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Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ), προσκαλεί, 

τους ενδιαφερόμενους σε διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σε ευρώ για την παροχή των 

υπηρεσιών που αναφέρονται στον παρακάτω Πίνακα.  

 

 

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη αναδόχου για την ψηφιοποίηση-αποτύπωση-

καταχώρηση γεωγραφικών και περιγραφικών δεδομένων του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής 

Ενέργειας των πέντε (5) Περιφερειών του ΔΕΔΔΗΕ στη βάση δεδομένων γεωγραφικού συστήματος 

πληροφοριών.  
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Α/Α  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

1.  

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ - 

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ – 

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΠΑ 

Ψηφιοποίηση - αποτύπωση - καταχώρηση του δικτύου 

διανομής ηλεκτρικής ενέργειας 6 Περιοχών της Διεύθυνσης 
Περιφέρειας Αττικής του ΔΕΔΔΗΕ στη βάση δεδομένων 

γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών (Περιοχών 
Αθήνας, Πειραιά, Καλλιθέας, Φιλοθέης – Κηφισιάς, 

Περιστερίου και Ελευσίνας). 

2 

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ - 

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ – 

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΠΜ-Θ 

Ψηφιοποίηση - αποτύπωση - καταχώρηση του δικτύου 
διανομής ηλεκτρικής ενέργειας 16 Περιοχών της 

Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης του ΔΕΔΔΗΕ 
στη βάση δεδομένων γεωγραφικού συστήματος 

πληροφοριών (Περιοχών Κεντρικής Θεσσαλονίκης, 
Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Κοζάνης, Κιλκίς, Πολύγυρου, 

Σερρών, Δράμας, Καβάλας, Κομοτηνής, Ξάνθης, 
Αλεξανδρούπολης, Έδεσσας, Κατερίνης, Βέροιας, Φλώρινας 

και Καστοριάς). 

3 

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ - 

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ – 

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΠΠ-Η 

Ψηφιοποίηση - αποτύπωση - καταχώρηση του δικτύου 
διανομής ηλεκτρικής ενέργειας 14 Περιοχών της 

Διεύθυνσης Περιφέρειας Πελοποννήσου – Ηπείρου του 
ΔΕΔΔΗΕ στη βάση δεδομένων γεωγραφικού συστήματος 

πληροφοριών (Περιοχών Ιωαννίνων, Πάτρας, Αγρινίου, 
Άρτας, Καλαμάτας, Κέρκυρας, Κορίνθου, Ναυπλίου, 
Πύργου, Σπάρτης, Τρίπολης, Αιγίου, Ζακύνθου, 

Κεφαλληνίας). 

4 

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ - 

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ – 

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΠΚΕ 

Ψηφιοποίηση - αποτύπωση - καταχώρηση του δικτύου 
διανομής ηλεκτρικής ενέργειας 10 Περιοχών της 
Διεύθυνσης Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας του ΔΕΔΔΗΕ 

στη βάση δεδομένων γεωγραφικού συστήματος 
πληροφοριών (Περιοχών Βόλου, Λάρισας, Λαμίας, 

Χαλκίδας, Τρικάλων, Καρδίτσας, Λιβαδειάς, Άμφισσας, 

Θήβας, Αλιβερίου). 

5 

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ - 

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ – 

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΠΝ 

Ψηφιοποίηση - αποτύπωση - καταχώρηση του δικτύου 
διανομής ηλεκτρικής ενέργειας 10 Περιοχών και του 
Υποτομέα Δυτ. Κυκλάδων της Διεύθυνσης Περιφέρειας 

Νήσων του ΔΕΔΔΗΕ στη βάση δεδομένων γεωγραφικού 
συστήματος πληροφοριών (Περιοχών Ηρακλείου, Σύρου, 

Σάμου, Αγίου Νικολάου, Χανίων, Ρεθύμνου, Ρόδου, Κω, 

Λέσβου, Χίου). 
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1.  Όνομα – Διεύθυνση Υπηρεσίας αρμόδιας για το Διαγωνισμό. Τόπος και 

χρόνος διεξαγωγής του Διαγωνισμού 
 
Αρμόδια Υπηρεσία για το Διαγωνισμό είναι η ΔΥΠΜ, Λεωφόρος Συγγρού αρ.98 - 100, 

Αθήνα,  τηλ. 210 ............. 
Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τις προσφορές τους στο αρμόδιο Γραφείο του 

ΔΕΔΔΗΕ, Λεωφόρος Συγγρού αρ.98 - 100, Αθήνα, όροφος ....ος  αριθμός Γραφείου ...., 
το αργότερο μέχρι την χχ.χχ.2017 και ώρα ..........μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών). 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν εναλλακτικά να υποβάλουν τις προσφορές τους 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. 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στο αρμόδιο Γραφείο της ΔΕΗ, Λεωφόρος 
Συγγρού αρ.98 - 100, Αθήνα, όροφος ....ος  αριθμός Γραφείου ....., την χχ.χχ.2017 και 
ώρα ......... .μ. Στην ανωτέρω διαδικασία μπορούν να παρευρεθούν εκπρόσωποι των 

διαγωνιζομένων. 
 

2.  Συμμετοχή στο Διαγωνισμό  
 

2.1. Οι Διαγωνιζόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό, είτε ανεξάρτητα, 

είτε σε σύμπραξη επιχειρήσεων οποιασδήποτε μορφής. 
 

2.2. Η σύμπραξη επιχειρήσεων που θα επιλεγεί υποχρεούται πριν την υπογραφή της 
Σύμβασης να μετατραπεί σε Κοινοπραξία βάσει του άρθρου 2 παράγραφο 2 του Π.Δ. 

186/92, όπως ισχύει, και να προσκομίσει το σχετικό κοινοπρακτικό στο ΔΕΔΔΗΕ. Η 
κατακύρωση θα γίνει στο όνομα όλων των κοινοπρακτούντων και θα τεθεί διάταξη στη 
Σύμβαση, σύμφωνα με την οποία τα μέλη της Κοινοπραξίας ενέχονται και ευθύνονται 

έναντι του ΔΕΔΔΗΕ ενιαία, αδιαίρετα και αλληλέγγυα και σε ολόκληρο το καθένα χωριστά 
και θα εκπροσωπούνται από κοινό εκπρόσωπο. Σε όλη τη διάρκεια ισχύς της Σύμβασης θα 

ελέγχεται από το ΔΕΔΔΗΕ η ουσιαστική συμμετοχή στην Κοινοπραξία όλων των μελών 
της σύμφωνα με το κοινοπρακτικό. Για την υπογραφή της Σύμβασης απαιτείται η 
κατάθεση επικυρωμένου αντιγράφου του πρακτικού σύστασης της Κοινοπραξίας. 

 
 

2.3. Εταιρεία μέλος Κοινοπραξίας δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα και μέλος άλλης 
Κοινοπραξίας ούτε να συμμετέχει μόνη της στο Διαγωνισμό. Επίσης απαγορεύεται η 
εκπροσώπηση δύο ή περισσοτέρων διαγωνιζομένων από τον ίδιο εκπρόσωπο. 

 
2.4. Κάθε Διαγωνιζόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλει προσφορά σε μία ή σε 

περισσότερες από τις Παροχές Υπηρεσιών της παρούσας Διακήρυξης (έως και στις πέντε 
προκηρυσσόμενες Παροχές Υπηρεσιών). Ο Διαγωνιζόμενος θα πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα εκτελέσει  το σύνολο των Υπηρεσιών για τις οποίες καταθέτει προσφορά, 

σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της Διακήρυξης και να προσφέρει 
υποχρεωτικά, με ποινή αποκλεισμού, όλες τις συνιστώσες κάθε παροχής Υπηρεσιών για 

την οποία καταθέτει προσφορά. 
 
2.5. Κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να ικανοποιεί όλες τις παρακάτω προϋποθέσεις 

εμπειρίας:  
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- Εμπειρία στην εισαγωγή χωρικών (spatial) και περιγραφικών δεδομένων δικτύων 
ηλεκτρισμού, μήκους τουλάχιστον 5.000 χιλιομέτρων, κατά την τελευταία 

δεκαετία, σε πακέτο λογισμικού Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών 
Smallworld της General Electric. Η εμπειρία θα πρέπει να βεβαιώνεται από την 

αντίστοιχη εταιρεία Ηλεκτρισμού (πελάτη).  
 

- Στους πίνακες αναφοράς της εμπειρίας που θα περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στις 

προσφορές, θα αναφέρονται τα μήκη δικτύου για τα οποία έγινε εισαγωγή στο 
Γεωγραφικό Σύστημα, το είδος του δικτύου, ανά περίπτωση (επίπεδο τάσης), ο 

πελάτης (εταιρεία ή οργανισμός για λογαριασμό του οποίου έγινε η εισαγωγή των 
στοιχείων) και το χρονικό διάστημα εισαγωγής. Οι πίνακες αναφοράς της εμπειρίας 
θα συνοδεύονται από βεβαιώσεις των πελατών. Επιπλέον θα υποβάλλονται πλήρη 

στοιχεία πελατών (ονόματα, διευθύνσεις e-mails και τηλέφωνα) ώστε να είναι 
ευχερής η επαλήθευση. Ο ΔΕΔΔΗΕ θα επικοινωνήσει κατά την κρίση του με 

πελάτες και θα εξετάσει κάποια από τα έργα αναφοράς, μετά από συναίνεση των 
πελατών. 
Η ύπαρξη των παραπάνω αναφορών αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αποδοχή 

ή απόρριψη της προσφοράς του διαγωνιζομένου. 
 

Οι απαιτήσεις εμπειρίας που καθορίζονται στην παρούσα παράγραφο, ισχύουν ανεξάρτητα 
από το πλήθος των προκηρυσσόμενων με την παρούσα Διακήρυξη Παροχών Υπηρεσιών 

για τις οποίες υποβάλλει προσφορά ο διαγωνιζόμενος. 
 

2.6. Η στελέχωση των διαγωνιζόμενων θα πρέπει να περιλαμβάνει προσωπικό ανά 

Παροχή Υπηρεσιών – Δ/νση Περιφέρειας για την οποία υποβάλλεται προσφορά, με την 
εμπειρία και τα τυπικά προσόντα που αναφέρονται στη συνέχεια: 

 
(1) Προσωπικό 2 ατόμων με εμπειρία στην εισαγωγή χωρικών (spatial) και 

περιγραφικών δεδομένων δικτύων ηλεκτρισμού σε πακέτο λογισμικού 

Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών Smallworld της General Electric. 
 

(2) Προσωπικό τριών (3) ατόμων που να έχει γνώση του δικτύου Διανομής 
αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ (γνώση των κατασκευών κυρίως). Οι προϋποθέσεις 
γνώσης του δικτύου θεωρείται ότι ικανοποιούνται εάν το άτομο έχει  κατ’ 

ελάχιστον τριετή εμπειρία σε  εκπόνηση μελετών ή / και σε επίβλεψη κατασκευών 
ή / και σε εκμετάλλευση του  δικτύου Διανομής  αρμοδιότητας  ΔΕΔΔΗΕ, ή εάν 

έχει εκτελέσει βοηθητικές εργασίες μελετών δικτύου Διανομής αρμοδιότητας 
ΔΕΔΔΗΕ συμβατικού τιμήματος τουλάχιστον 100.000 €. 

 

Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να υποβάλουν με την προσφορά κατάλογο του προσωπικού 
που αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο, κατανεμημένου ανά Παροχή Υπηρεσιών 

(Δ/νση Περιφέρειας), σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για περισσότερες από μια 
Παροχές Υπηρεσιών. Επιπλέον θα αναφέρουν τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα του 
προσωπικού, καθώς και τα στοιχεία που τεκμηριώνουν την εμπειρία του (έργα στα οποία 

έχει απασχοληθεί, εργοδότες, πελάτες, χρονικές περιόδους). Ειδικά για το προσωπικό της 
ως άνω περίπτωσης (2), είναι απαραίτητες βεβαιώσεις από τη ΔΕΗ ή τον ΔΕΔΔΗΕ. Κατά 

τη διάρκεια της Τεχνικής Αξιολόγησης οι διαγωνιζόμενοι θα παρέχουν κάθε δυνατή 
διευκόλυνση στον ΔΕΔΔΗΕ για την επιβεβαίωση των στοιχείων εμπειρίας, αν απαιτηθεί. 
 

2.7. Με την προσφορά πρέπει να υποβληθούν οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμοί και 
αποτελέσματα χρήσεως) των τελευταίων τριών χρήσεων των διαγωνιζόμενων. 
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2.8. Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω όρων, οι διαγωνιζόμενοι θα αποκλείονται 
από την περαιτέρω διαδικασία. 

 
 

3. Τεχνική Πρόταση 
 

Με την προσφορά τους οι διαγωνιζόμενοι πρέπει επίσης να υποβάλλουν Τεχνική Πρόταση 
Υλοποίησης (Τεχνική Προσφορά) με πλήρη τεκμηρίωση τα περιεχόμενα της οποίας 
καθορίζονται στο τεύχος της Διακήρυξης.  
 

4. Επεξήγηση όρων και συντομογραφιών της Διακήρυξης 
 

4.1. Κατά τη ερμηνεία της Διακήρυξης ή οποιασδήποτε αλληλογραφίας σχετικής με τη 
Διακήρυξη, οι ακόλουθοι όροι θα έχουν την παρακάτω έννοια: 

 
 Εταιρεία: Ο «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής 

Ενέργειας» (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ή ΔΕΔΔΗΕ) 

 
 Ανάδοχος: Είναι το νομικό ή φυσικό πρόσωπο, στον οποίο ανατίθεται η 

Παροχή Υπηρεσιών σύμφωνα με τη Σύμβαση. 
 
 Σύμβαση:  Είναι η γραπτή συμφωνία μεταξύ της Επιχείρησης και του 

Αναδόχου για την Παροχή των Υπηρεσιών, η οποία θα προκύψει βάσει της 
παρούσας Διακήρυξης. Στον όρο αυτό συμπεριλαμβάνονται και τα τυχόν 

Συμπληρώματα της Σύμβασης. 
 
 Συμβαλλόμενοι:  Είναι η Εταιρεία και ο Ανάδοχος. 

 
 Υπηρεσίες:  Είναι το αντικείμενο των Υπηρεσιών που προκηρύσσονται, όπως 

αυτό προσδιορίζεται στο τεύχος «Πρόσκληση συμμετοχής σε ανοικτή 
διαδικασία». 

 

 Διεύθυνση Περιφέρειας:  Είναι η Διεύθυνση Περιφέρειας της Εταιρείας, στο 
δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας της οποίας αφορούν οι Υπηρεσίες. 

 
 Περιοχή: Είναι Περιοχή (τοπική μονάδα) της Εταιρείας η οποία υπάγεται 

στην ως άνω Διεύθυνση Περιφέρειας. 

 
 GIS (ΓΣΠ):  Geographic Information System (Γεωγραφικό σύστημα 

Πληροφοριών) 
 
 Σύστημα: Το πακέτο λογισμικού GIS Smallworld Electric Office της 

General Electric, που διαθέτει η Εταιρεία, όπως αυτό έχει παραμετροποιηθεί – 
διαμορφωθεί. 

 
4.2. Επιπλέον, στη Διακήρυξη χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες συντομογραφίες: 

 

 ΔΔ :   Διεύθυνση Δικτύου 
 ΔΠΑ :   Διεύθυνση Περιφερείας Αττικής  

 ΔΠΜ-Θ :   Διεύθυνση Περιφερείας Μακεδονίας - Θράκης 
 ΔΠΠ-Η :   Διεύθυνση Περιφερείας Πελοποννήσου – Ηπείρου 
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 ΔΠΚΕ :   Διεύθυνση Περιφερείας Κεντρικής Ελλάδας 
 ΔΠΝ :   Διεύθυνση Περιφερείας Νησιών 

 ΔΠΛΤ :  Διεύθυνση Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 
 ΔΥΠΜ :  Διεύθυνση Υλικών Προμηθειών και Μεταφορών 

 ΓΟ :   Γενικοί Όροι 
 ΕΟ :   Ειδικοί Όροι 
 ΤΠ :  Τεχνική Περιγραφή 

 ΥΤ:   Υψηλή Τάση 
 ΜΤ:   Μέση Τάση 

 ΧΤ:   Χαμηλή Τάση 
 Υ/Σ:  Υποσταθμός 
 Κ/Δ:  Κέντρο Διανομής (Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ Κλειστού Τύπου) 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 


