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης 2/2018 της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. για την προμήθεια και 
εγκατάσταση 200 Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, 30 Laser Εκτυπωτών και 30 Πολυμηχανημάτων»

Σχετ.:
1. Ο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Η αριθ.02/2018 Διακήρυξη της ΕΓΔΙΧ (ΑΔΑΜ: 18PROC004294190, ΑΔΑ: ΩΗΑΓ465ΧΙ8-

0Χ5). 
3. Το από 15/02/2019 (ώρα 16:16:40) αίτημα συμπληρωματικών πληροφοριών που 

υπεβλήθη μέσω ΕΣΗΔΗΣ στον αριθμό συστήματος : α/α-67484,2-.

Αναφορικά με το ανωτέρω (3) σχετικό αίτημα παροχής διευκρινήσεων που υπεβλήθη 
ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΗΔΗΣ από ενδιαφερόμενο φορέα, διευκρινίζονται τα εξής:

Ερώτημα:
«Βάση της κατευθυντήριας οδηγίας 23 («Ειδικά θέματα συμπλήρωσης του Τυποποιημένου 
εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ)») 
της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ) σελίδες 12-14, η ενότητα (ε) 
του μέρους ΙΙ του ΕΕΕΣ είναι υπο στοιχείο που οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να απαντήσουν 
μόνο εάν απαντήσουν ΝΑΙ στην ερώτηση του μέρους ΙΙ του ΕΕΕΣ : 
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο /Μητρώο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων η διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό (Π.χ. βάσει εθνικού 
συστήματος (προ) επιλογής); 
Σύμφωνα με την οδηγία το Γ.Ε.ΜΗ δεν συνιστά επίσημο κατάλογο. Αυτή η ενότητα αφορά προς 
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το παρόν μόνο τις ημεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις με βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ, σε 
συνδυασμό με την ενημερότητα πτυχίου και αφορά διαγωνισμούς για συμβάσεις έργων και όχι 
συμβάσεις προμηθειών 
Επειδή η εταιρία μας δεν είναι εργοληπτική με βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ (Δεν είμαστε 
οικονομικός φορέας εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο) θα δηλώσουμε ΟΧΙ στην 
ερώτηση αυτή του ΕΕΕΣ. 
Κατά συνέπεια και σύμφωνα με την κατευθυντήρια οδηγία 23 («δεν συμπληρώνει τις ερωτήσεις 
που ακολουθούν στα στοιχεία α εώς ε»), στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΕΕΣ δεν θα έπρεπε να 
εμφανίζεται καθόλου η ενότητα (ε) εάν ο οικονομικός φορέας απαντήσει ΟΧΙ στο περί εγγραφής 
στου σε επίσημο κατάλογο. 
Προφανώς λόγω λάθους της ηλεκτρονικής φόρμας του ΕΕΕΣ η ερώτηση (ε) παραμένει ενεργή προς 
απάντηση (Αναγκαστικά ΝΑΙ η ΟΧΙ) 
Επίσης οι θα θέλαμε να σας αναφέρουμε ότι για τις υποχρεώσεις μας περί καταβολή φόρων & 
καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης αφορά το μέρος ΙΙΙ ενότητα (β) : Λόγοι που σχετίζονται 
με την καταβολή φόρων η εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
Ή ερώτηση (ε) του μέρους ΙΙ του ΕΕΕΣ αφορά το αν μπορούμε να προσκομίσουμε τα σχετικά 
δικαιολογητικά ως οικονομικός φορέας εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο και όχι ότι 
γενικά δεν μπορούμε να σας προσκομίσουμε βεβαίωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης και φόρων. 
Συνεπώς : 
Όπως αναφέραμε και πιο πάνω βάση της της κατευθυντήριας οδηγίας 23 («Ειδικά θέματα 
συμπλήρωσης του Τυποποιημένου εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και του Ευρωπαϊκού 
Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ)») της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ) η ερώτηση (ε) του μέρους ΙΙ της ΕΕΕΣ δεν θα έπρεπε να εμφανίζεται για να 
απαντηθεί από τους οικονομικούς φορείς αν η επιλογή τους είναι ΟΧΙ στην ερώτηση του μέρους ΙΙ 
της ΕΕΕΣ : 
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο /Μητρώο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων η διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό (Π.χ. βάσει εθνικού 
συστήματος (προ) επιλογής); 
Άρα είναι προφανές ότι υπάρχει λάθος στην ηλεκτρονική φόρμα ΕΕΕΣ που έχετε επισυνάψει στον 
εν λόγω διαγωνισμό σας με κίνδυνο να παρερμηνευθεί η απάντηση που θα δώσουμε αναγκαστικά 
στην ερώτηση (ε). 
Σε περίπτωση που θα παραμείνει προς απάντηση η ερώτηση (ε) του μέρους ΙΙ παρακαλούμε να 
μας ενημερώσετε τι θα πρέπει να απαντήσουμε (ΝΑΙ η ΟΧΙ) δεδομένου ότι δεν θα έπρεπε να είναι 
ενεργοποιημένη η ερώτηση αυτή». 

Διευκρίνιση:
1.    Όπως αναφέρεται στην Κατευθυντήρια Οδηγία 23 (αριθ.πρωτ.949/13-02-2019) της 
ΕΑΑΔΗΣΥ:

              «Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται ότι το πεδίο του ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ, που αφορά στην 
εγγραφή οικονομικών φορέων σε επίσημους καταλόγους, δεν μπορεί να απαλειφθεί 
από τις αναθέτουσες αρχές σε κανένα είδος σύμβασης (προμηθειών, υπηρεσιών, 
έργων, μελετών κλπ), καθώς δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο συμμετοχής στη 
διαδικασία αλλοδαπού οικονομικού φορέα, εγγεγραμμένου σε επίσημο κατάλογο της 
χώρας εγκατάστασής του ή άλλης χώρας ή ακόμη και το ενδεχόμενο εγγραφής 
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ημεδαπού οικονομικού φορέα σε επίσημο κατάλογο άλλης χώρας, την εγγραφή στον 
οποίο δύναται να επικαλεστεί συμπληρώνοντας τη σχετική ένδειξη στο ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ.
Κατά συνέπεια, μόνο εφόσον ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος κατά τα 
ανωτέρω, σε επίσημο κατάλογο, συμπληρώνει, πέρα από την ένδειξη «ΝΑΙ» τα στοιχεία 
α έως ε…., Άλλως συμπληρώνει την ένδειξη «ΟΧΙ» και δεν συμπληρώνει τις ερωτήσεις 
που ακολουθούν στα στοιχεία α έως ε». 
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι δεν απαιτείται απάντηση στην ερώτηση (ε), εφόσον 
ένας φορέας απαντήσει “Όχι” στην ερώτηση: «Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 
είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή 
διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];». 

2. Οποιαδήποτε απάντηση στην προαναφερόμενη ερώτηση (ε), δεν θα ληφθεί υπόψη από 
την Αναθέτουσα Αρχή εφόσον ένας φορέας απαντήσει “Όχι” στην ως άνω ερώτηση.

3. Στο ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ του ΕΕΕΣ, αναφέρονται ρητώς οι λόγοι αποκλεισμού, που σχετίζονται μεταξύ 
άλλων με την καταβολή φόρων & εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

4. Η ανωτέρω διευκρίνηση θα αναρτηθεί στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του συστήματος, όπου θα είναι διαθέσιμη ως επισυναπτόμενο 
αρχείο του διαγωνισμού με συστημικό αριθμό -67484,2-, καθώς και στο διαδικτυακό τόπο 
της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. (www.keyd.gov.gr). 

   Ο Ειδικός Τομεακός Γραμματέας

Φώτης Κουρμούσης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Ι.ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
Ενδιαφερόμενους /συμμετέχοντες στην αριθ.02/2018 Διακήρυξη  της ΕΓΔΙΧ (συστημικός αριθμός 
67484,2) μέσω Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
ΙΙ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης
2. Γραφείο Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους
3. Γραφείο Γενικής Δ/ντριας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους
4. Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. – Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού 
5. Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. – Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης
6. Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. – Τμήμα Πληροφορικής
7. Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. – Επιτροπή Αξιολόγησης του υπ’ αριθ. 2/2018 Διαγωνισμού

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
    Ο προϊστάμενος του τμήματος Διοικητικής 

Υποστήριξης, Οργάνωσης & Τεχνικών 
Υπηρεσιών Τομέα Ανάπτυξης

    
 

κ.α.α. 
ΖΑΝΤΟΥΛΙΑΔΟΥ ΜΕΤΑΞΙΑ


