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ΕΡΩΤΗΜΑ 1 

Σύμφωνα με την παράγραφο 2α του Άρθρου 9 της Διακήρυξης, προβλέπεται ότι «ο 

προσφέρων Οικονομικός Φορέας ή τουλάχιστον ένα μέλος της στελέχωσής του στο ΜΕΕΠ 

πρέπει να διαθέτει εναλλακτικά  την παρακάτω εμπειρία: α. Να έχει κατασκευάσει επιτυχώς, 

Έργα δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας Διαχειριστών Δικτύων Διανομής ή Μεταφοράς ή ιδιωτικά 

δίκτυα σταθμών ηλεκτροπαραγωγής που δεν βρίσκονται σε στεγασμένο ή περιφραγμένο χώρο 

χώρο, Υψηλής, Μέσης και Χαμηλής Τάσης (400-150-22 - 20 - 15 - 6,6 - 0,4 kV), ύψους 

Συμβατικού Τιμήματος, ίσου με το 30% του Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, της Εργολαβίας, 

για την οποία υποβάλει προσφορά και κατ’ ελάχιστο δύο εκατομμυρίων Ευρώ (2.000.000 €) 

κατά την τελευταία δεκαετία. Εναλλακτικά μπορεί να έχει εμπειρία ύψους τριών εκατομμυρίων 

Ευρώ (3.000.000,00 €) κατά την τελευταία διετία.» 

Στον ως άνω όρο τεχνικής επάρκειας το ποσοστό 30% του Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, 

υπολογίζεται επί του Συνολικού Προϋπολογισμού σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ Α της διακήρυξης ή 

επί του συνόλου του Συνολικού Προϋπολογισμού μαζί με το Δικαίωμα Προαίρεσης του 

Προϋπολογισμού που αναφέρεται στον ίδιο Πίνακα; 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 

Τα ποσοστά, τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 2 του Άρθρου 9 της Διακήρυξης, 

υπολογίζονται επί του Συνολικού Προϋπολογισμού κάθε μίας Εργολαβίας, όπως αποτυπώνεται 

στον Πίνακα Β της Διακήρυξης, χωρίς το δικαίωμα προαίρεσης. 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 2 

Σύμφωνα με την παράγραφο 2.α του Άρθρου 9 της Διακήρυξης  και συγκεκριμένα στο τρίτο 

εδάφιο ορίζεται ότι «στην περίπτωση προσκόμισης εμπειρίας από έργα δικτύων, εφόσον στη 

βεβαίωση εμπειρίας συμπεριλαμβάνεται η αξία υλικών απαιτείται να έχει κατασκευάσει 

πιστοποιηθείσες εργασίες ύψους ίσου με το 60% του Προϋπολογισμού Υπηρεσίας, της 

Εργολαβίας, για την οποία υποβάλει προσφορά και κατ’ ελάχιστο τεσσάρων εκατομμυρίων 

Ευρώ (4.000.000 €).» 

Σε περίπτωση προσκόμισης εμπειρίας από έργα δικτύων της ΔΕΔΔΗΕ, η εμπειρία της δεκαετίας 

υπολογίζεται με το ποσοστό της πρώτης παραγράφου του άρθρου 9.2.α ήτοι 30% ή σύμφωνα 

με την τρίτη παράγραφο του ίδιου άρθρου ήτοι ποσοστό 60% του προϋπολογισμού της 

Υπηρεσίας;  

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2 

Σε περίπτωση προσκόμισης εμπειρίας από Έργα ΔΕΔΔΗΕ, ο υπολογισμός της εμπειρίας γίνεται 

με βάση τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2α του Άρθρου 9 της 

Διακήρυξης, δεδομένου ότι τα βασικά υλικά για Έργα ΔΕΔΔΗΕ χορηγούνται από την ίδια την 

Εταιρεία και δεν είναι προμηθείας Αναδόχου. 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 3 

Στην παράγραφο 2 του Άρθρου 9 της Διακήρυξης διευκρινίζεται ότι «σε περίπτωση που στην 

προσκομιζόμενη εμπειρία περιλαμβάνονται και έργα που μέρους των έχει εκτελεσθεί εκτός 

των προαναφερόμενων χρονικών ορίων λαμβάνεται υπόψη η συνολική εμπειρία του 

έργου εφόσον η λήξη του είναι εντός των χρονικών ορίων». 

Στην περίπτωση αυτή λαμβάνεται υπόψη των σύνολο των εργασιών που έχουν εκτελεστεί 

δυνάμει της σύμβασης έργου ή μόνο το μέρος της σύμβασης που εκτελέσθηκε μέσα στη 

δεκαετία; 
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3 

Βάσει των οριζομένων στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του Άρθρου 9 της Διακήρυξης, 

σύμφωνα με το οποίο "σε περίπτωση που στην προσκομιζόμενη εμπειρία περιλαμβάνονται και 

έργα που μέρους των έχει εκτελεσθεί εκτός των προαναφερόμενων χρονικών ορίων 

λαμβάνεται υπόψη η συνολική εμπειρία του έργου εφόσον η λήξη του είναι εντός των 

χρονικών ορίων". Εφόσον λοιπόν, ένα έργο έληξε μέσα στα οριζόμενα χρονικά όρια, 

λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των εργασιών που έχουν εκτελεστεί δυνάμει της 

σύμβασης του έργου αυτού ακόμη και αν εκτελέσθηκε μέρος του εκτός των οριζομένων 

χρονικών ορίων. 

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 4 

Το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Συμβάσεων (ΕΕΕΣ) που έχει δοθεί μέσω του site της ΔΕΔΔΗΕ 

Α.Ε. και συγκεκριμένα το 11Β. στοιχείο σε επεξεργάσιμη μορφή είναι σε μορφή (Μicrosoft 

Word) και όχι σε μορφή espd-request.  

Η συμπλήρωση του εντύπου από τον υποψήφιο οικονομικό φορέα θα γίνει στο έντυπο που 

έχει χορηγηθεί (11Β.) από την Υπηρεσία σε μορφή Microsoft Word;  

Θα πρέπει να υπογραφεί από όλα τα μέλη του Διοικητικού  Συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας ή 

μόνο από το νόμιμο εκπρόσωπο;   

Απαιτείται ψηφιακή ή φυσική υπογραφή του εντύπου;  

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 4 

Δεδομένου ότι η προκήρυξη του Διαγωνισμού έγινε πριν την 20.10.2017, ο ΔΕΔΔΗΕ 

αποφάσισε η διεξαγωγή αυτού να γίνει έγχαρτα. Στο πλαίσιο αυτό η συμπλήρωση του ΕΕΕΣ 

από τον προσφέροντα οικονομικό φορέα (ή τους οικονομικούς φορείς στην ικανότητα των 

οποίων τυχόν θα στηριχθεί ο προσφέρων οικονομικός φορέας) θα γίνει στο έντυπο που έχει 

διατεθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ (σε μορφή Word). Ως εκ τούτου δεν απαιτείται η ψηφιακή 

υπογραφή του, παρά μόνον η φυσική. 

Το ΕΕΕΣ θα πρέπει να φέρει τις υπογραφές όλων των μελών του Δ.Σ. μίας ανώνυμης 

εταιρείας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


