
Α/Α  Τεύχη ΕΡΩΤΗΣΗ/ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ/ΠΡΟΤΑΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

2 Άρθρο 3                           

Εάν η χρήση Υπεργολάβων ερμηνεύεται διαφορετικά από την επίκληση της 

χρηματοοικονομικής, τεχνικής ή και επαγγελματικής ικανότητας τρίτων 

προκειμένου να καλύψουν τις προϋποθέσεις συμμετοχής.

3
Εάν ο διαγωνισμός διέπεται από την Οδηγία 18/2004/ΕΚ ή 17/2004/ΕΚ και το 

Π.Δ. 60/2007

4 Άρθρο 3                           
Εάν το κριτήριο "Να έχουν κατασκευάσει και παραδώσει τουλάχιστον 10 km 

υποβρυχίου καλωδίου" αναφέρεται σε συνεχόμενο μήκος.

5 Άρθρο 3  

Εαν το Πιστοποιητικό Παραλαβής που δόθηκε στην Εταιρεία που ήταν 

Ανάδοχος (το καλώδιο έχει κατασκευαστεί από θυγατρική), πληροί το κριτήριο 

που τίθεται για "να έχουν κατασκευάσει και παραδώσει τουλάχιστον 10 km 

υποβρυχίου καλωδίου", το οποίο "θα πρέπει να αποδεικνύεται από βεβαιώσεις 

καλής εκτέλεσης (εμπρόθεμης και έντεχνης), που θα έχουν εκδοθεί από τους 

κυρίους των παραπάνω έργων, οι οποίες θα κατατεθούν με την προσφορά"

ΌΡΟΙ ΚΑΙ 

ΟΔΗΓΙΕΣ

Το ερώτημα θα απαντηθεί με έκδοση  Συμπληρώματος της 

Διακήρυξης.        

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Ν° 1

1

6

Να διευκρινιστεί εάν αποτελεί προϋποθεση συμμετοχής στο Διαγωνισμό να 

είναι ο Ανάδοχος  ο προμηθευτής των καλωδίων ή μπορεί ο Ανάδοχος  να είναι 

ο εγκαταστάτης και να προμηθεύσει τα καλώδια του έργου μέσω υπεργολαβίας 

ή Σύμπραξης με εργολάβο που θα πληροί τις προϋποθέσεις και όρους του 

διαγωνισμού.

Άρθρο 3                           

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ

Να διευκρινιστεί εάν το πάγιο ενεργητικό θα πρέπει να αφορά μόνο στα

μηχανήματα της εταιρείας τα οποία θα προταθούν για την εκτέλεση των

εργασιών για το έργο ή το σύνολο των παγίων ενεργητικών της εταιρείας (με

εξαίρεση έπιπλα και σκεύη).

Άρθρο 6,  

Παρ.3.3

Επιβεβαιώνουμε ότι το σύνολο των παγίων περιουσιακών 

στοιχείων με εξαίρεση τα έπιπλα και σκεύη συνιστούν το 

απαιτούμενο πάγιο ενεργητικό το οποίο πρέπει να 

προσκομίσουν οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι                               

Το ερώτημα θα απαντηθεί με έκδοση  Συμπληρώματος της 

Διακήρυξης.    

Ο διαγωνισμός δεν διέπεται  από την Οδηγία  17/2004/ΕΚ και 

το Π.Δ. 60/2007, δεδομένου ότι ο προϋπολογισμός του έργου 

(1.210.000,00€) είναι κάτω του ορίου της κοινοτικής Οδηγίας 

17/2004/ΕΚ για δημόσιες συμβάσεις έργων, όπως ισχύει, 

(5.225.000,00 €). 

Δεν απαιτείται να είναι συνεχόμενο το μήκος των 10 km.

Οι βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι 

ο ίδιος ο διαγωνιζόμενος  έχει κατασκευάσει και παραδώσει 

τουλάχιστον 10 km υποβρυχίου καλωδίου



7
Άρθρο 6,    

Παρ.2.5

Εάν για αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, Πρόεδρο Δ.Σ. της εταιρείας, με ελληνικό 

Α.Φ.Μ., επιβάλλεται να υποβληθούν τα Πιστοποιητικά της παραγράφου 2.5 του 

6ου Άρθρου των Όρων και Οδηγιών του διαγωνισμού.

ΣΧΕΔΙΟ 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΡΓΟΥ

9 Παρ. 4

Να διευκρινιστεί  το ακριβές μήκος της πόντισης των καλωδίων, από την 

ακτογραμμή της περιοχής Αποθήκας μέχρι την ακτογραμμή της περιοχής 

Νυφίδας και για τα δύο καλώδια, ήτοι βόρειο και νότιο.

11

8

10

Παρ. 8

Να διευκρινιστεί εάν στην περίπτωση που ζητούνται τα δύο τύμπανα, θα πρέπει

να παραδοθούν μαζί ο άξονας φόρτωσης - εκφόρτωσης και ο ζυγός φόρτωσης -

εκφόρτωσης που αναφέρονται στην παράγραφο 8.

Το ερώτημα θα απαντηθεί με έκδοση  Συμπληρώματος της 

Διακήρυξης.

Παρ. 8

Να διευκρινιστεί εάν θα πρέπει να παραδοθούν τα δύο τύμπανα των

περισσευμάτων καλωδίων που αναφέρονται στην παράγραφο 8 του Τεύχους Δ'

που αφορά στην Τεχνική Περιγραφή του Έργου.

Oι σχετικές πληροφορίες και στοιχεία αναφέρονται αναλυτικά 

στις παραγρ. 4.2.1, 4.2.2, και 4.5 του τεύχους  ¨Τεχνική 

Περιγραφή Έργου¨  και στo σχέδιο 37091/Αναθ.00/φύλλα 

01/01 που περιέχεται στο τεύχος ΣΤ ¨Μελέτη και σχέδιο¨.                     

Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν σαφώς τα εξής:

• Ακριβές μήκος καλωδίων από ακτογραμμή σε ακτογραμμή:

- Bόρειο καλώδιο:  2.076 m

- Νότιο καλώδιο  :  2.067 m

Συνολικό μήκος εγκατάστασης εντός θαλάσσης και επί της 

ακτής καθ’ενός  ενιαίου υ/β καλωδίου περίπου 2.200μ.

• Mήκη ταφής των καλωδίων, για λόγους προστασίας:

- Συνολικό μήκος ταφής των υ/β καλωδίων υπό τον βυθό: 

340m περίπου

(πλευρά Αποθήκας   220m, πλευρά Νυφίδας 120m).   

- Συνολικό μήκος ταφής των υ/β καλωδίων επί χερσαίου 

εδάφους στις εκατέρωθεν θέσεις προσαιγιάλωσης: 35m 

περίπου, τα οποία ενδέχεται να αυξηθούν κατά 95m επί πλέον.

Τα αναμενόμενα μήκη περισσευμάτων κάθε καλωδίου είναι 

γύρω στα 500m, δεδομένου ότι τα καλώδια παραγγέλνονται σε 

μήκος 2.700, ενώ θα εγκατασταθεί μήκος περίπου 2.200. 

Επιβεβαιώνεται ότι το περίσσευμα κάθε ενός εκ των δύο 

καλωδίων θα παραδοθεί σε τύμπανο σύμφωνα με τα όσα 

αναφέρονται στην παραγρ. 8 του τεύχους ¨Τεχνική Περιγραφή 

Έργου¨.

Άρθρο 8

Δεδομένης της σημαντικής περιεκτικότητας των καλωδίων σε Χαλκό και

Μόλυβδο, η διακύμανση της τιμής των οποίων (ως χρηματιστηριακά προιόντα)

αποτελεί σημαντικό παράγοντα στη διαμόρφωση της προσφερθείσας τιμής του

καλωδίου, αν δύναται να γίνει αποδεκτή η αναθεώρηση τιμής του καλωδίου

και να οριστεί χρόνος εκκίνησης της αναθεώρησης και τύπος αναθεώρησης του

Υ/Β καλωδίου.

Λόγω της μικρής διάρκειας περάτωσης του έργου θεωρούμε ότι 

δεν απαιτείται πρόβλεψη αναθεώρησης τιμών.

Τα πιστοποιητικά της παρ. 2.5 του άρθρου 6 επιβάλλεται να 

υποβληθούν ανεξαρτήτως εθνικότητας του υπόχρεου. Ωστόσο, 

τα έγγραφα αυτά  δυνητικά μπορεί να μην προσκομίζονται από 

τους Διαγωνιζόμενους με την προσφορά (αλλά μεταγενέστερα) 

με την προϋπόθεση ότι  οι Διαγωνιζόμενοι θα περιλάβουν 

οπωσδήποτε στην Υπεύθυνη Δήλωση (παρ. 2.7 του  Άρθρου 6) 

την παράγραφο 8 του αντίστοιχου Υποδείγματος.


