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ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ No. 3 

α/α 
Σημείο 

Διακήρυξης 
Ερώτημα Απάντηση ΔΕΔΔΗΕ 

1 

«Τεύχος Α, 
Πρόσκληση» 

 

Άρθρο 5, σελ. 8-9 & «Διευκρινίσεις Νο. 1.3, Α/Α# 1, σελ. 8 
“Δικαιούμενοι Συμμετοχής στον Διαγωνισμό” 
 
 
 
Με βάση τις σχετικές αναφορές στο Τεύχος Α και στο Τεύχος 
Διευκρινίσεων Νο. 1.3 (Υποερωτήματα Α, Β, Γ), επιτρέπεται 
σε Ενώσεις Φορέων να καλύπτουν ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ τα κριτήρια 
εμπειρίας από αντίστοιχα έργα, ενώ στην περίπτωση ενός 
υποψήφιου Κύριου Αναδόχου θα πρέπει να υφίσταται 
τουλάχιστον ένα έργο που να καλύπτει το ΣΥΝΟΛΟ των 
κριτηρίων εμπειρίας. 
Θεωρούμε πως η συγκεκριμένη αναφορά λειτουργεί προς 
όφελος της συμμετοχής Ενώσεων Εταιρειών και περιορίζει 
τον ανταγωνισμό. Για τον λόγο αυτό, προτείνουμε να δοθεί 
η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να καλύπτουν 
αθροιστικά τα κριτήρια εμπειρίας, από περισσότερα έργα. 
 
Στην περίπτωση αυτή – και για τους ίδιους λόγους – θα 
πρέπει να αναπροσαρμοστεί η αναφορά σε έργα από 
εταιρείες Ηλεκτρικής Ενέργειας για την ενότητα των 
“Corporate Systems” (Business Intelligence & HelpDesk), 
καθώς έργα παρόμοιου αντικειμένου και πολυπλοκότητας 
υφίστανται γενικότερα ως απαιτήσεις μεγάλων 
Επιχειρήσεων και Οργανισμών, και δεν αφορούν 
αποκλειστικά εταιρείες Ηλεκτρικής ενέργειας. 
 
Αντίστοιχα, για την ενότητα «Corporate Systems θα πρέπει 
να αξιολογηθεί τροποποίηση της απαίτησης για έργα 
τουλάχιστον 50% της προϋπολογισθείσας δαπάνης του 
προκηρυσσόμενου Διαγωνισμού, καθώς έργα τέτοιου τύπου 
εντάσσονται συνήθως ως υποενότητες, στα πλαίσια 
Διαγωνισμών με ευρύτερο αντικείμενο, και κατ΄ επέκταση 
δεν υπάρχει πλήρης αντιστοιχία με συγκεκριμένο 
προϋπολογισμό. 

«1.     Το ερώτημα της εταιρείας 
θεωρούμε ότι αφορά τη 
δυνατότητα ή μη κάλυψης της 
απαιτούμενης από τη Διακήρυξη 
τεχνική ικανότητας από έναν 
προσφέροντα, ο οποίος συμμετέχει 
αυτοτελώς και δεν αποτελεί Ένωση 
Εταιρειών, μέσω περισσοτέρων του 
ενός Έργων που έχει εκτελέσει ο 
ίδιος ο Ανάδοχος και καθένα εκ των 
οποίων θα πληροί αυτοτελώς μία 
εκ των βασικών συνιστωσών του 
φυσικού αντικειμένου του Έργου 
(βλ. ιδίως σχετ. σημεία α’, β’, γ’ και 
δ’ του άρθρου 5 παρ. 1 του Τεύχους 
της Πρόσκλησης της Διακήρυξης).  
2.            Λαμβάνοντας υπόψη τη 
γραμματική ερμηνεία του άρθρου 5 
παρ. 1 του Τεύχους της Πρόσκλησης 
της οικείας Διακήρυξης, παρέχεται 
η δυνατότητα κάλυψης της τεχνικής 
εμπειρίας και μέσω περισσοτέρων 
του ενός έργων που έχει εκτελέσει 
ο ίδιος Προσφέρων, υπό την 
προϋπόθεση ότι πληρούται το 
σύνολο των σχετικών απαιτήσεων 
της Διακήρυξης, με βάση και τα 
σχετικώς αναφερόμενα στο σημείο 
1 του παρόντος.  
Και τούτο διότι στο εδ. 6ο της 
προαναφερθείσας διάταξης γίνεται 
αναφορά σε «κάθε έργο» του 
προσφέροντα και στο εδ. 7ο γίνεται 
η αναφορά «για κάθε έργο». 
 
Το 50% της προϋπολογιζόμενης 
δαπάνης αφορά το συνολικό 
αντικείμενο. 
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«Τεύχος B, 
Όροι & 
Οδηγίες του 
Διαγωνισμού»  

 

Άρθρο 6, Παρ. 6 - Υπεργολάβοι, σελ. 22 
& «Διευκρινίσεις Νο. 1.4, Α/Α# 27, σελ. 20 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι μεγάλο μέρος του Διαγωνισμού 
αφορά στην προμήθεια & εγκατάσταση εξειδικευμένων 
συστημάτων διαχείρισης ενέργειας EMS – MMS, 
διαφαίνεται πως για να μην γίνει υπέρβαση του ορίου 20% 
ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να είναι ο ίδιος 
Προμηθευτής - Κατασκευαστής του συστήματος EMS-MMS. 

 Κατ’ επέκταση, η συγκεκριμένη αναφορά προκρίνει την 
συμμετοχή Κατασκευαστών του ζητούμενου λογισμικού 
(αυτόνομα ως υποψήφιος Κύριος Ανάδοχος, ή ως μέλος 
Ένωσης), και περιορίζει τον ανταγωνισμό. Για τον λόγο αυτό, 
προτείνουμε να απαλειφθεί η αναφορά του 20% σε 
Υποπρομηθευτές. 

Με το Συμπλήρωμα Νο 3 που είναι 

αναρτημένο στο site του ΔΕΔΔΗΕ 

αλλάζει η συγκεκριμένη απαίτηση.  
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«Τεύχος B, 
Όροι & 
Οδηγίες του 
Διαγωνισμού»  

 

Άρθρο 6, Παρ. 3.14 – Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, 
σελ. 18-19 & 

 «Διευκρινίσεις Νο. 1.4, Α/Α# 12, σελ. 14-15 

Θεωρούμε πως η αναφορά που γίνεται στην Παρ. 3.14.3.α 
για «Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ασφάλειας 
πληροφοριών (ISMS) σύμφωνα με το πρότυπο ISO / IEC 
27001» για Υπεργολάβους είναι αρκετά δεσμευτική. 

Προτείνουμε η συγκεκριμένη αναφορά να τροποποιηθεί ως 
εξής  

«Προκειμένου να διασφαλιστεί περαιτέρω η Προστασία 
Προσωπικών Δεδομένων και εφόσον γνωστοποιείται η 
απασχόληση υπεργολάβων θα πρέπει να κατατεθεί για τον 
κάθε Υπεργολάβο η παραπάνω αναφερόμενη Υπεύθυνη 
Δήλωση καθώς και υπεύθυνη δήλωση ότι κατά την 
υπογραφή της σύμβασης θα υπογραφεί και τριμερής 
Σύμβαση Εμπιστευτικότητας μεταξύ του Αναδόχου, του 
Υπεργολάβου και του ΔΕΔΔΗΕ»  

η οποία βρίσκεται σε πλήρη αντιστοιχία με τους όρους 
παρόμοιων Διαγωνισμών της Διεύθυνσης Δικτύου του 
ΔΕΔΔΗΕ 

Με το Συμπλήρωμα Νο 3 που είναι 

αναρτημένο στο site του ΔΕΔΔΗΕ 

αλλάζει η συγκεκριμένη απαίτηση.  

 

4 «Τεύχος Α, 
Πρόσκληση»  

Άρθρο 3, Παρ. 9.β, σελ. 5 

 
Στο αντικείμενο του Διαγωνισμού περιλαμβάνεται η 
Προμήθεια & Εγκατάσταση RTUs σε συγκεκριμένα σημεία σε 
Κρήτη & Ρόδο. 
Παρακαλούμε να διευκρινιστεί εάν αποτελεί αντικείμενο 
του Διαγωνισμού η προμήθεια & εγκατάσταση ενεργού 
Δικτυακού εξοπλισμού LAN/WAN (switches, routers), καθώς 
και πρόσθετων στοιχείων λειτουργίας (π.χ. UPS) στα σημεία 
αυτά, για την περαιτέρω διασύνδεση των RTUs. 

You may look at: 
 
 Section 11.4 RTU power supply and 
 11.3 RTU I/O Structure. These are 
the main references in the Tender 
related to these issues. 
 Also you may look at  the following 
references: 
Part B: EMS 
11.12 RTU Performance 
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Στην περίπτωση αυτή, να διευκρινιστούν οι απαιτήσεις του 
παραπάνω εξοπλισμού (π.χ. Βιομηχανικού τύπου, εύρος 
θερμοκρασίας & υγρασίας λειτουργίας, κ.λπ.) 

Requirements 
11.12.1 Environmental Conditions 
Part E: Deliverables:  
2.5 General Hardware 
Requirements 
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«Τεύχος Η, 
Maintenance 
Requirements» 

 

Παρ. 2.4 «Procedures Related to Malfunctions Repairs and 
Contractor's Response», σελ. 9-13 

 
Η συγκεκριμένη ενότητα περιγράφει την δυνατότητα 
επικοινωνίας με Βλαβοληπτικό Κέντρο του υποψήφιου 
Αναδόχου, το οποίο θα περιλαμβάνει μηχανισμούς Trouble 
Ticketing & Incident Management από πολλαπλές πηγές 
(π.χ. τηλέφωνο, email, fax). 
 
H αναφορά αυτή δημιουργεί σύγχυση, σε σχέση με την 
απαίτηση για δημιουργία υποδομής HelpDesk με παρόμοιο 
αντικείμενο εντός του ΔΕΔΔΗΕ και η οποία θα λειτουργεί με 
προσωπικού του τελευταίου, όπως περιγράφεται σε άλλα 
Τεύχη του Διαγωνισμού (π.χ. Part D – Corporate Systems, 
Section 3. HelpDesk, Part E – Deliverables, Section 5.2 
HelpDesk Deliverables). 
 
Παρακαλούμε να διευκρινιστεί εάν απαιτούνται και οι δύο 
τύποι HelpDesk στα πλαίσια του Διαγωνισμού, και στην 
περίπτωση αυτή να καθοριστεί ποιος είναι επακριβώς ο 
ρόλος καθενός από αυτά. 
 

. The Tender Part H, 2.4 refers to 

Contractor's obligations and 

Contractor's infrastructure during 

the warranty and maintenance 

periods. 

2.4.1 refers to the notification and 

process for malfunction restoration. 

2.4.2 requires a Contractor's call 

center. This is the Contractor's, not 

HEDNO's.  

Quote from 2.4.1: 

The announcement of malfunctions 

should be executed as follows:  

• All malfunctions should be 

notified to the Contractor’s call 

center with a short description 

including the time the malfunction 

appeared and the respective 

classification of the malfunction if 

possible.  

• All types of malfunctions shall be 

enunciated to the same call center 

(telephone numbers, web site and 

e-mail addresses).  

• For urgent and serious 

malfunctions, notification should be 

communicated directly to 

Contractor’s expert’s team. In such 

case Contractor’s expert who 

receives the notification is obligated 

to report the malfunction to the call 

center with the respective 
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malfunction details.  

• The time of malfunction 

notification and the relevant time of 

restoration activities should be 

recorded as they constitute the 

basis for calculating penalty clauses. 

Quote from 2.4.2: 

"The Contractor, during the 

warranty and maintenance period, 

shall maintain a malfunction 

reporting call center with 

appropriate infrastructure for 

receiving trouble  tickets via 

telephone, electronic 

correspondence and fax, 24 hours a 

day, 7 days a week (24/7/365). The 

Contractor shall respond to each 

notification by recording the 

malfunction, issuing a Trouble 

Ticket with time stamp, and 

forwarding the malfunction issue to 

appropriate authorized experts for 

starting the restoration activities." 

What is referred to in 2.4 is not the 

HELPDESK that the Contractor 

should deliver to HEDNO. 

 

 


