
  

  

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  ΕΠΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
5/2018 

(Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 56629,1) 

Ερώτημα 1ο: 

Σύμφωνα με το π.δ. 82/1996 και το νόμο 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το νόμο 
3414/2005, η υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών της ανώνυμης εταιρείας υφίσταται όταν 
«..το οικονομικό αντικείμενο ή αντάλλαγμα της σύμβασης είναι ανώτερο του ποσού του ενός 
εκατομμυρίου (1.000.000,00) ευρώ..». Στην υπ’ αριθμ. 5/2018 Διακήρυξη ο προϋπολογισμός του 
έργου είναι 160.000,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ), οπότε δεν συντρέχει η προϋπόθεση του νόμου για να 

εφαρμοστεί η υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών. Παρακαλούμε, όπως επιβεβαιωθεί ότι, 
σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν υφίσταται ούτε η υποχρέωση συμπλήρωσης του αντίστοιχου πεδίου 
του ΤΕΥΔ, ούτε η υποχρέωση προσκόμισης των δικαιολογητικών ονομαστικοποίησης των μετόχων 
κατά το στάδιο της κατακύρωσης, σύμφωνα την παράγραφο 2.2.9.2, Β 1, δ. 

Απάντηση: 

Σύμφωνα με : 
Τις  «Δημόσιες Συμβάσεις» κατά τα αναφερόμενα στο Ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

από τα άρθρα του Ν. 3414/2014 μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι «....το οικονομικό αντικείμενο ή 

αντάλλαγμα της σύμβασης είναι ανώτερο του ποσού του ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00) ευρώ.. 

… καθώς επίσης και οι συμβάσεις των οποίων το οικονομικό τους αντικείμενο ή αντάλλαγμα είναι 

κατώτερο του ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00) ευρώ, αλλά έχουν ως αντικείμενο τμήμα, 

προσθήκη ή επέκταση ή συμπλήρωση ανατιθέμενου έργου, προμήθειας ή υπηρεσίας που υπερβαίνει 

συνολικά το ποσό αυτό, ανεξαρτήτως εάν το οικονομικό τους αντικείμενο ή αντάλλαγμα 

συνεπάγεται ή όχι δαπάνη για την Αναθέτουσα Αρχή»  

Στην υπ’ αριθμ. 5/2018 Διακήρυξη ο προϋπολογισμός του έργου είναι 160.000,00 ευρώ (πλέον 
ΦΠΑ), και η υπό ανάθεση σύμβαση δεν αποτελεί τμήμα, προσθήκη, επέκταση ή συμπλήρωση 
ανατιθέμενης υπηρεσίας που υπερβαίνει συνολικά το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ, οπότε δεν 

συντρέχει η προϋπόθεση του νόμου για να εφαρμοστεί η υποχρέωση ονομαστικοποίησης των 
μετοχών. Ως εκ τούτου, επιβεβαιώνεται κατά τα ανωτέρω, ότι  δεν υφίσταται ούτε η υποχρέωση 
συμπλήρωσης του αντίστοιχου πεδίου του ΤΕΥΔ, ούτε η υποχρέωση προσκόμισης των 
δικαιολογητικών ονομαστικοποίησης των μετόχων κατά το στάδιο της κατακύρωσης, σύμφωνα με 

την παράγραφο 2.2.9.2, Β 1, δ. 

 

Ερώτημα 2ο: 

Παρακαλούμε, όπως επιβεβαιωθεί ότι οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3.1 της διακήρυξης 
αφορούν στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), μόνο τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και 
όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά την τροποποίηση του άρθρου 73 παρ. 1 του νόμου 
4412/2016, με το άρθρο 107 παρ.7 Ν.4497/2017,ΦΕΚ Α 171/13.11.2017. Επομένως, η υποχρέωση 
προσκόμισης του αποσπάσματος ποινικού μητρώου, κατά την παράγραφο 2.2.9.2, Β.1,α της 
διακήρυξης, αφορά στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), μόνο τον διευθύνοντα σύμβουλο, 

καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Απάντηση: 

Η υποχρέωση προσκόμισης του αποσπάσματος ποινικού μητρώου, κατά την παράγραφο 2.2.9.2, 
Β.1,α της διακήρυξης, αφορά στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), μόνο τον διευθύνοντα 
σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα αναφερόμενα και 
στην παράγραφο 2.2.3.1. 

Η υποχρέωση αυτή αφορά στο στάδιο κατακύρωσης κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 3.2 της 

διακήρυξης 

 

Ερώτημα 3ο: 

3) Τα αναφερόμενα στο άρθρο 2.2.3.5 εφαρμόζουν για συμβάσεις άνω του 1.000.000 
(μετοχολόγια). Έχει παραμείνει εκ παραδρομής ή ζητείται βεβαίωση;  

Απάντηση: 

Βλ. απάντηση ερωτήματος 1. 
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Ερώτημα 4ο: 

4)  Στο κεφάλαιο 2.4.3.1 είναι απολύτως σαφές ότι ο φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής 
περιλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο την εγγύηση συμμετοχής και το ΤΕΥΔ. Όλα τα αποδεικτικά μέσα 
για την πλήρωση των λόγων αποκλεισμού και των κριτηρίων επιλογής προσκομίζονται με βάση το 
νόμο στο τέλος μόνο από τον προσωρινό ανάδοχο (φάση δικαιολογητικών κατακύρωσης). Αυτό το 
έχει διευκρινίσει πρόσφατα με κατευθυντήρια οδηγία και η Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων. Παρόλα 

αυτά, υπάρχει ένα Παράρτημα IV το οποίο έχει έναν πίνακα συμμόρφωσης που ορίζει ως 
«περιεχόμενα φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής» όλα τα αποδεικτικά μέσα που κανονικά 
υποβάλλονται στην κατακύρωση . Παρακαλούμε όπως επιβεβαιωθεί τι ισχύει κατά την υποβολή 
δικαιολογητικών συμμετοχής στον διαγωνισμό.  

 

Έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών που αναφέρεται στη διακήρυξη, θα πρέπει 

να έχουν υποβληθεί οι αναφερόμενοι υποφάκελοι του άρθρου 2.4.2.3 αυτής. 

Τα περιεχόμενα του φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» ορίζονται στο 
άρθρο 2.4.3 της διακήρυξης. Ο πίνακας συμμόρφωσης του Παραρτήματος VI αποτελεί μέρος του 
υποφακέλου της τεχνικής προσφοράς και θα πρέπει να είναι συμπληρωμένος. 

Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης ορίζονται στο άρθρο 3.2 της διακήρυξης 

 

Ερώτημα 5ο: 

5. Στο Μέρος IV του ΤΕΥΔ υπάρχουν αρκετά πεδία τα οποία είτε δεν εφαρμόζουν στην παρούσα είτε 
δεν αντιστοιχούν με κανένα κριτήριο επιλογής (πχ προϊόντα ιδιαίτερου σκοπού, ετήσιο 
εργατοϋπαλληλικό δυναμικό, μέσα μελέτης και έρευνας, κλπ). Εφόσον δεν αρμόζουν στο 
αντικείμενο υπηρεσιών της εταιρείας μας προτείνουμε να παραμείνουν κενά από πλευράς μας, 
παρακαλώ όπως επιβεβαιώσετε. 

 

Απάντηση: 

Ο Οικονομικός φορέας παράσχει πληροφορίες στα αντίστοιχα πεδία του ΤΕΥΔ όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί από τον Αναθέτοντα Φορέα στη σχετική διακήρυξη 
συμπεριλαμβανομένων των Παραρτημάτων της. 

Ως εκ τούτου όσα δεν εμπίπτουν στην ως άνω περίπτωση μπορούν να παραμείνουν κενά 

 

Ερώτημα 6ο: 

Σύμφωνα με τον όρο 2.2.9.2 Β4 (σελ. 21) της Διακήρυξης «Για την απόδειξη της τεχνικής 
ικανότητας της παραγράφου 2.2.6, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν  
 Νόμιμη άδεια λειτουργίας»  
 

Παρακαλώ διευκρινίστε το είδος της νόμιμης άδειας που απαιτείται λαμβανομένου υπόψη ότι το 
αντικείμενο του διαγωνισμού αφορά στην παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής υποστήριξης. 
Επιβεβαιώστε ότι η εταιρεία μας, που λειτουργεί υπό το καθεστώς γενικής άδειας από την ΕΕΤΤ, 

καλύπτει την ανωτέρω προϋπόθεση 

 

Απάντηση: 

 

Οι Οικονομικοί φορείς θα προσκομίσουν:  

 Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ. 

 ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας καθώς και όλων των τροποποιήσεων.  

 ΦΕΚ εκπροσωπήσεως της εταιρίας 

 Πρόσφατο κωδικοποιημένο καταστατικό, θεωρημένο από την αρμόδια αρχή 



  

 3 / 5 

 Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία 
να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές, που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα 
όργανα διοίκησης αυτού 

 Πρακτικό απόφασης Δ.Σ. περί εγκρίσεως συμμετοχής στο Διαγωνισμό και 
εξουσιοδότηση σε συγκεκριμένο πρόσωπο που θα παραστεί στο άνοιγμα των 
προσφορών 

Ερώτημα 7ο: 

 Σύμφωνα με τον όρο 2.2.9.2 Β4 (σελ. 21) της Διακήρυξης «Για την απόδειξη της τεχνικής 
ικανότητας της παραγράφου 2.2.6, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν  
 
 Κατάλογο συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, με αντικείμενο συναφές με αυτό των προς ανάθεση 

υπηρεσιών (ο κατάλογος θα πρέπει να περιλαμβάνει: τη διάρκεια έργου, τον προϋπολογισμό, τη 
συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου, το ποσοστό συμμετοχής διαγωνιζόμενου και τους 
ανθρωπομήνες εργασίας που παρασχέθηκαν).»  

 
Παρακαλώ διευκρινίστε εντός ποιών ετών θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί τα έργα, 
προκειμένου να συμπεριληφθούν στον ανωτέρω κατάλογο.  
Περαιτέρω, διευκρινίστε τον όρο ανθρωπομήνες εργασίας που παρασχέθηκαν και αν απαιτείται 

να προσδιοριστούν αυτοί στον κατάλογο.  

 

Απάντηση: 

 

Θαυποβληθεί  ενδεικτικος κατάλογος  αντίστοιχων υπηρεσιών που έχουν παρασχεθεί από το 
Οικονομικό Φορέα και που  που να αποδεικνύει την εμπειρία του συμμετέχοντος στην παροχή των 

ζητούμενων Υπηρεσιών στο κατάαλογο θα ορίζονται οι μήνες παροχής της υπηρεσίας. 

 

Ερώτημα 8: 

 Σύμφωνα με τον όρο 2.2.9.2 Β1 και Β2 (σελ. 19-21) της Διακήρυξης «Β.1. Για την απόδειξη της μη 
συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς 

προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:  
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, 

ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 
φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις.  
β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 
αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας.  
γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να 

προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε 
χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 
προσφοράς.  
B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού 
ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης.»  

Παρακαλώ διευκρινίστε εντός ποιάς προθεσμίας θα πρέπει να έχουν εκδοθεί τα ως άνω 
αναφερόμενα πιστοποιητικά.  
Σύμφωνα με το όρο 2.2.9.2 Β.1 β (σελ. 19) της Διακήρυξης «Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα 

δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν 
καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην 
περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται 
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, 

από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της 
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.»  
Παρακαλώ διευκρινίστε εντός ποια προθεσμίας θα πρέπει να έχουν εκδοθεί οι ανωτέρω ένορκες 
βεβαιώσεις. Ειδικότερα διευκρινίστε αν η ένορκη βεβαίωση θα πρέπει να έχει δοθεί πριν την 



  

 4 / 5 

ημερομηνία υποβολής της προσφοράς ή αν αρκεί να ληφθεί μετά, στο στάδιο της προσκόμισης των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης.  

 

Απάντηση: 

 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στους όρους 2.2.9.2 Β1 και Β2 της διακήρυξης θα 
πρέπει να φέρουν ημερομηνία έκδοσης τουλάχιστον την ημερομηνία ημερομηνία υποβολής της 

προσφοράς και να καλύπτουν με την ισχύ τους σε περίπτωση ανάθεσης των υπηρεσιών τη ν 
ημερομηνία αυτή.  

 

Ερώτημα 9: 

Σύμφωνα με το όρο 2.2.3.5 (σελ. 15) της Διακήρυξης «Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων 
οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης εάν 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει 

(αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού).»  
Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι απαιτείται η ονομαστικοποίηση μετοχών, παρόλο που η διακήρυξη έχει 
προϋπολογισμό μικρότερο από 1.000.000,00 €.  
 

Απάντηση: 

Βλ. απάντηση ερωτήματος 1. 

 

Ερώτημα10: 

Σύμφωνα με τον όρο 4.6 (σελ. 45-46) της Διακήρυξης «Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνά, 
σύμφωνα με την ισχύουσα περί κοινωνικής ασφάλισης νομοθεσία, για την ασφάλιση του 
προσωπικού του και θα έχει την αποκλειστική ποινική ή αστική ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημίες, 
βλάβες, ατυχήματα κλπ που θα προκληθούν εξαιτίας ή εξ’ αφορμής της παρούσας ανάθεσης σε 
πρόσωπα ή σε πράγματα του προσωπικού του και από οποιονδήποτε λόγο και αιτία αν προέρχονται 

έστω και αν οφείλονται σε τυχαία γεγονότα ή ανωτέρα βία, του Ο.Α.Σ.Α. απαλλασσομένου από 
οποιαδήποτε ευθύνη.»  
Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι αναφέρεστε στην ασφάλιση στον ασφαλιστικό φορέα ΕΦΚΑ και όχι σε 

κάποια ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης.  

Απάντηση: 

 Ο ανάδοχος υποχρεούτε να προσκομίσει ασφαλιστική ενημερώτητα του Οικονομικού Φορέα.  

 

Ερώτημα10: 

Σύμφωνα με τον όρο 2.4.3.2 (σελ 24-25) της Διακήρυξης «Στην ενότητα αυτή, ο διαγωνιζόμενος 
πρέπει να αναφέρει αναλυτικά την τεχνική του πρόταση για  την υλοποίηση του Έργου, τη 
μεθοδολογία υλοποίησής του σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα. Κάθε δε προσκομισθείσα 
σελίδα πέραν του εξωφύλλου και οπισθοφύλλου αριθμείται.»  
Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι θα πρέπει να αριθμηθούν μόνο οι σελίδες της τεχνικής προσφοράς και 

όχι των υπολοίπων εγγράφων.  

 

Απάντηση: 

Η αρίθμηση αφορά  την αρίθμηση των σελίδων της τεχνικής πρόταση για  την υλοποίηση του Έργου 
.  

Ερώτημα11: 

Σύμφωνα με το Παράρτημα IV (σελ. 79) της Διακήρυξης «Στη στήλη «Παραπομπή» θα 

καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς, το οποίο θα 
περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές 
περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές 
μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης, κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου 
τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης.»  
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Παρακαλώ διευκρινίστε αν απαιτείται κάθε φύλλο των εγγράφων που τεκμηριώνουν τα στοιχεία των 
Πινάκων Συμμόρφωσης να είναι αριθμημένο ή εάν αρκεί κάθε έγγραφο και όχι κάθε φύλλο του 
εγγράφου να είναι αριθμημένο. 

Απάντηση:΄ 

Η τεκμηρίωση της απάντησης του Οικονομικού Φορέα σύμφωνα με τον Πινάκων Συμμόρφωσης θα 
πρέπει να ορίζεται στο  Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς. 

 

Ερώτημα 12: 

Για τη συμπλήρωση του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), όπως προσαρτάται 
στη διακήρυξη ως Παράρτημα ΙΙΙ (σελ.30-52), παρακαλώ διευκρινίστε τα ακόλουθα:  
α) Απαιτείται στην ενότητα Α. Καταλληλότητα στη σελίδα 60 του Μέρους ΙV: Κριτήρια επιλογής να 
συμπληρωθεί η παράγραφος 2 σχετικά με την ειδική έγκριση και σε περίπτωση καταφατικής 
απάντησης, ποια θα πρέπει να είναι η απάντηση;  

β) Απαιτείται στην ενότητα Γ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα στη σελίδα 62 του Μέρους ΙV: 

Κριτήρια επιλογής να συμπληρωθεί η παράγραφος 1α ή αρκεί μόνο η συμπλήρωση της παραγράφου 
1β;  
γ) Απαιτείται στην ενότητα Γ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα στη σελίδα 62 του Μέρους ΙV: 
Κριτήρια επιλογής να συμπληρωθεί η παράγραφος 2 σχετικά με το τεχνικό προσωπικό και τις 
τεχνικές υπηρεσίες; Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης παρακαλώ διευκρινίστε τις πληροφορίες, 
που θα πρέπει να συμπληρωθούν στην ως άνω παράγραφο.  

δ) Απαιτείται στην ενότητα Γ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα στη σελίδα 62-63 του Μέρους 
ΙV: Κριτήρια επιλογής να συμπληρωθεί η παράγραφος 5;  
ε) Απαιτείται να συμπληρωθεί το Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια 
επιλογής υποψηφίων (σελ. 64);  

 

Απάντηση: 

Ο Οικονομικός  φορέας παράσχει πληροφορίες στα αντίστοιχα πεδία του ΤΕΥΔ όταν τα σχετικά 

κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί από τον Αναθέτοντα Φορέα στη σχετική διακήρυξη 
συμπεριλαμβανομένων των Παραρτημάτων της. 

Ως εκ τούτου όσα δεν εμπίπτουν στην ως άνω περίπτωση μπορούν να παραμείνουν κενά 

 

Ερώτημα 13: 

 Εφόσον στο υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς, ο πίνακας συμπλήρωσης της αμοιβής έχει δύο 

δεκαδικά ψηφία, στον όρο 2.4.4 της προκήρυξης, παρακαλούμε να διευκρινίσετε σε τι αναφέρεται 

«Η στρογγυλοποίηση των προσφερόμενων τιμών θα γίνει στο 6ο δεκαδικό ψηφίο συμπληρωμένου 

του δεκαδικού μέρους με μηδενικά μέχρι την συμπλήρωση του πλήθους και των έξι ψηφίων». 

Απάντηση: 

Η στρογγυλοποίηση των προσφερόμενων τιμών θα γίνει στο 2ο δεκαδικό ψηφίο σύμφωνα με το 

υποδειγμα της Οικονομικής Προσφοράς. 

 

 

  

  

 

 


