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Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής 
Τομέας Τεχνικών Εργασιών 
Αριστείδου 5-7, 105 59,  Αθήνα 

 

 
 

 

Δ  Ι  Α  Κ  Η  Ρ  Υ  Ξ  Η 
ΔΠΑ 65510 

 
ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΥΨΕΛΩΝ» 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

Ο  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.), με Έδρα στην οδό Περραιβού 20 και Καλλιρρόης 5, 11743 - 
Αθήνα, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες 

προσφορές για την ανάδειξη Προμηθευτή για την κατασκευή και συναρμολόγηση 
μεταλλικών κυψελών Κ8/Δ10 παροχής ΧΤ, συνολικού προϋπολογισμού δέκα 
πέντε χιλιάδες ευρώ (15.000 €) και σύμφωνα με τους παρακάτω όρους: 

 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο 
Τίτλος – Διεύθυνση Υπηρεσίας αρμόδιας για το Διαγωνισμό 

Τόπος και προθεσμία υποβολής προσφορών 
 
1. Η αρμόδια Υπηρεσία που εκδίδει τη Διακήρυξη είναι η Διεύθυνση Περιφέρειας 

Αττικής, οδός Αριστείδου 5 –7, Αθήνα, (Τ.Κ. 105 59), τηλ. 210 32.87.100. 
 

2. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 29.08.2016 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10 
πμ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών), ενώπιον Επιτροπής Αποσφράγισης και 
Αξιολόγησης προσφορών που θα συστήσει ο ΔΕΔΔΗΕ, στα Γραφεία της 

Δ/νσης Περιφέρειας Αττικής, στην οδό Αριστείδου 5 –7 ΑΘΗΝΑ (7ος όροφος – 
Γραφείο 724). 

 
3. Προσφορές μπορεί επίσης να υποβληθούν ταχυδρομικά επί αποδείξει ή μέσω 

εταιρειών διακίνησης εντύπων στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Περιφέρειας 

Αττικής, 8ος όροφος, γραφείο 809, με ευθύνη του προσφέροντα σε σχέση με 
το περιεχόμενο και το χρόνο άφιξης. Αυτές οι προσφορές θα ληφθούν υπόψη 

μόνο εφόσον παραδοθούν σφραγισμένες στο πρωτόκολλο της παραπάνω 
Υπηρεσίας, όχι αργότερα από την 10:00 πμ. της ημέρας του Διαγωνισμού. 

 

4. Σημειώνεται ότι κάθε Διαγωνιζόμενος θα υποβάλει την προσφορά του 
σύμφωνα με όσα λεπτομερώς αναφέρονται στο τεύχος Όροι και Οδηγίες του 

Διαγωνισμού. Ο Φάκελος προσφοράς πρέπει απαραίτητα στο επάνω αριστερά 
τμήμα του να αναγράφει την επωνυμία του Διαγωνιζομένου, την 

επαγγελματική του διεύθυνση, το όνομα και τηλέφωνο του αντικλήτου και 
επίσης τον τίτλο της προσφοράς : 
 

Προσφορά για το Διαγωνισμό της Διακήρυξης με αριθμό ΔΠΑ 65510 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΥΨΕΛΩΝ» 
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ΑΡΘΡΟ 2ο 

Τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του Έργου 
 

1. Το αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού είναι η κατασκευή 50 μεταλλικών 
κυψελών Κ8/Δ10 παροχής ΧΤ πλήρως συναρμολογημένων με ΜΣΕ 400/5 Α 
και κιβώτιο δοκιμών. 

 
2. Στα τεύχη της Διακήρυξης του εν λόγω Διαγωνισμού περιλαμβάνονται 

αναλυτικά οι όροι της προμήθειας. 
 
3. Οι κυψέλες θα συναρμολογηθούν σύμφωνα με την συνημμένη φωτογραφία 

και το δείγμα του ΔΕΔΔΗΕ που βρίσκεται στην Περιφερειακή Αποθήκη 
Κηφισού. Η προστασία των κυψελών έναντι διάβρωσης θα γίνει με βαφή 

φούρνου ή ηλεκτροστατική βαφή. Η απόχρωση θα είναι γκρι. Η  κυψέλη θα 
φέρει διάταξη για τοποθέτηση κλείθρου (λουκέτο). 
 

4. Πριν την παραλαβή της κενής μεταλλικής κυψέλης θα γίνει επιθεώρηση αυτής 
από το ΔΕΔΔΗΕ. 

 
5. Οι ΜΣΕ (3 τεμ. ανά κυψέλη) και τα κιβώτια δοκιμών (1 τεμ. ανά κυψέλη) θα 

παραληφθούν από την Αποθήκη του ΔΕΔΔΗΕ στο Κηφισό, κατόπιν 
συνεννόησης. 
 

6. Η τελική παραλαβή των υλικών θα γίνει στην Αποθήκη Κηφισού της 
Διεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής, Λ. Κηφισού 97 Αιγάλεω Τ.Κ. 122 41, μετά 

από έλεγχο. 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο  

Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό 
 

Γίνονται δεκτά, για υποβολή προσφοράς, με τις προϋποθέσεις της παρούσας 
Διακήρυξης, Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με το αντικείμενο του 
διαγωνισμού, διαθέτουν ανάλογη εμπειρία, είναι κάτοχοι επαγγελματικών αδειών 

που προβλέπονται από το Νόμο και διαθέτουν τα κατάλληλα μηχανήματα.  
Η εμπειρία θα αποδεικνύεται με οποιοδήποτε τρόπο κρίνεται πρόσφορος από τους 

διαγωνιζόμενους. 
Σε περίπτωση δάνειας εμπειρίας θα πρέπει αυτή να αποδεικνύεται εγγράφως μέσω 
παροχής εγγυήσεων εκ μέρους των συνεργαζόμενων φορέων. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο  
Παραλαβή στοιχείων Διαγωνισμού 

 

Τα Τεύχη της  Διακήρυξης, όπως αυτά αναφέρονται στο Άρθρο 1 του τεύχους «Όροι 
και Οδηγίες του Διαγωνισμού», βρίσκονται στην ιστοσελίδα (site) της Επιχείρησης 

www.deddie.gr (Διακηρύξεις – Πίνακες Διακηρύξεων Διαγωνισμών ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ – 
Πίνακας Διακηρύξεων Διαγωνισμών Διεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής).  
 

 

Ο  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. 
 

 


