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Διεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου –Ηπείρου  

Περιοχή Αιγίου  

Κορίνθου 113 25100 ΑΙΓΙΟ 

 

 
 

Δ  Ι  Α  Κ  Η  Ρ  Υ  Ξ  Η 

ΑΡΙΘ:  10045076 
ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΟΦΕΙΛΗΣ Ή ΑΛΛΗΣ 

ΑΙΤΙΑΣ ΣΕ ΠΑΡΟΧΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ΑΙΓΙΟΥ, ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ» 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

(ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ), με Έδρα στην οδό Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5, Αθήνα προσκαλεί 
τους ενδιαφερόμενους σε Ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για 
την ανάδειξη Αναδόχου της Περιοχής Αιγίου της Δ/νσης Περιφέρειας Πελ/σου - 

Ηπείρου (ΔΠΠ-Η), και σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και σύμφωνα με τον 
Κανονισμό  Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών ΔΕΔΔΗΕ: 

 
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  Περιοχή Αιγίου/  ΔΠΠ-Η 

οδός Κορίνθου 113 25100 ΑΙΓΙΟ, τηλ. 2691022401. 

2. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 29-6-2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ. 
(ώρα λήξης επίδοσης προσφορών), ενώπιον Επιτροπής Κρίσης του 

Διαγωνισμού που έχει συστήσει ο ΔΕΔΔΗΕ, στα Γραφεία της Περιοχής 
Αιγίου/ΔΠΠ-Η οδός Κορίνθου 113 25100 ΑΙΓΙΟ  (ισόγειο). 

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

εταιρειών διακίνησης εντύπων στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Περιοχής 
Αιγίου, γραφείο  Τομέα Υποστήριξης, 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 τη 12η ώρα της ημέρας του Διαγωνισμού. 

4. Σημειώνεται ότι κάθε Διαγωνιζόμενος θα υποβάλει στην Επιτροπή Κρίσης του 
Διαγωνισμού προσφορά, 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 και επίσης τον τίτλο της 
προσφοράς : 

«Προσφορά για το Διαγωνισμό της Διακήρυξης με αριθμό Ζ060 
10045076/17-3-2016» Παροχή Υπηρεσιών για «ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΚΑΙ 



 

  

 

ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΟΦΕΙΛΗΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΑΙΤΙΑΣ ΣΕ ΠΑΡΟΧΕΣ 

ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ/ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΙΓΙΟΥ» 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

Τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του Έργου 
 

1. H παροχή υπηρεσιών της Διακήρυξης αφορά σε εργασίες τις οποίες o ΔΕΔΔΗΕ 
αναθέτει στον Ανάδοχο για διακοπές – επανασυνδέσεις λόγω οφειλής ή άλλης 
αιτίας σε παροχές ΧΤ καταναλωτών της Περιοχής Αιγίου /ΔΠΠ-Η. 

  
2. Στα τεύχη της Διακήρυξης του εν λόγω Ανοικτού 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. Η προσφορά θα γίνει με βάση την ενιαία έκπτωση επί των τιμών του 

προϋπολογισμού και το κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η μεγαλύτερη τιμή 
έκπτωσης. 

 
4. Το προϋπολογιζόμενο πλήθος διακοπών - επανασυνδέσεων έχει ως εξής: 
 

Σύναψη Σύμβασης για τις διακοπές 
- επανασυνδέσεις Χ.Τ καταναλωτών 

Περιοχής Αιγίου 

Προϋπολογισμός 
Εκμετάλλευσης 

 

 
ΤΕΜ. 

 
   Ποσότητα 

Διακοπή ή επανασύνδεση στην 

έκταση ευθύνης των ορίων 
ολοκλήρου της Περιοχής Αιγίου 

(άρθρο 1 παρ.1.1 της Σύμβασης) 

   

Δύο έτη 
ΤΕΜ. 

Δ= 1000 
Ε= 500 

Διακοπή ή επανασύνδεση στην 

έκταση ευθύνης των ορίων 
ολοκλήρου της Περιοχής Αιγίου 
(άρθρο 1 παρ.1.2 της Σύμβασης) 

 

Δύο έτη 
-//- 

Δ= 5500 
     Ε= 2500 

Διακοπή ή επανασύνδεση στην 
έκταση ευθύνης των ορίων 

ολοκλήρου της Περιοχής Αιγίου 
(άρθρο 1 παρ.1.3 της Σύμβασης) 

 
Δύο έτη 

-//- Δ+Ε= 6000 

                                            

                        ΣΥΝΟΛΟ                                   15500 

 
Ο Συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των ενενήντα χιλιάδων εκατόν 

τριάντα ευρώ (90.130,00€). Οικονομικές προσφορές που θα υπερβαίνουν τον 

προϋπολογισμό δεν θα γίνονται δεκτές και θα αποκλείεται ο διαγωνιζόμενος.  

Η Επιχείρηση κατά την κρίση της μπορεί να αυξήσει το συνολικό προϋπολογιζόμενο 

πλήθος των εντολών εργασιών σε ποσοστό έως 50% ή να μειώσει σε ποσοστό έως 

30% με ανάλογη αυξομείωση του συνολικού Συμβατικού τιμήματος, χωρίς ο 

Ανάδοχος να δικαιούται να ζητήσει αύξηση των τιμών μονάδας ή να εγείρει άλλες 

απαιτήσεις. 

 

 



 

  

 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης 
 
1. Η ισχύς της παρούσας Σύμβασης είναι διάρκειας δύο (2) ετών, με δυνατότητα 

παράτασης μέχρι 50%, με τους ίδιους συμβατικούς όρους με άσκηση από το 
ΔΕΔΔΗΕ μονομερούς δικαιώματος προαίρεσης, χωρίς ο Ανάδοχος να 

δικαιούται να ζητήσει αύξηση τιμών ή να εγείρει άλλες απαιτήσεις. 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο  

Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό 
 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν, με τις προϋποθέσεις της παρούσας 
Διακήρυξης, Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα (Εργοληπτικές Επιχειρήσεις, Ειδικές 

Εταιρίες, Τεχνικά Γραφεία, Μηχανολόγοι – Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, 
Υπομηχανικοί, Τεχνολόγοι κ.λ.π) και Ενώσεις ή Κοινοπραξίες αυτών, που 
ασχολούνται με το αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι κάτοχοι των 

επαγγελματικών αδειών που προβλέπονται από το Νόμο,  διαθέτουν ανάλογη 
εμπειρία και πληρούν προϋποθέσεις και όρους του σχετικού σχεδίου Σύμβασης. 

Απαγορεύεται η συμμετοχή σε φορείς που έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι με απόφαση 
οργάνων του ΔΕΔΔΗΕ. 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο  
Παραλαβή στοιχείων Διαγωνισμού 

 
1. Τα τεύχη του Διαγωνισμού όπως αναφέρονται στο άρθρο 1 του τεύχους «Όροι 

και Οδηγίες του Διαγωνισμού», βρίσκονται στην ιστοσελίδα (site) της 

Επιχείρησης www.deddιe.gr (Διακηρύξεις Διαγωνισμών/Διαχειριστής 
Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας /Πίνακες Διακηρύξεων 

Διαγωνισμών Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας 
Α.Ε/Πίνακες Διαγωνισμών Λοιπών Διευθύνσεων ΔΕΔΔΗΕ/Διεύθυνση 
Περιφέρειας Πελ/σου – Ηπείρου) . 

 
2. Εναλλακτικά , τα παραπάνω Τεύχη διατίθενται ηλεκτρονικά σε CD από τη 

Περιοχή Αιγίου /ΔΠΠ-Η  (Δ/νση: Κορίνθου 113 25100 ΑΙΓΙΟ  (ισόγειο) και οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα παραλάβουν, υπογράφοντας την σχετική 
απόδειξη, το αργότερο μέχρι δυο (2) ημέρες πριν από την ημερομηνία 

διεξαγωγής του διαγωνισμού δηλαδή μέχρι και 28-6-2016, κάθε εργάσιμη 
ημέρα μεταξύ των ωρών 09:00 π.μ. έως 13:00μ.μ. 

 
 
 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε 

http://www.deddιe.gr/

