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Δ  Ι  Α  Κ  Η  Ρ  Υ  Ξ  Η   

ΔΠΝ / Ζ620 4001882 – 28.03.2017 

  

«ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ»  

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.             

(ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ) / ΔΠΝ, με έδρα στην οδό Περραιβού 20 & Καλλιρόης 5, Αθήνα, προσκαλεί 

τους ενδιαφερόμενους σε Ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, της παροχής 

υπηρεσιών «Βοηθητικές Υπηρεσίες Μελετών Δικτύων Διανομής στην Περιοχή Χανίων (Έδρα 

Περιοχής και Π/Κ Βρυσσών) αρμοδιότητας 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 

Λεωφ. Συγγρού 112, ΤΚ 11741, τηλ. 210 9008792. Τόπος υποβολής των προσφορών 

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. / ΔΠΝ / Λ. Συγγρού 112 - ΑΘΗΝΑ, Πρωτόκολλο (510 γραφείο),                        

5ος όροφος. 

 

2. Λήξη προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 03/05/2017,                                

ημέρα Τετάρτη   και ώρα 09.00πμ 

Η αποσφράγιση των τεχνικών προσφορών (τυπικά και τεχνικά στοιχεία) του 

Διαγωνισμού θα διεξαχθεί στις  03/05/2017  και ώρα 09:00πμ, ενώπιον Επιτροπής 

Κρίσης του Διαγωνισμού που θα συστήσει ο ΔΕΔΔΗΕ, στα Γραφεία της Διεύθυνσης 

Περιφέρειας Νησιών Λεωφ. Συγγρού 112  1ος όροφος  (αίθουσα συσκέψεων). 

 

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

διακίνησης εντύπων, στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών, 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 09.00 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/ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΝΙΩΝ - 4001882/2017» 

«ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ» 

 

 

http://www.deddie.gr/


 

  

 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

Τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά της Υπηρεσίας 

 

1. H παροχή υπηρεσιών της Διακήρυξης αφορά στις Βοηθητικές Υπηρεσίες Μελετών 

Δικτύων Διανομής και Παροχών στην Περιοχή Χανίων (Έδρα Περιοχής,                        

Π/Κ Βρυσσών) αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών. 

 

2. Η διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί θα είναι δώδεκα (12) μηνών. 

 

3. Στα τεύχη της Διακήρυξης του εν λόγω 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. 

 

4. Ο προϋπολογισμός της παροχής υπηρεσιών ανέρχεται σε ογδόντα χιλιάδες ευρώ 

(80.000,00 €) . 

 

5. Η προσφορά θα γίνει με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί του προϋπολογιζόμενου 

ποσού της Υπηρεσίας, συμπληρώνοντας το έντυπο οικονομικής προσφοράς.  

 

6. Το πληρωτέο τίμημα θα προκύπτει από το προσφερόμενο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, 

εφαρμοσμένο επί του προϋπολογιζόμενου ποσού του Τιμολογίου Σύμβασης 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΣΥΜΒΑΣΗΣ). 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο  

Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό 

 

1.  Yποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να 

είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:  

α) ένα κράτος – μέλος της Ένωσης ή  

β) σε κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή  

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 με τις γενικές σημειώσεις του 

σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω ΣΔΣ ή 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις και έχουν συνάψει διμερή 

ή πολυμερή συμφωνία με την Ένωση. 

  

2. 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 να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία σε 

βοηθητικές «υπηρεσίες» μελετών δικτύων Διανομής της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ή τρίτων 

τουλάχιστον για έξι μήνες ή να έχει εκτελέσει ‹‹υπηρεσίες››, αξίας τουλάχιστον 

25.000€. Οι υπηρεσίες αυτές θα είναι συναφείς με το αντικείμενο. 

 



 

  

 

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 τρίτων ή να έχει εκτελέσει 

‹‹υπηρεσίες›› αξίας τουλάχιστον 25.000 €. Οι υπηρεσίες αυτές θα είναι συναφείς με το 

αντικείμενο. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο  

Λόγοι αποκλεισμού συμμετεχόντων 

 

4.1. Αποκλείεται υποχρεωτικά οικονομικός φορέας αν προκύπτει ότι υπάρχει εις βάρος του 

τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους που 

προβλέπονται στο άρθρο 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη, δ) τρομοκρατικά 

εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, ε) νομιμοποίηση 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, στ) παιδική 

εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. 

 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών 

περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους 

διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, 

καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στις περιπτώσεις των ιδιωτικών 

κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) το Διαχειριστή. 

 

4.2 Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε 

οικονομικός φορέας, εάν ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του 

όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει 

διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία. 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, 

οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την 

κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Ο λόγος αποκλεισμού παύει να εφαρμόζεται όταν 

ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή 

τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανόμενων, κατά περίπτωση, 

των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό 

για την καταβολή τους. 

 

4.3 Παρέκκλιση από τους παραπάνω λόγους αποκλεισμού μπορεί να χορηγείται, για 

επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, ιδίως για την κρισιμότητα της σύμβασης για 

ζωτικές ανάγκες του Δικτύου, και σε περιπτώσεις που ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς 

δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το 

ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη 

δυνατότητα να λάβει μέτρα αποτροπής της οφειλής. 

 

4.4 Αν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης 

ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 

δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις 

επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.  

 

4.5 Εάν ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο 

θέτει εν αμφιβάλω την ακεραιότητά του. 



 

  

 

 

4.6 Εάν ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο 

τη στρέβλωση του ανταγωνισμού. 

 

4.7 Εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά 

την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με το ΔΕΔΔΗΕ ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε 

ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες 

παρόμοιες κυρώσεις. 

 

4.8 Εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την 

παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 

αυτές. 

 

4.9  Οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που συνιστούν 

λόγους αποκλεισμού μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα 

που έλαβε επαρκούν, για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός 

λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 

αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Η διαδικασία παρεκκλίσεων εφαρμόζεται 

ως περιγράφεται στο άρθρο 73 ν.4412/2016 και ιδίως στις παραγράφους 7-8. 

 

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 Επιχείρησης www.deddie.gr 

(Διακηρύξεις/Πίνακες Διακηρύξεων Διαγωνισμών ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./Πίνακες Διαγωνισμών 

Λοιπών Διευθύνσεων ΔΕΔΔΗΕ/Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών).  

 

 

Ο  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. 

(ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) 

 

 

 

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

