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                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

           
 
                        ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

 

 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής  
Τομέα Τεχνολογιών, Πληροφορικής  
και Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ-ΤΠΕ) 
Μονάδα Β 
Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25  
Ταχ.Κώδικας : 10562 Αθήνα 
Τηλέφωνο :    2131500577 
Πληροφορίες:   Π. Εξαρχάκος                                                         
Fax : 210 3722499 
Εmail: pexarh@madc.gr 
 

Ημερομηνία: 25-10-2019 
Α.Π 151.322/810-Γ 
 

ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο 

 

    ΚΟΙΝ.:  Γρ. ΓΓΤΤ 

                  Γρ. Υπουργού 
                ΕΓ ΣΔΙΤ,   Καρ. Σερβίας 8, Αθήνα 

 
Θέμα:  Παροχή διευκρινίσεων για τον με αρ. πρωτ. 2/2019 Ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με τη 

διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου την Ανάθεση Σύμβασης Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιω-
τικού Τομέα με τίτλο «Υποδομές Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας ULTRA-FAST BROADBAND», με 
ΑΔΑΜ: 9PROC004978025 /  20.05.2019 

 

Σε απάντηση των από 5.10.2019 έως 20.10.2019 υποβληθέντων, μέσω της Διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., αιτημάτων για την παροχή διευκρινήσεων επί του εν θέματι 

διαγωνισμού, θέτουμε υπόψη σας τα κάτωθι:  

 

Ερώτημα 1ο:  

“Όπου γίνεται αναφορά στη Διακήρυξη και στις Διευκρινιστικές Απαντήσεις για τη βεβαίωση υπογραφής 

από ΚΕΠ ή από αστυνομικό τμήμα, δύναται να αντικατασταθεί με υπογραφή του/των εγγράφου/ων από 

ψηφιακή ηλεκτρονική υπογραφή;” 

 
Απάντηση: Όπου γίνεται αναφορά στην Διακήρυξη και στις Διευκρινιστικές Απαντήσεις για την Βεβαίωση 
υπογραφής από ΚΕΠ  ή από αστυνομικό τμήμα, αυτή δύναται να αντικατασταθεί με υπογραφή του/των 
εγγράφου/ων από ψηφιακή ηλεκτρονική υπογραφή υπό την προϋπόθεση ότι – σύμφωνα με τους όρους της 
Διακήρυξης ή/και τις Διευκρινιστικές Απαντήσεις το/τα εν λόγω έγγραφο /α υποβάλλεται/ονται σε 
ηλεκτρονική μορφή ή και σε ηλεκτρονική μορφή.  
 
Ερώτημα 2ο:  

“ Με την υπ. αρ. πρωτ. 790-Γ/18-10-2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας, αποφασίστηκε η παράταση 
της προθεσμίας υποβολής Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Α' Φάση) μέχρι την 5-11-2019 και 
τροποποιημένη περίληψη στάλθηκε προς δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Στην παρ. 10.1.2.v της Πρόσκλησης αναφέρεται «.... Ειδικά οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να έχουν 
συνταχθεί μετά τη δημοσίευση της παρούσας Πρόσκλησης Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.». 
Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι οι υπεύθυνες δηλώσεις μπορούν να έχουν συνταχθεί και πριν από 
την απόφαση παράτασης. 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: ΩΧΑΠ46ΜΠΥΓ-6ΙΖ
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Απάντηση: H με την με αριθμό πρωτοκόλλου 790-Γ/18-10-2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας με την 
οποία αποφασίστηκε η παράταση της προθεσμίας υποβολής Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Α’ 
Φάση) μέχρι την 5.11.2019 τροποποιεί μόνο τις παραγράφους 13.1 και 13.4.2. του τεύχους Πρόσκλησης 
Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος η οποία κατά τα λοιπά – συμπεριλαμβανομένης της παραγράφου 
10.1.2.v-  παραμένει ως έχει. Ως εκ τούτου,  οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να έχουν συνταχθεί μετά την 
δημοσίευση της  Πρόσκλησης Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 
 
 

 

 

 

 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 

 

  ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ  
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