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Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών 
Λ. Συγγρού 112, Αθήνα 
 

 

                                        Δ  Ι  Α  Κ  Η  Ρ  Υ  Ξ  Η (Π Α Ρ Α Τ Α Σ Η) 
ΔΠΝ/4001550/26.05.2016 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

O Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.), εφεξής 
καλούμενος «ο ΔΕΔΔΗΕ», με Έδρα στην Αθήνα, οδός Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5, ΤΚ 11743, 
παρατείνει το χρόνο υποβολής των προσφορών και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους, κατά τις 
διατάξεις του Κανονισμού Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών της ΔΕΗ Α.Ε. (Αποφ. Δ.Σ. ΔΕΗ Α.Ε. 
206/30.09.2008 και Αποφ. Δ.Σ. ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ 139/13.01.2014) και της παρούσας Διακήρυξης, 
τους ενδιαφερόμενους σε Διαγωνισμό με Ανοικτή Διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης τη 
χαμηλότερη τιμή, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παρακάτω παροχή υπηρεσιών: «Μεταφορά 
υλικών (Στροφεία,  στύλους,  Μ/Σ,  διάφορα υλικά)  από τις Aποθήκες του ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΝ στον 
Ασπρόπυργο, (Παραλία Ασπροπύργου και Καλιστήρι) και τις Αποθήκες των προμηθευτών που 
βρίσκονται εντός του Λεκανοπεδίου Αττικής (μέχρι Κόρινθο και Οινόφυτα), προς τις Αποθήκες 
του ΔΕΔΔΗΕ στο νησί της Σύρου και αντίστροφα», συνολικού Προϋπολογισμού είκοσι πέντε 
χιλιάδων ευρώ (25.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κατά τη μελέτη της 
Υπηρεσίας. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο  

Τίτλος – Διεύθυνση Υπηρεσίας αρμόδιας για το Διαγωνισμό 
Τόπος και προθεσμία υποβολής προσφορών 

 
1. Aρμόδια Υπηρεσία για το Διαγωνισμό, είναι η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. / Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών (ΔΠΝ), 
Λεωφ. Συγγρού 112, 11741 Αθήνα, τηλ. 210 9008792, όπου και μπορούν να απευθυνθούν οι 
ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις σχετικά με το Διαγωνισμό. 
 
Οι προσφέροντες κι εφεξής διαγωνιζόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τις προσφορές τους στην αρμόδια 
Υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ οδός Λ.  Συγγρού 112,  11741  Αθήνα,  όροφος 5ος,  αρ.  Γραφείου 510  
(πρωτόκολλο), το αργότερο μέχρι την 05/09/2016 και ώρα 09.00πμ (ώρα λήξης επίδοσης 
προσφορών). 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά επί αποδείξει 
ή μέσω εταιρειών διακίνησης εντύπων, χωρίς όμως να υπάρχει καμία ευθύνη του ΔΕΔΔΗΕ, τόσο ως 
προς το χρόνο άφιξης των προσφορών στο πρωτόκολλο της ανωτέρω αναφερόμενης, αρμόδιας για το 
Διαγωνισμό Υπηρεσίας όσο, και ως προς το περιεχόμενο των προσφορών.  
Αυτές οι προσφορές θα ληφθούν υπόψη μόνον εφόσον παραδοθούν σφραγισμένες στο πρωτόκολλο όχι 
αργότερα από την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών.  
 
2.  Η αποσφράγιση των προσφορών (Φακέλων Α και Β)  θα γίνει στην αρμόδια Υπηρεσία του 
ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΝ,  οδός Λ.  Συγγρού 112,  την 05/09/2016 και ώρα 09:00πμ, στον 1ο όροφο. Στην 
ανωτέρω διαδικασία δύναται να παρίσταται όποιος διαγωνιζόμενος επιθυμεί με το νόμιμο εκπρόσωπό 
του ή με άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο. 
 
3. 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 εάν 
και εφόσον αυτό απαιτείται, καθώς επίσης τον τίτλο της προσφοράς: 
 

 
Προσφορά για το Διαγωνισμό: ΔΠΝ/4001550/26.05.2016 

               Παροχή Υπηρεσιών: «Μεταφορά υλικών ΔΕΔΔΗΕ από και προς τη νήσο Σύρο» 
 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο  
Τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά της παροχής υπηρεσιών 

 
Αντικείμενο 
Η παροχή υπηρεσιών της Διακήρυξης αφορά τη μεταφορά υλικών του ΔΕΔΔΗΕ από και προς το νησί 
της Σύρου. 
 
Στα τεύχη της Διακήρυξης του εν λόγω Διαγωνισμού περιλαμβάνονται αναλυτικά οι όροι με τους 
οποίους θα εκτελεστεί η παροχή υπηρεσιών, προσδιορίζονται οι σχέσεις μεταξύ του ΔΕΔΔΗΕ και του 
Αναδόχου και αναλύονται τα λεπτομερή χαρακτηριστικά της παροχής υπηρεσιών. 
 
Περιγραφή 
1. Οι υπηρεσίες τις οποίες ο ΔΕΔΔΗΕ αναθέτει στον Ανάδοχο αφορούν τη μεταφορά υλικών 

(Στροφεία, στύλους, Μ/Σ, διάφορα υλικά κλπ) από τις Αποθήκες του ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΝ στον 
Ασπρόπυργο,  (Παραλία Ασπροπύργου και Καλιστήρι)  και τις Αποθήκες των προμηθευτών που 
βρίσκονται εντός του Λεκανοπεδίου Αττικής (μέχρι Κόρινθο και Οινόφυτα) προς τις Αποθήκες του 
ΔΕΔΔΗΕ στο νησί της Σύρου και αντίστροφα. 

 
2. Οι υπηρεσίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη Σύμβαση, τις εντολές, οδηγίες, και 

υποδείξεις του ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΝ.  
 
3. Τα μεταφερόμενα υλικά θα ασφαλίζονται «Κατά Παντός Κινδύνου» από τον Ανάδοχο και θα 

μεταφέρονται με ευθύνη του, σύμφωνα με το Συμβατικό Τεύχος ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ παρ. 3.4 – Ασφάλιση 
Μεταφοράς). 

 
4. Η προϋπολογιζόμενη ποσότητα των υλικών είναι πεντακόσιοι (500) τόνοι. 
 
5. Η φόρτωση των υλικών, ανεξαρτήτως βάρους, από Αποθήκη Προμηθευτή του ΔΕΔΔΗΕ θα γίνεται 

από τους Προμηθευτές του ΔΕΔΔΗΕ με μέσα δικά τους, πάνω στα οχήματα του μεταφορέα. 
 
Αντίστοιχα η φόρτωση και η εκφόρτωση των υλικών στις Αποθήκες του ΔΕΔΔΗΕ στον 
Ασπρόπυργο, θα γίνεται από προσωπικό και μέσα του ΔΕΔΔΗΕ.  

Αντιθέτως η φόρτωση και η εκφόρτωση των υλικών στις Αποθήκες της νήσου Σύρου θα γίνεται με 
δαπάνη κι ευθύνη του Αναδόχου, με επιστασία του ΔΕΔΔΗΕ. 

Η φόρτωση και η εκφόρτωση θα διεξάγεται εντός ωραρίου εργασίας. 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο 

Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης 
 

1. Η ισχύς της σχετικής Σύμβασης είναι διάρκειας τριών (3) ετών. 
 
2. Ο ΔΕΔΔΗΕ δικαιούται να καταγγείλει, αζημίως, την παρούσα Σύμβαση σε περίπτωση 

υπαιτιότητας του Αναδόχου και πριν από την παρέλευση του χρόνου διάρκειας της, λόγω μη 
τήρησης των όρων της παρούσας Σύμβασης. 



 

  
 

 
ΑΡΘΡΟ 4ο  

Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό 
 

4.1  Στο Διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς (Φυσικά ή 
Νομικά πρόσωπα ή Συμπράξεις αυτών) που έχουν ως αντικείμενο την εκτέλεση μεταφορών υλικών, 
διαθέτουν ανάλογη εμπειρία και πληρούν προϋποθέσεις και τους όρους του συνημμένου σχεδίου 
Σύμβασης. 
4.2  Οικονομικός Φορέας μέλος σε Σύμπραξη Επιχειρήσεων/Προσώπων δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα 
και μέλος σε άλλη Σύμπραξη, ούτε να συμμετέχει μόνος του στον ίδιο Διαγωνισμό.  
Σε περίπτωση μη τήρησης του ανώτερου όρου, οι εν λόγω Διαγωνιζόμενοι θα αποκλείονται, κατά το Α΄ 
Στάδιο αποσφράγισης προσφορών, από την περαιτέρω διαδικασία.  
 
4.3  Οικονομικός Φορέας που θα υποβάλλει περισσότερες της μίας (1) προσφορές, θα αποκλείεται από 
την περαιτέρω διαδικασία.  
 
4.4  Εναλλακτικές Προσφορές ή Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές σε καμία περίπτωση.  
 
4.5  Οι Διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να συμμετέχουν για το σύνολο της αιτούμενης παροχής υπηρεσιών. 
Προσφορές για μέρος της παροχής υπηρεσιών δεν θα γίνονται δεκτές.  
 
4.6  Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.  διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει με απόφαση των αρμοδίων οργάνων της 
προσωρινά ή οριστικά από τις διαδικασίες επιλογής Οικονομικό Φορέα, ο οποίος κηρύχθηκε έκπτωτος ή 
δεν έχει την απαιτούμενη αξιοπιστία ή δεν έχει επιδείξει στο παρελθόν ενδεδειγμένη συναλλακτική 
συμπεριφορά έναντι της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (Απόφαση Δ.Σ. 155/ 16.03.2016). Απαγορεύεται η συμμετοχή σε 
φορείς που έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι με απόφαση οργάνων του ΔΕΔΔΗΕ. 
 
4.7 Εφόσον οι Διαγωνιζόμενοι επικαλεστούν τη χρηματοοικονομική, τεχνική ή επαγγελματική ικανότητα 
τρίτων προκειμένου να καλύψουν τις προϋποθέσεις συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό, καθώς και τις 
απαιτήσεις για την οικονομική κατάσταση του Διαγωνιζομένου, οι οποίες καθορίζονται στο Τεύχος Όροι 
και Οδηγίες, υποχρεούνται να υποβάλλουν 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 είναι, ενδεικτικά, έγκυρο ιδιωτικό συμφωνητικό 
μεταξύ του Διαγωνιζόμενου και του επικαλούμενου τρίτου (το οποίο θα υποβληθεί σε περίπτωση 
μειοδοσίας), 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. 
  
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. 
 

Άρθρο 5ο  
Τύπος Σύμπραξης 

 
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 της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. σχετικά με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό 
και εκτέλεση των εργασιών, ενιαία, αδιαίρετα και σε ολόκληρο. 
Σε περίπτωση Σύμπραξης, στην παραπάνω Δήλωση θα δηλώνονται και τα ποσοστά συμμετοχής κάθε 
μέλους ή το τμήμα των εργασιών 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 των εργασιών 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 
της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.  ενιαία,  αδιαίρετα,  αλληλέγγυα και σε ολόκληρο το καθένα χωριστά,  θα 
εκπροσωπούνται από κοινό εκπρόσωπο και σε όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης θα ελέγχεται από 
τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.  η ουσιαστική συμμετοχή στην 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. 
 

Άρθρο 6ο  
Διασφάλιση τήρησης Εργατικής και Ασφαλιστικής Νομοθεσίας 

1. Ο Ανάδοχος, καθώς και οι τυχόν Υπεργολάβοι του, υποχρεούνται να τηρούν απαρεγκλίτως τις 
διατάξεις τις εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας για το προσωπικό τους που θα απασχολείται στα 
πλαίσια της Σύμβασης,  συμπεριλαμβανομένων της καταβολής στο προσωπικό τους των νομίμων 
αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από 
την οικεία συλλογική σύμβαση εργασίας, της τήρησης του νομίμου ωραρίου, της καταβολής των 
εκ του νόμου προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών του  προσωπικού τους, της αυστηρής 
τήρησης των όρων υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων κλπ. 

 
2. Σε περίπτωση διαπίστωσης καθ’ υποτροπή παραβίασης των εργασιακών και ασφαλιστικών 

δικαιωμάτων των εργαζομένων του Αναδόχου που απασχολούνται στα πλαίσια της Σύμβασης, o 
ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της Σύμβασης και μόνο για το λόγο αυτό, 
διατηρουμένων σε ισχύ των λοιπών διατάξεων που προβλέπουν την καταγγελία της 
Σύμβασης. Επιπροσθέτως, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 13 παρ. 1 του Κανονισμού Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΚΕΠΥ) της ΔΕΗ Α.Ε., που κυρώθηκε με την υπ’ αριθ. 206/30.09.2008 
Απόφαση Δ.Σ. της ΔEH A.Ε. και όπως μερικώς τροποποιήθηκε με βάση την Απόφαση της Εταιρείας 
αριθμ. 379/15.11.2015, o ΔΕΔΔΗΕ  διατηρεί το δικαίωμα, πέραν των άλλων περιπτώσεων που 
προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο του ΚΕΠΥ, να αποκλείσει, με απόφαση των αρμοδίων 
οργάνων τoυ, από τις μελλοντικές διαδικασίες επιλογής, προσωρινά ή οριστικά, τον 
Ανάδοχο (Απόφαση Δ.Σ. 155/ 10.03.2016), εφόσον η Σύμβαση καταγγέλθηκε από το ΔΕΔΔΗΕ  
λόγω διαπίστωσης παραβίασης της εν λόγω συμβατικής υποχρέωσης. Κατά τα λοιπά, θα εφαρμόζεται 
η παρ. 2 του άρθρου 13 του ΚΕΠΥ της ΔΕΗ Α.Ε.  

 
3. Ο αποκλεισμός γνωστοποιείται εγγράφως με εξώδικη δήλωση ή συστημένη επιστολή στον 

Ανάδοχο από την αρμόδια υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ. Ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα να υποβάλλει 
σχετική ένσταση, η εκδίκαση της οποίας γίνεται από αρμόδιο όργανο του ΔΕΔΔΗΕ.   

 
ΑΡΘΡΟ 7ο  

Παραλαβή στοιχείων Διαγωνισμού 
 
Τα Τεύχη της Διακήρυξης,  όπως αυτά αναφέρονται στο Άρθρο 1 του τεύχους «Όροι και Οδηγίες του 
Διαγωνισμού» βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα (site) του ΔΕΔΔΗΕ www.deddie.gr. 
 
Οι παραλήπτες της Διακήρυξης μέσω του διαδικτυακού τόπου θα πρέπει κατά την διάρκεια ανάρτησής 
της να ελέγχουν τακτικά για τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία ή διευκρινίσεις επ’ αυτής. 



 

  
 

Για τυχόν ελλείψεις στη συμπλήρωση των στοιχείων του ανωτέρω ηλεκτρονικού εντύπου την ευθύνη 
φέρει ο υποψήφιος Ανάδοχος. 
 

Άρθρο 8ο  
Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης 

 
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) 
συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της Διακήρυξης μέχρι και την 
29/08/2016. 
Ο ΔΕΔΔΗΕ θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν 
εντός του ανωτέρω διαστήματος και σε όλους όσους έχουν παραλάβει τη Διακήρυξη, το αργότερο τρεις 
(3) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί ως καταληκτική για την υποβολή των 
προσφορών. 
 
Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στο ΔΕΔΔΗΕ/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΝΗΣΙΩΝ  Λ. Συγγρού 112, Αθήνα. 
 
Κανείς εκ των υποψηφίων Αναδόχων δεν μπορεί σε καμία περίπτωση, να επικαλεσθεί προφορικές 
απαντήσεις εκ μέρους του ΔΕΔΔΗΕ. 
 
 
 

Ο ΔΕΔΔΗΕ 
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