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Διεύθυνση Υλικών, Προμηθειών & Μεταφορών 

Λεωφόρος Συγγρού 98 - 100   117 41 Αθήνα 

 

 

Διευκρινίσεις Νο2 
Διαγωνισμός 512708 «Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης λειτουργίας και 

συντήρησης δικτύου επικοινωνιών ΔΕΔΔΗΕ» 

 
 

 

1. Στο πίνακα συμμόρφωσης "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ / ΔΙΑΝΟΜΗΣ / 

ΚΟΡΜΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 1.8)" η απαίτηση με α/α 3 

αναφέρει: "Ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει άδεια παροχής υπηρεσιών IP MPLS VPN." 

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι γίνεται αποδεκτό από τον ΔΕΔΔΗΕ στα πλαίσια του 

παρόντος διαγωνισμού ο Ανάδοχος να πωλήσει στον ΔΕΔΔΗΕ υπηρεσίες 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών IP MPLS VPN που παρέχει νόμιμα αδειοδοτημένος από 

την ΕΕΤΤ πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τον οποίο πάροχο ο 

υποψήφιος Ανάδοχος θα ονομάσει στην προσφορά του, και ο οποίος πάροχος θα 

παραμείνει υπεύθυνος να παρέχει την τεχνική υποστήριξη της υπηρεσίας απ' ευθείας 

στον ΔΕΔΔΗΕ, χωρίς ο ίδιος ο υποψήφιος Ανάδοχος να έχει άδεια παροχής 

υπηρεσιών IP MPLS VPN. 

«Ανήκει στην σφαίρα ελευθερίας δράσης του προσφέροντος, ο οποίος έχει την κύρια 

ευθύνη για το καλώς έχειν της προσφοράς του, εάν επιλέξει να αποδείξει την ικανότητά 

του  για συνεργασία με αδειοδοτημένο τηλεπικοινωνιακό πάροχο, με απλή υπεύθυνη 

δήλωση, απλό ιδιωτικό συμφωνητικό συνεργασίας, δήλωση υπεργολαβίας ή 

(κοινοπρακτικά)   ως μέρος της, τυχόν, ένωσής τους. Υπεύθυνος για την παροχή της 

Τεχνικής Υποστήριξης θα είναι ο Ανάδοχος και όχι ο Πάροχος.»   

2. Στην Παράγραφο "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, Ζ. 

Υπεργολαβία" αναφέρεται "Σε περίπτωση που ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει 

σε τρίτο υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης, πρέπει να υποβάλει σχετική 

δήλωση στην οποία θα αναφέρεται το τμήμα της σύμβασης που πρόκειται να 

αναθέσει καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει." 

(Α) Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι οι κατασκευαστές συστημάτων εξοπλισμού και 

λογισμικού που απλώς πωλούν εξοπλισμό και λογισμικό κατασκευής τους στον 

ανάδοχο, συνοδευόμενο από την σχετική εγγύηση, δεν θεωρούνται υπεργολάβοι, 

και η προμήθεια των ανωτέρω συστημάτων δεν συνιστά Υπεργολαβία με την έννοια 

της ανωτέρω παραγράφου. 

(Β) Σε περίπτωση που κατασκευαστής εξοπλισμού παρέχει στον υποψήφιο ανάδοχο 

Εξοπλισμό και Υπηρεσίες, παρακαλούμε διευκρινίστε αν το ποσό της αξίας 



 

   

Υπεργολαβίας είναι ίσο με την αξία των Υπηρεσιών μόνον, ή με το άθροισμα της 

αξίας του Εξοπλισμού και των Υπηρεσιών. 

α) Δεν θεωρείται υπεργολάβος ο απλός προμηθευτής εξοπλισμού στον ανάδοχο, 

β) Είναι δυνατόν να θεωρείται υπεργολάβος ο προμηθευτής υπηρεσιών και εξοπλισμού, 

ακόμα και αν πωλεί και τον εξοπλισμό, εφόσον οι υπηρεσίες του υπερβαίνουν το μέτρο 

της απλής εγκατάστασης του και κατά το μέτρο της παροχής αυτών των ειδικών 

υπηρεσιών (π.χ. αδειών και ανανέωσής λογισμικού). 

 

3. Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι σε περίπτωση υποβολή προσφοράς από Ένωση 

Εταιριών δεν απαιτείται στο Μέρος II, Τμήμα Ατού Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου 

Σύμβασης (ΕΕΕΣ) που θα υποβάλει κάθε μέλος της Ένωσης να αναγράφονται 

(Α) τα ποσοστά των μελών της Ένωσης και 

(Β) το αντικείμενο κάθε μέλους της Ένωσης. 

 

Για τον τρόπο αναγραφής μίας ένωσης εταιρειών στο ΕΕΕΣ, απαιτούνται τα ποσοστά των 

εταιρειών της ένωσης και το αντικείμενο επακριβώς κάθε μέλους της (άρθρο 96.7).  

 

4. Παρακαλούμε επιβεβαιώσετε ότι η Δήλωση του Παραρτήματος 4 («Δήλωση 

Αποδοχής Όρων Διαγωνισμού και Σύμβασης») κατατίθεται κατά την υποβολή της 

Προσφοράς του υποψηφίου Αναδόχου. 

 

Η δήλωση αποδοχής όρων κατατίθεται κατά την υποβολή της προσφοράς. 

 

5. Παρακαλούμε επιβεβαιώσετε ότι η Δήλωση του Παραρτήματος 10 («Δήλωση 

αλληλέγγυας και εις ολόκληρον ευθύνης μελών Ένωσης/Κοινοπραξίας/Προσωρινής 

Σύμπραξης») δεν κατατίθεται κατά την υποβολή της Προσφοράς του υποψηφίου 

Αναδόχου, αλλά με τα δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου. 

Επιβεβαιώνεται. 

 

6. Στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ», «Ε. 

Επαγγελματική/Τεχνική ικανότητα» αναφέρεται: «5. Αναφορά τίτλων σπουδών και 

επαγγελματικών προσόντων και αδειών». Παρακαλούμε διευκρινίστε 



 

   

(Α) αν απαιτείται να υποβληθούν και αντίγραφα των Τίτλων Σπουδών, 

Πιστοποιήσεων και Αδειών 

(Β) αν απαιτείται να προσκομιστεί κάποιο έγγραφο για την απόδειξη των 

επαγγελματικών προσόντων αν ναι και ποιο. 

Δεν απαιτείται προσκόμιση τίτλων σπουδών, πιστοποιήσεων, αδειών ή επαγγελματικών 

προσόντων. 

7. Στην Παράγραφο 7.1.2.1.4. αναφέρεται «2. Η ομάδα έργου να στελεχώνεται από 

μέλη με τις κατάλληλες σπουδές - εξειδίκευση και ικανή επαγγελματική εμπειρία η 

οποία να τεκμηριώνεται με τη συμμετοχή σε έργα ανάλογου μεγέθους και σχετικών 

τεχνολογιών.». Παρακαλούμε διευκρινίστε αν για την απόδειξη των σπουδών, της 

εξειδίκευσης και της επαγγελματικής εμπειρίας 

(Α) επαρκεί η αναφορά τους στο βιογραφικό ή 

(Β) ή αν απαιτείται η υποβολή επιπλέον εγγράφων και αν ναι ποιών. 

 

Επαρκεί η αναφορά τους. 

 

8. Παρακαλούμε διευκρινίστε αν, σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από Ένωση 

Εταιριών, απαιτείται να συμπεριληφθεί στην οικονομική προσφορά και ανάλυση των 

τιμημάτων ανά μέλος της Ένωσης (δηλαδή να αναφέρεται ποιο ποσό θα τιμολογήσει 

κάθε μέλος της Ένωσης). 

 

Σε περίπτωση προσφοράς από ένωση, πρέπει να αναφέρεται ποιο ποσό θα τιμολογήσει 

κάθε μέλος της ένωσης. 

 

9. Παρακαλούμε να επιβεβαιωθεί ότι τα ζητούμενα στην Παράγραφο 7, σελ. 12 της 

διακήρυξης (Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής) δεν απαιτείται να προσκομισθούν με τη 

μορφή δικαιολογητικών στο Φάκελο Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 

Προσφορά, αλλά αρκεί να υπάρχει σχετική αναφορά στην Τεχνική πρόταση. 

Επιβεβαιώνεται.  

 

10. Σελ. 196, "ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΣ1 (ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

1.2.13)": Στην προδιαγραφή 8 ζητείται "Θερμοκρασία λειτουργίας από «-10 έως 40 

C”.   



 

   

Από τη περιγραφή του έργου προκύπτει ότι οι εν λόγω δρομολογητές θα 

εγκατασταθούν σε εσωτερικούς χώρους. Δεν είναι συνήθης πρακτική η απαίτηση για 

λειτουργία σε θερμοκρασίες χαμηλότερες του μηδενός σε εσωτερικούς χώρους, και 

δεν είναι προφανής η ανάγκη για μια τέτοια προδιαγραφή, δεδομένου ότι δεν 

υπήρξε και στο αρχικό κείμενο της Διαβούλευσης και ότι στους υπόλοιπους 

δρομολογητές που θα εγκατασταθούν σε εσωτερικό χώρο, τύπων 1Α-6Α, 1Β-6Β, δεν 

απαιτείτε αυτή η προδιαγραφή. 

Παρακαλούμε να γίνει αποδεκτή η αλλαγή της συγκεκριμένης απαίτησης, για 

κάλυψη από 0 C έως 40 C , κατά την συνήθη πρακτική 

 

Η προδιαγραφή παραμένει ως έχει. Τα περισσότερα κτίρια στα οποία θα τοποθετηθεί ο 

εξοπλισμός δεν κλιματίζονται και δεν έχουν μόνωση, με αποτέλεσμα οι εσωτερικές 

θερμοκρασίες να προσεγγίζουν αυτές του περιβάλλοντος.  

11. Παράρτημα 12, παράγραφος 4.9 Πλατφόρμα Διαχείρισης Δικτυακών Συσκευών - 

Υποδομών του ΔΕΔΔΗΕ: Δεδομένου ότι στη Διακήρυξη δεν περιλαμβάνεται Πίνακας 

Συμμόρφωσης όσον αφορά την Πλατφόρμα Διαχείρισης Δικτυακών Συσκευών του 

ΔΕΔΔΗΕ, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι: 

Α)Στην Τεχνική Προσφορά των συμμετεχόντων φορέων απαιτείται να 

συμπεριληφθούν όλα τα στοιχεία (Τεχνικά Φυλλάδια, κ.α.) με τα οποία 

τεκμηριώνεται η πλήρης συμμόρφωση της προσφερόμενης λύσης ως προς τις 

Τεχνικές Προδιαγραφές της παραγράφου 4.9 της Διακήρυξης. 

Β)Στην Τεχνική Περιγραφή, όσον αφορά την περιγραφή της προσφερόμενης 

πλατφόρμας διαχείρισης δικτυακών συσκευών, θα πρέπει να υπάρχουν αντίστοιχες 

παραπομπές προς τα ανωτέρω στοιχεία τεκμηρίωσης. 

Επιβεβαιώνονται τα αναφερόμενα στο ερώτημα. 

 

12. Παράρτημα 12, παράγραφος 3.6 Προδιαγραφές Δομημένης Καλωδίωσης: Δεδομένου 

ότι στη Διακήρυξη δεν συμπεριλαμβάνονται Πίνακες Συμμόρφωσης όσον αφορά το 

αντικείμενο της Δομημένης Καλωδίωσης, παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι: 

Α)Στην Τεχνική Προσφορά των συμμετεχόντων φορέων απαιτείται να 

συμπεριληφθούν όλα τα στοιχεία (Τεχνικά Φυλλάδια και Πιστοποιητικά) με τα οποία 

τεκμηριώνεται η πλήρης συμμόρφωση των προσφερόμενων υλικών προς τις 

Τεχνικές Προδιαγραφές της παραγράφου 3.6 της Διακήρυξης. 

Β)Στην Τεχνική Περιγραφή των παρεχομένων υπηρεσιών θα πρέπει να υπάρχουν 

αντίστοιχες παραπομπές προς τα ανωτέρω στοιχεία τεκμηρίωσης. 



 

   

Επιβεβαιώνονται τα αναφερόμενα στο ερώτημα. 

 

13. Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι τα τεχνικά φυλλάδια του/των κατασκευαστή/ών του 

προσφερόμενου εξοπλισμού, μπορούν να υποβληθούν στον ΔΕΔΔΗΕ σε CD χωρίς να 

χρειάζεται αυτά να τυπωθούν και να υποβληθούν σε φάκελο εγγράφων 

Επιβεβαιώνεται. 

 

14. Παράγραφος 7.1.2.1.1. Αναγράφεται «Να διαθέτει πιστοποιητικό ISO στα ακόλουθα 

αντικείμενα, το οποίο να βρίσκεται σε ισχύ·. 

α) Πιστοποίηση τεχνικής επάρκειας (ISO 9001) από τον προσφέροντα και από 

την/τις κατασκευάστρια/ες εταιρεία/ες για τον προσφερόμενο τεχνικό εξοπλισμό. 

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι στον «τεχνικό εξοπλισμό» για τον οποίο απαιτείται 

ISO 9001 από τον κατασκευαστή οίκο δεν περιλαμβάνονται λογισμικό (SW), και ότι 

δεν απαιτείται να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001 ο κατασκευαστής του λογισμικού. 

 

Απαιτείται ISO 9001 και για τον κατασκευαστή των προσφερόμενων λογισμικών.  

15. Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι, αναφορικά με τον προκείμενο διαγωνισμό: 

I. Το επάγγελμα που ασκεί ο προσφέρων, με το οποίο είναι γραμμένος στο 

οικείο Επιμελητήριο, όπως δηλώνεται στο Ε.Ε.Ε.Σ. δεν απαιτείται να είναι 

συναφές προς το αντικείμενο της συμβάσεως. 

II. Δεν απαιτείται ειδική έγκριση για να μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

παράσχει την σχετική υπηρεσία στη χώρα εγκατάστασής του. 

III. Δεν απαιτείται να είναι ο οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου 

οργανισμού για να μπορεί να παράσχει την σχετική υπηρεσία στη χώρα 

εγκατάστασής του, συνεπώς δεν απαιτείται να είναι εγγεγραμμένος στο 

Μητρώο Μελετών ή το Μητρώο Γραφείων Μελετών ή το Μητρώο 

Εργοληπτικών. Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ). 

IV. Δεν απαιτείται η συμπλήρωση του Ε.Ε.Ε.Σ. στο Μέρος IV στοιχείο Γ "Τεχνική 

και Επαγγελματική Ικανότητα" των ερωτήσεων περί "Για τις συμβάσεις 

έργων: εκτέλεση εργασιών του συγκεκριμένου τύπου" και "Για τις συμβάσεις 

έργων: τεχνικό προσωπικό ή τεχνικοί φορείς για την εκτέλεση των εργασιών", 

οι οποίες σαφώς αναφέρονται αποκλειστικά σε συμβάσεις έργου. 



 

   

 

I. Το επάγγελμα που ασκεί ο προσφέρων και επιβεβαιώνεται κατά τον εταιρικό 

σκοπό του απαιτείται να είναι συναφές προς το αντικείμενό μας - όπως ορίζεται 

στο άρθρο 13.7 διακήρυξης. 

 

II. Επιβεβαιώνεται. 

 

III. Επιβεβαιώνεται. 

 

IV. Απαιτείται η συμπλήρωση του πεδίου «Για τις συμβάσεις υπηρεσιών: επιδόσεις 

υπηρεσιών του συγκεκριμένου» στο καινούριο ΕΕΕΣ που συνοδεύει το 

Συμπλήρωμα 3 (βλέπε ΕΕΕΣ,  Μέρος ΙV Κριτήρια Επιλογής, Γ Τεχνική και 

Επαγγελματική Ικανότητα)  

16. Παρακαλούμε επιβεβαιώσετε, σύμφωνα με το Άρθρο 79Α (Υπογραφή Ευρωπαϊκού 

Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης) του Νόμου 4412/2016 όπως αυτός τροποποιήθηκε 

στο άρθρο 79 από το άρθρο 107 του Ν.4497/2017 (13/11/2017), ότι: 

Γίνεται αποδεκτό το Ε.Ε.Ε.Σ. που υπογράφεται από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του 

οικονομικού φορέα, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό 

εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς) ή από το αρμοδίως 

εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για τον 

συγκεκριμένο διαγωνισμό, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το 

πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς 

Επιβεβαιώνεται. 

 

17. Παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε ότι, όπως αναφέρεται και στην «Απόφαση 3/24-01- 

2018 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων» με θέμα «Ειδικά 

θέματα συμπλήρωσης του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και 

του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ)», στο Μέρος 2.Β Ε.Ε.Ε.Σ. θα 

αναφερθούν «το όνομα και η διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα νια τους 

σκοπούς της συγκεκριμένης διαδικασίας στο πλαίσιο της οποίας υποβάλλεται το 

ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ. ήτοι συμπληρώνεται το/α όνομα/ατα του/ων φυσικού/ών 

προσώπου/ων το/α οποίο/α είναι αρμόδιο/α να εκπροσωπεί/ούν τον οικονομικό 

φορέα είτε με βάση τα νομιμοποιητικά έγγραφα του οικονομικού φορέα (π.χ 

καταστατικό/ΦΕΚ), είτε με βάση ειδική εξουσιοδότηση εκ μέρους του οικονομικού 

φορέα, η οποία καλύπτει τη συγκεκριμένη διαδικασία στο πλαίσιο της οποίας 

υποβάλλεται το ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ. Το/α πρόσωπο, το όνομα του/ων οποίου/ων θα 

συμπληρωθεί/ούν στην εν λόγω ενότητα δεν ταυτίζονται κατ' ανάγκη με τα 

πρόσωπα που υποχρεούνται να υπογράψουν το Μέρος VI του ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ, και η μη 



 

   

ταύτιση των εν λόγω προσώπων δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση λόγο 

αποκλεισμού του οικονομικού φορέα. 

Επιβεβαιώνεται.  

 

18. Στο Μέρος 4.Β του ΕΕΕΣ αναγράφεται «Ασφάλιση έναντι επαγγελματικών κινδύνων. 

Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφάλιση έναντι επαγγελματικών κινδύνων του 

οικονομικού φορέα είναι το εξής: Ποσό: ». Στην «Απόφαση 3/24-01-2018 της 

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων» με θέμα «Ειδικά θέματα 

συμπλήρωσης του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και του 

Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ)» αναφέρεται «Το ως άνω πεδίο 

συμπληρώνεται από τους οικονομικούς φορείς, μόνο στην περίπτωση που στα 

έγγραφα της σύμβασης έχει οριστεί ως κριτήριο επιλογής και ειδικότερα ως 

απαίτηση χρηματοοικονομικής επάρκειας, ορισμένο ελάχιστο ποσό ασφαλιστικής 

κάλυψης επαγγελματικών κινδύνων που πρέπει να πληροί ο οικονομικός φορέας 

(π.χ. ασφαλιστική κάλυψη για σωματικές βλάβες που μπορεί να προκληθούν κατά 

την εκτέλεση της σύμβασης ποσού τουλάχιστον ….) συμπληρώνεται το αντίστοιχο 

ποσό από την αναθέτουσα αρχή». Με δεδομένο ότι στην Προκήρυξη και στο ΕΕΕΣ 

που την συνοδεύει δεν προσδιορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή ως κριτήριο 

επιλογής και ειδικότερα ως απαίτηση χρηματοοικονομικής επάρκειας ορισμένο 

ελάχιστο ποσό ασφαλιστικής κάλυψης επαγγελματικών κινδύνων που πρέπει να 

πληροί ο οικονομικός φορέας, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι (α) δεν απαιτείται η 

συμπλήρωση από τους οικονομικούς φορείς του συγκεκριμένου πεδίου του ΕΕΕΣ 

ούτε υφίσταται ως κριτήριο επιλογής και ειδικότερα ως απαίτηση 

χρηματοοικονομικής επάρκειας ορισμένο ελάχιστο ποσό ασφαλιστικής κάλυψης 

επαγγελματικών κινδύνων και (β) δεν απαιτείται η προσκόμιση του «πιστοποιητικού 

ασφαλιστικής κάλυψης επαγγελματικών κινδύνων» που αναφέρεται στο Παράρτημα

 11.Δ.4 «Οικονομική και Χρηματοοικονομική επάρκεια» της Προκήρυξης. 

Α) Επιβεβαιώνεται 

Β) Επιβεβαιώνεται 

 

19. Στην "Απόφαση 3/24-01-2018 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων" με θέμα "Ειδικά θέματα συμπλήρωσης του Τυποποιημένου Εντύπου 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης 

(ΕΕΕΣ)" αναφέρεται στο "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΥΠΟΒΟΛΗ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ, 2.1 Υποβολή. Το ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ συνιστά προκαταρκτική 

απόδειξη ως προς τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού και την πλήρωση των 

κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, ανάλογα με το αντικείμενο της υπό ανάθεσης 

σύμβασης, αντικαθιστώντας την υποχρέωση υποβολής των αντίστοιχων 

πιστοποιητικών. Κατά συνέπεια, οι αναθέτουσες αρχές δεν απαιτούν, κατά την 

υποβολή του ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ, και την παράλληλη υποβολή των σχετικών 

πιστοποιητικών/δικαιολογητικών, διότι με τον τρόπο αυτό παρακάμπτεται ο ως άνω 

κανόνας της προαπόδειξης, που εισάγει ο ν. 4412/2016, με την υποβολή του 



 

   

ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ και προκαλείται πρόσθετο διοικητικό βάρος στις διαδικασίες σύναψης 

συμβάσεων. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι εάν οι οικονομικοί φορείς υποβάλουν 

αυτοβούλως στον φάκελο "Δικαιολογητικά Συμμετοχής" -πέραν του ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ- 

ένα ή περισσότερα από τα σχετικά πιστοποιητικά/δικαιολογητικά, η εν λόγω 

υποβολή δεν αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς και αποκλεισμού του 

προσφέροντος, η δε αναθέτουσα αρχή δεν ελέγχει τα εν λόγω δικαιολογητικά στην 

παρούσα φάση". 

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι δεν απαιτείται κατά την κατάθεση της προσφοράς, η 

προσκόμιση στον υποφάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής άλλων εγγράφων πλέον 

του ΕΕΕΣ και της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής. 

Δεν επιβεβαιώνεται - στο στάδιο αυτό επιβάλλεται η προσκόμιση του ΕΕΕΣ, της 

εγγυητικής επιστολής συμμετοχής και του Υποδείγματος Προσφοράς και Δήλωσης 

Αποδοχής Όρων Διαγωνισμού και Σύμβασης (Παράρτημα 4) 

 

20. Στο ΕΕΕΣ Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής, Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, 

αναφέρεται: «Για τις συμβάσεις έργων: Τεχνικό προσωπικό ή τεχνικοί φορείς για 

την εκτέλεση των εργασιών. Στην περίπτωση συμβάσεων δημόσιων έργων, ο 

οικονομικός φορέας θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή 

τους ακόλουθους τεχνικούς φορείς για την εκτέλεση του έργου: Παρακαλείστε να τα 

περιγράφετε» 

Παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε: 

I. ότι στο εν λόγω εδάφιο του ΕΕΕΣ θα συμπληρωθούν τα ονόματα της Ομάδας 

Έργου σύμφωνα με την παράγραφο 7.1.2.1.4. της διακήρυξης. 

II. σε περίπτωση καταφατικής απάντησης και όσον αφορά Ένωση Εταιρειών, της 

οποίας η Ομάδα Έργου, περιλαμβάνει προσωπικό όλων των μελών της 

Ένωσης Εταιρειών, καθώς επίσης και τυχόν προσωπικό υπεργολάβου της 

Ένωσης Εταιρειών, ότι στο ΕΕΕΣ κάθε μέλους της Ένωσης Εταιρειών θα 

περιληφθεί το προσωπικό και ο τυχόν υπεργολάβος του μέλους, ώστε 

αθροιστικά να αποτελούν την Ομάδα Έργου. 

Επιβεβαιώνεται κατά το καινούριο ΕΕΕΣ που συνοδεύει το Συμπλήρωμα 3 (βλέπε ΕΕΕΣ,  

Μέρος ΙV Κριτήρια Επιλογής, Γ Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα). 

 

21. Η Εταιρεία μας δοκίμασε να εξάγει το αρχείο xml του ΕΕΕΣ απευθείας από την 

ηλεκτρονική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά διαπιστώσαμε ότι δεν μας 

δίνει το σύστημα την δυνατότητα  να εξάγουμε τα δεδομένα που αφορούν τον 

διαγωνισμό σας και αναφέρονται στην διακήρυξη. Ως εκ τούτου δεν μπορούμε να 



 

   

αναλάβουμε την ευθύνη  να εξάγουμε  το απαραίτητο αρχείο xml του ΕΕΕΣ που 

πρέπει να υποβληθεί από τον υποψήφιο ανάδοχο επί ποινή αποκλεισμού.   

Παρακαλώ πολύ  για τις ενέργειες σας ώστε να εκδοθεί από την ΔΕΔΔΗΕ ως 

Αναθέτουσα Αρχή  το αρχείο xml και να διατεθεί στους υποψήφιους αναδόχους. 

 

Προς διευκόλυνσή σας, διατίθεται το ΕΕΕΣ και σε μορφή xml (συμπεριλαμβάνεται στο 

Συμπλήρωμα 3) ώστε να είναι ευχερέστερα επεξεργάσιμο. 

22. Σύμφωνα με την πρόσφατη τροποποίηση που επέφερε η  παράγραφος 13, του 

άρθρου 107 του ν. 4497/2017 , με την οποία προστέθηκε στο ν.4412/2016 μετά το 

άρθρο 79 το άρθρο  79Α  με τίτλο «Υπογραφή Ευρωπαϊκού  Ενιαίου Εγγράφου 

Σύμβασης» (από την ημερομηνία που δημοσιεύτηκε η  τροποποίηση αυτή και 

ανεξάρτητα αν αναφέρεται κάτι άλλο στην διακήρυξη) αρκεί πλέον μόνη η 

υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου της ανώνυμης εταιρείας στο Ευρωπαϊκό 

Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.). Παρακαλώ επιβεβαιώστε όλα όσα προβλέπει η 

ανωτέρω τροποποίηση του νόμου για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό σας και 

συνεπώς ότι, αρκεί μόνο η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της ανώνυμης 

εταιρείας μας στο Ε.Ε.Ε.Σ. Η παρούσα τροποποίηση Νόμου ισχύει και για το (ΤΕΥΔ) 

το οποίο εκδίδει η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ). 

Επιβεβαιώνεται.  

23. Να επιβεβαιωθεί ότι, για την ανώνυμη εταιρία, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 'Εγγραφο 

Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) υπογράφεται μόνο από τον διευθύνοντα σύμβουλο και όλα τα 

μέλη του διοικητικού συμβουλίου και όχι από τα υπόλοιπα εξουσιοδοτημένα 

πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, σύμφωνα με την ισχύουσα 

εκπροσώπηση αυτής.  

(διόρθωση της απάντησης στην Ερώτηση 2, στις Διευκρινίσεις Νο1 του 

Συμπληρώματος 2) 

Κατά την υποβολή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ), είναι δυνατή, 

με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η 

προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού για το σύνολο των φυσικών 

προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή 

έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος νοείται ο 

νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό 

εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το 

αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για 

διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.  

Το παρόν εφαρμόζεται και για την υπογραφή του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης 

Δήλωσης (ΤΕΥΔ) το οποίο εκδίδει η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.). 

 



 

   

24. Στο μέρος ΙV: Κριτήρια επιλογής/Α: Καταλληλότητα του Ε.Ε.Ε.Σ. αναφέρεται το εξής: 

«Για τις συμβάσεις υπηρεσιών: χρειάζεται ειδική έγκριση για να μπορεί ο 

οικονομικός φορέας να παράσχει την σχετική υπηρεσία στη χώρα εγκατάστασής 

του;». Παρακαλούμε να περιγράψετε ποιες ειδικές εγκρίσεις απαιτούνται να διαθέτει 

ο οικονομικός φορέας για το παρόν έργο. 

(διόρθωση της απάντησης στην Ερώτηση 8α, στις Διευκρινίσεις Νο1 του 

Συμπληρώματος 2) 

Δεν απαιτείται κατά το καινούριο ΕΕΕΣ που συνοδεύει το Συμπλήρωμα 3. 

 

25. Στο μέρος ΙV: Κριτήρια επιλογής/Α: Καταλληλότητα του Ε.Ε.Ε.Σ. αναφέρεται το εξής: 

«Για τις συμβάσεις υπηρεσιών: απαιτείται η ιδιότητα μέλους συγκεκριμένου 

οργανισμού. Χρειάζεται να είναι ο οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου 

οργανισμού για να μπορεί να παράσχει την σχετική υπηρεσία στη χώρα εγκατάστασή 

ς του;» Παρακαλούμε να περιγράψετε τους φορείς στους οποίους απαιτείται να είναι 

μέλος ο οικονομικός φορέας για το παρόν έργο. 

(διόρθωση της απάντησης στην Ερώτηση 9, στις Διευκρινίσεις Νο1 του 

Συμπληρώματος 2) 

Δεν απαιτείται κατά το καινούριο ΕΕΕΣ που συνοδεύει το Συμπλήρωμα 3. 

26. [Σελ 14. (άρθρο 7.1.2.1.4 παρ. 3 και 4)] 

Παρακαλούμε να διευκρινιστεί εάν η απαίτηση κατοχής πτυχίου πανεπιστημιακής 

εκπαίδευσης ή πτυχίου ή τίτλου σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης 

ειδικότητας/κατεύθυνσης Πληροφορικής καλύπτεται και με κατοχή σχετικού 

πανεπιστημιακού μεταπτυχιακού τίτλου ή/και διδακτορικού. 

Επιβεβαιώνεται. 

27. Παρακαλούμε να επιβεβαιωθεί ότι τα ζητούμενα στην Παράγραφο 7, σελ. 12 της 

διακήρυξης (Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής) δεν απαιτείται να προσκομισθούν με τη 

μορφή δικαιολογητικών στο Φάκελο Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 

Προσφορά, αλλά αρκεί να υπάρχει σχετική αναφορά στην Τεχνική Πρόταση. 

Επιβεβαιώνεται. 

28. Σελ 19 (άρθρο 12.2.2 της Διακήρυξης) 

Σύμφωνα με το άρθρο αυτό, απαιτείται συμπλήρωση και υποβολή ΕΕΕΣ, για το οποίο 

υποβάλουμε τις ακόλουθες παρατηρήσεις: 

Α) Παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε ότι ως προς την υπογραφή του ΕΕΕΣ εφαρμογή 

έχει, και στην παρούσα διαδικασία, το άρθρο 79Α του ν.4412/2016. 



 

   

Β) Για τη διευκόλυνση της συμπλήρωσης του ΕΕΕΣ που έχει επισυναφθεί στη 

Διακήρυξη μόνο σε αρχείο .pdf, παρακαλούμε να διατεθεί άμεσα στους 

διαγωνιζόμενους και το αντίστοιχο αρχείο .xml, δεδομένου ότι διαφορετικά είναι 

αδύνατη η δημιουργία ΕΕΕΣ που να ταυτίζεται επακριβώς με αυτό που επισυνάπτεται 

στη Διακήρυξη. 

Γ) Δεδομένου ότι, όπως αναγράφεται και στο άρθρο 12.2.2 της Διακήρυξης, η 

συμπλήρωση του ΕΕΕΣ αποσκοπεί στην τεκμηρίωση της κάλυψης των 

προϋποθέσεων των άρθρων 6 και 7 της Διακήρυξης, παρακαλούμε να επιβεβαιωθεί 

ότι το εν λόγω ΕΕΕΣ που έχει επισυναφθεί στη Διακήρυξη, δε χρειάζεται να 

συμπληρωθεί από τους διαγωνιζομένους στο σύνολό του, αλλά μόνο κατά το μέρος 

που αφορά την κάλυψη των ως άνω προϋποθέσεων.  

Δ) Τέλος, λαμβανομένου υπόψη ότι, σύμφωνα με τις οδηγίες συμπλήρωσης του 

ΕΕΕΣ που έχουν εκδοθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (espd-συχνές ερωτήσεις, παρ. 

14), αλλά και του ότι πρόκειται εν προκειμένω για έντυπο και όχι ηλεκτρονικό 

διαγωνισμό, παρακαλούμε να μας επιβεβαιώσετε ότι είναι αποδεκτή η ιδιόχειρη 

υπογραφή του ΕΕΕΣ, και σε κάθε περίπτωση ότι αυτό θα θεωρείται αποδεκτό ως 

δικαιολογητικό συμμετοχής είτε υπογράφεται ψηφιακά είτε χειρόγραφα.  

α) Επιβεβαιώνεται. 

β) Διατίθεται το ΕΕΕΣ και σε μορφή xml (συμπεριλαμβάνεται στο Συμπλήρωμα 3) ώστε 

να είναι ευχερέστερα επεξεργάσιμο 

γ) Δεν επιβεβαιώνεται. Βλέπε το καινούριο ΕΕΕΣ που συνοδεύει το Συμπλήρωμα 3.  

δ) Επιβεβαιώνεται.  

29. Σελίδα 50, άρθρο 1.4.β της Διακήρυξης 

Σύμφωνα με το άρθρο αυτό, ζητείται για τις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρείες 

να υποβληθεί ως δικαιολογητικό κατακύρωσης «Ενημερωτικό δελτίο των μετόχων 

της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις τις οικείας νομοθεσίας». 

Παρακαλούμε να διευκρινισθεί εάν, με τον όρο αυτό, και όσον αφορά τις εισηγμένες 

στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, νοείται ότι πρέπει να υποβληθεί το Ενημερωτικό 

Δελτίο που είχε ήδη εκδώσει η εταιρεία κατά το χρόνο εισαγωγής των μετοχών της 

στο Χρηματιστήριο, το οποίο κατά συνέπεια δεν θα είναι ενημερωμένο με τα 

τρέχοντα στοιχεία της εταιρείας, ή κάποιο άλλο έγγραφο, το οποίο θα 

παρακαλούσαμε να κατονομάσετε. 

Όσον αφορά στα Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου, η διάταξη στο Παράρτημα 11, 

τμήμα Β, άρθρο 1.4.β (και όχι άρθρο 1.4.β της διακήρυξης) σελ.50, δεν αφορά σε 

εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών εταιρείες, για τις οποίες μεριμνά το άρθρο 

1.1, όπου επικουρική χρήση του βιβλίου μετόχων, αλλά σε εισηγμένες σε Χρηματιστήρια 

άλλων χωρών ΕΕ ή ΟΟΣΑ, δηλαδή εκτός των περιπτώσεων των διατάξεων των άρθρων 

1.1, 1.2 και 1.3, όπως ορίζεται στο άρθρο 8.1 Διακήρυξης (σελ.16). 

 

30. Σελ. 52, άρθρο Γ.5 της Διακήρυξης 

Στο άρθρο αυτό ορίζεται ότι «όταν η προσφορά υποβάλλεται από νομικό πρόσωπο, 

οι λόγοι αποκλεισμού εξετάζονται στο ίδιο το νομικό πρόσωπο, εκτός από εκείνους 



 

   

της παρ.1 ανωτέρω, που εξετάζονται στο πρόσωπο των μελών του διοικητικού ή 

εποπτικού οργάνου του και εκείνων που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό και ιδίως:, χωρίς όμως εν συνεχεία να εξειδικεύονται 

τα πρόσωπα που αφορά αυτή η παράγραφος.  

Ως εκ τούτου παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε ότι τα πρόσωπα, για τα οποία θα 

απαιτείται η προσκόμιση αποσπάσματος ποινικού μητρώου στο στάδιο της 

κατακύρωσης θα είναι «για τις ανώνυμες εταιρείες ο διευθύνων σύμβουλος και όλα 

τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου», όπως αναγράφεται και σε άλλα σημεία της 

Διακήρυξης, και όχι τυχόν άλλα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να διενεργήσουν 

υλικές πράξεις στα πλαίσια του παρόντος Διαγωνισμού (λ.χ. υποβολή εγγράφων, 

παράσταση κατά την αποσφράγιση, αντίκλητοι κλπ). 

Όσον αφορά στα Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου, η διάταξη στο Παράρτημα 11, 

τμήμα Γ, άρθρο 5 (και όχι άρθρο Γ.5 της διακήρυξης) σελ.52, επιβεβαιώνεται. 

 

31. Σελ. 19, άρθρο 12.2.5 

Αναφέρεται ότι «στην περίπτωση που ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει τμήμα 

της σύμβασης σε υπεργολάβο, οφείλει να δηλώσει το σχετικό πεδίο του Τ.Ε.Υ.Δ. και 

εφόσον το τμήμα αυτό υπερβαίνει σε ποσοστό το 30% της αξίας της σύμβασης που 

θα ανατεθεί, τότε ΕΕΕΣ υποβάλλεται και από τον υπεργολάβο». Για τον όρο αυτό 

υποβάλλουμε τις ακόλουθες παρατηρήσεις: 

Α) Δεδομένου ότι πρόκειται για Διαγωνισμό άνω των ορίων και συνεπώς 

υποβάλλεται ΕΕΕΣ και όχι ΤΕΥΔ (όπως συμβαίνει στους διαγωνισμούς κάτω των 

ορίων), παρακαλούμε να μας επιβεβαιώσετε ότι η αναφορά σε ΤΕΥΔ έγινε εκ 

παραδρομής 

Β) Σε περίπτωση που υφίστανται περισσότεροι του ενός (1) υπεργολάβοι, πλην 

όμως το τμήμα ανατίθεται σε καθέναν από αυτούς δεν υπερβαίνει το 30% της 

σύμβασης, παρακαλούμε να μας επιβεβαιώσετε ότι δεν χρειάζεται η συμπλήρωση 

και υποβολή ΕΕΕΣ από τους υπεργολάβους. 

 

α) Επιβεβαιώνεται. 

β) Δεν επιβεβαιώνεται. Ο προαποδεικτικός έλεγχος διενεργείται όταν το συνολικό 

ποσοστό υπεργολαβίας υπερβεί το 30% ανεξαρτήτως του ποσοστού των επιμέρους 

εργολάβων.  

 

32. [ Σελ. 53 (Παράρτημα 11, άρθρο Ε.6) της διακήρυξης ]: 

Στην παράγραφο αυτή ζητούνται δηλώσεις κατασκευαστών υλικού/λογισμικού με 

συγκεκριμένο περιεχόμενο. Παρακαλούμε να επιβεβαιωθεί: 

(α) ότι οι εν λόγω δηλώσεις απαιτούνται μόνο για τον ενεργητικό και όχι για τον 

παθητικό εξοπλισμό, δεδομένου ότι τούτο προκύπτει ούτως ή άλλως από τη 

διατύπωση των ζητούμενων δηλώσεων (λ.χ. αναφορά σε «εργοστασιακά συμβόλαια 

εγγύησης», ευθεία υποχρέωση υποστήριξης κλπ) που δεν είναι καν νοητή για τον 

παθητικό εξοπλισμό. 

(β) ότι είναι αποδεκτό να υποβληθεί σχετική δήλωση από επίσημο διανομέα του 

εξοπλισμού, εφόσον κάποιος κατασκευαστής δεν αντιπροσωπεύεται αποκλειστικά 

στην Ελλάδα. 

α) Επιβεβαιώνεται. 



 

   

β) Είναι αποδεκτό εφόσον προσκομιστεί βεβαίωση του κατασκευαστή ότι ο προμηθευτής 

του εξοπλισμού είναι επίσημος διανομέας.  

 

 

33. [ Σελ. 52 (Παράρτημα 11, άρθρο Δ.1) και 354 (ΕΕΕΣ) της διακήρυξης ] 

Ζητείται η απόδειξη της κάλυψης των απαιτήσεων χρηματοοικονομικής επάρκειας 

της διακήρυξης με την υποβολή ισολογισμών των τριών (3) τελευταίων, πριν τη 

διενέργεια του διαγωνισμού, ετών, οι οποίοι και θα πρέπει συνεπώς να επαληθεύουν 

τα καταχωρούμενα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ οικονομικά στοιχεία. 

Δεδομένου ότι κατά νόμο δεν έχει ακόμη λήξει η προθεσμία δημοσίευσης 

ισολογισμού για το έτος 2017, οι δε εταιρείες, των οποίων οι μετοχές είναι 

εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών, απαγορεύεται κατά νόμο να κοινοποιήσουν 

οικονομικά στοιχεία του ισολογισμού τους πριν αυτός δημοσιευτεί και συνεπώς για 

λόγους ίσης μεταχείρισης θα πρέπει να οριστεί ένας ενιαίος χρόνος αναφοράς για 

όλους τους διαγωνιζόμενους, παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε ότι το διάστημα 

αναφοράς για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και την υποβολή ισολογισμών, για λόγους 

ίσης μεταχείρισης, είναι οι διαχειριστικές χρήσεις 2014, 2015 και 2016. 

Επιβεβαιώνεται.  

 

34. Στο υπόδειγμα των εγγράφων που απαιτείται να υποβληθούν από Ενώσεις Εταιρειών 

που συμμετέχουν στο διαγωνισμό προβλέπεται η υπογραφή τους από εκπροσώπους 

καθενός από τα μέλη της ένωσης συλλογικά. 

Παρακαλούμε να επιβεβαιωθεί ότι, εφόσον με το συμφωνητικό σύστασης ένωσης 

προβλέπεται ο διορισμός Κοινού Εκπροσώπου της Ένωσης Εταιρειών, 

εξουσιοδοτημένου να υπογράφει όλα τα έγγραφα του διαγωνισμού για λογαριασμό 

της Ένωσης, δεν είναι απαραίτητη η υπογραφή των ως άνω εντύπων από 

εκπροσώπους όλων των μελών της Ένωσης και συνεπώς είναι επιτρεπτό να 

υπογράφονται μόνο από τον Κοινό Εκπρόσωπο της Ένωσης Εταιρειών. 

Επιβεβαιώνεται.  

 

35. Ζητείται να υλοποιηθεί δομημένη καλωδίωση cat6 . Ταυτόχρονα ζητείται να 

τεκμηριωθεί ότι η καλωδίωση θα συμμορφώνεται με τα πρότυπα IEEE 802.3af και 

at. 

Με δεδομένο ότι το πρότυπο IEEE 802.3at αναφέρεται σε καλωδίωση cat5e -η 

ανώτερη- είναι αυτονόητο ότι εφόσον προσφερθεί καλωδίωση cat6 η σχετικά 

απαίτηση θα υπερκαλύπτεται. Επομένως παρακαλούμε να επιβεβαιωθεί ότι στην 

περίπτωση αυτή δεν απαιτείται κάποια άλλη τεκμηρίωση. 

Επιβεβαιώνεται.  

 

36. Ζητείται το σύνολο του καλωδιακού και τερματικού εξοπλισμού δομημένης 

καλωδίωσης (από άκρο σε άκρο) να είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου, 

προκειμένου να είναι εφικτή η απόκτηση εργοστασιακής εγγύησης, εφόσον 

απαιτηθεί. 

Στην συνέχεια στην παράγραφο 3.6.6.3 αναφέρεται η απαίτηση υλοποίησης 

κατακόρυφης καλωδίωσης cat3 για την προσωρινή εξυπηρέτηση των αναγκών της 



 

   

αναλογικής τηλεφωνίας. Παρακαλούμε να διευκρινιστεί εάν το καλώδιο 25" cat3 

πρέπει να είναι του ίδιου κατασκευαστή με την υπόλοιπη δομημένη καλωδίωση. 

Το καλώδιο 25΄, Cat3, επειδή θα χρησιμοποιηθεί για αναλογική τηλεφωνία, δεν 

απαιτείται να είναι του ίδιου κατασκευαστή με τα υπόλοιπα καλώδια. 

 

37. Με την ως άνω απάντηση της αναθέτουσας αρχής σας γίνεται παραπομπή στις 

οδηγίες συμπλήρωσης του ΕΕΕΣ που έχουν εκδοθεί στην ιστοσελίδα της ΕΕ, 

σύμφωνα με τις οποίες: 

«2.1 Για την σύνταξη ή/και συμπλήρωση του απαιτούμενου eEEEZ,   οι οικονομικοί 

φορείς προτείνεται να χρησιμοποιήσουν το αναρτημένο από ης αναθέτουσες αρχές 

επικουρικό αρχείο XML, προκειμένου να εκμεταλλευτούν την υπηρεσία eΕΕΕΣ της ΕΕ 

και να παράξουν την απάντηση τους σε μορφή αρχείου PDF, το οποίο και 

αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους. Σημειώνεται το 

εξής: Το αρχείο PDFπαράγεται έμμεσα από την υπηρεσία eΕΕΕΣ επιλέγοντας το 

κουμπί «Εκτύπωση». Η εκτύπωση θα πρέπει να ανακατευθυνθεί σε εικονικό 

εκτυπωτή PDF (virtual PDF printer), ήτοι λογισμικό, εγκατεστημένο στον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, το οποίο αποθηκεύει το περιεχόμενο της 

εκτύπωσης σε ηλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το δρομολογεί σε φυσικό εκτυπωτή. 

Ενδεικτικά η λειτουργία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί εγγενώς από 

φυλλομετρητή διαδικτύου, όπως π.χ. Google Chrome, ή από εξειδικευμένο 

λογισμικό, όπως π.χ. CutePDF». Ενόψει τούτου: 

(α) Προκειμένου να καταστεί δυνατή η υλοποίηση αυτής της οδηγίας παρακαλούμε 

και πάλι να διατεθεί το αναφερόμενο σε αυτή αρχείο .xml, βάσει του οποίου, και 

μόνο είναι δυνατή η συμπλήρωση των ζητούμενων στοιχείων του ΕΕΕΣ που 

επισυνάφθηκε στη διακήρυξη χωρίς να αποτελεί ελεύθερα επεξεργάσιμο αρχείο, που 

είναι δυνατό να τροποποιηθεί από τους διαγωνιζόμενους, όπως βασίμως 

διατυπώθηκε στις Διευκρινίσεις Νο1. 

(β) Επισημαίνεται, αντιθέτως, ότι σε περίπτωση που ακολουθηθεί η δεύτερη λύση 

(που δεν προτείνεται από τις οδηγίες της ΕΕ) της εξ αρχής δημιουργίας νέου ΕΕΕΣ 

και όχι του επισυναπτόμενου στη διακήρυξη, το αποτέλεσμα θα είναι να υποβληθεί 

ένα διαφορετικό ΕΕΕΣ, με πολλά επιπλέον στοιχεία που οι διαγωνιζόμενοι 

οικονομικοί φορείς δεν δύνανται, λόγω του συστήματος, να αφαιρέσουν. Στην 

περίπτωση δε αυτή, παρακαλούμε να επιβεβαιωθεί ότι όλα τα σχετικά πεδία θα 

πρέπει να παραμείνουν κενά. 

Είναι διαθέσιμο πλέον σε επεξεργάσιμη μορφή xml το ΕΕΕΣ και αναρτάται στον παρόντα 

ιστότοπο. 

 

 

38. Πίνακας Συμμόρφωσης 1.6.1 προδιαγραφή 13. (Υποστήριξη τουλάχιστον 11 μη 

επικαλυπτόμενων καναλιών λειτουργίας στη συχνότητα 2.4GHz) 

Αναφορικά με τη προδιαγραφή του πίνακα 1.6.1 με Α/Α 13, θα θέλαμε να μας 

διευκρινίσετε αν εκ παραδρομής έχει αναφερθεί η συχνότητα λειτουργίας 2,4 GHz 

αντί για 5GHz, δεδομένου ότι στη συχνότητα των 2,4 GHz δεν υπάρχουν 11 μη 

επικαλυπτόμενα κανάλια λειτουργίας. 

Το ερώτημα διευκρινίζεται με την απάντηση 22 του Συμπληρώματος 3. 

 



 

   

39. Παρακαλούμε να διευκρινιστεί αν είναι αποδεκτή η προσθήκη επιπλέον γραμμής / 

γραμμών στον Πίνακα του Παραρτήματος 6 ' Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς’ 

που να αφορούν στις συμπληρωματικές υπηρεσίες για κεντρικές υποδομές που θα 

παρασχεθούν στο πλαίσιο του έργου, και οι οποίες δεν είναι δυνατό να επιμεριστούν 

στα σημεία του ΔΕΔΔΗΕ ή, εναλλακτικά, θα πρέπει οι συμπληρωματικές αυτές 

υπηρεσίες, που περιλαμβάνονται στο συνολικό τίμημα, να καταγράφονται σε 

χωριστό, αναλυτικότερο πίνακα οικονομικής προσφοράς. 

Τα κόστος των συμπληρωματικών υπηρεσιών που θα παρασχεθούν για κεντρικές 

υποδομές, να ενσωματωθεί στο προσφερόμενο τίμημα για το σημείο 7Α 

(Μηχανογραφικό Κέντρο). 

 

40. Δεδομένου ότι το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού, όπως προκύπτει από τη 

Διακήρυξή του, είναι η «Παροχή Υπηρεσιών υλοποίησης λειτουργίας και 

συντήρησης δικτύου επικοινωνιών ΔΕΔΔΗΕ» και όχι η σύνταξη μελέτης, σύμφωνα 

με την ειδική προς τούτο νομοθεσία που επιβάλλει διαφορετικό νομοθετικό 

καθεστώς για τους διαγωνισμούς μελετών, παρακαλούμε να επιβεβαιωθεί ότι η 

συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό δεν απαιτεί, ως ελάχιστη προϋπόθεση 

συμμετοχής, την εγγραφή στο μητρώο μελετητών, όπως εκ παραδρομής υπονοείται 

με τις ως άνω διευκρινίσεις υπ' αριθ. 8 και 9, αφού ένα τέτοιο κριτήριο επιλογής δεν 

συνάδει με το αντικείμενο του διαγωνισμού, όπως προδιαγράφεται στη διακήρυξη 

και συνεπώς θα αντιτίθετο στην ευρωπαϊκή νομοθεσία. 

Επιβεβαιώνεται. 

 

Σημείωση: Στα παρόντα συμβατικά κείμενα χρησιμοποιείται η ορολογία ΕΕΕΣ 

αντί ΕΕΕΠ, το οποίο φέρει το εν λόγω τμήμα επί του σώματός του. Οι 2 όροι 

είναι ισοδύναμοι.  


