
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ/∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ  
για τον Πρόχειρο ∆ιαγωνισµό «Ολοκληρωµένο σύστηµα µέτρησης 

και καταγραφής ηλεκτρικής και θερµικής ενέργειας και 
αυτοµατισµών εξοικονόµησης ενέργειας σε κτίριο κοιτώνων σε 

Στρατόπεδο του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας (ΥΠ.ΕΘ.Α), για το έργο 
LIFE11 ENV/GR/938 - MECM»  

 
Ενηµέρωση 22/04/2015 

  
 
Σε σχέση µε ερωτήσεις που τέθηκαν από υποψήφιους παραθέτουµε τις κάτωθι 
διευκρινήσεις :  
  
 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
 
Ερώτηση Νο 1:  Θα θέλαµε περισσότερες πληροφορίες αναφορικά µε τον 
πληρωµής ο οποίος αναφέρεται στην παράγραφο 7 σελίδα 8 του ∆ιαγωνισµού. 
Επίσης θα θέλαµε να µας µε ενηµερώσετε αν είναι δυνατή η προπληρωµή το ποσού ή 
η κατάθεση εγγυητικής του συνόλου του ποσού µε την αποδοχή του ανάδοχου.  
 
Απάντηση : Σύµφωνα µε τους όρους της  Προκήρυξης και ειδικότερα το άρθρο  7 

αυτής προβλέπεται ότι : ’’Η πληρωµή θα γίνει µε την ολοκλήρωση της προµήθειας και 

των παρεχόµενων υπηρεσιών και την παραλαβή τους από το ΚΑΠΕ’’ .Από τους 

προβλεπόµενους τρόπους πληρωµής του Αναδόχου στο άρθρο 35 του Π∆ 118, το 

ΚΑΠΕ επέλεξε όπως αναγράφεται ρητά στην Προκήρυξη τον συγκεκριµένο τρόπο 

πληρωµής. Συνεπώς η πληρωµή θα πρέπει να γίνει «Με την εξόφληση του 100% της 

συµβατικής αξίας µετά την οριστική παραλαβή των υλικών» , εφαρµόζοντας πιστά το 

κείµενο της Προκήρυξης, το οποίο υπερισχύει παντός άλλου νοµικού κειµένου.   

 

 
Ερώτηση Νο 2:  Στην παράγραφο 6. Γ Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συµµετοχής.  
Η παρουσίαση στοιχείων τιµολογίων και δελτίων αποστολής που αναφέρουν ποσά και 
στοιχεία πελατών αποτελούν προσωπικά δεδοµένα και δεσµευόµαστε για την 
δηµοσιοποίηση τους, παρότι τα διαθέτουµε. Υπάρχουν άλλοι τρόποι υποβολής των 
συγκεκριµένων στοιχείων? 
 
 
Απάντηση: Σχετικά µε τα έγγραφα του υποβάλει ο υποψήφιος, το ΚΑΠΕ 

υποχρεούται και τηρεί πλήρως την εµπιστευτική φύση κάθε πληροφορίας που 

παρέχεται από τους προµηθευτές. Σε περίπτωση που ο φάκελος που υποβάλλεται 

από Υποψήφιο περιλαµβάνει έγγραφα, τα οποία περιέχουν Εµπιστευτικές 

Πληροφορίες, τότε τα εν λόγω εµπιστευτικά έγγραφα θα πρέπει να φέρουν 

ευδιάκριτα την ένδειξη «Εµπιστευτικές Πληροφορίες». Οι Εµπιστευτικές Πληροφορίες 



 

αντιµετωπίζονται ως τέτοιες από το ΚΑΠΕ,  µε τις επιφυλάξεις και εξαιρέσεις που 

προβλέπονται στον Νόµο, κυρίως σε περίπτωση που αυτές ζητηθούν στα πλαίσια 

δικαστικής διαδικασίας και δικαιολογούν έννοµο συµφέρον τρίτου, συνυποψήφιου 

στο ∆ιαγωνισµού. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο 

στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της 

επιχείρησης του ενδιαφεροµένου. 

 
 
 


