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Δ  Ι  Α  Κ  Η  Ρ  Υ  Ξ  Η   

ΔΠΝ / Ζ620 4001576/2016 
  
«ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΩ»  

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ                 
(ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ ), με Έδρα στην οδό Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5 Αθήνα, προσκαλεί 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 Α.Ε. 139/13.01.2014) και της 
παρούσας Διακήρυξης, όλους τους ενδιαφερόμενους σε Διαγωνισμό με Ανοικτή Διαδικασία 
και κριτήριο ανάθεσης το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί του 
προϋπολογιζόμενου ποσού της Επιχείρησης, για την ανάδειξη Αναδόχου της παροχής 
υπηρεσιών «Βοηθητικές Υπηρεσίες Μελετών Δικτύων Διανομής και Παροχών στα νησιά 
Κως, Νίσυρος, Γυαλί, Λέρος, Λειψοί, Πάτμος, Αστυπάλαια, Αρκοί, Μαράθι, αρμοδιότητας 
της Περιοχής Κω της Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών». 
 

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 Νησιών, 
οδός Λ. Συγγρού 112, (Τ.Κ. 11741), τηλ. 2109008792. 

 
2. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 10/08/2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ., 

(ώρα λήξης επίδοσης προσφορών), ενώπιον Επιτροπής Κρίσης του Διαγωνισμού που 
θα συστήσει ο ΔΕΔΔΗΕ, στα Γραφεία της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ΔΠΝ, στην οδό Λ. Συγγρού 112 
Αθήνα. 

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

διακίνησης εντύπων, στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών, γραφείο 
510, 5ος όροφος, οδός Λ. Συγγρού 112 Αθήνα, 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 ώρα της ημέρας του Διαγωνισμού. 

 
4. Σημειώνεται ότι κάθε Διαγωνιζόμενος θα υποβάλει στην Επιτροπή Κρίσης του 

Διαγωνισμού προσφορά για παροχή  υπηρεσιών,  σύμφωνα με όσα λεπτομερώς 
αναφέρονται στο τεύχος Όροι και Οδηγίες του Διαγωνισμού.  

 
5.  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 και επίσης τον τίτλο της 
προσφοράς : 
 



 

  
 

«Προσφορά για το Διαγωνισμό της Διακήρυξης με αριθμό     
   ΔΠΝ/4001576-2016» 

 
«ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΩ  
 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

Τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά της Υπηρεσίας 
 

1.   H  παροχή υπηρεσιών της Διακήρυξης αφορά στις Βοηθητικές Υπηρεσίες Μελετών 
Δικτύων Διανομής και Παροχών στα νησιά Κως, Νίσυρος, Γυαλί, Λέρος, Λειψοί, Πάτμος, 
Αστυπάλαια, Αρκοί, Μαράθι, αρμοδιότητας της Περιοχής Κω, της Διεύθυνσης Περιφέρειας 
Νησιών. 
 
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. 
 
1. Ο συνολικός, προϋπολογισμός της παροχής υπηρεσιών ανέρχεται σε εκατόν δώδεκα 

χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (112.500,00 €) και αναλύεται σε: 
 
- Eβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (75.000,00 €) για δωδεκάμηνη παροχή 

υπηρεσιών και  
- Τριάντα επτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (37.500,00 €) ως δικαίωμα προαίρεσης 

6μηνης παράτασης, εφόσον ο ΔΕΔΔΗΕ αποφασίσει να ενεργοποιήσει το δικαίωμά 
του αυτό. 

 
2. 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 

 
Γίνονται δεκτά για υποβολή προσφοράς,  με τις προϋποθέσεις της σχετικής Διακήρυξης,  
Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με το αντικείμενο του Διαγωνισμού, είναι 
κάτοχοι των επαγγελματικών αδειών που προβλέπονται από το Νόμο, διαθέτουν 
αποδεδειγμένη εμπειρία και πληρούν τις προϋποθέσεις και τους όρους του σχετικού 
σχεδίου Σύμβασης. 
 

Θα πρέπει ο διαγωνιζόμενος  ή συνεργάτης του δυνάμει Σύμβασης  ή υπάλληλος του αν 
είναι Φυσικό Πρόσωπο   ή συνεργάτης του δυνάμει Σύμβασης  ή υπάλληλος του αν είναι 
Νομικό πρόσωπο,  να έχει τα ακόλουθα προσόντα: 

Nα είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Μηχανικός άλλης ειδικότητας που να 
διαθέτει «γενική» άδεια εκτελέσεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων πάσης φύσεως 
κατηγορίας και ειδικότητας, μέλος του ΤΕΕ και ο οποίος θα έχει αποδεδειγμένη εμπειρία σε 
βοηθητικές «υπηρεσίες» μελετών δικτύων Διανομής της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. τουλάχιστον για 
έξι μήνες ή θα έχει εκτελέσει ‹‹υπηρεσίες››, αξίας τουλάχιστον 25.000€. Η 
εμπειρία θα αποδεικνύεται από την προσκόμιση εγγράφων του ΔΕΔΔΗΕ. 
 
Εναλλακτικά μπορεί να είναι Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. ο οποίος θα πρέπει 
να έχει εμπειρία δύο (2) ετών σε μελέτες δικτύων Διανομής ή να έχει άδεια 
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων που θα καλύπτει τη μέγιστη ηλεκτρική ισχύ που θα 
μπορεί να διέλθει από τα δίκτυα για τα οποία εκτελεί «υπηρεσίες» και να έχει 



 

  
 

αποδεδειγμένη εμπειρία ενός έτους σε υπηρεσίες μελετών στα δίκτυα Διανομής της 
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ή να έχει εκτελέσει ‹‹υπηρεσίες›› αξίας τουλάχιστον 25.000 €. 
 
Η εμπειρία θα αποδεικνύεται από την προσκόμιση εγγράφων ή βεβαιώσεων του ΔΕΔΔΗΕ. 

 
 

Για την πλήρωση των κριτηρίων της τεχνικής ικανότητας ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να 
καταθέσει βεβαιώσεις και δικαιολογητικά σύμφωνα με την παράγραφο 3.3 (Τεχνικά 
στοιχεία) του άρθρου 7  του τεύχους «Όροι και Οδηγίες του Διαγωνισμού»  της 
Διακήρυξης. 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο  
Παραλαβή στοιχείων Διαγωνισμού 

 
Τα τεύχη της Διακήρυξης, όπως 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 Α.Ε./Πίνακες Διαγωνισμών 
Λοιπών Διευθύνσεων ΔΕΔΔΗΕ/Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών).  
 
Εναλλακτικά, τα παραπάνω Τεύχη διατίθενται αδαπάνως σε ηλεκτρονική μορφή (CD)  από 
τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΗΣΙΩΝ (Λεωφ. Συγγρού 112, Αθήνα) και οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα παραλάβουν, υπογράφοντας σχετική απόδειξη, το 
αργότερο μέχρι δύο (2) ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού 
κάθε εργάσιμη ημέρα μεταξύ των ωρών 09.00 έως 14.00. 
 
 
 

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