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ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΠΑΝΑΛΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

 

Θέμα: Την παροχή διευκρινίσεων για τα κάτωθι ερωτήματα επί του χρόνου έκδοσης και 

κατάθεσης των δικαιολογητικών κατακύρωσης της προκήρυξης υπ’ αρ. πρωτ. 4134/02.04.2019 

του  συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια : 180 REFURBISHED ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΙΚΡΟΥ 

ΟΓΚΟΥ (SFF) ΜΕ ΟΘΟΝΗ (CPV 30214000-2). 

 

1. Θέμα: το Άρθρο της Προκήρυξης 8.2.3 αναγράφει: Όσον αφορά στον χρόνο έκδοσης και ισχύος 

των δικαιολογητικών κατακύρωσης ισχύουν όσα αναφέρονται στο υπ’ αρ. πρωτ. 

5035/28.9.2018 έγγραφο στην ΕΑΑΔΗΣΥ.  

Ερώτημα 1ο : Το προαναφερόμενο έγγραφο στην ΕΑΑΔΗΣΥ αναγράφει ότι η ημερομηνία 

έκδοσης των δικαιολογητικών κατακύρωσης θα πρέπει να είναι σε χρόνο μεταγενέστερο της 

σχετικής ειδοποίησης από την Αναθέτουσα Υπηρεσία, πλην όμως ο χρόνος αυτός δεν επαρκεί 

για την έκδοση ορισμένων δικαιολογητικών, κάτι που καθιστά αδύνατο να τηρηθεί η 

προθεσμία που ορίζει ο νόμος για την υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης. Είναι δυνατό 
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να τροποποιηθεί ο όρος της διακήρυξης και να υποβληθούν δικαιολογητικά έκδοσης εντός 

τριμήνου προ της ημερομηνίας υποβολής τους; 

Ερώτημα 2ο : Την 1/4/2019 δημοσιεύθηκε ο Ν.4605/2019 (αφορά σε τροποποίηση των 

διατάξεων του Ν.4412/2016), στο άρθρο 43 του οποίου, αναγράφεται ότι τα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης γίνονται αποδεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί εντός τριμήνου πριν από την 

ημερομηνία υποβολής τους. Δύναται να αλλάξει ο συγκεκριμένος όρος της διακήρυξής σας και 

να ακολουθήσει την ισχύουσα πλέον νομοθεσία; 

 

Απάντηση:   Μετά την έκδοση του  Ν. 4605/2019 ισχύουν,  ως προς τον χρόνο έκδοσης των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης της υπ’ αρ. πρωτ. 4134/02.04.2019  διακήρυξης,  οι διατάξεις 

του άρθρου 43 παρ. 7 του Ν. 4605/2019.   

 

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ             

     Ι.ΔΡΟΣΟΣ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 
 

Κοινοποίηση: 

 Γραμματεία Δ/ντος Συμβούλου, 

 Γενική Δ/νση Δ.Ο.Υ.: vlouridas@ert.gr, 

 Δ/νση Προμηθειών &  Διαχ/σης: emaragkou@ert.gr, pkakava@ert.gr,  

 Μέλη επιτροπής αξιολόγησης: lgrigoriadou@ert.gr, ktsoukalas@ert.gr, thparsopoulos@ert.gr, 

gsoubasakis@ert.gr,  

 Μέλη επιτροπής παραλαβής: nliapis@ert.gr, vmilonas@ert.gr, azigomitros@ert.gr,  

 Μέλη επιτροπής ενστάσεων: spantazis@ert.gr, sprekas@ert.gr, npal@ert.gr. 

 Εταιρία: msamolada@active.gr, ppavlidis@active.gr 
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