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Ερώτηση / Διευκρίνιση 
 

Αναφορικά με τον πιο πάνω Διαγωνισμό παρατίθεται πιο κάτω ερώτημα που υποβλήθηκε 
από πιθανόν προσφοροδότη με την αντίστοιχη απάντηση/διευκρίνιση και παρακαλούμε 
όπως ληφθεί υπ’ όψιν κατά την ετοιμασία και υποβολή της προσφοράς σας.  
 
Ερώτηση 1 
Στην σελίδα 6 της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, Παράγραφος 5, ζητείται άδεια ΥΕΚΟ.  
Έχοντας μιλήσει με το αρμόδιο τμήμα του Γραφείο Επιτρόπου Ρύθμισης Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ), δεν υφίσταται κάτι τέτοιο ακόμη.  Θα θέλαμε 
να μας ενημερώσετε αν η εν λόγω άδεια απαιτείται ή όχι. 
 
Απάντηση 1 
 
Με βάση σχετικό διάταγμα του ΓΕΡΗΕΤ, οι άδειες ΥΕΚΟ θα παρέχονται σε κάποιο στάδιο 
από τον εν λόγω θεσμό.  Για το λόγο αυτό έχει περιληφθεί ως ένα από τα στοιχεία που 
μπορεί κάποιος Εργολάβος να προσκομίσει, σε ό,τι αφορά στην ικανοποίηση των 
προϋποθέσεων που καθορίζονται με βάση την νομοθεσία. 
 
Όπως καθορίζεται στη σχετική παράγραφο των προδιαγραφών της Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος (Μέρος ΙΙ, Παράγραφος 5), για τους σκοπούς των εργασιών που θα 
διενεργηθούν στα πλαίσια της παρούσας Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, απαιτείται ένα από 
τα πιο κάτω: 
 
α. Ενεργή και σε ισχύ άδεια υλοποίησης Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων Οικοδομής (ΤΔΟΙ), 

όπως αυτή εκδιδόταν από τη Cyta. 

β. Ενεργή και σε ισχύ άδεια υλοποίησης Υποδομών Εσωτερικών Καλωδιώσεων 
Οικοδομών (ΥΕΚΟ), η οποία θα παρέχεται από το Γραφείο του Επιτρόπου Ρύθμισης 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ),  

γ. Πιστοποιητικό/Απόδειξη εγγραφής ως μέλος του ΕΤΕΚ στις ειδικότητες 
Ηλεκτρολογικής, Ηλεκτρονικής Μηχανικής και Μηχανικής της Πληροφορικής. 

 
Κατά συνέπεια, οι Εργολάβοι που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή στο 
συγκεκριμένο έργο δεν είναι απαραίτητο να διαθέτουν άδεια ΥΕΚΟ, αν ικανοποιούν ένα από 
τα υπόλοιπα δύο κριτήρια (δηλαδή άδεια ΤΔΟΙ ή Πιστοποιητικό/Απόδειξη εγγραφής ως 
μέλος του ΕΤΕΚ στους συγκεκριμένους κλάδους).  Σημειώνεται ότι άδειες ΤΔΟΙ που έχουν 
λήξει, μπορούν να ανανεωθούν σε όλα τα Cytashops. 
 
Διευκρινίζεται ότι η ικανοποίηση ενός από τα τρία πιο πάνω κριτήρια (α, β, γ) είναι 
απαραίτητη μόνο για το ένα (τουλάχιστο) φυσικό πρόσωπο, το οποίο ο κάθε εργολάβος θα 
ορίσει ως τον Αδειούχο Ηλεκτρολόγο του.  Οι υπόλοιποι συνεργάτες, υπάλληλοι,  
υπεργολάβοι δεν είναι απαραίτητο να ικανοποιούν οποιοδήποτε από τα τρία πιο πάνω 
κριτήρια. 


