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Στο άρθρο 8 προβλέπεται ότι σε περίπτωση 

κοινοπραξίας κάθε μέλος οφείλει να διαθέτει κάθε μία 
από τις πιστοποιήσεις ποιότητας. Οι πιστοποιήσεις 
ποιότητας περιλαμβάνονται στο άρθρο 9Α που αφορά 
στην επαγγελματική ικανότητα. 
Στο άρθρο 11 παρ. 4 προβλέπεται ότι είναι δυνατή η 
παροχή δάνειας εμπειρίας των επαγγελματικών 
προσόντων υπό τον όρο ότι ο παρέχων την εμπειρία θα 
εκτελέσει τις εργασίες. 
Ερωτάται εάν σε περίπτωση κοινοπραξίας όπου οι 
εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με το κοινοπρακτικό 
μόνο από το μέλος που κατέχει τις πιστοποιήσεις 
ποιότητας, δύναται το έτερο μέρος (που δεν εκτελεί 
εργασίες) να δανειστεί την επαγγελματική εμπειρία 
(πιστοποιήσεις ποιότητας) από το έτερο μέλος, κατ' 
αναλογική εφαρμογή του άρθρου 11. 

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4 του 

Άρθρου 8 της Διακήρυξης σε περίπτωση ένωσης 
οικονομικών φορέων «Το κριτήριο της Επαγγελματικής 
Ικανότητας πληρούται εν συνόλω από ένα, τουλάχιστον, 
από τα μέλη της ένωσης. Τα λοιπά μέλη, όμως, οφείλουν 
να διαθέτουν κάθε μία από τις πιστοποιήσεις ποιότητας 
της διάταξης.»  
Σύμφωνα επίσης με το τελευταίο εδάφιο της 
παραγράφου Α του Άρθρου 9: «Όλες και κάθε μία από 
τις ανωτέρω πιστοποιήσεις οφείλει να κατέχει ο 
εγγεγραμμένος στο ΜΕΕΠ οικονομικός φορέας και, σε 
περίπτωση ένωσης, κάθε ένα μέλος της ένωσης.» 
 
Επομένως ο εγγεγραμμένος στο ΜΕΕΠ οικονομικός 
φορέας οφείλει να κατέχει τις απαραίτητες πιστοποιήσεις 
και δεν επιτρέπεται ο δανεισμός των πιστοποιήσεων 
ποιότητας του ενός μέλους της ένωσης στο άλλο. 
Διευκρινίζεται ότι η επαγγελματική ικανότητα (ΜΕΕΠ – 
Πιστοποιήσεις) δεν αθροίζεται ούτε στην περίπτωση 
ένωσης, ούτε στην περίπτωση στήριξης σε τρίτο, παρά 
μόνον σε ό,τι αφορά στις κατηγορίες έργων ΜΕΕΠ. 
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Στο άρθρο 18 «Αποδεικτικά μέσα ποιοτικής επιλογής», 
παράγραφος 4.4 « Δικαιολογητικά Οικονομικής και 
Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 9 του 
τεύχους της διακήρυξης» αναφέρεται: «Η οικονομική 
και χρηματοοικονομική επάρκεια των οικονομικών 
φορέων αποδεικνύεται από τους Δημοσιευμένους 
Ισολογισμούς ή αποσπάσματα των Ισολογισμών του 
Προσφέροντος των τριών τελευταίων ετών». 
Αντιλαμβανόμαστε πως αναφέρεστε στο άθροισμα του 
κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας για τα οποία 
έχουν δημοσιευθεί ισολογισμοί, ήτοι τα έτη 2017,2018 
και 2019 για τις επιχειρήσεις με ολοκλήρωση χρήσης 
στις 31/12. 
Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε. 

Στην παρ. 4.4 του Άρθρου 18 της Διακήρυξης 
προβλέπεται ότι: 
«Διευκρινίζεται ότι η τελευταία τριετία περιλαμβάνει τα 
έτη για τα οποία ο Προσφέρων διαθέτει δημοσιευμένους 
ισολογισμούς.» 
Η αφετηρία της τριετίας είναι ο τελευταίος 
Δημοσιευμένος Ισολογισμός. 
Με την προσθήκη των δύο προηγούμενων 
Δημοσιευμένων Ισολογισμών ολοκληρώνεται η 
ζητούμενη τριετία. 
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Όσον αφορά στο Άρθρο 45 παρ. 10 του αναρτηθέντος 
Σχεδίου Συμφωνητικού παρακαλούμε όπως 
διευκρινιστεί: Στην περίπτωση προηγούμενης εξάμηνης 
ενημέρωσης του Αναδόχου από την ΔΕΔΔΗΕ, εφόσον 
για κάποιο τρίμηνο, η επίδοση έργων είναι μειωμένη, με 
αποτέλεσμα την μειωμένη απόδοση του Αναδόχου κάτω 
του εβδομήντα τοις εκατό (70%) της υποχρεωτικής από 
την σύμβαση επίδοσης-απόδοσης, με αποκλειστική 
ευθύνη του ΔΕΔΔΗΕ, εάν ο Ανάδοχος δικαιούται 
αποζημίωσης. 
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις πρόσφατες αποφάσεις 
της Επιτροπής εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
(ΑΕΠΠ), προκειμένου να μην βλάπτεται και 
παρεμποδίζεται ουσιωδώς, η ίδια η σύνταξη, 
προετοιμασία και υποβολή προσφοράς ως και η εν γένει 
συμμετοχή στη διαδικασία, θα πρέπει όχι μόνο να είναι 

Η παράγραφος 10 του Άρθρου 45 τροποποιήθηκε με το 
Συμπλήρωμα Νο 1 και αναρτήθηκε στην cosmoONE. 



 
 

 

 
2 

εκ των προτέρων γνωστή στον Ανάδοχο η ελάχιστη 
εγγυημένη μηνιαία επίδοση-απόδοση αλλά και η 
αποζημίωση που θα λαμβάνει ο Ανάδοχος για την 
αδράνεια κεφαλαίων, κεφαλαιουχικών μέσων και 
προσωπικού, για τις περιπτώσεις μειωμένων επιδόσεων. 
Κατά συνέπεια, θεωρούμε ότι θα έπρεπε να εξεταστεί 
από την Υπηρεσία σας : 
1. η παρακολούθηση της επίδοσης-απόδοσης και το 

δικαίωμα αποζημίωσης του Ανάδοχο να είναι σε 
μηνιαία και όχι σε τριμηνιαία βάση ώστε να 
αποφεύγονται περιπτώσεις μεγάλων αποκλίσεων στις 
μηνιαίες επιδόσεις-αποδόσεις εντός των τριμήνων. 

2. ο Ανάδοχος να δικαιούται αποζημίωση, ακόμη και αν 

έχει προηγηθεί ενημέρωσή του από τον ΔΕΔΔΗΕ, έξι 
μήνες πριν την έναρξη των εργασιών του μήνα, 
εφόσον, η επίδοση έργων είναι μειωμένη, με 
αποτέλεσμα την μειωμένη απόδοση του Αναδόχου 
κάτω του εβδομήντα τοις εκατό (70%) της 
υποχρεωτικής από την σύμβαση μηνιαίας επίδοσης-
απόδοσης, με αποκλειστική ευθύνη του ΔΕΔΔΗΕ. 
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Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί εάν το άρθρο 75 παρ. 
8 και παρ.10 του αναρτηθέντος Σχεδίου Συμφωνητικού 
και το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο40 «ΑΝΕΚΚΛΗΤΗ ΔΗΛΩΣΗ 
ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ», αναρτηθέντος Τεύχους Υποδείγματα, 
έχουν προσαρμοστεί και εναρμονιστεί σύμφωνα με τις 
πρόσφατες αποφάσεις της Επιτροπής εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ). 
Επισημαίνεται ότι η ΑΕΠΠ μεταξύ άλλων έκρινε ότι : 
«……………………………….. το άρ. 75 παρ. 8 και 10 του 
ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, που είναι ακυρωτέο, καθ' ο μέρος 
προϋποθέτει ανέκκλητη δήλωση απαλλαγής του 
ΔΕΔΔΗΕ από τον ανάδοχο, παραίτηση από κάθε είδους 
απαίτηση του αναδόχου έναντι του ΔΕΔΔΗΕ, ως και 
άνευ ετέρου και προϋπόθεσης ανάληψης ευθύνης για 
απαιτήσεις τρίτου, έναντι του ΔΕΔΔΗΕ ασχέτως ευθύνης 
του ΔΕΔΔΗΕ, όπως και ακόμη και απαιτήσεις 
υπεργολάβων και παρόχων υπηρεσιών του έναντι του 
ΔΕΔΔΗΕ, πάλι ανεξαρτήτως επιμέρους προϋποθέσεων, 
ευθύνης του ΔΕΔΔΗΕ και περιορισμών και όλα τα 
ανωτέρω, επί ποινή μη οριστικής παραλαβής και άρα, μη 
αποδέσμευσης εγγυητικής καλής εκτέλεσης, διατήρησης 
της ευθύνης του αναδόχου για το έργο.» 

Κρίνεται ότι ο ΔΕΔΔΗΕ συμμορφώθηκε στις αποφάσεις 
893, 894, 895 και 896/2021 της ΑΕΠΠ. 
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Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί εάν οι τιμές μονάδος 

των τιμολογίων με αριθμούς 2959, 2961 και 2963 
(εργασίες συντήρησης των ξύλινων στύλων), του 
αναρτηθέντος Τεύχους Τιμολογίου, έχουν προσαρμοστεί 
και εναρμονιστεί σύμφωνα με τις πρόσφατες αποφάσεις 
της Επιτροπής εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
(ΑΕΠΠ). 
Επισημαίνεται ότι η ΑΕΠΠ μεταξύ άλλων έκρινε ότι : 
«…………………………….λαμβάνοντας υπόψη 
στοιχειοθετημένο υπολογισμό εργατικού κόστους και 
κόστους αυτοκινήτου, στοιχειοθετεί 6,72 ευρώ ως 
κόστος για την επιθεώρηση στύλων που υπερβαίνει 
σχεδόν κατά 100% το AT 2961 3,37 ευρώ χωρίς υλικά 
για την ίδια εργασία και κατά άνω του 550% τα κόστη 
0,99 ευρώ χωρίς υλικά των AT 2959 και 2963, 
αποδεικνύοντας ούτως, χωρίς να προβάλει τίποτα ο 
αναθέτων περί του αντιθέτου την υποκοστολόγηση των 
συγκεκριμένων εργασιών, ακυρουμένων των ως άνω 
κοστολογήσεων των παραπάνω AT.» 

Κρίνεται ότι οι τιμές των συγκεκριμένων τιμολογίων είναι 

επαρκείς. 
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Όσον αφορά στο Υ/Κεφάλαια 8, Κεφάλαιο Β, Δεύτερο 
μέρος του αναρτηθέντος Τεύχους Τιμολόγιου 
(ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ), στο Υ/Κεφάλαια 1, 
Κεφάλαιο Β, Δεύτερο μέρος του αναρτηθέντος Τεύχους 

Κρίνεται ότι οι τιμές των συγκεκριμένων τιμολογίων είναι 
επαρκείς. 
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Τιμολόγιου (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΣΕ ΧΑΝΤΑΚΙ), 
στο Υ/Κεφάλαια 7, Κεφάλαιο Β, Δεύτερο μέρος του 
αναρτηθέντος Τεύχους Τιμολόγιου (ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ 
ΚΑΛΩΔΙΟΥ) όπως διευκρινιστεί :  
Για ποιους λόγους, η αποζημίωση για την διευθέτηση 
καλωδίων κυμαίνεται κατά μέσον όρο μόλις το 33% της 
τιμής τοποθέτησης νέων καλωδίων παρά το γεγονός ότι 
η εργασία της διευθέτησης απαιτεί πολύ περισσότερο 
χρόνο και μεγαλύτερη δαπάνη απ’ ότι η εργασία της 
τοποθέτησης. Σημειώνεται ότι παρότι η εργασία 
διευθέτησης διαφέρει ελάχιστα από την εργασία 
μετατόπισης καλωδίων, η τιμή της κυμαίνεται κατά μέσο 
όρο μόλις στο 26% της αντίστοιχης μετατόπισης του 

καλωδίου.  
Κατόπιν όλων των παραπάνω παρακαλούμε να 
ελεγχθούν οι τιμές των διευθετήσεων υπογείων 
καλωδίων ως προς την ορθότητα τους. 
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Όσον αφορά στο παράρτημα ΙΙ του αναρτηθέντος 
Τεύχους Συμφωνητικού, όπου αναφέρονται ειδικές 
οδηγίες για το κλάδεμα των πλατανιών, παρακαλούμε 
όπως διευκρινίσετε τον τρόπο αποζημίωσης του 
αναδόχου.  
Επισημαίνουμε πως οι οδηγίες αυτές αφορούν ενδελεχή 
απολύμανση όλων των εργαλείων και μηχανημάτων του 
αναδόχου πριν το κλάδεμα των πλατανιών, απαιτούν 
πολύ χρόνο και αυξάνουν υπερβολικά το κόστος 
κλαδέματος όσον αφορά τα πλατάνια. 

Η προσαύξηση λόγω Γενικών Εξόδων και Οφέλους του 
Αναδόχου (18%) του Τιμολογίου, καλύπτει το πιθανό 
επιπλέον κόστος απολύμανσης των σχετικών εργαλείων, 
δεδομένου ότι αφορά σε μεμονωμένες περιπτώσεις ως 
προς το είδος δένδρου και στις περιοχές όπου υπάρχει 
αυτό. 
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Όσον αφορά στις εργασίες που αφορούν: 1. 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 2. ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 3. ΛΗΨΗ 
ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΣΗΜΑΝΣΗ 4. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ 5. 
ΣΧΕΔΙΑ 6. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ (ΔΧΥ - ΔΕΥ - ΚΤΥ- ΚΑΥ) ΚΑΙ 
ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 7. ΣΧΕΔΙΑ - GIS, οι οποίες 
περιγράφονται στο Σχέδιο του Συμφωνητικού, 
παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί ο τρόπος αποζημίωσης 
του αναδόχου.  
Επισημαίνεται ότι το κόστος των παραπάνω εργασιών 
δεν μπορεί να συμπεριληφθεί στα γενικά έξοδα και 
εργολαβικό όφελος του Αναδόχου για τους λόγους που 
αναλύονται ακολούθως :  
[ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ] = [ΑΜΕΣΟ 
ΚΟΣΤΟΣ]+[ΕΜΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ]  
ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ: είναι το συνολικό κόστος των επί 
μέρους εργασιών οι οποίες συνθέτουν το φυσικό 

αντικείμενο του έργου και περιλαμβάνουν τα κόστη 
υλικών (ενσωματούμενων ή χρησιμοποιούμενων), 
εργατικών μηχανικού εξοπλισμού και πιθανών 
υπεργολάβων. Είναι το κόστος που μπορεί να εντοπιστεί 
και υπολογιστεί σε συγκεκριμένες εργασία/ες ή 
λειτουργία/ες. Πρόκειται για κόστος πρωτογενούς 
κατασκευής το οποίο αθροιζόμενο για το σύνολο των 
εργασιών δίνει το συνολικό άμεσο κόστος του έργου. 
Γενικά πρόκειται για κόστος συνδεόμενο με την 
δραστηριότητα (activity related cost).  
ΕΜΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ – ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: είναι 
το τμήμα του κόστους του έργου, το οποίο δεν μπορεί 
να κατανεμηθεί σε συγκεκριμένη εργασία/ες ή 
λειτουργία/ες. Τέτοια είναι τα γενικά έξοδα του 
εργοταξίου, τα έξοδα εγγυητικών – ασφαλίσεων, τα 
γενικά έξοδα της επιχείρησης (το αναλογούν κόστος 
έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας), 
διάφορες κρατήσεις, φόρος εισοδήματος κλπ..  
Σε κάθε περίπτωση για να θεωρηθεί ότι ένα κόστος 
συμπεριλαμβάνεται στα γενικά έξοδα που αφορά στις 
μελέτες, σήμανση, αρχαιολογία κ.λπ. θα πρέπει να 
μπορεί να κοστολογηθεί από τον εκάστοτε υποψήφιο 

Ο ΔΕΔΔΗΕ συμμορφώθηκε στις αποφάσεις 893, 894, 895 
και 896/2021 της ΑΕΠΠ, βάσει των οποίων οι εν λόγω 
εργασίες καλύπτονται από την προσαύξηση λόγω 
Γενικών Εξόδων και Οφέλους του Αναδόχου (18%) του 
Τιμολογίου. 



 
 

 

 
4 

έτσι ώστε να συμπεριληφθεί στην κατάρτιση της 
προσφοράς του. Εν προκειμένω αυτό δεν είναι δυνατό, 
διότι δεν είναι γνωστό ούτε το είδος, ούτε το πλήθος, 
ούτε ο ακριβής τόπος του έργου, αλλά ούτε και οι 
επικρατούσες συνθήκες. Συγκεκριμένα, σε όποια έργα 
αυτά τα κόστη συμπεριλαμβάνονται στα Γενικά Έξοδα 
αφορούν έργα που είναι γεωγραφικά ορισμένα και ο 
υποψήφιος είναι σε θέση εκ τον προτέρων να γνωρίζει 
την δαπάνη της καταρτισθείσας π.χ. μελέτης σήμανσης 
και κατά συνέπεια να την λάβει υπόψη στην 
διαμόρφωση της προσφερόμενης έκπτωσης. Στην 
συγκεκριμένη εργολαβία δεν είναι δυνατό να γνωρίζει 
ούτε το πλήθος των εντολών, ούτε τη θέση αυτών και 

κατ’ επέκταση δεν μπορεί να κοστολογήσει την δαπάνη 
της μελέτης σήμανσης. Δηλαδή τόσο η δαπάνη 
σύνταξης μελέτης σήμανσης όσο και η δαπάνη 
εφαρμογής αυτής σχετίζονται με το εύρος κατάληψης 
των εργασιών και τον τόπο που το έργο βρίσκεται 
(αστικοί δρόμοι, υπεραστικοί, αυτοκινητόδρομοι κ.λπ.).  
Συνεπώς είναι αδύνατη η κοστολόγηση των παραπάνω 
εργασιών και θα πρέπει να εξεταστεί, ο ορισμός τιμών 
μονάδος για τις παραπάνω εργασίες. 
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Όσον αφορά στο Άρθρο 26 του αναρτηθέντος Σχεδίου 
Συμφωνητικού παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί :  
1. Μετά την υποβολή από τον Ανάδοχο των 

απαιτούμενων ασφαλιστηρίων συμβολαίων, 
γνωστοποίησης για την ακριβή Δ/νση της κύριας 
αποθήκης της εργολαβίας του και των καταστάσεων 
σύμφωνα με τους πίνακες 1, 2 και 3 του 
Πρωτοκόλλου Εγκατάστασης του Τεύχους 
Υποδείγματα, εάν μπορεί ο Ανάδοχος να χορηγηθεί 
υλικά από τις αποθήκες του ΔΕΔΔΗΕ, του επιδοθούν 
έργα για κατασκευή και προβεί στην έναρξη των 
εργασιών.  

2. Στην περίπτωση που κατά την επιθεώρηση - 
παραλαβή της κύριας αποθήκης του Αναδόχου 
βρεθούν υλικά προμήθειας ΔΕΔΔΗΕ από 
προηγούμενη υπό εκκαθάριση εργολαβία, εάν είναι 
δυνατή η λογιστική τακτοποίηση τους με 
χρεωπίστωση των υλικών από την παλαιά αποθήκη 
στην νέα αποθήκη αμέσως μετά την καταγραφή 
τους.  

 

1. Με την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Εγκατάστασης 
Αναδόχου (Υπόδειγμα 17, του τεύχους Υποδείγματα) 
ορίζεται ότι «Μετά τα παραπάνω πληρούνται οι 
προϋποθέσεις για εγκατάσταση του Αναδόχου και 
έναρξη των εργασιών της Σύμβασης». 
 
2. Στην παράγραφο 6 του Άρθρου 26 του τεύχους 
Συμφωνητικό ορίζεται ότι «Ειδικότερα, εάν κατά την 
επιθεώρηση - παραλαβή της κύριας αποθήκης του 
Αναδόχου βρεθούν υλικά προμήθειας ΔΕΔΔΗΕ από 
προηγούμενη υπό εκκαθάριση εργολαβία, τότε η 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία προβαίνει άμεσα στην καταγραφή 
τους (Τεύχος «Υποδείγματα» πίνακας 4 του 
υποδείγματος του πρωτοκόλλου) και μεριμνά σε 
συνεννόηση και με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της 
Προϊσταμένης Υπηρεσίας (ΤΤΕΔ, Περιφερειακή αποθήκη) 
για την άμεση επιστροφή τους στις αποθήκες του 
ΔΕΔΔΗΕ.» Η διαδικασία της «χρεοπίστωσης» δεν 
προβλέπεται συμβατικά. 
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Όσον αφορά στον Πίνακα Β και Πίνακα Ε, της 
αναρτηθείσας Διακήρυξης, παρακαλούμε όπως 
διευκρινιστεί : 
1. Ο τρόπος με τον οποίο κατανέμονται στους 

προϋπολογισμούς εναερίων - υπογείων του πίνακα Β, 
οι προϋπολογισμοί των παρακάτω εργασιών που 
περιλαμβάνονται στον Πίνακα Ε. 

α) Επιθεώρηση, συντήρηση και ενίσχυση ξύλινων 
στύλων 

β) Κλαδέματα & Αποψιλώσεις 
γ) Αποκοπές - Επαναφορές & Τεχνικές επεμβάσεις σε 

μετρητικές διατάξεις  
δ) Συντήρηση Υ /Σ εσωτερικού χώρου & compact 
ε) Αντικατάσταση μετρητών με έξυπνους 
Σημειώνεται ότι οι εργασίες γ) και ε) υπάγονται στο 
αντικείμενο των απλών εναερίων παροχών και 
υφίσταται αναντιστοιχία σε κάποιες περιοχές, όπως π.χ. 
στα ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΘΗΝΑΣ σύμφωνα στους 
παρακάτω πίνακες. 
Οι παραπάνω γ) και ε) εργασίες θα έπρεπε να 
αναγράφονται διακριτά στον Πίνακα Β 
2. Ότι στις παραπάνω εργασίες α), β), γ), δ) και ε) του 

1. Ο Πίνακας Β της Διακήρυξης τροποποιήθηκε με το 
Συμπλήρωμα Νο1 και αναρτήθηκε στην cosmoONE. 
 
2. Διευκρινίζεται ότι στις εργασίες α, β, γ, δ και ε του 
ερωτήματος δεν συμπεριλαμβάνονται οικοδομικές 
εργασίες. 
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Πίνακα Ε, δεν συμπεριλαμβάνονται οικοδομικές 
εργασίες. 
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Α) Σύμφωνα με το Άρθρο 8 υπάρχει δυνατότητα να 
συμμετάσχει Οικονομικός Φορέας είτε μεμονωμένα είτε 
ως μέλος ένωσης, προκειμένου να διεκδικήσει από 

κοινού την ανάληψη και εκτέλεση του έργου. 
Σύμφωνα με το Άρθρο 9 παράγραφο Α, ο μεμονωμένος 
Φορέας, και σε περίπτωση περισσοτέρων, τα μέλη της 
Ένωσης των Οικονομικών Φορέων, πρέπει να είναι 
«Ελληνικές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες 
στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ) στις 
κατηγορίες έργου Ενεργειακά και 
Ηλεκτρομηχανολογικά» ανεξάρτητα της εγγραφής τους 
σε τάξεις. Δηλαδή ένωση Φορέων συνιστούν μόνο 
Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ. 
Β) Στο Άρθρο 11 αναφέρεται «Ειδικό συμφωνητικό το 
οποίο θα προσαρτάται στο κυρίως συμφωνητικό, ενώ το 
τελευταίο θα υπογράφεται από τον δανειστή τρίτο ως εκ 
τρίτου συμβαλλόμενο». Δηλαδή, σε περίπτωση 
δανεισμού χρηματοοικονομικής, τεχνικής ή 
επαγγελματικής ικανότητας από τρίτο, η σύμβαση 
υπογράφεται από τον Φορέα και τον Τρίτο, μετά την 
ανακήρυξη του Φορέα ως προσωρινού μειοδότη για 
συγκεκριμένη περιοχή, ο οποίος τρίτος υπόκειται στην 
έγκριση του ΔΕΔΔΗΕ, κατά την παράγραφο 3 του 
Άρθρου 11. Κατά συνέπεια ο τρίτος συμβαλλόμενος 
υπογράφει την Κύρια Σύμβαση μεταξύ μειοδότη και 
ΔΕΔΔΗΕ, ως εκ τρίτου συμβαλλόμενος, έχοντας 
αποδεχθεί τους όρους και τις υποχρεώσεις που 
αναλαμβάνει να επικουρήσει σε περίπτωση αδυναμίας 
του Φορέα. 
Παρακαλούμε για την επιβεβαίωση/διευκρίνιση των 
ανωτέρω. 

Α) Στο Άρθρο 8 παράγραφος 4 της Διακήρυξης 
αναφέρεται ότι «Το κριτήριο της Επαγγελματικής 
Ικανότητας πληρούται εν συνόλω από ένα, τουλάχιστον, 

από τα μέλη της ένωσης. Τα λοιπά μέλη, όμως, οφείλουν 
να διαθέτουν κάθε μία από τις πιστοποιήσεις ποιότητας 
της διάταξης.»  
Ως εκ τούτου ένωση Φορέων δεν συνιστούν μόνο 
Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, 
αλλά αρκεί να καλύπτονται οι προϋποθέσεις του 
προηγούμενου εδαφίου. 

 
Β) Στο Άρθρο 11 παρ. 2 της Διακήρυξης αναφέρεται  
«2. Το αντικείμενο της συνεργασίας μεταξύ του 
Προσφέροντος και του τρίτου καθώς και οι 
παρασχεθείσες εγγυήσεις από τον τρίτο προς τον 
Προσφέροντα θα συμπεριληφθούν, εφόσον αυτός 
επιλεγεί Ανάδοχος, στη Σύμβαση.» 
Επίσης στην παρ. 4 προτελευταίο εδάφιο αναφέρεται : 
«4. …………………. Η υποχρέωση της εκτέλεσης θα 
αποδεικνύεται από ειδικό συμφωνητικό, το οποίο θα 
προσαρτάται στο κυρίως συμφωνητικό, ενώ το τελευταίο 
θα υπογράφεται από τον δανειστή τρίτο ως εκ τρίτου 
συμβαλλόμενο.» 
Επιπλέον στην παρ. 5 αναφέρεται : 
«5. Εάν στον Προσφέροντα διατίθενται από τον τρίτο 
φορέα πόροι που συνίστανται στην ενίσχυση της 
χρηματοοικονομικής του ικανότητας (κατά άρθρο 9 Γ), ο 
ΔΕΔΔΗΕ επιβάλλει, κατά την υπογραφή της Σύμβασης, 
στον αναδειχθέντα Προσφέροντα και τον τρίτο την 
συμπερίληψη του συμφωνητικού τους στη Σύμβαση, 
καθώς και την συνυπογραφή της από τον τρίτο.» 
Συνεπώς, επιβεβαιώνονται τα αναφερόμενα στο 
ερώτημα Β. 
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Στην περίπτωση που κάποιος οικονομικός φορέας 
επικαλεσθεί την τεχνική ή επαγγελματική ή την 
χρηματοοικονομική ικανότητα τρίτων (σύμφωνα με το 
άρθρο 11 της Διακήρυξης) και αναδειχθεί Ανάδοχος σε 
ένα ή περισσότερα τμήματα (Εργολαβίες – Έργα) , 
παρακαλούμε επιβεβαιώστε μας ότι δεν απαιτείται η 
σύναψη Κοινοπραξίας μεταξύ του Αναδόχου και των 
τρίτων. 

1. Δεν απαιτείται η σύναψη Κοινοπραξίας μεταξύ του 
Αναδόχου και των τρίτων. 

  Αλλά σύμφωνα με το άρθρο 11 της Διακήρυξης  
Παρ. 2 
«2. Το αντικείμενο της συνεργασίας μεταξύ του 

Προσφέροντος και του τρίτου καθώς και οι 
παρασχεθείσες εγγυήσεις από τον τρίτο προς τον 
Προσφέροντα θα συμπεριληφθούν, εφόσον αυτός 

επιλεγεί Ανάδοχος, στη Σύμβαση. 
 Παρ. 4 
«Όσον αφορά στα κριτήρια που σχετίζονται με τα 

επαγγελματικά προσόντα του αναδόχου (πτυχίο ΜΕΕΠ-
πιστοποιήσεις κατά άρθρο 9 Α) ή/και  με τη σχετική 
τεχνική ικανότητα (κατά άρθρο 9 Β), οι οικονομικοί 
φορείς μπορούν, ωστόσο, να στηρίζονται στις 
ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα 
εκτελέσουν τις εργασίες για τις οποίες απαιτούνται οι 
συγκεκριμένες ικανότητες. Η υποχρέωση της εκτέλεσης 
θα αποδεικνύεται από ειδικό συμφωνητικό, το οποίο θα 
προσαρτάται στο κυρίως συμφωνητικό, ενώ το 
τελευταίο θα υπογράφεται από τον δανειστή τρίτο ως εκ 
τρίτου συμβαλλόμενο.» 

   Και Παρ.5 
«Εάν στον Προσφέροντα διατίθενται από τον τρίτο φορέα 

πόροι που συνίστανται στην ενίσχυση της 
χρηματοοικονομικής του ικανότητας (κατά άρθρο 9 Γ), ο 
ΔΕΔΔΗΕ επιβάλλει, κατά την υπογραφή της Σύμβασης, 
στον αναδειχθέντα Προσφέροντα και τον τρίτο την 
συμπερίληψη του συμφωνητικού τους στη Σύμβαση, 
καθώς και την συνυπογραφή της από τον τρίτο.» 
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Σύμφωνα με την παράγραφο 1 και 4.2, του Άρθρου 10, 
της Διακήρυξης ΔΔ-214, οι λόγοι αποκλεισμού που 
αναφέρονται στο συγκεκριμένο Άρθρο θα αφορούν κατ’ 
ελάχιστον τους διαχειριστές. ( σε περίπτωση Ε.Π.Ε, ΙΚΕ, 
Ο.Ε και Ε.Ε) 
Στην περίπτωση Ετερόρρυθμης Εταιρείας, εκτός από τον 
Διαχειριστή της Εταιρείας θα πρέπει να υποβληθούν τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά και για τα υπόλοιπα μέλη της 
Εταιρείας; ( Ετερόρρυθμα ή Ομόρρυθμα) 

Στην περίπτωση Προσωπικής, ιδίως Ετερόρρυθμης 
Εταιρείας, εκτός από τον Διαχειριστή της Εταιρείας δεν 
απαιτείται να υποβληθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
και για τα υπόλοιπα μέλη της Εταιρείας (Ετερόρρυθμα ή 
Ομόρρυθμα) 
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Στον πίνακα Β της διακήρυξης αναφέρεται ενδεικτικός 
προϋπολογισμός εναερίων και υπογείων δικτύων. Στον 
πίνακα Ε αναφέρεται ενδεικτικός προϋπολογισμός: 
α)εργασιών επιθεώρησης, συντήρησης και ενίσχυσης 
ξύλινων στύλων, β)εργασιών κλαδέματος και 
αποψίλωσης, γ)εργασιών αποκοπών & επαναφορών 
παροχών ηλεκτρικής ενέργειας και τεχνικών 
επεμβάσεων σε μετρητικές διατάξεις, δ)Συντήρησης Υ/Σ 
εσωτερικού χώρου & compact και ε)εργασιών 
αντικατάστασης μετρητών με έξυπνους. Παρακαλούμε 
διευκρινίστε μας αν οι εν λόγω εργασίες του πίνακα Ε 
περιλαμβάνονται στους ενδεικτικούς προϋπολογισμούς 
των εναερίων ή υπογείων δικτύων του πίνακα Β.  

Ο Πίνακας Β της Διακήρυξης τροποποιήθηκε με το 
Συμπλήρωμα Νο 1 και αναρτήθηκε στην cosmoONE. 
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Έχοντας δεδομένο το γεγονός ότι υπάρχουν εν εξελίξει 
συμβάσεις ή/και διαγωνιστικές διαδικασίες για κάποιες 
από τις εργασίες που περιλαμβάνονται στον πίνακα Ε, 
παρακαλούμε ενημερώστε μας για την αναμενόμενη 
έναρξη επίδοσης των εργασιών που περιλαμβάνονται 
στον πίνακα Ε, ανά είδος εργασίας και ανά 
δημοπρατούμενο τμήμα (εργολαβία).  

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία  η συμβατική διάρκεια 
σχεδόν όλων των εξειδικευμένων εργολαβιών 
κλαδεμάτων –αποψιλώσεων ολοκληρώνεται εντός του 
2022 άρα η έναρξη επίδοσης των υπόψη εργασιών θα 
γίνει, στις πλείστες των περιπτώσεων, από την αρχή των 
εργολαβιών.  
Για τις εργασίες συντήρησης ξυλίνων στύλων θα 
ισχύσουν τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 4 
όπου αναφέρεται: 
 
«Ειδικά για την υποπαράγραφο 2.18 σημειώνεται ότι για 
την έναρξη επίδοσης στον Ανάδοχο εργασιών 
επιθεώρησης και συντήρησης ξύλινων στύλων της 
παραπάνω υποπαραγράφου 2.18 απαιτείται έγγραφη 
ενημέρωση αυτού από την Προϊσταμένη Υπηρεσία, 
τουλάχιστον τρείς (3) μήνες πριν από την αρχική 
επίδοση, ως προς το ύψος των υπόψη εργασιών που θα 
του επιδίδονται προς κατασκευή, ώστε να οργανωθεί 
κατάλληλα. Ευνόητο είναι ότι ο Ανάδοχος, εφόσον το 
επιθυμεί, μπορεί να κάνει και έναρξη εργασιών νωρίτερα 
εάν υπάρχουν εντολές εργασιών προς εκτέλεση. 

 
Σημειώνεται ότι επίδοση εργασιών της παραπάνω 
υποπαραγράφου 2.18 θα γίνει στον Ανάδοχο μόνο στην 
περίπτωση που δεν υφίσταται εγκατεστημένος Ανάδοχος 
στην ανεξάρτητη εργολαβία εργασιών επιθεώρησης και 
συντήρησης ξύλινων στύλων.» 
 
Επιπρόσθετα έχει χρήση και η ρύθμιση της παρ. 10 του 
άρθρου 45 του Συμφωνητικού για την προ εξαμήνου 
ενημέρωση του Αναδόχου για τις προς επίδοση εργασίες. 
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Ειδικά για τις εργασίες αντικατάστασης μετρητών με 
έξυπνους που περιλαμβάνονται στον πίνακα Ε 
παρακαλούμε ενημερώστε μας για την αναμενόμενη 
ημερομηνία έναρξης παράδοσής των μετρητών στους 
αναδόχους, καθώς και τον αναμενόμενο ρυθμό των 
παραδόσεων ανά μήνα και ανά δημοπρατούμενο τμήμα 
(εργολαβία).  

Με βάση τα διαθέσιμα σήμερα στοιχεία η έναρξη των 
παραλαβών έξυπνων μετρητών θα εκκινήσει το πρώτο 
τρίμηνο του 2023.   
Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος θα ενημερώνεται έγκαιρα 
με βάση τη ρύθμιση της παραγράφου 10 του Άρθρου 45 
του Συμφωνητικού για την προ εξαμήνου ενημέρωση του 
Αναδόχου για τις προς επίδοση εργασίες.  
Σε περίπτωση υστέρησης στην προμήθεια και χορήγηση 
μετρητών στους αναδόχους η προβλεπόμενη συμβατικά 
επίδοση θα καλύπτεται όπως προβλέπεται με άλλες 
εργασίες. 
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Άρθρο 45 παράγραφος 10: διευκρινίστε αν ο ΔΕΔΔΗΕ 
έχει δικαίωμα να ορίζει οποιοδήποτε ύψος εργολαβικών 
ανά τρίμηνο ή αν τίθεται κατώτατο όριο και σε ποιο 
ποσοστό.  

Η παράγραφος 10 του Άρθρου 45 τροποποιήθηκε με το 
Συμπλήρωμα Νο 1 και αναρτήθηκε στην cosmoONE. 
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Άρθρο 45 παράγραφος 10: διευκρινίστε αν ο ΔΕΔΔΗΕ 

έχει δικαίωμα να επιδίδει και αν ο ανάδοχος 
υποχρεούται να εκτελεί αντικείμενο μεγαλύτερο από 
εκείνο για το οποίο έχει εγγράφως ενημερωθεί.  

Η παράγραφος 10 του Άρθρου 45 τροποποιήθηκε με το 

Συμπλήρωμα Νο 1 και αναρτήθηκε στην cosmoONE. 
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Άρθρο 45 παράγραφος 10: Να διευκρινιστεί ότι εάν η 
έγγραφη ενημέρωση ορίζει ύψος εργασιών μεγαλύτερο 
του 70% και μικρότερο του 100% αλλά η επίδοση είναι 
μικρότερη του 70% εφαρμόζεται ως έχει η διάταξη περί 
αποζημίωσης των υποπαραγράφων 3 και 4.  

Η παράγραφος 10 του Άρθρου 45 τροποποιήθηκε με το 
Συμπλήρωμα Νο 1 και αναρτήθηκε στην cosmoONE. 
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Άρθρο 45 παράγραφος 10: Να διευκρινιστεί εάν 
θεωρείτε ότι με τις αναφερόμενες ενημερώσεις μπορεί 
να περιοριστεί το συνολικό ύψος του αντικειμένου της 
εργολαβίας κάτω του 70% χωρίς αποζημίωση ή εάν σε 
τέτοια περίπτωση οφείλεται αποζημίωση στον ανάδοχο 
κατά τις υποπαραγράφους 3 και 4. 

Η παράγραφος 10 του Άρθρου 45 τροποποιήθηκε με το 
Συμπλήρωμα Νο 1 και αναρτήθηκε στην cosmoONE. 
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Σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την 
απόδειξη οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας (άρθρο 9) του Προσφέροντα αναφέρεται ότι 
σε περίπτωση που ο Προσφέρων λειτουργεί για 
διάστημα μικρότερο της τριετίας, απαιτείται η 
προσκόμιση ισολογισμών για το όποιο διάστημα 
λειτουργίας του πλέον του τελευταίου ισοζυγίου της 
τρέχουσας περιόδου. Εν προκειμένω, η εταιρεία μας 
άρχισε την λειτουργία της από 23/7/2018, με 

αποτέλεσμα να διαθέτει μεν ισολογισμούς για τις 
χρήσεις 2018, 2019, 2020, ωστόσο ο πρώτος (του 
2018) καταλαμβάνει μόνο το δεύτερο μισό του έτους 
και συνεπώς ο τζίρος που εμφαίνεται αφορά ουσιαστικά 
μόνο το β’ εξάμηνο του 2018. Για τον λόγο αυτό και για 
την πληρότητα και ακρίβεια του φακέλου της 
προσφοράς μας, θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε αν 
μπορούμε να υπολογίσουμε ημερολογιακά την 
ζητούμενη τριετία, ήτοι 23/7/2018 έως 30/6/2021, 
προσκομίζοντας πλην των ισολογισμών 2018, 
2019,2020 και τον ισολογισμό εξαμήνου 2021 
προκειμένου να αποτυπωθούν τα πραγματικά 
οικονομικά μεγέθη της εταιρείας μας. 

Στην παρ. 9 Γ του Άρθρου 9 της Διακήρυξης προβλέπεται 
ότι : 
«Εάν ο προσφέρων λειτουργεί για διάστημα μικρότερο 
των προαναφερομένων χρόνων, ο κύκλος εργασιών του 
θα υπολογίζεται αναλογικά του χρονικού διαστήματος 
λειτουργίας του, ενώ όσον αφορά το EBITDA, ο 
προσφέρων Οικονομικός Φορέας θα πρέπει να έχει 
τουλάχιστον ένα (1) έτος θετικό EBITDA.» 
Στην παρ. 4.4 του Άρθρου 18 της Διακήρυξης 

προβλέπεται ότι : 
«Εάν ο προσφέρων λειτουργεί για διάστημα μικρότερο 
της τριετίας, απαιτείται η προσκόμιση ισολογισμών για το 
όποιο διάστημα λειτουργίας του πλέον το τελευταίο 
ισοζύγιο της τρέχουσας περιόδου.»  
Επομένως αναλογικά του χρόνου λειτουργίας της 
εταιρείας θα προσδιορίζεται η επάρκεια του τζίρου που 
θα ισχύει κατά περίπτωση. 
Υποβολή ισοζυγίου θα γίνεται σε περίπτωση μη ύπαρξης 
τριών ισολογισμών, όπως ορίζει η Διακήρυξη. 
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Σύμφωνα με την παρ. 4.4 του Άρθρου 18 (Αποδεικτικά 
μέσα ποιοτικής επιλογής) της Διακήρυξης “Η οικονομική 
και χρηματοοικονομική επάρκεια των οικονομικών 
φορέων αποδεικνύεται από τους Δημοσιευμένους 
Ισολογισμούς ή αποσπάσματα των Ισολογισμών του 
Προσφέροντος των τριών τελευταίων ετών, με ανάλυση 
των λογαριασμών εκμετάλλευσης και των 
αποτελεσμάτων χρήσης, εφόσον ο Προσφέρων είναι 
Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε.” Στην περίπτωση υποβολής 
προσφοράς από Ένωση Οικονομικών Φορέων (π.χ. δύο 
Α.Ε.) εκ των οποίων ο ένας έχει δημοσιευμένο 
ισολογισμό μέχρι και για τη χρήση 2019 ενώ ο άλλος 
μέχρι και για τη χρήση 2020, πώς θα ελεγχθεί η 
πλήρωση αθροιστικά (Άρθρο 8, παρ.4) από τα μέλη της 
Ένωσης του κριτηρίου της χρηματοοικονομικής 
ικανότητας; 

Ο έλεγχος της πλήρωσης αθροιστικά από τα μέλη της 
Ένωσης του κριτηρίου της χρηματοοικονομικής 
ικανότητας γίνεται με άθροιση του κύκλου εργασιών 
τριετίας των μελών της Ένωσης.  
Ο κύκλος εργασιών τριετίας κάθε μέλους λαμβάνεται με 
βάση τους δημοσιευμένους ισολογισμούς τριετίας του 
μέλους. 
Η άθροιση των τζίρων θα αφορά τις ίδιες περιόδους για 
κάθε μέλος. Δεν μπορεί να συνυπολογιστεί τζίρος 
διαφορετικών ετών αναφοράς. 
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Στην περίπτωση "Β. Τεχνική Ικανότητα" του Άρθρου 9 

της Διακήρυξης ΔΔ-214 αναφέρεται ότι: ο προσφέρων 
Οικονομικός Φορέας ως εταιρεία πρέπει να έχει 
κατασκευάσει ή συντηρήσει επιτυχώς, Έργα δικτύων 
ηλεκτρικής ενέργειας Διαχειριστών Δικτύων Διανομής ή 
Μεταφοράς ή ιδιωτικά δίκτυα σταθμών 
ηλεκτροπαραγωγής που δεν βρίσκονται σε στεγασμένο 
ή περιφραγμένο χώρο, Υψηλής, Μέσης και Χαμηλής 

Σύμφωνα με το Άρθρο 9, παρ. Β της Διακήρυξης το 

χρονικό διάστημα προσκόμισης εμπειρίας ορίζεται από 
01.01.2011 έως 31.12.2020. 
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Τάσης (400-150-22-20-15-6,6-0,4 kV), ύψους 
Συμβατικού Τιμήματος, ίσου με το 30% του 
Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας (μη 
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης) της 
μεγαλύτερης Εργολαβίας, για την οποία υποβάλει 
προσφορά, κατά την τελευταία δεκαετία, δηλαδή από 
01.01.2011 έως 31.12.2020. 
Επίσης στο ίδιο Άρθρο αναφέρεται 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. 
Η Διακήρυξη ΔΔ-171 είχε διάρκεια από τις 01.02.2008 
έως τις 25.01.2011. Σύμφωνα με τα παραπάνω, 
προσφέρων οικονομικός φορέας μπορεί να επικαλεστεί 
ενδεχόμενη εμπειρία από το μακρινό 2008 ( 13,5 χρόνια 
πριν) ενώ δεν μπορεί να επικαλεστεί ενδεχόμενη 
εμπειρία από το πρόσφατο α' εξάμηνο του 2021. 
(01.01.2021 έως 30.06.2021). 
Δεν θεωρείτε ότι, με αυτόν τον όρο ενδέχεται να 
υποστεί ζημία προσφέρων οικονομικός φορέας με 
πρόσφατη εμπειρία; 
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