
 
 

Απαληήζεηο ζηηο Γηεπθξηληζηηθέο Δξσηήζεηο γηα ην Γηαγσληζκό 
«ύζηεκα Μέηξεζεο θαη Παξνπζίαζεο Γεηθηώλ Πνηόηεηαο Γηθηύσλ 

Ηιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ» 
 
 

Η ΔΔΤΤ αλαθνηλώλεη ην ζύλνιν ησλ δηεπθξηληζηηθώλ εξσηήζεσλ θαη ηηο αληίζηνηρεο 
απαληήζεηο νη νπνίεο έρνπλ ππνβιεζεί γηα ηελ Πξνθήξπμε ηνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην 
έξγν «Σύζηεκα Μέηξεζεο θαη Παξνπζίαζεο Γεηθηώλ Πνηόηεηαο Γηθηύσλ 
Ηιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ». 

1. πκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο / Γηεπθξηλίζεηο επί ησλ ηερληθώλ 

πξνδηαγξαθώλ ηνπ πζηήκαηνο Μέηξεζεο ΓΠ όπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηνπο 

Πίλαθεο πκκόξθσζεο ηεο παξαγξάθνπ Γ3.2.1 

Πίλαθαο 3.5: Πξνδηαγξαθέο κνλάδαο κέηξεζεο ΓΠ Ραδηνθάιπςεο  

 

Α) Πξνδηαγξαθή κε Α/Α 1:  

Παξαθαινύκε όπσο δηεπθξηληζηεί ην ζπλνιηθό εύξνο ζπρλνηήησλ πνπ έρεη 

απνλεκεζεί ζε θάζε ζύζηεκα / ηερλνινγία (2G, 3G θαη 4G) θαη ηνλ αξηζκό ησλ 

θαλαιηώλ αλά ζύζηεκα, πνπ ε κνλάδα κέηξεζεο ΓΠ ξαδηνθάιπςεο ζα πξέπεη 

λα κεηξάεη ηαπηόρξνλα.  

 

Απάληεζε 

Σύκθσλα κε ηα δηθαηώκαηα ρξήζεο ξαδηνζπρλνηήησλ θηλεηήο ππεξεζίαο, ε ΔΔΤΤ 

έρεη εθρσξήζεη ηηο θάησζη δώλεο ζπρλνηήησλ: 

Σηε δώλε ησλ 900 MHz ην θάζκα 880-915 MHz (γηα ηελ αλεξρόκελε δεύμε) θαη ην 

θάζκα 925-960 MHz (γηα ηελ θαηεξρόκελε δώλε). Η δώλε απηή ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

ζπζηήκαηα ηερλνινγίαο 2G θαη δύλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα ζπζηήκαηα 

ηερλνινγίαο 3G θαη 4G. 

Σηε δώλε ησλ 1800 MHz ην θάζκα 1710-1785 MHz (γηα ηελ αλεξρόκελε δεύμε) θαη 

ην θάζκα 1805-1880 MHz (γηα ηελ θαηεξρόκελε δώλε). Η δώλε απηή ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα ζπζηήκαηα ηερλνινγίαο 2G θαη δύλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα ζπζηήκαηα 

ηερλνινγίαο 4G. 

Σηε δώλε ησλ 2100 MHz ην θάζκα 1920.3-1965.3 MHz (γηα ηελ αλεξρόκελε δεύμε) 

θαη ην θάζκα 2110.3-2155.3 MHz (γηα ηελ θαηεξρόκελε δώλε). Η δώλε απηή 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ζπζηήκαηα ηερλνινγίαο 3G. 

Σηα ζπζηήκαηα ηερλνινγίαο 2G ε δηαπινπνίεζε είλαη αλά 200 kHz.   

Σηα ζπζηήκαηα ηερλνινγίαο 3G ε δηαπινπνίεζε είλαη αλά 5 MHz.   

Σηα ζπζηήκαηα ηερλνινγίαο 4G ε δηαπινπνίεζε είλαη αλά 10 MHz.   

Η κνλάδα κέηξεζεο ΓΠ ξαδηνθάιπςεο ζα πξέπεη λα κεηξάεη ηαπηόρξνλα όια ηα 

θαλάιηα ζε όιεο ηηο δώλεο ζπρλνηήησλ. Ο αξηζκόο ησλ θαλαιηώλ πξνθύπηεη από ηε 

δηαπινπνίεζε.  

 

Β) Πξνδηαγξαθή κε Α/Α 2:  



 Παξαθαινύκε όπσο δηεπθξηληζηεί εάλ ε δπλαηόηεηα ηεο κνλάδαο 

κέηξεζεο ΓΠ ξαδηνθάιπςεο γηα πξνζδηνξηζκό κνλαδηθνύ 

ραξαθηεξηζηηθνύ παξόρνπ θάζε δηαύινπ κέηξεζεο αλά ηερλνινγία, ζα 

πξέπεη λα ζπκκνξθώλεηαη κε ηελ απαίηεζε 1 ηνπ παξόληνο πίλαθα.  

 

 Παξαθαινύκε όπσο δηεπθξηληζηεί ελδερόκελε απαίηεζε γηα decoding 

ζε όιε ηελ έθηαζε ησλ κεηξήζεσλ. 

 

Απάληεζε 

 Η κνλάδα κέηξεζεο ΓΠ ξαδηνθάιπςεο πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηόηεηα 

πξνζδηνξηζκνύ κνλαδηθνύ ραξαθηεξηζηηθνύ παξόρνπ θάζε δηαύινπ κέηξεζεο 

αλά ηερλνινγία. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο 

κέηξεζεο ΓΠ ξαδηνθάιπςεο είλαη επηζπκεηό, αιιά όρη απαξαίηεην λα 

ηθαλνπνηείηαη ε απαίηεζε 1 ηνπ Πίλαθα 3.5. Πην ζπγθεθξηκέλα: «Η κνλάδα 

κέηξεζεο ΓΠ ξαδηνθάιπςεο έρεη ηε δπλαηόηεηα πξνζδηνξηζκνύ κνλαδηθνύ 

ραξαθηεξηζηηθνύ παξόρνπ θάζε δηαύινπ κέηξεζεο αλά ηερλνινγία, 

επηζπκεηά δηαηεξώληαο όκσο ηελ απαίηεζε 1 ηνπ παξόληνο πίλαθα». 

 

 Η κνλάδα κέηξεζεο ΓΠ ξαδηνθάιπςεο πξέπεη έρεη ηε δπλαηόηεηα γηα 

decoding. Οη πεξηπηώζεηο ζηηο νπνίεο ε δπλαηόηεηα απηή ζα ρξεζηκνπνηεζεί, 

ζα θαζνξηζηνύλ ζηα ζελάξηα ησλ κεηξήζεσλ. 

  

2. Παξαθαιώ πξνζδηνξίζηε ηνλ αξηζκό ηεο δηαθήξπμεο 

 

Απάληεζε 

Δίλαη ε ππ’ αξ. 694/029/2013 Απόθαζε ηεο ΔΔΤΤ. 

 

3. Γηεπθξηλίζηε αλ ην ζύλνιν ή νξηζκέλεο ησλ Τπεπζύλσλ Γειώζεσλ ηεο 

εγγξαθήο # 2 ηνπ πίλαθα πεξηγξαθήο δηθαηνινγεηηθώλ, ηεο παξαγξάθνπ Β2.3 

«Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο», Μέξνο Β’ ηνπ ηεύρνπο δηαθήξπμεο, ζα πξέπεη λα 

θέξνπλ βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο. ε πεξίπησζε ζεηηθήο 

απάληεζεο, παξαθαιώ πξνζδηνξίζηε πνηεο από ηηο δειώζεηο ζα πξέπεη λα 

θέξνπλ βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο, θαζώο ζηηο δειώζεηο Α.ΥΙV, 

Α.ΥV ηνπ πίλαθα δηθαηνινγεηηθώλ (ζει.13), ζαθώο πεξηγξάθεηαη όηη δελ 

απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο. 

 

Απάληεζε 

Βεβαίσζε γλεζίνπ ππνγξαθήο απαηηείηαη κόλν όπνπ, θαη εάλ, ξεηώο ηνύην 

πξνβιέπεηαη από ηε δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνύ. 

 

4. ηε παξάγξαθν Α3.7 ζει. 46 ηνπ Α’ κέξνπο αλαθέξεηαη όηη: Όπσο είλαη 

πξνθαλέο, ε δηαιεηηνπξγηθόηεηα κεηαμύ ησλ Τπνζπζηεκάησλ ηνπ έξγνπ 
απνηειεί θξίζηκε παξάκεηξν γηα ηελ επηηπρή πινπνίεζε θαη ηελ αμηνπνίεζε 
ηνπ ζπζηήκαηνο. Οη λέεο ππνδνκέο θαη εθαξκνγέο ζα πξέπεη λα είλαη απόιπηα 
ζπκβαηέο θαη λα ζπλεξγάδνληαη νκαιά κεηαμύ ηνπο (νξηδόληηα 
δηαιεηηνπξγηθόηεηα), θαζώο θαη κε ηηο πθηζηάκελεο εθαξκνγέο θαη ππνδνκέο 



ηεο ΔΔΣΣ θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηνλ πθηζηάκελν δηαδηθηπαθό ηόπν ηεο ΔΔΣΣ 
http://www.eett.gr (θάζεηε δηαιεηηνπξγηθόηεηα). 

Παξαθαινύκε λα δνζνύλ αλαιπηηθά ζηνηρεία γηα ηηο πθηζηάκελεο ππνδνκέο 
πνπ δηαζέηεη ν θνξέαο ζε επίπεδν εμνπιηζκνύ (servers, routers, firewalls) θαη 
ζε επίπεδν ινγηζκηθνύ (ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα, βάζεηο δεδνκέλσλ, 
web/application servers) θαη ηα νπνία ζα πξέπεη λα αμηνπνηεζνύλ από ηνλ 
αλάδνρν γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ εθαξκνγώλ νη νπνίεο ζα αλαπηπρζνύλ ζην 
πιαίζην ηνπ έξγνπ. Σα παξαπάλσ ζηνηρεία είλαη απαξαίηεηα πξνθεηκέλνπ ε 
ινγηθή θαη θπζηθή αξρηηεθηνληθή πνπ ζα πξνηείλεη ν αλάδνρνο λα είλαη 
ξεαιηζηηθή θαη λα κελ πεξηιακβάλεη ζηνηρεία ππνδνκώλ πνπ δελ δηαζέηεη ν 
θνξέαο. Αλ δελ δνζνύλ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, δελ ζα κπνξέζνπλ λα 
απαληεζνύλ νξζά νη αλάγθεο δηαιεηηνπξγηθόηεηαο κε ηα πθηζηάκελα 
ζπζηήκαηα (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ δηαδηθηπαθνύ ηόπνπ) ηεο ΔΔΣΣ. 

 

Απάληεζε 

Η πεξηγξαθή ηεο παξ. Α3.7 νξίδεη ηηο πξνδηαγξαθέο γηα δηαιεηηνπξγηθόηεηα ζε 

επίπεδν δεδνκέλσλ θαη όρη ζε επίπεδν ζπζηήκαηνο. Τόζν ηα ππνζπζηήκαηα κεηαμύ 

ηνπο (πεξίπησζε i παξ. Α3.7), όζν θαη ην ζύζηεκα κε ηξίηα ζπζηήκαηα κέηξεζεο ΓΠ 

(πεξίπησζε ii παξ. Α3.7) ή αθόκα κε ηνλ πθηζηάκελν δηαδηθηπαθό ηόπν ηεο ΔΔΤΤ 

(πεξίπησζε iv παξ. Α3.7), απαηηείηαη λα κπνξνύλ λα δηαιεηηνπξγνύλ κε 

ηππνπνηεκέλεο δνκεκέλεο κνξθέο δεδνκέλσλ επξέσο απνδεθηέο.  Όπσο άιισζηε 

πεξηγξάθεηαη θαη ζηνλ πίλαθα ζπκκόξθσζεο 3.38 ηεο παξαγξάθνπ Γ3.4, ε 

δηαιεηηνπξγηθόηεηα ζα πξέπεη λα παξέρεηαη κε ηππνπνηεκέλεο δηεπαθέο. Ωο εθ 

ηνύηνπ, ε επηθνηλσλία ησλ ππνζπζηεκάησλ ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε επξέσο 

απνδεθηά ζρήκαηα θαη κνξθέο δεδνκέλσλ. Γηα δε ηελ επηθνηλσλία κε ηξίηα 

ζπζηήκαηα θαη ηε Web βάζε, ε επηθνηλσλία ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε XML 

ηερλνινγία θαη ζε ρξήζε Web services. 

 

5. Όπσο αλαθέξεηαη ζηελ πξνδηαγξαθή 4 ηνπ Πίλαθα 3.23, ν εμππεξεηεηήο 

δεδνκέλσλ ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη θαη’ ειάρηζην εύξνο δώλεο (ΒW) ηέηνην 

ώζηε λα ππεξθαιύπηεη ηηο κέγηζηεο ηαρύηεηεο θαηεβάζκαηνο (download) γηα έμη 

(6) ζπλδέζεηο ηαπηόρξνλα (ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) ζπλδέζεηο 2G/3G κε κέγηζηε 

ηαρύηεηα 42 Mbps θαη ηξεηο (3) ζπλδέζεηο 4G κε κέγηζηε ηαρύηεηα 150 Mbps). 

Σα 150 Mbps πνπ αλαθέξνληαη είλαη νξζά, δεδνκέλνπ όηη ζηελ πεξηγξαθή ησλ 

απαηηήζεσλ ηνπ κεηξεηηθνύ εμνπιηζκνύ ηνπ Τπνζπζηήκαηνο 1 & 2 αλαθέξεηαη 

πξνδηαγξαθή ειάρηζηεο ηαρύηεηαο ζηα 100 ΜΒs γηα ην 4G; 

 

Απάληεζε 

Οη ζπζθεπέο κέηξεζεο ζα πξέπεη λα επηηπγράλνπλ θαη’ ειάρηζην ηαρύηεηεο 100 Mbps 

γηα ην δίθηπν 4G. Ο εμππεξεηεηήο δεδνκέλσλ ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη θαη’ 

ειάρηζην εύξνο δώλεο 150 Mbps γηα θάζε ζύλδεζε 4G, ώζηε λα κπνξεί λα θαιύπηεη 

κειινληηθέο ζπζθεπέο 4G κε ηαρύηεηεο κεγαιύηεξεο ησλ 100 Mbps. 

 

 

6. ηελ ελόηεηα Α1.1 αλαθέξεηαη όηη δελ απαηηείηαη ε εκπινθή άιινπ θνξέα 

ζηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ εθηόο από ηελ ΔΔΣΣ πνπ είλαη θαη ν θνξέαο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ. Δλώ ζηελ Παξάγξαθν Α5.4 αλαθέξεηαη σο θίλδπλνο 

πινπνίεζεο: «Καζπζηεξήζεηο ιόγσ αξγνπνξεκέλεο αληαπόθξηζεο από 

http://www.eett.gr/


εκπιεθόκελνπο θνξείο» - παξαθαιώ δηεπθξηλίζηε. Αλ ππάξρνπλ άιινη 

εκπιεθόκελνη θνξείο πέξαλ ηεο νκάδαο ηνπ αλαδόρνπ πνπ αλαγλσξίδεη ε 

ΔΔΣΣ, παξαθαιώ αλαθέξεηε απηνύο θαζώο θαη ηνλ ηύπν εκπινθήο ηνπο. 

 

Απάληεζε 

Γελ ππάξρνπλ άιινη εκπιεθόκελνη θνξείο, πέξαλ ηεο ΔΔΤΤ, ηνπ αλαδόρνπ θαη ησλ 

ηπρόλ ππεξγνιάβσλ ηνπ. 

 

7. Πέξαλ ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ζρεδίνπ πνηόηεηαο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

ελόηεηα Α5 ηνπ ηεύρνπο πξνθήξπμεο, ππάξρεη θάπνην ζρέδην δηαζθάιηζεο 

πνηόηεηαο γηα αληίζηνηρα έξγα ΔΠΑ; Αλ λαη, ζα κπνξνύζαηε λα καο ην 

θνηλνπνηήζεηε; 

 

Απάληεζε 

Όιεο νη εηδηθέο πξνβιέςεηο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ έξγνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ ελόηεηα Α5 ηνπ ηεύρνπο πξνθήξπμεο. 

 

8. ρεηηθά κε ηελ παξάγξαθν Α5: Η ΔΔΣΣ δηαζέηεη θάπνηα ζπγθεθξηκέλε 

δηαδηθαζία γηα α. ηνλ ζρνιηαζκό θαη β. ηελ απνδνρή παξαδνηέσλ (ρξόλνο 

απόθξηζεο); 

 

Απάληεζε 

Η δηαδηθαζία γηα ην ζρνιηαζκό θαη ηελ απνδνρή ησλ παξαδνηέσλ αλαθέξνληαη ζηε 

ζει. 10, ηνπ κέξνπο Α ηνπ ηεύρνπο πξνθήξπμεο θαη ζην ζρέδην ζύκβαζεο ζην κέξνο 

Γ ηνπ ηεύρνπο πξνθήξπμεο (ζει. 118 θη εθεμήο). 

 

 

9. Σν αλαθεξόκελν ζην Μέξνο Β, άξζξν Β2.3., έγγξαθν ππνβνιήο πξνζθνξάο  
απαηηείηαη λα θέξεη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο από αξκόδηα 
δηνηθεηηθή αξρή ή από ΚΔΠ; 

 

Απάληεζε 

Όρη, δελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο. 

 

10. ην Μέξνο Β, άξζξν Β2.3., ζηνλ πίλαθα ησλ ζει 11-18,  νη αλαθεξόκελεο 
ππεύζπλεο δειώζεηο  απαηηείηαη λα θέξνπλ βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο 
ππνγξαθήο από αξκόδηα δηνηθεηηθή αξρή ή από ΚΔΠ ; 

 

Απάληεζε 

Βεβαίσζε γλεζίνπ ππνγξαθήο απαηηείηαη κόλν όπνπ, θαη εάλ, ξεηώο ηνύην 

πξνβιέπεηαη από ηε δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνύ. 

 

11. ην Μέξνο Β. άξζξν Β2.3., ζηνλ πίλαθα ηεο ζει 11, ζην κε α/α κε αξηζκό 2 
ηνπ πίλαθα  αλαθέξεηαη : “ Τπεύζπλεο δειώζεηο ηνπ Ν. 1599/1986, 
ππνγεγξακκέλεο θαη θέξνπζεο εκεξνκελία εληόο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα 
εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκέξαο ππνβνιήο ησλ 



πξνζθνξώλ,  ζηηο νπνίεο ζα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνύ θαη 
ζηηο νπνίεο ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα δειώλεη όηη κέρξη θαη ηελ εκέξα 
ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπ:...”  

Με δεδνκέλν όηη από ηε κία νξίδεηαη όηη νη ΤΓ πξέπεη λα είλαη ππνγεγξακκέλεο 
θαη λα θέξνπλ εκεξνκελία εληόο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα εκεξνινγηαθώλ 
εκεξώλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκέξαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ, ελώ από 
ηελ άιιε αλαθέξεηαη όηη ε δήισζε ζα αθνξά δήισζε γεγνλόο/θαηάζηαζε 
κέρξη θαη  ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο  

εξσηάηαη:  

Οη ππεύζπλεο δειώζεηο πξέπεη ππνρξεσηηθά λα θέξνπλ ηελ εκεξνκελία 
ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο;(αθνύ ζα δειώλεηαη  γεγνλόο/θαηάζηαζε κέρξη ηελ 
ππνβνιή πξνζθνξάο;). 

 

Απάληεζε 

Ναη, νη ππεύζπλεο δειώζεηο πξέπεη λα θέξνπλ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο 

πξνζθνξάο 

 

12. Η ζην Μέξνο Β, άξζξν  Β2.3., ζηνλ πίλαθα ηεο ζει 11, ζηελ πεξίπησζε ηεο  
κε α/α 2 ζηνηρ.   Α από I-XIII ηεο δηαθήξπμεο, Τπεύζπλε Γήισζε α. αξθεί λα 
δειώλεηαη ζε κία ππεύζπλε Γήισζε ή   απαηηνύληαη 13 δειώζεηο β.  Σε 
δήισζε απηή  ζα ηελ θάλεη ν λόκηκνο εθπξόζσπνο γηα ινγαξηαζκό ηνπ 
λνκηθνύ πξνζώπνπ  θαη  αηνκηθά γηα ηνλ εαπηό ηνπ ;  

 

Απάληεζε 

Δπαθίεηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ ζπκκεηέρνληνο εάλ ζα θαηαζέζεη κία ππεύζπλε 
δήισζε γηα όιεο ηηο πεξηπηώζεηο ή απηνηειή δήισζε γηα θάζε κία πεξίπησζε. 

Οη ππεύζπλεο δειώζεηο θαηαξρήλ γίλνληαη ζην όλνκα θαη γηα ινγαξηαζκό ηεο 
εηαηξείαο. Οη λόκηκνη εθπξόζσπνη ησλ εηαηξεηώλ ππνβάιινπλ αηνκηθά γηα ηνλ εαπηό 
ηνπο κόλν ζηηο πεξηπηώζεηο όπνπ ηνύην πξνβιέπεηαη ξεηώο από ηε δηαθήξπμε ηνπ 
δηαγσληζκνύ. 

 

13. ην Μέξνο Β, άξζξν  Β2.5. παξ. 8 ζει. 34 ηεο δηαθήξπμεο αλαθέξεηαη:  

“Γηα ηηο ελώζεηο:  

α) Σα ζηνηρεία πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ παξνύζα Γηαθήξπμε [παξ.Β2.3, Β2.4 θαη 
Β2.6 (ππνπαξ.i.1-4)] πξέπεη λα ππνβάιινληαη γηα θάζε κέινο μερσξηζηά. ε 
πεξίπησζε έλσζεο, νη ειάρηζηεο πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ηεο παξ.Β2.6 
[ππνπαξ.i1 θαη ii) νθείινπλ λα θαιύπηνληαη αζξνηζηηθά από όια ηα κέιε ηεο 
έλσζεο.” 

Γεδνκέλνπ όηη ζηα δηθαηνινγεηηθά ηεο παξ.Β2.3 πεξηιακβάλεηαη  ε Δγγπεηηθή 
επηζηνιή ζπκκεηνρήο,  

εξσηάηαη 

όηη θαη  ζε πεξίπησζε ελώζεσο, πξέπεη ην θάζε κέινο λα ππνβάιιεη 
μερσξηζηή εγγπεηηθή επηζηνιή κε ηνλ όξν όηη απηή ζα θαιύπηεη ηηο 
ππνρξεώζεηο όισλ ησλ κειώλ ηεο έλσζεο (ζει. 42 Β2.7. Γηαθήξπμεο) ή ζα 
θαηαηεζεί κία εγγπεηηθή επηζηνιή ππεξ όισλ ησλ κειώλ ηεο έλσζεο κε ηνλ 
ίδην όξν; 



 

Απάληεζε 

Θα θαηαηεζεί κία εγγπεηηθή επηζηνιή ππέξ όισλ ησλ κειώλ ηεο έλσζεο 

 

14. ην Μέξνο Β άξζξν  Β2.6 παξ. ii) πεξ. 2 αλαθέξεηαη: “....Διάρηζηε 
πξνϋπόζεζε ζπκκεηνρήο απνηειεί ην γεγνλόο, ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο λα έρεη 
νινθιεξώζεη επηηπρώο ηα ηειεπηαία ηξία (3) έηε ηελ 
πινπνίεζε:.........Οινθιήξσζε ελόο Έξγνπ κε επηηπρία λνείηαη σο, ε εληόο 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο, εληόο πξνϋπνινγηζκνύ, εληόο ησλ πξνδηαγξαθώλ 
πνηόηεηαο, νινθιήξσζε ελόο   Έξγνπ,  ην νπνίν, πξνζέζεζε ηελ  αλακελόκελε  
πξνζηηζέκελε  αμία  ζηνλ  πειάηε  ζε  ζρέζε  δει.  κε  ηνπο αξρηθνύο  ζηόρνπο, 
ππό ηνπο νπνίνπο ηνπ αλαηέζεθε ην Έξγν. “  

 ηε ζπλέρεηα ζην 2.1., όπνπ παξαηίζεηαη ν πίλαθαο ησλ θπξηνηέξσλ έξγσλ 
ππάξρεη ζηήιε ΠΑΡΟΤΑ ΦΑΗ,  γηα ηελ νπνία  ήδε δηεπθξηλίδεηαη ζηε 
δηαθήξπμε,  όηη ζεκαίλεη νινθιεξσκέλν ή ζε εμέιημε. 

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ εξσηάηαη:  

α) Σα αλαθεξόκελα ζηε ζει 37 ηεο δηαθήξπμεο (ΜΔΡΟ Β)  έξγα κε ζηνηρεία (I) 
θαη (ii), πνπ απνηεινύλ ηελ ειάρηζηε πξνϋπόζεζε ζπκκεηνρήο ζα πξέπεη λα 
έρνπλ νινθιεξσζεί ή γίλνληαη δεθηά θαη έξγα ηα νπνία είλαη ζε εμέιημε αιιά 
εθηεινύληαη εληόο ρξνλνδηαγξάκκαηνο , εληόο πξνϋπνινγηζκνύ θαη εληόο 
πξνδηαγξαθώλ πνηόηεηαο;  

Απάληεζε 

Η δηαθήξπμε ζαθώο αλαθέξεη όηη ζα πξέπεη λα έρνπλ νινθιεξσζεί. 

β) ε θξάζε  “πξνζέζεζε  ηελ  αλακελόκελε  πξνζηηζέκελε  αμία  ζηνλ  πειάηε  
ζε  ζρέζε δει.  κε  ηνπο αξρηθνύο  ζηόρνπο, ππό ηνπο νπνίνπο ηνπ αλαηέζεθε 
ην Έξγν.” ζα ην δειώλεη ν πειάηεο ;  

Απάληεζε 

Όρη, δελ απαηηείηαη λα δεισζεί από ηνλ πειάηε θάηη ηέηνην. 

γ) ηα αλαθεξόκελα “ηξία ηειεπηαία έηε” πνηα έηε θαιύπηνπλ; [2010, 2011, 2012 
ή 2011, 2012, 2013;] 

Απάληεζε 

Καιύπηνπλ ηα ηξία ηειεπηαία έηε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. 
Πξνο απνθπγή παξεξκελεηώλ όκσο, θαη δεδνκέλνπ όηη δελ έρεη νινθιεξσζεί ην 
ηξέρνλ έηνο, ζα γίλνληαη δεθηά θαη έξγα πνπ νινθιεξώζεθαλ ην έηνο 2010. 

δ) γηα ην πξόζσπν πνπ ππνγξάθεη ην ζηνηρείν ηεθκεξίσζεο , απαηηείηαη ε 
πξνζθόκηζε θάπνηνπ δηθαηνινγεηηθνύ γηα ηελ απόδεημε ηεο αξκνδηόηεηαο 
ππνγξαθήο;   

Απάληεζε 

Καηαπσήν όσι, μποπεί όμωρ να ζηηηθεί εκ ηων ςζηέπων από ηην επιηποπή διαγωνιζμού, 

ζηο πλαίζιο αξιολόγηζηρ ηων πποζθοπών. 

 

15. ηε ζει. 41 ηεο δηαθήξπμεο ΜΔΡΟ Β – ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ ππό ζηνηρείν (5) 
αλαθέξεηαη: “Δπηηξέπεηαη ε θάιπςε ησλ ειάρηζησλ πξνϋπνζέζεσλ 
ζπκκεηνρήο i θαη ii αλσηέξσ (γηα ηελ Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή 
ηθαλόηεηα θαη Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα, αληίζηνηρα), από ηξίηνπο, 



ζύκθσλα κε ηα άξζξα 45 παξ. 2 θαη 46 παξ. 3 ηνπ ΠΓ 60/2007. ηελ πεξίπησζε 
απηή απαηηείηαη ε πξνζθόκηζε – εληόο ηνπ θαθέινπ δηθαηνινγεηηθώλ 
ζπκκεηνρήο – ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο δέζκεπζεο ηνπ ηξίηνπ, όηη γηα ηελ 
εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο, ζα ζέζεη ζηε δηάζεζε ηνπ ππνςεθίνπ ηνπο αλαγθαίνπο 
πόξνπο”  

ΔΡΩΣΑΣΑΙ: α) Με ηη ηξόπν ζα δνζεί,  ε απαηηνύκελε έγγξαθε δέζκεπζε ηνπ 
ηξίηνπ;  κε απιή επηζηνιή,  κε  ππεύζπλε δήισζε ή  κε έλνξθε βεβαίσζε;  

Απάληεζε 

Με νπνηνδήπνηε ηξόπν απνδεηθλύεηαη λνκίκσο ε έγγξαθε δέζκεπζε ηνπ ηξίηνπ. 

β) απαηηείηαη γλήζην ππνγξαθήο ηνπ ηξίηνπ  ή όρη;    

Απάληεζε 

Όρη. 

γ)   Απαηηνύληαη δηθαηνινγεηηθά όηη απηόο πνπ ππνγξάθεη είλαη θαη ν λόκηκνο 
εθπξόζσπνο;   

Απάληεζε 

Σε πεξίπησζε λνκηθνύ πξνζώπνπ, λαη. 

δ) εθηόο από ηελ αλσηέξσ έγγξαθε δέζκεπζε, απαηηείηαη ε πξνζθόκηζε 
άιισλ εηδηθόηεξσλ δηθαηνινγεηηθώλ, πνπ λα απνδεηθλύνπλ όηη  ν ηξίηνο έρεη 
είηε     Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή ηθαλόηεηα είηε ηελ Σερληθή θαη 
επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα; 

Απάληεζε 

Ό,ηη πξνβιέπεηαη ξεηώο από ηε δηαθήξπμε. 

 

16. Γίλνληαη δεθηέο κεηαθξάζεηο από δηθεγόξν ή κεηαθξαζηηθή εηαηξία ;  

 

Απάληεζε 

Γίλνληαη δεθηέο κεηαθξάζεηο κε θάζε λόκηκν ηξόπν πνπ πξνβιέπεηαη από ηελ θείκελε 
λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηνπο δεκόζηνπο δηαγσληζκνύο. 

 

17. ην άξζξν Β3.1.Γ. Σξόπνο Τπνβνιήο Πξνζθνξώλ ει 44 αλαθέξεηαη:  

.....“ Ο εληαίνο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο πξέπεη, επίζεο, λα θέξεη ηηο αθόινπζεο 
ελδείμεηο: 

«ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ» 

ΑΝΟΙΥΣΟ ΓΗΜΟΙΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΔΚΠΟΝΗΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ «ύζηεκα Μέηξεζεο θαη Παξνπζίαζεο Γεηθηώλ 

Πνηόηεηαο Γηθηύσλ Ηιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ».  

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ:  

ΔΘΝΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ ΚΑΙ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΙΧΝ 

Λεσθ. Κεθηζίαο αξηζ.60, 151 25 ΜΑΡΟΤΙ 



ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ: ……………………………….. 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ:…./…/… 

«Να αλνηρζεί κόλν από ηελ αξκόδηα Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ». 

ΔΡΩΣΑΣΑΙ: α) ε ιέμε “επίζεο” ππνλνεί όηη εθηόο από ηηο αλσηέξσ ελδείμεηο ζα 
πξέπεη λα θέξεη θαη άιιεο; 

Απάληεζε 

Όρη ππνρξεσηηθά. 

β) ηελ αλσηέξσ έλδεημε ζην ζεκείν ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ηί ζπκπιεξώλεηαη; 

Απάληεζε 

Ο αξηζκόο πξνθήξπμεο πνπ γλσζηνπνηείηαη από ηελ ΔΔΤΤ (βι. απάληεζε ζηελ 
εξώηεζε 2). 

γ ) Ση ελλνεί ζθξάγηζε ; 

Απάληεζε 

Να είλαη θιεηζηόο ν θάθεινο. 

δ) Δίλαη ππνρξεσηηθή ε αξίζκεζε θαη  ε ζθξάγηζε ησλ ζειίδσλ, ζε όινπο ηνπο 
θαθέινπο, πξσηόηππνπο θαη αληίγξαθα ;  

Απάληεζε 

Πξνβιέπεηαη ζαθώο από ηε δηαθήξπμε. 

ε) Πνηα έλδεημε πξέπεη ηειηθά λα έρεη ν εληαίνο θάθεινο . Απηή ηεο ζει 44 ή 
απηή ηεο ζει 47; 

Απάληεζε 

Γεδνκέλνπ όηη ππάξρεη δηπιή αλαθνξά ζηε δηαθήξπμε, θάθεινο πνπ θέξεη 
νπνηαδήπνηε από ηηο δύν ελδείμεηο ζα γίλεηαη απνδεθηόο. 

 

18. ην Μέξνο Β, Β2.6   ii/3 ζει 39 αλαθέξεηαη: “... ην 30% ηνπ αλζξσπνρξόλνπ 
πνπ ζα δηαηεζεί γηα ην έξγν λα θαιύπηεηαη από ππαιιήινπο ηνπ ππνςεθίνπ 
αλαδόρνπ”. Δξσηάηαη: α) Δκπίπηεη ζηελ έλλνηα ηνπ “ππαιιήινπ” ην 
ζηειερηαθό δπλακηθό ηνπ πξνζθέξνληνο δειαδή ζηειέρε κε ηα νπνία ν 
πξνζθέξσλ έρεη ζπκβάζεηο απνθιεηζηηθήο ζπλεξγαζίαο θαη ηα νπνία 
ακείβνληαη θαηόπηλ έθδνζεο  ΓΠΤ;   β) ε πεξίπησζε Αλώλπκεο εηαηξίαο, ν 
Πξόεδξνο, Γηεπζύλσλ ύκβνπινο, Αληηπξόεδξνο  θαη κέιε Γ., θαη ζε 
πεξίπησζε ΔΠΔ νη δηαρεηξηζηέο,  εκπίπηνπλ ζηελ έλλνηα ηνπ “ππαιιήινπ” ηεο 
δηαθήξπμεο; 

 

Απάληεζε 

α) Δκπίπηεη ν νπνηνζδήπνηε ζπλδέεηαη κε ππαιιειηθή ζρέζε κε ηνλ ζπκκεηέρνληα. 

β) Οκνίσο κε ηελ παξαπάλσ απάληεζε. 

 



19. Οη ειάρηζηεο πξνϋπνζέζεηο ζην   Μέξνο Β, Β2.6   ii/3 ζει 39-41 ζα 
απνδεηθλύνληαη  κόλν κε ηα βηνγξαθηθά ζεκεηώκαηα (βάζεη ππνδείγκαηνο ζηε 
Γ2 παξάγξαθν ηνπ Μέξνπο Γ) θαη ηηο δειώζεηο ζπλεξγαζίαο ησλ εμσηεξηθώλ 
ζπλεξγαηώλ ή είλαη ππνρξεσηηθά  άιια ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο;   

 

Απάληεζε 

Γελ είλαη ππνρξεσηηθά άιια ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο αιιά ελαπόθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή 

επρέξεηα ηνπ ζπκκεηέρνληα λα πξνζθνκίζεη θάζε ζηνηρείν ηεθκεξίσζεο πνπ απηόο 

ζεσξεί αλαγθαίν. 

 

20. ην πξαθηηθό ηεο επηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνύ βάζεη ηνπ νπνίνπ εηζεγείηαη ε 
επηηξνπή ζηελ νινκέιεηα ηεο Δ.Δ.Σ.Σ. θνηλνπνηείηαη ζηνπο δηαγσληδόκελνπο ή 
θνηλνπνηείηαη κόλν ε απόθαζε ηεο Δ.Δ.Σ.Σ.; 

 

Απάληεζε 

Οπνηνζδήπνηε ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκό έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ λα αηηεζεί ηελ 
θνηλνπνίεζε ζε απηόλ πξαθηηθώλ θαη απνθάζεσλ πνπ ζα εθδνζνύλ γηα ηνλ ζθνπό 
απηό. Σε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηώζεηο ε ΔΔΤΤ ζα θνηλνπνηήζεη έγγξαθα ηνπ 
δηαγσληζκνύ θαη άλεπ πξνεγνύκελεο ππνβνιήο αηηήζεσο. 

 

21. Άξζξν Β4.1.1 “Γηαδηθαζία δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ-απνζθξάγηζε 
πξνζθνξώλ”(ζει. 55-57) ζε ζπλδπαζκό κε ην άξζξν Β4.3 “πξνζθπγέο” (ζει. 
68-69) Μέξνο Β. Δξσηάηαη: ηε δηαδηθαζία ηνπ ελ ιόγσ δηαγσληζκνύ έρνπλ 
εθαξκνγή νη πξνβιεπόκελεο από ην άξζξν 15 ΠΓ 118/2007  δηνηθεηηθέο 
πξνζθπγέο , δεδνκέλνπ όηη νη πξάμεηο ηεο επηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνύ δελ 
απνηεινύλ εθηειεζηέο πξάμεηο ή εθαξκόδνληαη απνθιεηζηηθά νη δηαηάμεηο ηνπ 
Ν. 3886/2010;   

 

Απάληεζε 

Τν Ννκηθό πιαίζην πνπ δηέπεη ην δηαγσληζκό πξνβιέπεηαη ξεηώο ζηε δηαθήξπμε. 

 


