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Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής                                   

      

Δ  Ι  Α  Κ  Η  Ρ  Υ  Ξ  Η 
ΔΠΑ/ΕΠ-6735/2015 

 

«ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ & ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΛΑΤΗ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ 

ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
(ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.), με Έδρα στην οδό Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5, Αθήνα, προσκαλεί, 

κατά τις διατάξεις του Κανονισμού Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών της ΔΕΗ ΑΕ 
(Απόφ. ΔΣ 206/30.09.2008, ο οποίος ισχύει και για το ΔΕΔΔΗΕ δυνάμει της Απόφ. 
Δ.Σ 5/20.04.2012) και της παρούσας Διακήρυξης, όλους τους ενδιαφερόμενους σε 

Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης το μεγαλύτερο ενιαίο 
ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών του Τιμολογίου της Υπηρεσίας,, για την ανάδειξη 

Αναδόχου για «Αποκοπές και Επαναφορές Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Λόγω 
Χρέους & κατόπιν Αιτήματος Πελάτη – Εργασίες σε Μετρητικές Διατάξεις» της 
Περιοχής Αθήνας ΔΠΑ. 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο 

Τίτλος – Διεύθυνση Υπηρεσίας αρμόδιας για το Διαγωνισμό 
Τόπος και Χρόνος διεξαγωγής του Διαγωνισμού 

 

1. Η αρμόδια Υπηρεσία που εκδίδει τη Διακήρυξη είναι η Διεύθυνση Περιφέρειας 

Αττικής, οδός Αριστείδου 5 –7, Αθήνα, (Τ.Κ. 105 59), τηλ. 210 - 3287319. 
 

2. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 30/05/2016 και ώρα 10:00, ενώπιον Επιτροπής 

Κρίσης του Διαγωνισμού που θα συστήσει ο ΔΕΔΔΗΕ, στα Γραφεία της Διεύθυνσης 
Περιφέρειας Αττικής, στην οδό Αριστείδου 5 –7 ΑΘΗΝΑ (7ος όροφος – Γραφείο 
724). 

 

3. Προσφορές μπορεί 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. Οι Προσφορές θα ληφθούν υπόψη μόνο εφόσον παραδοθούν 

σφραγισμένες στο Πρωτόκολλο της παραπάνω Υπηρεσίας, όχι αργότερα από την  
27η/05/2016, μεταξύ των ωρών 08.00 έως 13.00. 

 

4. Σημειώνεται ότι κάθε Διαγωνιζόμενος θα υποβάλει Προσφορά για Παροχή 

Υπηρεσιών 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 Διαγωνιζόμενου, την 
επαγγελματική του διεύθυνση, το όνομα και τηλέφωνο του αντικλήτου και επίσης 
τον τίτλο της Προσφοράς : 

 



 

 
 
                                                                              
  2/4 

 

 

«Προσφορά για το Διαγωνισμό της Διακήρυξης με αριθμό                   
ΔΠΑ/ΕΠ-6735/2015» 

«ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ & ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΛΑΤΗ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ 
ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 

 
ΑΡΘΡΟ 2ο 

Τόπος και περιγραφή  της Παροχής Υπηρεσιών 

 
1. H Παροχή Υπηρεσιών της Διακήρυξης αφορά σε «Αποκοπές και Επαναφορές 

Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας λόγω χρέους & κατόπιν Αιτήματος Πελάτη – 
Εργασίες σε Μετρητικές Διατάξεις» της Περιοχής Αθήνας της ΔΠΑ, τις οποίες ο 

ΔΕΔΔΗΕ αναθέτει στον Ανάδοχο. 
  
2. Στα Τεύχη της Διακήρυξης του εν λόγω μειοδοτικού Διαγωνισμού περιλαμβάνονται 

αναλυτικά οι Όροι με τους οποίους θα εκτελεσθεί η Παροχή Υπηρεσιών, 
προσδιορίζονται οι σχέσεις μεταξύ του ΔΕΔΔΗΕ και του Αναδόχου και αναλύονται 

τα λεπτομερή χαρακτηριστικά της Παροχής Υπηρεσιών. 
 
3. Ο προϋπολογισμός της Παροχής Υπηρεσιών ανέρχεται σε 329.577,50 €. 

 
4. Η Προσφορά θα γίνει με ποσοστό ενιαίας έκπτωσης επί των τιμών του Τιμολογίου 

της Υπηρεσίας, συμπληρώνοντας το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο  
Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό 

 

Στο Διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς 
(Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ή Συμπράξεις αυτών), εγκατεστημένοι σε κράτη μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε κράτη 
μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) η οποία κυρώθηκε στην Ελλάδα με το 
Ν.2513/1997 (ΦΕΚ Α 139/27.06.97) - υπό τον όρο ότι η Σύμβαση καλύπτεται από τη 
Σ.Δ.Σ.- ή σε Τρίτες Χώρες που έχουν υπογράψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε, ή 

νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους μέλους της Ε.Ε., ή του 
ΕΟΧ ή κράτους μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. (GPA) του Π.Ο.Ε. και έχουν την 

κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή έδρα τους στο εξωτερικό της 
Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή σε κράτος μέλος που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. (GPA) του Π.Ο.Ε, ή 
τέλος, σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε.. 

(Επισημαίνεται ότι όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής πρέπει να αφορούν και να 
προέρχονται από τις προαναφερθείσες χώρες για τους αντίστοιχους υποψηφίους). 

 
Περίπτωση που ο Διαγωνιζόμενος είναι Σύμπραξη Επιχειρήσεων ή Κοινοπραξία 
 

1.  Σε περίπτωση που ο Διαγωνιζόμενος είναι Σύμπραξη Επιχειρήσεων (Consortium) 
ή Κ/Ξ Επιχειρήσεων, θα υποβληθεί δήλωση των Επιχειρήσεων που μετέχουν στη 

Σύμπραξη ή Κ/Ξ ότι οι υπόψη Επιχειρήσεις συνέστησαν τη Σύμπραξη ή Κ/Ξ  για 
να αναλάβουν την Παροχή Υπηρεσιών μαζί και ότι ενέχονται και ευθύνονται 
έναντι  του ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό και εκτέλεση 

της Παροχής Υπηρεσιών, ενιαία, αδιαίρετα και σε ολόκληρο. 
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Σε περίπτωση Σύμπραξης, στην παραπάνω Δήλωση θα δηλώνονται και τα 

ποσοστά συμμετοχής κάθε μέλους ή το τμήμα της Παροχής Υπηρεσιών που θα 
αναλάβει κάθε μέλος της Σύμπραξης, ενώ σε περίπτωση Κοινοπραξίας, θα 
υποβληθεί και το σχετικό Κοινοπρακτικό στο οποίο θα φαίνονται τα ποσοστά 

συμμετοχής κάθε μέλους. 
 

2. Επίσης, σε περίπτωση Σύμπραξης Επιχειρήσεων και στο βαθμό που η Προσφορά 
του αναδειχθέντος Αναδόχου δεν ορίζει την εκτέλεση διακεκριμένου τμήματος 
της Παροχής Υπηρεσιών και το δικαιούμενο γι’ αυτό τίμημα από κάθε μέλος της 

Σύμπραξης, με συνέπεια να μην είναι δυνατή η χωριστή τιμολόγηση από τα μέλη 
της Σύμπραξης σύμφωνα με την ελληνική φορολογική νομοθεσία, τότε ο 

Ανάδοχος υποχρεούται πριν από την υπογραφή της Σύμβασης να περιβληθεί 
νομικό τύπο που θα επιτρέπει την από κοινού τιμολόγηση. 

 
3. Η κατακύρωση θα γίνει στο όνομα όλων των μελών της Σύμπραξης ή Κ/Ξ  και θα 

τεθεί διάταξη στο Συμφωνητικό σύμφωνα με την οποία τα μέλη της Σύμπραξης ή 

Κ/Ξ ενέχονται και ευθύνονται έναντι του ΔΕΔΔΗΕ ενιαία, αδιαίρετα και εις 
ολόκληρον, θα εκπροσωπούνται από κοινό εκπρόσωπο και σε όλη τη διάρκεια 

ισχύος της Σύμβασης θα ελέγχεται από το ΔΕΔΔΗΕ η ουσιαστική συμμετοχή στη 
Σύμπραξη ή Κ/Ξ όλων των μελών της. Εφόσον συντρέχει η περίπτωση της 
προηγούμενης παραγράφου, τότε για την υπογραφή της Σύμβασης απαιτείται η 

κατάθεση επικυρωμένου αντιγράφου του εγγράφου που θα αποδεικνύει ότι 
ικανοποιείται η προαναφερθείσα απαίτηση. 

 
4. Οι απαιτήσεις της εμπειρίας πρέπει να ικανοποιούνται αθροιστικά από τα µέλη της 

Σύμπραξης ή Κ/Ξ, δηλαδή αρκεί να πληρούνται σε ένα μόνο μέλος της 

Σύμπραξης ή Κ/Ξ.  
 

5. Οι Επιχειρήσεις που υποβάλουν Προσφορά, είτε αυτοτελώς, είτε ως μέλη μιας 
Σύμπραξης ή Κ/Ξ  Επιχειρήσεων απαγορεύεται να συμμετέχουν και ως μέλη 
άλλης Σύμπραξης ή Κ/Ξ που υποβάλει επίσης Προσφορά, στον παρόντα 

Διαγωνισμό. 
 

Επίσης απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσοτέρων Διαγωνιζομένων από τον 
ίδιο Εκπρόσωπο. 

 

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των Διαγωνιζομένων προς τις εν λόγω 
απαιτήσεις, οι Προσφορές των υπόψη Διαγωνιζομένων θα αποκλεισθούν από 

τις περαιτέρω διαδικασίες του Διαγωνισμού. 
 

Εφόσον οι Διαγωνιζόμενοι θα ήθελαν να επικαλεσθούν τη χρηματοοικονομική, τεχνική 

ή και επαγγελματική ικανότητα τρίτων προκειμένου να καλύψουν τις προϋποθέσεις 
συμμετοχής που καθορίζονται στο παρόν Άρθρο καθώς και τις απαιτήσεις για την 

οικονομική κατάσταση του Διαγωνιζόμενου, οι οποίες καθορίζονται στο Τεύχος «Όροι 
και Οδηγίες του Διαγωνισμού», υποχρεούνται να υποβάλουν τα στοιχεία που 
αποδεικνύουν την ανωτέρω ικανότητα και να δηλώσουν ότι δεσμεύονται να 

παράσχουν όλες τις απαιτούμενες από τη Διακήρυξη εγγυήσεις. 
Ειδικότερα στην περίπτωση αυτή, ο Διαγωνιζόμενος έχει την υποχρέωση να αποδείξει 

με κάθε πρόσφορο τρόπο ότι θα έχει στη διάθεσή του, καθ’ όλη τη διάρκεια της 
Σύμβασης, όλα τα απαραίτητα μέσα για την εκτέλεσή της. Τα εν λόγω αποδεικτικά 
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μέσα μπορεί να είναι, ενδεικτικά, έγκυρο Ιδιωτικό Συμφωνητικό μεταξύ του 

Διαγωνιζόμενου και του επικαλούμενου τρίτου, δεσμευτική Δήλωση υπογεγραμμένη 
από νόμιμο εκπρόσωπο του τρίτου, ή παρουσίαση εγγυήσεων άλλης μορφής, 
προκειμένου η ανωτέρω απαιτούμενη ικανότητα να αποδεικνύεται επαρκώς και κατά 

τρόπο ικανοποιητικό για το ΔΕΔΔΗΕ. Τα εν λόγω αποδεικτικά μέσα θα πρέπει να 
συμπεριληφθούν στο Φάκελο Β της Προσφοράς.   

Το αντικείμενο της συνεργασίας μεταξύ του Αναδόχου και του τρίτου καθώς και οι 
παρασχεθείσες εγγυήσεις από τον τρίτο προς τον Ανάδοχο θα συμπεριληφθούν στη 
Σύμβαση. 

ΑΡΘΡΟ 4ο  
Απαιτήσεις για το περιεχόμενο της Προσφοράς 

  
Δεν επιτρέπονται αποκλίσεις από τους Εμπορικούς και Οικονομικούς Όρους της 

Διακήρυξης και οι Προσφορές θα πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως προς τους 
αντίστοιχους όρους και τις απαιτήσεις της. Σχόλια, παρατηρήσεις ή διευκρινίσεις που 
αλλοιώνουν τους συγκεκριμένους όρους ή τις απαιτήσεις της Διακήρυξης 

αντιμετωπίζονται ως Εμπορικές αποκλίσεις. Προσφορά, η οποία θα έχει τέτοιας 
φύσεως αποκλίσεις θα απορριφθεί. 

 
Δεν επιτρέπονται αποκλίσεις από τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο  
Παραλαβή στοιχείων Διαγωνισμού 

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

www.deddie.gr (Διακηρύξεις/Πίνακες Διακηρύξεων Διαγωνισμών ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε./Πίνακες Διαγωνισμών Λοιπών Διευθύνσεων ΔΕΔΔΗΕ/Διεύθυνση Περιφέρειας 

Αττικής).  
 

 
 

Ο  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) 

 

http://www.deddie.gr/
http://www.dei.gr/Default.aspx?id=6371&nt=18&lang=1

