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Στο Άρθρο 10 παρ. 4.1 περίπτωση (θ) της Διακήρυξης 
αναφέρεται ότι «το πιστοποιητικό περί μη διάπραξης 
σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος για την
περίπτωση εταιρείας μη εγγεγραμμένης στο ΜΕΕΠ, θα 
εκδίδεται από το αρμόδιο επαγγελματικό επιμελητήριο, 
στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η εταιρεία αυτή».
Σύμφωνα με τα Άρθρα 11 και 9Γ της Διακήρυξης ο 
Προσφέρων στηρίζεται στην χρηματοοικονομική 
ικανότητα Τρίτου και το αρμόδιο επαγγελματικό 
επιμελητήριο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η εταιρεία 
του Τρίτου που προσφέρει χρηματοικονομική στήριξη 
είναι το ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ, το οποίο κατόπιν σχετικού αιτήματος 
της εταιρείας απαντά ότι δεν είναι μεταξύ των 
αρμοδιοτήτων του η έκδοση βεβαίωσης περί μη 
διάπραξης επαγγελματικού παραπτώματος.
ΕΡΩΤΗΜΑ : Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε αν επαρκεί 
για το Διαγωνισμό η προσκόμιση της σχετικής 
αλληλογραφίας.

Εάν το αρμόδιο επαγγελματικό επιμελητήριο δεν χορηγεί 
πιστοποιητικό περί μη διάπραξης σοβαρού 
επαγγελματικού παραπτώματος, αρκεί η υποβολή 
Υπεύθυνης Δήλωσης περί μη διάπραξης σοβαρού 
επαγγελματικού παραπτώματος και η επισύναψη τυχόν 
υπάρχουσας σχετικής αλληλογραφίας με το 
επιμελητήριο.
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Σε συνέχεια της ερώτησης μας και μετά την απάντησή 
σας, θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε το εξής : Η 
ανακοίνωση σύστασης της εταιρείας μας στο ΓΕΜΗ έγινε 
την 23η /7/2018. Η πραγματική έναρξη των εργασιών 
της είναι ο 11Ος 2018 ,όπου έκοψε και το πρώτο 
τιμολόγιο της, την 30η /11/2018 (όπως προκύπτει και 
από το ισοζύγιο ).Για τον λόγο αυτό και για την 
πληρότητα και ακρίβεια του φακέλου της προσφοράς 
μας, θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε αν ο τζίρος της 
εταιρείας μας θα υπολογιστεί βάσει της πραγματικής 
έναρξης εργασιών τον 11ο 2018 ,όπως προκύπτει από 
το ισοζύγιο που θα κατατεθεί.

Ο κύκλος εργασιών υπολογίζεται βάσει της περιόδου 
χρήσης που αναγράφεται στους δημοσιευμένους 
ισολογισμούς.
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Παρακαλούμε διευκρινίστε εάν σε περίπτωση Ένωσης, 
σχετικά με το κριτήριο της Χρηματοοικονομικής 
Ικανότητας (άρθρο 9Γ της Διακήρυξης), το θετικό 
EBITDA σε 2 τουλάχιστον έτη κατά την τελευταία 
τριετία αρκεί να καλύπτεται από ένα μέλος της Ένωσης 
ή εάν πρέπει να καλύπτεται από όλα τα μέλη της 
Ένωσης.

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 9 παρ. Γ 
τελευταίο εδάφιο της Διακήρυξης «Το κριτήριο της 
χρηματοοικονομικής ικανότητας πληρούται αθροιστικά 
από τα μέλη της Ένωσης τα οποία έχουν θετικό EBITDA 
σε δύο τουλάχιστον έτη». 
Επομένως θετικό EBITDA πρέπει να έχουν υποχρεωτικά 
τα μέλη της Ένωσης που αθροίζουν τις 
χρηματοοικονομικές τους δυνατότητες προκειμένου να 
καλύψουν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις συμμετοχής.
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1. 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 

1. Οι ενδεικτικοί προϋπολογισμοί των εργασιών α, β, γ 
και ε του ερωτήματος περιλαμβάνονται στον 
προϋπολογισμό εναερίων του Πίνακα Β της Διακήρυξης. 
Η εργασία δ του ερωτήματος περιλαμβάνεται στον 
προϋπολογισμό υπογείων του Πίνακα Β της Διακήρυξης.
2. Στο υπόψη πεδίο  δεν πρέπει να επισυναφθεί κάτι 
διότι στον παρόντα Διαγωνισμό δεν απαιτείται υποβολή 
τεχνικής προσφοράς.
3. Η Ένωση θεωρείται ως ένας προσφέρων ανεξάρτητα 
αν οι συμμετέχοντες σε αυτήν έχουν διαφορετικά 
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έξυπνους. Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι οι εν λόγω 
εργασίες του πίνακα Ε περιλαμβάνονται στους 
ενδεικτικούς προϋπολογισμούς των εναερίων δικτύων 
του πίνακα Β. 
2. Στην πλατφόρμα του διαγωνισμού, στην περιοχή 
προσφορά και δίπλα από κάθε τμήμα του άρθρου 5 (ή 
είδος όπως αναφέρεται στην πλατφόρμα), υπάρχει η 
επιλογή για συνημμένα, υπό τον τίτλο «Συνημμένα 
Είδους ΤΕΧΝΙΚΗΣ προσφορά». Τί ακριβώς πρέπει να 
«ανεβάσουμε» ως συνημμένα στο πεδίο αυτό; 
3. Σκοπεύουμε να συμμετέχουμε στον διαγωνισμό σε 
συνεργασία με άλλη επιχείρηση, ως ένωση φορέων. Για 
διαφορετικά τμήματα (περιοχές) σκοπεύουμε να 
συμμετέχουμε με διαφορετικά ποσοστά συμμετοχής 
στην ένωση φορέων. Παρακαλούμε διευκρινίστε μας αν 
απαιτείται η υπογραφή διαφορετικών συμφωνητικών 
μεταξύ των επιχειρήσεων που θα αποτελέσουν την 
ένωση φορέων για κάθε τέτοια περίπτωση ή αν αρκεί η 
υπογραφή ενός συμφωνητικού. Επίσης, αν θεωρούνται 
ως διαφορετικοί προσφέροντες και απαιτείται οι 
εκπρόσωποί τους να είναι διαφορετικοί, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 8 παράγραφος 6 της διακήρυξης. 
4. Σκοπεύουμε να συμμετέχουμε στον διαγωνισμό 
αυτόνομα ως εταιρεία και, για διαφορετικό τμήμα 
(περιοχή) του έργου σε συνεργασία με άλλη επιχείρηση, 
ως ένωση φορέων. Παρακαλούμε διευκρινίστε μας αν 
απαιτείται ο εκπρόσωπος της εταιρείας και ο 
εκπρόσωπος της ένωσης φορέων να είναι διαφορετικοί, 
βάσει των οριζομένων στο άρθρο 8 παράγραφος 6 της 
διακήρυξης.

ποσοστά συμμετοχής για διαφορετικά τμήματα 
(εργολαβίες).
Στο ΕΕΕΣ θα δηλωθούν τα ποσοστά συμμετοχής των 
μελών για κάθε διαφορετικό τμήμα.
Επίσης η Ένωση μπορεί να εκπροσωπηθεί από έναν 
εκπρόσωπο.
Εάν η Ένωση ανακηρυχθεί ανάδοχος τότε θα 
υπογραφούν διαφορετικά συμφωνητικά ανά εργολαβία 
εφόσον υπάρχει διαφοροποίηση των ποσοστών 
συμμετοχής κάθε μέλους.
4. Διευκρινίζουμε ότι η αυτόνομη εταιρεία και η Ένωση 
αυτής με άλλη εταιρεία είναι διαφορετικοί προσφέροντες 
και επομένως ο εκπρόσωπος της εταιρείας και ο 
εκπρόσωπος της ένωσης φορέων πρέπει να είναι 
διαφορετικοί, βάσει των οριζόμενων στο Άρθρο 8,  παρ. 
6 της Διακήρυξης.
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Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε εάν κατά την 
υποβολή της οικονομικής μας
προσφοράς στο σύστημα της «cosmoONE» στον 
σύνδεσμο https://www.markesite.gr/ θα
πρέπει να την χαρακτηρίσουμε ως σφραγισμένη ή όχι.

Για την τεχνική υποστήριξη των Οικονομικών Φορέων 
στη διαδικασία υποβολής προσφορών, η «cosmoONE» 
έχει εκδώσει τον  «Οδηγό Προμηθευτή Ανάθεση Ανά 
Είδος ή Ομάδα Ειδών - Ποσοστό έκπτωσης Επί 
Προϋπολογισμού», ο οποίος βρίσκεται αναρτημένος στην 
ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ. 
Στην σελίδα 7 του υπόψη οδηγού με τίτλο «Επισύναψη 
Αρχείων Οικονομικής Προσφοράς στο ‘Συνημμένα 
έγγραφα’ και χαρακτηρισμός ως Σφραγισμένα» 
αναφέρεται:

«Τα αρχεία με τους πίνακες οικονομικών Προσφορών για 
κάθε είδος ή ομάδα, θα πρέπει να επισυναφθούν σε 
μορφή pdf και ψηφιακά υπογεγραμμένα, σύμφωνα με τη 
διακήρυξη. Θα πρέπει να δημιουργήσετε ξεχωριστά ένα 
αρχείο ανά είδος/ομάδα του πίνακα, να τα επισυνάψετε 
στο σημείο ‘Συνημμένα έγγραφα’ πατώντας στο 
συνδετήρα στην ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ και να τα 
χαρακτηρίσετε ως σφραγισμένα. Επιτρέπεται να εισάγετε 
έως 50 αρχεία με μέγεθος 50 ΜΒ έκαστο. Για να γίνει 
αυτό, πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία της οριστικής 
υποβολής, ο Οικονομικός Φορέας χαρακτηρίζει το 
έγγραφο ως σφραγισμένο, και αυτό πραγματοποιείται με 

την χρήση του εικονιδίου   όπου η εικόνα αλλάζει 

από  σε λουκέτο.
Μετά την ενέργειά μας, έχει αλλάξει η σήμανση και το 
έγγραφο πλέον έχει χαρακτηριστεί ως «σφραγισμένο» 
και το περιεχόμενό του δεν είναι προσβάσιμο από τους 
υπόλοιπους οικονομικούς φορείς, εκτός αν η Αναθέτουσα 
Αρχή το  αποχαρακτηρίσει. Επόμενα τα αρχεία 
προσφορών για τα είδη/ομάδες που η τεχνική προσφορά 
δεν έχει κριθεί αποδεκτή, ΔΕΝ θα αποσφραγιστούν και οι 
τιμές τους ΔΕΝ θα είναι ορατές»

https://www.deddie.gr/media/4954/%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CE%B8%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%AE-tenderone-v%CE%B1411-%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CE%BD%CE%AC-%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%BF%CF%82-%CE%AE-%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CF%8E%CE%BD-%CF%80%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%83%CF%84%CF%8C-%CE%B5%CF%80%CE%AF-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-update-14-4-2020.pdf
https://www.deddie.gr/media/4954/%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CE%B8%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%AE-tenderone-v%CE%B1411-%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CE%BD%CE%AC-%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%BF%CF%82-%CE%AE-%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CF%8E%CE%BD-%CF%80%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%83%CF%84%CF%8C-%CE%B5%CF%80%CE%AF-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-update-14-4-2020.pdf
https://www.deddie.gr/media/4954/%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CE%B8%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%AE-tenderone-v%CE%B1411-%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CE%BD%CE%AC-%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%BF%CF%82-%CE%AE-%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CF%8E%CE%BD-%CF%80%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%83%CF%84%CF%8C-%CE%B5%CF%80%CE%AF-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-update-14-4-2020.pdf
https://www.deddie.gr/media/4954/%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CE%B8%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%AE-tenderone-v%CE%B1411-%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CE%BD%CE%AC-%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%BF%CF%82-%CE%AE-%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CF%8E%CE%BD-%CF%80%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%83%CF%84%CF%8C-%CE%B5%CF%80%CE%AF-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-update-14-4-2020.pdf
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Η εταιρεία μας προτίθεται να συμμετάσχει στον εν λόγω 
διαγωνισμό ως μέλος ένωσης εταιριών. 
Προφανώς, πριν την υποβολή της Προσφοράς μας θα 
συνταχθεί Ιδιωτικό Συμφωνητικό μεταξύ των εταιρειών 
της ένωσης, που θα καθορίζει την έδρα της ένωσης, τον 
κοινό εκπρόσωπό της, τα ποσοστά συμμετοχής των 
μελών κλπ. 
Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε αν οι υπογραφές 
των νομίμων εκπροσώπων των εταιρειών που θα 
απαρτίζουν την ένωση, επί του ανωτέρω Ιδιωτικού 
Συμφωνητικού, πρέπει να φέρουν θεώρηση του γνησίου 
της υπογραφής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
παράγραφο 3β του άρθρου 19 της διακήρυξης. 
Επίσης, παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε κατά 
πόσον η αναφερόμενη επικαιροποιημένη και νομίμως 
επικυρωμένη Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86 στην 
παράγραφο 3.6 του άρθρου 18 (Αποδεικτικά μέσα 
ποιοτικής επιλογής), πρέπει να φέρει υπογραφή με 
ημερομηνία που προηγείται εκείνης του καταληκτικής 
ημερομηνίας κατάθεσης των προσφορών.

Διευκρινίζεται, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 
3β του Άρθρου 19 της Διακήρυξης, ότι σε περίπτωση 
υποβολής ιδιωτικού συμφωνητικού από τα μέλη της 
Ένωσης, δεν απαιτείται η θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής των εκπροσώπων των εταιρειών που 
απαρτίζουν την Ένωση.
Θεώρηση του γνησίου της υπογραφής των εκπροσώπων 
απαιτείται μόνο όταν υποβληθεί δεσμευτική δήλωση 
συνεργασίας.

Επίσης διευκρινίζεται ότι η Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 
1599/86 στην παράγραφο 3.6 του Άρθρου 18 
(Αποδεικτικά μέσα ποιοτικής επιλογής), πρέπει να φέρει 
υπογραφή με ημερομηνία που προηγείται εκείνης του 
καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης των προσφορών.
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