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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ,  

 ΕΡΕΥΝΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
----- 

                  

                             ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ 
ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΜΟΝΑΔΑ Γ΄ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
----- 

 

 

                                 Αθήνα, 19-08-2016 
                               Αριθμ. Πρωτ.:2575 

           
Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη : 151 80 – Μαρούσι 
Ιστοσελίδα : http:// www.eye.minedu.gov.gr                      
Πληροφορίες :  Κατσούλης Ν. 
Τηλέφωνο :  210- 344 2151 
FAX  :  210- 344 2153 
Email  : nkatsoulis@minedu.gov.gr 

 
 

                               ΑΠΟΦΑΣΗ 

  
 

 

 Θέμα: Διευκρινίσεις επί των όρων του Τεύχους Διακήρυξης του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού «Προμήθεια εξοπλισμού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα μικρά νησιά 

της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου». (Αρ. Διακ.01/2016) 

Σχετ: Το υπ. αριθμ. πρωτ. Εισερχ. ΕΔ ΕΣΠΑ 2519/04-08-2016 έγγραφο της εταιρείας «ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ 

ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε.» με το οποίο ζητούνται διευκρινίσεις για τον εν θέματι διαγωνισμό. 

Το υπ.αριθμ.174/18-08-2016 Υ.Σ. της Μονάδας Β2. 

 

Σε ότι αφορά το τεύχος διακήρυξης του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «Προμήθεια 

εξοπλισμού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα μικρά νησιά της Περιφέρειας Νοτίου 

Αιγαίου» (Αρ. Διακ.01/2016) και με βάση τα ερωτήματα που τέθηκαν στην  Υπηρεσία μας με το 

υπ.αριθμ.πρωτ. Εισερχ. ΕΔ ΕΣΠΑ 2519/04-08-2016 έγγραφο της εταιρείας «ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ 

Α.Ε.» διευκρινίζονται τα εξής: 

mailto:nkatsoulis@minedu.gov.gr
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ΕΡΩΤΗΜΑ 01 

Στο παράρτημα 2 : Πίνακες Συμμόρφωσης , Κωδικός 1- Σταθερός Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (Desktop) 

σελ.57, στην προδιαγραφή με Α/Α 12 αναγράφεται : «Θόρυβο <=25 db στο 50% ή στο 60% του φόρτου –

Εναλλακτικά πιστοποίηση επιπέδου θορύβου σε συνθήκες λειτουργίας (με χρήση σκληρού δίσκου ) 

σύμφωνα με τα ISO 9296&ISO7779<=25db».Προφανώς  στη συγκεκριμένη διατύπωση υπάρχει 

τυπογραφικό λάθος , καθώς δεν μπορεί η εναλλακτικά ζητούμενη πιστοποίηση θορύβου ,η οποία περιέχει 

επιπλέον και την χρήση σκληρού δίσκου, να έχει την ίδια τιμή(<=25db) με το ζητούμενο θόρυβο στο 50% ή 

60% του φόρτου. Επειδή με τη χρήση του σκληρού δίσκου αυξάνεται ο θόρυβος του συστήματος , 

παρακαλούμε διευκρινίστε εάν είναι αποδεκτή η αναδιατύπωση της συγκεκριμένης προδιαγραφής ως 

ακολούθως :Εναλλακτικά πιστοποίηση επιπέδου θορύβου σε συνθήκες λειτουργίας (με χρήση σκληρού 

δίσκου) σύμφωνα με τα ISO9296&ISO7779<=29db». 

  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 01                                   

 Διευκρινίζουμε ότι στην ακόλουθη προδιαγραφή στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ 

1-ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ (DESKTOP)ΣΕΛ.57, στην προδιαγραφή με Α/Α12 αναγράφεται : 

«ΘΟΡΥΒΟ ≤25db ΣΤΟ 50% ή στο 60% του φόρτου Εναλλακτικά πιστοποίηση επιπέδου θορύβου σε συνθήκες 

λειτουργίας  (με χρήση σκληρού δίσκου ) σύμφωνα με τα ISO 9296&ISO7779≤25db». Δεν υπάρχει 

τυπογραφικό λάθος στη διατύπωση της. Η προδιαγραφή ισχύει όπως ακριβώς περιγράφεται στο Τεύχος 

Διακήρυξης του Διαγωνισμού από την Επιτροπή Προδιαγραφών.  

ΕΡΩΤΗΜΑ 02 

Στο άρθρο 15, Δικαιολογητικά Συμμετοχής , ΙΙ. Δικαιολογητικά Απόδειξης Επαγγελματικής Ικανότητας και 

Οικονομικής Επάρκειας ,Νο 2, σελ. 21 αναγράφεται: «Για την απόδειξη της συνδρομής … καθώς και το 

ΤΑΠΕΤ». Παρακαλούμε διευκρινίστε αν είναι αποδεκτή η κατάθεση επίσημων , υπογεγραμμένων και 

ελεγμένων από ορκωτό λογιστή ισολογισμών , δεδομένου ότι: 

1.Το ΤΑΠΕΤ δεν υφίσταται καθώς όλες οι σχετικές αρμοδιότητες έχουν μεταβιβασθεί στο ΓΕΜΗ. 

2.Πλέον η δημοσίευση σε ΦΕΚ αποτελεί υποχρέωση όχι των εταιρειών ,αλλά του ΓΕΜΗ . 

3.Η δημοσίευση των ισολογισμών σε ΦΕΚ καθυστερεί πολύ ως διαδικασία  που στην πλειοψηφία των 

περιπτώσεων υπερβαίνει και το επόμενο οικονομικό έτος. 

Εφόσον λοιπόν ο υπογεγραμμένος από ορκωτή λογιστή ισολογισμός είναι επίσημο έγγραφο, παρακαλούμε 

να γίνει αποδεκτή η κατάθεση αυτού, χωρίς να συνοδεύεται από επιπλέον έγγραφα. 
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Σε ότι αφορά στον τελευταίο ισολογισμό του οικονομικού έτους 2015, σύμφωνα με την ΠΟΛ 1105, η 

καταληκτική ημερομηνία σύγκλισης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για υποβολή και έγκριση 

ισολογισμού είναι η 25-09-2016 , ως εκ τούτου η εταιρεία δεν δύναται να προσκομίσει στο φάκελο 

δικαιολογητικών τον εν λόγω ισολογισμό. Παρακαλούμε διευκρινίστε εφόσον αυτό είναι αποδεκτό από την 

Υπηρεσίας σας.   

 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 02                                   

 Ισχύουν τα αναφερόμενα στην εν λόγω διακήρυξη, πρέπει δηλαδή να προσκομιστούν οι δημοσιευμένοι σε 

ΦΕΚ ισολογισμοί όπως αναφέρει ρητά η διακήρυξη στο αρ. 15 αυτής. Όμως, αν δεν είναι εφικτό να εκδοθεί 

βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής ότι ο σχετικός ισολογισμός έχει αποσταλεί προς δημοσίευση στο ΦΕΚ 

και δεν έχει γίνει η δημοσίευση του ισολογισμού στο ΦΕΚ, τότε αρκεί η υποβολή των  επίσημων 

ισολογισμών υπογεγραμμένων από τον ορκωτό λογιστή που έχουν υποβληθεί στο ΓΕΜΗ με το αποδεικτικό 

κατάθεσης στο ΓΕΜΗ που αποδεικνύει ότι έχουν υποβληθεί στο ΓΕΜΗ όλα τα απαιτούμενα εκ του νόμου 

έγγραφα και παράβολα για τη δημοσίευση του ισολογισμού.  

Για το δεύτερο υποερώτημα του ισολογισμού του 2015, στην περίπτωση που η εταιρία δεν έχει υποχρέωση 

να έχει εγκρίνει τον ισολογισμό του 2015 κατά την υποβολή της προσφοράς της στον εν λόγω διαγωνισμό, 

θα πρέπει η εταιρία να προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της στην οποία θα 

καταγράφει αναλυτικά και θα στοιχειοθετεί τον λόγο για τον οποίο δεν μπορεί να έχει εγκεκριμένο 

ισολογισμό κατά την υποβολή της προσφοράς της. Μαζί με την Υπεύθυνη Δήλωση, το περιεχόμενο της 

οποίας θα κριθεί από την αρμόδια Επιτροπή και την Αναθέτουσα Αρχή,  θα πρέπει να προσκομιστεί και η 

σχετική πρόβλεψη για τον κύκλο εργασιών του 2015 σε Υπεύθυνη Δήλωση του Νομίμου Εκπροσώπου της 

εταιρίας  μαζί με τα ισοζύγια της εταιρίας  του έτους αυτού.  

 

                                                                                                                                                                    

 
 

 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ  ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

  
 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΤΗΣ 
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