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Προς: 

Σςμμεηέσονηερ Οικονομικούρ Φοπείρ ζηην 

ανοικηή διαδικαζία επιλογήρ αναδόσων   

καηαζκεςήρ έπγος με ηίηλο  

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΙΔΑΚΩΝ» 

Α/Α Σςζηήμαηορ 194769 

(θα αποζηαλεί μέζω ηηρ λειηοςπγικόηηηαρ ηηρ 

«Επικοινωνίαρ» ηος ΕΣΗΔΗΣ)           

 

Κοιν.: 

1. Αςηοηελέρ Τμήμα Διοικηηικήρ Υποζηήπιξηρ 

Δημάπσος 

2. Γπαθείο Ανηιδημάπσος Ηλεκηποθωηιζμού, 

Ενεπγειακήρ Αναβάθμιζηρ και Πολιηικήρ 

Πποζηαζίαρ κ. Εςγένιος (Σάκη) Κολλάηος 

3. Αςηοηελέρ Τμήμα Διοικηηικήρ Υποζηήπιξηρ 

Γενικού Γπαμμαηέα 

4. Γενική Διεύθςνζη Τεσνικών Υπηπεζιών και 

Έπγων 

5. Διεύθςνζη Ηλεκηπολογικού 

Τμήμα Μελεηών, Τεκμηπίωζηρ και 

Ππογπαμμαηιζμού 

 

ΘΔΜΑ: « Γιεσκρινίσεις και Απαντήσεις σε σποβληθέντα ερωτήματα Οικονομικών υορέων 

για το έργο με τίτλο : “ΑΝΑΠΛΑΗ ΠΙΓΑΚΧΝ” της Γιεύθσνσης Ηλεκτρολογικού  

Α/Α σστήματος 194769» 

 

τετ.:  Το από 27/1/2023 ςποβληθέν επώηημα Οικονομικού Φοπέα μέζω ηηρ ηλεκηπονικήρ 

πύληρ www.promitheus.gov.gr ηος ΕΣΗΔΗΣ  

 

 

1. Ερώτημα 1Ο : Μεταξφ των Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ που καλοφνται να υποβάλουν οι 

ςυμμετζχοντεσ Οικονομικοί Φορείσ κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 24.2 τθσ Διακιρυξθσ, 

περιλαμβάνονται μεταξφ άλλων τα εξισ: Στθν περ. (ε): οι «Πίνακεσ ςυμμόρφωςθσ και τα απαιτοφμενα 

για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςθσ, όπωσ αναλυτικά ορίηονται ςτο τεφχοσ των Τεχνικών Προδιαγραφών 
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τθσ μελζτθσ» και ςτθν περ. (δ): «Τα δικαιολογθτικά ζγγραφα που ηθτοφνται να κατατεκοφν από τον 

οικονομικό φορζα ςτο Άρκρο 14 του τεφχουσ τθσ Ε.Σ.Υ.». Όπωσ δε προκφπτει από το άρκρ. 14          τθσ 

Ε.Σ.Υ., μεταξφ των δικαιολογθτικϊν που πρζπει να υποβλθκοφν από τουσ Οικονομικοφσ Φορείσ, 

περιλαμβάνονται (υπό 3) οι «Πίνακεσ Συμμόρφωςθσ 1 ζωσ 18, ςυμπλθρωμζνοι και με τα απαραίτθτα 

αποδεικτικά». 

Παρακαλοφμε όπωσ διευκρινιςκεί εάν και ςτισ δυο ωσ περιπτϊςεισ  πρόκειται για τουσ ίδιουσ Πίνακεσ 

Συμμόρφωςθσ 1 ζωσ 18 του τεφχουσ Τεχνικϊν Προδιαγραφϊν. 

Απάντηςη ςτο 1Ο ερώτημα : 

Διευκρινίηουμε ότι και ςτισ δφο περιπτϊςεισ πρόκειται για τουσ ίδιουσ Πίνακεσ Συμμόρφωςθσ 1 

ζωσ 18 του Τεφχουσ των Τεχνικϊν Προδιαγραφϊν. 

 

 
2. Ερώτημα 2Ο :  Εάν θ απάντθςθ ςτο προθγοφμενο ερϊτθμα είναι ναι, ερωτάται επιπλζον, εάν οι 

Πίνακεσ Συμμόρφωςθσ, κακϊσ και τα ςυνοδευτικά αυτϊν αποδεικτικά ζγγραφα, απαιτείται να 

υποβλθκοφν δφο (2) φορζσ, μια για τθν περίπτωςθ ε’ του 24.2 και μια ωσ μζροσ των δικαιολογθτικϊν 

τθσ περίπτωςθσ δ’ του 24.2. τθσ Διακιρυξθσ ι εάν αρκεί θ  υποβολι τουσ μια φορά με τθν ςθμείωςθ ότι 

οι Πίνακεσ αυτοί και τα αποδεικτικά που τουσ ςυνοδεφουν υποβάλλονται προσ κάλυψθ και των δυο 

περιπτϊςεων. 

Απάντηςη ςτο 2Ο ερώτημα : 

Οι Πίνακεσ Συμμόρφωςθσ κακϊσ και τα ςυνοδευτικά αυτϊν αποδεικτικά ζγγραφα αρκεί να 

υποβλθκοφν μία φορά με τθ ςθμείωςθ ότι καλφπτουν και τισ δφο περιπτϊςεισ. 

 

3. Ερώτημα 3Ο  : Για τθν απόδειξθ τθσ ςυνεργαςίασ του Οικονομικοφ Φορζα με τον «εξειδικευμζνο ςτα 

ςιντριβάνια ςυνεργάτθ» αρκεί θ προςκόμιςθ τθσ αναφερόμενθσ ςτο άρκρο 14 περ.8 τθσ Ε.Σ.Υ. 

Υπεφκυνθσ Διλωςθσ του ςυνεργάτθ και τα λοιπά δικαιολογθτικά του ίδιου άρκρου τθσ Ε.Σ.Υ., 

κακϊσ και θ Υπεφκυνθ Διλωςθ του άρκρου 24.2. περ.(γ) τθσ Διακιρυξθσ του Οικονομικοφ Φορζα, ι 

απαιτείται επιπλζον και κάποιου είδουσ ςυμφωνθτικό μεταξφ τουσ; 

Απάντηςη ςτο 3Ο ερώτημα : 

Διευκρινίηουμε ότι για τθν απόδειξθ τθσ ςυνεργαςίασ του Οικονομικοφ Φορζα με τον «εξειδικευμζνο 

ςτα ςιντριβάνια ςυνεργάτθ» δε χρειάηεται ςυμφωνθτικό μεταξφ τουσ. Αρκεί θ προςκόμιςθ τθσ 

αναφερόμενθσ ςτο άρκρο 14 περ. 8 τθσ Ε.Σ.Υ. Υπεφκυνθσ Διλωςθσ του ςυνεργάτθ και τα λοιπά 

δικαιολογθτικά του ίδιου άρκρου τθσ Ε.Σ.Υ., κακϊσ και θ Υπεφκυνθ Διλωςθ του άρκρου 24.2. περ.(γ) 

τθσ Διακιρυξθσ του Οικονομικοφ Φορζα. 

 

4. Ερώτημα 4Ο  : Μεταξφ των δικαιολογθτικϊν του άρκρου 14 τθσ Ε.Σ.Υ. περιλαμβάνεται «Κατάλογοσ 

(πίνακασ) από τον εξειδικευμζνο ςτα ςιντριβάνια ςυνεργάτθ, με τουλάχιςτον δζκα (10) ζργα ςτα 

οποία ζχει εγκαταςτιςει επιτυχϊσ υποβρφχιουσ προβολείσ χρϊματοσ RGBAW, τα τελευταία τρία (3) 

ζτθ». Ερωτάται εάν ωσ ‘’ζργο’’ νοείται το κάκε ςιντριβάνι ςτο οποίο ζγινε εγκατάςταςθ υποβρυχίου 

προβολζωσ αυτοτελϊσ, και επομζνωσ για τον υπολογιςμό του αρικμοφ των δζκα ‘’ζργων’’ απαιτείται θ 

εγκατάςταςθ υποβρυχίων προβολζων χρϊματοσ RGBAW ςε δζκα (10) ςιντριβάνια, ανεξαρτιτωσ του 

αρικμοφ των ςυμβάςεων ζργου με τισ οποίεσ ανατζκθκε θ  εν λόγω εγκατάςταςθ. 

Απάντηςη ςτο 4Ο ερώτημα : 

Διευκρινίηουμε ότι ςτο άρκρο 14 τθσ Ε.Σ.Υ. ςχετικά με το ηθτοφμενο που αφορά το «Κατάλογοσ 

(πίνακασ) από τον εξειδικευμζνο ςτα ςιντριβάνια ςυνεργάτθ, με τουλάχιςτον δζκα (10) ζργα ςτα οποία 



 

 

ζχει  εγκαταςτιςει επιτυχϊσ υποβρφχιουσ προβολείσ χρϊματοσ RGBAW, τα τελευταία τρία (3) ζτθ», ωσ 

«ζργο» νοείται το κάκε ςιντριβάνι ςτο οποίο ζγινε εγκατάςταςθ υποβρφχιου προβολζωσ χρϊματοσ 

RGBAW αυτοτελϊσ και επομζνωσ για τον υπολογιςμό του αρικμοφ των δζκα «ζργων» απαιτείται θ 

εγκατάςταςθ υποβρυχίων  προβολζων χρϊματοσ RGBAW ςε δζκα (10) ςιντριβάνια, ανεξαρτιτωσ  του 

αρικμοφ  των  ςυμβάςεων ζργου με τισ οποίεσ ανατζκθκε θ εν λόγω εγκατάςταςθ. 

 

5. Ερώτημα  5Ο  : Στο άρκρο 25 τθσ διακιρυξθσ ςχετικά με τθν Υπεργολαβία αναφζρεται «Ο 

προςφζρων οικονομικόσ φορζασ αναφζρει ςτθν προςφορά του το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκεται 

να ανακζςει υπό μορφι ςε τρίτουσ, κακώσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνει. Αν         ο ανάδοχοσ 

πρότεινε ςυγκεκριμζνουσ υπεργολάβουσ κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ του, υποχρεοφται, κατά τθν 

υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ εκτζλεςθσ, να προςκομίςει τθν υπεργολαβικι ςφμβαςθ. Η Διευκφνουςα  

Υπθρεςία μπορεί να χορθγιςει προκεςμία ςτον ανάδοχο κατ’ αίτθςι του,     για τθν προςκόμιςθ τθσ 

υπεργολαβικισ ςφμβαςθσ  με τον αρχικώσ προτακζντα υπεργολάβο ι άλλον, που διακζτει τα 

αναγκαία, κατά τθν κρίςθ τθσ υπθρεςίασ αυτισ, προςόντα, εφόςον ςυντρζχει ςοβαρόσ λόγοσ.» 

Ερωτάται εάν είναι υποχρεωτικό να δθλωκοφν οι υπεργολάβοι ςτο ςτάδιο τθσ υποβολισ προςφοράσ 

ι δφναται να δθλωκοφν και κατά το ςτάδιο τθσ εκτζλεςθσ του ζργου, αν και εφόςον χρειαςτεί. 

                    

Απάντηςη ςτο 5Ο ερώτημα : 

Διευκρινίηουμε ότι από τα τεφχθ του διαγωνιςμοφ δεν προκφπτει υποχρζωςθ διλωςθσ των 

υπεργολάβων από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςτο ςτάδιο τθσ υποβολισ προςφορϊν. 

Συνεπϊσ, εάν και εφόςον χρειαςτεί, ο ανάδοχοσ μπορεί να δθλϊςει τον ι τουσ υπεργολάβουσ που 

επικυμεί ςτο ςτάδιο εκτζλεςθσ του ζργου, κατά τθ διαδικαςία και με τουσ όρουσ  του Άρκρου 165 

του Ν. 4412 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

 

 

Το παρόν κα αποςταλεί μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΗΔΗΣ και κα αναρτθκεί 

ςτα ςυνθμμζνα του διαγωνιςμοφ, ςτθν πφλθ www.promitheus.gov.gr και ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου 

Ακθναίων, https://www.cityofathens.gr/news/category:diakiryxi,prokiryxi/. 

 

 

 

 

 

      

 

 

Ο  

ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ 

ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ 

 

 

 

ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΦΤΛΛΟ 
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