
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 
 

 

  



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). 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΕ Α/Α 1 €3.000.000,00  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 30% €900.000,00 

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). 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΕ Α/Α 2 €5.900.000,00  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 30% 

€1.770.000,00  

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). 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΕ Α/Α 3 €7.200,000,00  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 30% 

€2.160.000,00  
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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). 



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΕ Α/Α 4 €5.300,000,00  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 30% 

€1.590.000,00  
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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) . 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΕ Α/Α 5 €3.500,000,00  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 30% 

€1.050.000,00  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΝΤΕ (5) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ €24.900,000,00  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 30% 

€7.470.000,00  

Όπως  αναλυτικά περιγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές.  

 

 



ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Α. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Προς 

 

το ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ                 Ημερομηνία : 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) 

Περραιβού 20 & Καλλιρόης 5, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 117 43 

 

Σας γνωρίζουμε ότι εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα έναντί σας, υπέρ του 

Διαγωνιζόμενού σας 

.................................................................................................................. 

............................................................................ που εδρεύει ή κατοικεί στην 

.......................................................................................................... 

παραιτούμενοι ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της δίζησης και από 

το δικαίωμά μας να σας προβάλουμε όλες τις οποιεσδήποτε, ακόμη και μη προσωποπαγείς, 

ενστάσεις του πρωτοφειλέτη, ιδιαίτερα δε κάθε άλλη ένσταση από τα άρθρα 852-856, 862-864 

και 866-869 του Αστικού Κώδικα, καθώς και από τα τυχόν δικαιώματά μας που απορρέουν από τα 

πιο πάνω άρθρα, ευθυνόμαστε έναντί σας, εις ολόκληρον και ως αυτοφειλέτες μέχρι του ποσού 

των ευρώ …………………………………. 

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

............για τη συμμετοχή του εν λόγω Προμηθευτή στο διαγωνισμό με αριθ. 

....................................... που θα γίνει από σας στις 

............................................................................................................. για 

............................................................................................................... 

................... σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της διακήρυξής σας και των 

συμπληρωμάτων αυτής, αντίγραφο των οποίων μας παραδόθηκε, βεβαιώνεται δε με την παρούσα 

η λήψη τούτου. 

Η εγγύηση αυτή αφορά αποκλειστικά και μόνο τις υποχρεώσεις του εν λόγω Διαγωνιζόμενου, που 

απορρέουν από τη συμμετοχή του στον παραπάνω διαγωνισμό μέχρι και της υπογραφής της 

σχετικής σύμβασης, σε περίπτωση κατακύρωσης σ΄ αυτόν , και της παράδοσης απ’ αυτόν σε σας 

Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας, σε καμία όμως περίπτωση 

η εγγύηση αυτή δεν θα αφορά τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εκτέλεση της σύμβασης 

αυτής. 

 

Στην περίπτωση που,  λόγω της παραπάνω εγγύησης, αποφασίσετε κατά την ελεύθερη και 

αδέσμευτη κρίση σας, την οποία θα μας γνωστοποιήσετε, ότι ο εν λόγω Διαγωνιζόμενος παρέβη 

οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του, που έχει αναλάβει με τη συμμετοχή του στον εν λόγω 

διαγωνισμό, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα την υποχρέωση  να σας 

καταβάλουμε αμέσως και χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση το ποσό της εγγύησης ολόκληρο ή μέρος 

αυτού, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και μόλις μας το ζητήσετε, χωρίς να απαιτείται για αυτή την 

πληρωμή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση εκ μέρους του παραπάνω 

Διαγωνιζόμενου και χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν σχετική ένσταση, επιφύλαξη ή 

προσφυγή του Διαγωνιζόμενου σε διαιτησία ή σε δικαστήρια με αίτημα τη μη κατάπτωση αυτής 

της εγγυητικής επιστολής ή θέση αυτής σε δικαστική μεσεγγύηση. 

  

Δηλώνουμε ακόμη, ότι η εγγύησή μας αυτή θα ισχύει για (τριάντα ημέρες μετά τη λήξη ισχύος 

της προσφοράς) οπότε αυτή η Εγγυητική Επιστολή θα επιστραφεί σε μας, με γραπτή δήλωσή σας, 

που θα μας απαλλάσσει από την παρούσα εγγύηση. 

Ακόμα δηλώνουμε ότι θα παρατείνουμε την ισχύ αυτής της εγγυήσεως μετά από γραπτή αίτησή 

σας πριν την ημερομηνία εκπνοής αυτής της εγγυήσεως. 

Τόπος έκδοσης, ημερομηνία 



Β. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΝΩΣΗΣ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ/ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ 

 

 

Προς 

 

το ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ                   Ημερομηνία : 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) 

Περραιβού 20 & Καλλιρόης 5, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 117 43 

 

Σας γνωρίζουμε ότι εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα έναντί σας υπέρ των 

Διαγωνιζομένων σας (1) ……………………………………………………………………………………………. 

......................................................................................................................................

............................................................................................:   

(2) …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

.................................................................................................................. 

(3).............................................................................................................. 

............................................................................ που εδρεύουν ή κατοικούν ο πρώτος 

στην ........................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ο δεύτερος στην ......................................................................................... 

.................................................................................................................  

ο τρίτος στην .............................................................................................. 

.................................................................................................... και που ενεργούν εν 

προκειμένω ως Κοινοπραξία και ευθύνονται εις ολόκληρον το κάθε μέλος έναντι του ΔΕΔΔΗΕ 

παραιτούμενοι ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της δίζησης και από 

το δικαίωμά μας να σας προβάλουμε όλες τις οποιεσδήποτε, ακόμη και μη προσωποπαγείς, 

ενστάσεις του πρωτοφειλέτη, ιδιαίτερα δε κάθε άλλη ένσταση από τα άρθρα 852-856, 862-864 

και 866-869 του Αστικού Κώδικα, καθώς και από τα τυχόν δικαιώματά μας που απορρέουν από τα 

πιο πάνω άρθρα, ευθυνόμαστε έναντί σας, εις ολόκληρον και ως αυτοφειλέτες μέχρι του ποσού 

των ευρώ 

......................................................................................................................................

................................................................................................................για τη 

συμμετοχή των εν λόγω Προμηθευτών στο διαγωνισμό με αριθ. .................................... που 

θα γίνει από σας στις ............................................ για 

.......................................................................................................... 

................... σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της διακήρυξής σας και των 

συμπληρωμάτων αυτής, αντίγραφο των οποίων μας παραδόθηκε, βεβαιώνεται δε με την παρούσα 

η λήψη τούτου. 

Η εγγύηση αυτή αφορά αποκλειστικά και μόνο τις υποχρεώσεις των εν λόγω Διαγωνιζομένων, 

που απορρέουν από τη συμμετοχή τους στον παραπάνω διαγωνισμό μέχρι και της υπογραφής της 

σχετικής σύμβασης, σε περίπτωση κατακύρωσης σ΄ αυτούς , και της παράδοσης απ’ αυτούς σε 

σας Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας, σε καμία όμως 

περίπτωση η εγγύηση αυτή δεν θα αφορά τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εκτέλεση της 

σύμβασης αυτής. 

 

Στην περίπτωση που,  λόγω της παραπάνω εγγύησης, αποφασίσετε κατά την ελεύθερη και 

αδέσμευτη κρίση σας, την οποία θα μας γνωστοποιήσετε, ότι οποιοσδήποτε απ’ τους εν λόγω 

Διαγωνιζομένους παρέβη οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του, που έχει αναλάβει με τη 

συμμετοχή του ως μέλος της άνω Κοινοπραξίας στον εν λόγω διαγωνισμό, σας δηλώνουμε ότι 

αναλαμβάνουμε με την παρούσα την υποχρέωση  να σας καταβάλουμε αμέσως και χωρίς 

οποιαδήποτε αντίρρηση το ποσό της εγγύησης ολόκληρο ή μέρος αυτού, σύμφωνα με τις οδηγίες 

σας και μόλις μας το ζητήσετε, χωρίς να απαιτείται για αυτή την πληρωμή οποιαδήποτε 

εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση εκ μέρους των παραπάνω Διαγωνιζομένων και χωρίς να 

ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν σχετική ένσταση, επιφύλαξη ή προσφυγή των Διαγωνιζομένων 



σε διαιτησία ή σε δικαστήρια με αίτημα τη μη κατάπτωση αυτής της εγγυητικής επιστολής ή θέση 

αυτής σε δικαστική μεσεγγύηση. 

 

Δηλώνουμε ακόμη, ότι η εγγύησή μας αυτή θα ισχύει για (τριάντα ημέρες μετά τη λήξη ισχύος 

της προσφοράς) οπότε αυτή η Εγγυητική Επιστολή θα επιστραφεί σε μας, με γραπτή δήλωσή σας, 

που θα μας απαλλάσσει από την παρούσα εγγύηση. 

Ακόμα δηλώνουμε ότι θα παρατείνουμε την ισχύ αυτής της εγγυήσεως μετά από γραπτή αίτησή 

σας πριν την ημερομηνία εκπνοής αυτής της εγγυήσεως. 

 

Τόπος έκδοσης, ημερομηνία 

 

  



ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Προς  

 

το ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  Ημερομηνία :  

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.)  

Περραιβού 20 & Καλλιρόης 5, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 117 43 

 

1. Σας γνωρίζουμε ότι, παραιτούμενοι ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του 

ευεργετήματος της δίζησης, και από το δικαίωμά μας να σας προβάλουμε όλες τις 

οποιεσδήποτε ακόμη και μη προσωποπαγείς ενστάσεις του πρωτοφειλέτη, ιδιαίτερα δε κάθε 

άλλη ένσταση από τα άρθρα 852-856, 862-864 και 865-869 του  Αστικού Κώδικα, καθώς και 

από τα τυχόν δικαιώματα μας που απορρέουν από τα πιο πάνω άρθρα, εγγυόμαστε, με την 

παρούσα ρητά, αμετάκλητα και ανεπιφύλακτα και ευθυνόμαστε έναντί σας εις ολόκληρον και 

ως αυτοφειλέτες υπέρ του Προμηθευτή σας 

....................................................................................................... που εδρεύει ή 

κατοικεί .............................................................................................................. 

μέχρι του ποσού των ευρώ      

...................................................................................................... 

(€                         ) για την ακριβή, πιστή και εμπρόθεσμη εκπλήρωση όλων των 

οποιασδήποτε φύσεως υποχρεώσεων που ανέλαβε ο εν λόγω Προμηθευτή σας, σύμφωνα με τη 

Σύμβαση που συνομολόγησε μαζί σας για την προμήθεια 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

με αριθμό ......................................... αντίγραφο της οποίας μας παραδόθηκε, βεβαιώνεται 

δε με την παρούσα ή λήψη τούτου. 

 

2. Στην περίπτωση που, λόγω της παραπάνω εγγύησης, αποφασίσετε κατά την ελεύθερη και 

αδέσμευτη κρίση σας, την οποία θα μας γνωστοποιήσετε, ότι ο εν λόγω Προμηθευτής παρέβη 

οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του, που έχει αναλάβει με την πιο πάνω σύμβαση, σας 

δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα την υποχρέωση να σας καταβάλλουμε αμέσως 

και χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση το ποσό της εγγύησης, ολόκληρο ή μέρος αυτού, σύμφωνα 

με τις οδηγίες σας και μόλις μας το ζητήσετε, χωρίς να απαιτείται για αυτή την πληρωμή 

οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση εκ μέρους του παραπάνω Προμηθευτή 

και χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν σχετική ένσταση επιφύλαξη ή προσφυγή του 

προμηθευτή σε διαιτησία ή σε δικαστήρια με αίτημα τη μη κατάπτωση αυτής της εγγυητικής 

επιστολής ή θέση αυτής σε δικαστική μεσεγγύηση. 

 Δηλώνουμε ακόμη ότι η εγγύηση μας αυτή θα ισχύει μέχρι να εκπληρώσει ο Προμηθευτής σας 

όλες τις υποχρεώσεις που ανέλαβε με την παραπάνω Σύμβαση και με τα συμπληρώματά της 

που δεν προσαυξάνουν το αρχικό συμβατικό τίμημα και μέχρι να μας επιστραφεί αυτή η 

εγγυητική επιστολή μαζί με έγγραφη δήλωσή σας που θα μας απαλλάσσει από αυτήν την 

εγγύηση. 

 

Τόπος έκδοσης, ημερομηνία 

 

 

 

 

 

 

 



1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Α. Νομιμοποιητικά έγγραφα  

1. Τα νομιμοποιητικά  στοιχεία των νομικών προσώπων που υποβάλλουν προσφορά και 

συγκεκριμένα: 

1.1. Επί ανωνύμων εταιριών:  

α. Αντίγραφο του καταστατικού και των τροποποιήσεών του ή αντίγραφο κωδικοποιημένου 

καταστατικού που περιλαμβάνει όλες τις τροποποιήσεις του. 

β. Βεβαίωση της αρμόδιας Αρχής περί των τροποποιήσεων του καταστατικού.  

γ. Φύλλα της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ή κατά περίπτωση στοιχεία του Γενικού Εμπορικού 

Μητρώου, από τα οποία προκύπτει η δημοσίευση του καταστατικού καθώς και τυχόν 

τροποποιήσεών του καθώς και η απόφαση εκλογής του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου και η 

πράξη συγκρότησής του σε σώμα. Εάν η δημοσίευση των πράξεων αυτών δεν έχει ολοκληρωθεί 

ακόμα, θα υποβάλλεται αποδεικτικό υποβολής τους για δημοσίευση. 

δ. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης (Διοικητικού Συμβουλίου ή κατά περίπτωση του 

Διευθύνοντος Συμβούλου), με την οποία εγκρίνεται η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προκειμένου να 

αναληφθεί η υπό ανάθεση σύμβαση, στην οποία θα καθορίζεται και το πρόσωπο ή πρόσωπα που 

εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν την προσφορά καθώς και ο αντίκλητος, κάτοικος του 

Δήμου/ευρύτερης περιοχής, όπου έχει την έδρα της η Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό, 

και ο οποίος εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση με τη διεξαγωγή του 

Διαγωνισμού (αν είναι διαφορετικά από τον νόμιμο εκπρόσωπο). 

1.2. Επί εταιριών περιορισμένης ευθύνης:  

α. Αντίγραφο του καταστατικού και των τροποποιήσεών του ή αντίγραφο κωδικοποιημένου 

καταστατικού που περιλαμβάνει όλες τις τροποποιήσεις του. 

β. Βεβαίωση της αρμόδιας Αρχής περί των τροποποιήσεων του καταστατικού.  

γ. Φύλλα της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ή κατά περίπτωση στοιχεία του Γενικού Εμπορικού 

Μητρώου, από τα οποία προκύπτει η δημοσίευση του Καταστατικού καθώς τυχόν τροποποιήσεών 

του. Εάν η δημοσίευση των πράξεων αυτών δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, θα υποβάλλεται 

αποδεικτικό υποβολής τους για δημοσίευση 

δ. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης (Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων ή του/των 

Διαχειριστών κατά περίπτωση), με την οποία εγκρίνεται η συμμετοχή στο Διαγωνισμό 

προκειμένου να αναληφθεί η υπό ανάθεση σύμβαση και καθορίζεται το πρόσωπο ή τα πρόσωπα 

που εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν την προσφορά, καθώς και ο αντίκλητος, κάτοικος Δήμου 

της Αττικής που εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση με τη διεξαγωγή 

του Διαγωνισμού (αν είναι διαφορετικά από τον νόμιμο εκπρόσωπο). 

1.3. Επί ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιριών:  

α. Αντίγραφο του καταστατικού και των τροποποιήσεών του ή αντίγραφο κωδικοποιημένου 

καταστατικού που περιλαμβάνει όλες τις τροποποιήσεις του και τα αποδεικτικά δημοσίευσης.  

β. Βεβαίωση της αρμόδιας Αρχής περί των τροποποιήσεων του καταστατικού.  



γ. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης (Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων ή των 

Διαχειριστών), με την οποία εγκρίνεται η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προκειμένου να αναληφθεί 

η υπό ανάθεση σύμβαση και καθορίζεται το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να 

υπογράψουν την προσφορά, καθώς και ο αντίκλητος, κάτοικος Δήμου της Αττικής που 

εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση με τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού 

(αν είναι διαφορετικά από τον νόμιμο εκπρόσωπο). 

1.4. Επί προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. ή Ε.Ε.): 

α. Αντίγραφο του καταστατικού και των τροποποιήσεών του ή αντίγραφο κωδικοποιημένου 

καταστατικού που περιλαμβάνει όλες τις τροποποιήσεις του. 

β. Βεβαίωση της αρμόδιας Αρχής περί των τροποποιήσεων του καταστατικού.  

γ. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης με την οποία εγκρίνεται η συμμετοχή στο 

Διαγωνισμό προκειμένου να αναληφθεί η υπό ανάθεση σύμβαση και καθορίζεται το πρόσωπο ή τα 

πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν την προσφορά, καθώς και ο αντίκλητος, 

κάτοικος Δήμου της Αττικής, που εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση 

με τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού (αν είναι διαφορετικός από τον νόμιμο εκπρόσωπο). 

1.5. Επί των λοιπών νομικών προσώπων (ημεδαπών ή αλλοδαπών): 

Αντίστοιχα προς τα ανωτέρω νομιμοποιητικά έγγραφα βάσει των ισχυουσών διατάξεων για 

έκαστο εξ αυτών.    

2. Επί ενώσεων/κοινοπραξιών/ προσωρινών συμπράξεων  φυσικών ή νομικών προσώπων, οπότε 

η προσφορά υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που την 

αποτελούν είτε από εκπρόσωπό τους ειδικά εξουσιοδοτημένο , επιπλέον:   

α. Συμφωνητικό σύστασης της Κοινοπραξίας ή της Ένωσης. Στο συμφωνητικό σύστασης της 

Κοινοπραξίας/ Ένωσης/ προσωρινής σύμπραξης προσώπων θα αναγράφεται και θα οριοθετείται 

με τη μέγιστη δυνατή σαφήνεια το μέρος και το είδος της υπό ανάθεση προμήθειας (φυσικό και 

οικονομικό αντικείμενο – σε ποσοστό, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής της αμοιβής μεταξύ 

τους) που αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Κοινοπραξίας/Ένωσης/ προσωρινής σύμπραξης στο 

σύνολο της προσφοράς, θα δηλώνεται ένα μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση 

όλων των μελών της Κοινοπραξίας/Ένωσης/ προσωρινής σύμπραξης (leader), θα δηλώνεται από 

τα μέλη ότι αναλαμβάνουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον την ευθύνη για την εκτέλεση της 

σύμβασης και θα ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Κοινοπραξίας/Ένωσης/ προσωρινής σύμπραξης 

και των μελών της έναντι του ΔΕΔΔΗΕ.  

β. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα των εταιρειών/φορέων που την αποτελούν, ανάλογα με τη νομική 

μορφή τους και σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, και  

γ. Δήλωση υπογεγραμμένη από τα μέλη της ή, κατά περίπτωση, τους νόμιμους  εκπροσώπους 

των μελών της, ότι τα μέλη της Κοινοπραξίας/ ένωσης/ προσωρινής σύμπραξης ευθύνονται 

αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό και την εκτέλεση της 

σύμβασης (Σύμφωνα με το Παράρτημα 8). 

 



 

Β. Δικαιολογητικά του Ν. 3310/2005  

 

1. Δικαιολογητικά Ονομαστικοποίησης  

1.1. Ελληνικές Ανώνυμες Εταιρείες   

α. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής που εποπτεύει σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 

2190/1920 την Εταιρεία, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές της, με βάση το ισχύον 

καταστατικό της, είναι ονομαστικές.   

Προκειμένου περί Εταιρίας της οποίας οι μετοχές ήταν στο παρελθόν, βάσει του Καταστατικού, 

ανώνυμες, πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς να έχει ολοκληρωθεί η τροποποίηση του 

Καταστατικού της Εταιρείας, ώστε το σύνολο των μετοχών της Εταιρίας να έχει μετατραπεί σε 

ονομαστικές, με την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της απόφασης της 

εποπτεύουσας αρχής για την έγκριση της τροποποίησης του Καταστατικού της Εταιρείας. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πρέπει επίσης να έχει προσκαλέσει τους μετόχους της, 

κατόχους ανωνύμων μετοχών οποιασδήποτε κατηγορίας και μορφής (τίτλοι ανωνύμων μετοχών ή 

και ανώνυμα αποθετήρια έγγραφα) όπως προσέλθουν και καταθέσουν τις ανώνυμες μετοχές τους 

στην Εταιρία, προκειμένου αυτή να καταρτίσει το μετοχολόγιο και να τις αντικαταστήσει με 

ονομαστικές.  

Η πρόσκληση πρέπει να αναφέρει επίσης και τις συνέπειες της μη συμμόρφωσης προς την ως άνω 

πρόσκληση, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 του Π.Δ. 82/96.  

β. Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της Εταιρίας και τον αριθμό των 

μετοχών κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της 

Εταιρείας, με ημερομηνία το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής 

της προσφοράς.  

1.2. Αλλοδαπές Εταιρείες για τις οποίες το δίκαιο της χώρας έδρας τους επιβάλλει για το σύνολο 

της δραστηριότητάς τους ή για συγκεκριμένη δραστηριότητά τους, την ονομαστικοποίηση των 

μετοχών τους στο σύνολό τους μέχρι φυσικού προσώπου 

α. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής κατά το δίκαιο του κράτους της έδρας, από το οποίο να 

προκύπτει ότι οι μετοχές, με βάση το ισχύον καταστατικό, είναι ονομαστικές. Προκειμένου περί 

εταιρείας της οποίας οι μετοχές ήταν στο παρελθόν, βάσει του καταστατικού της, ανώνυμες, 

πρέπει κατά την υποβολή των δικαιολογητικών, να έχει ολοκληρωθεί και εγκριθεί από την 

εποπτεύουσα αρχή, τροποποίηση καταστατικού της, ώστε το σύνολο των μετοχών της να έχει 

μετατραπεί σε ονομαστικές. 

β. Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των 

μετοχών κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο τηρούμενο βιβλίο 

μετόχων κατά το δίκαιο του κράτους της έδρας της, με ημερομηνία το πολύ τριάντα (30) 

εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.  



γ. Κάθε άλλο έγγραφο από το οποίο μπορεί να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού 

προσώπου των μετοχών της εταιρείας που έχει συντελεστεί το αργότερο τριάντα (30) εργάσιμες 

ημέρες πριν από την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται ενημερωμένα από την εταιρεία. Από τα έγγραφα των 

εδαφίων α, β και γ της παρούσας παραγράφου πρέπει να προκύπτει ονομαστικοποίηση μέχρι 

φυσικού προσώπου της εταιρείας που έχει συντελεστεί το αργότερο τριάντα (30) εργάσιμες 

ημέρες πριν από την υποβολή τους. 

1.3. Αλλοδαπές Εταιρείες για τις οποίες το δίκαιο της χώρας έδρας τους δεν επιβάλλει για το 

σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για συγκεκριμένη δραστηριότητά τους, την ονομαστικοποίηση 

των μετοχών τους στο σύνολό τους μέχρι φυσικού προσώπου. 

α. Σχετική βεβαίωση της αρμόδιας αρχής της χώρας, στην οποία έχουν την έδρα τους, ότι 

δεν επιβάλλεται υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών τους κατά το δίκαιο της χώρας 

τους, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση της 

εταιρείας, νομίμως επικυρωμένη. 

β. Έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση των μετόχων της, που κατέχουν τουλάχιστον ένα 

τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας. 

γ. Σχετική κατάσταση μετόχων, που κατέχουν τουλάχιστον  ένα τοις εκατό (1%)  των 

μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, σύμφωνα με την τελευταία γενική συνέλευση, σε 

περίπτωση που η εταιρεία δεν τηρεί ενημερωμένη κατάσταση μετόχων και εφόσον οι μέτοχοι 

αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. 

δ. Έγγραφη αιτιολογία σχετικά με τους λόγους για τους οποίους δεν είναι γνωστοί στην 

εταιρεία οι μέτοχοί της. 

1.4. Εταιρείες Εισηγμένες στα Χρηματιστήρια Κρατών – Μελών της  Ε.Ε και του Ο.Ο.Σ.Α. 

α. Πιστοποιητικό του οικείου χρηματιστηρίου με το οποίο βεβαιώνεται ότι η εταιρεία είναι 

εισηγμένη στο χρηματιστήριο αυτό, προκειμένου να διαπιστωθεί η εξαίρεσή της από την 

υποχρέωση ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού προσώπου. 

β. Ενημερωτικό δελτίο των μετόχων της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις της οικείας 

νομοθεσίας. 

   

1.5.  Εταιρεία Άλλης Νομικής Μορφής  

Σε περίπτωση συμμετοχής στο διαγωνισμό εταιρείας άλλης νομικής μορφής, η εταιρία 

υποχρεούται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 περί μη συμμετοχής ανώνυμης 

εταιρείας στο εταιρικό κεφάλαιο της, άλλως για την κατέχουσα εταιρικά μερίδια ανώνυμη εταιρία 

ισχύουν τα ανωτέρω.  

 

 

 

 



2.Εξωχώριες εταιρείες  

 

Υπεύθυνη Δήλωση για τη μη συνδρομή των λόγων του άρθρου 8 παρ. 10  του Ν. 3310/2005, 

όπως ισχύει.  

 

Υπεύθυνη δήλωση κατά τις προβλέψεις της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 

Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 

3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» 

 

Γ. Δικαιολογητικά περί μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού   

 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν την κοινοποίηση της 

ειδοποίησης για υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Σε περίπτωση που στο 

προσκομιζόμενο απόσπασμα αναφέρονται καταδίκες, πρέπει να υποβληθούν και αντίγραφα των 

σχετικών αποφάσεων, ώστε να κριθεί, αν στοιχειοθετούν λόγο αποκλεισμού. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από νομικό πρόσωπο το απόσπασμα ποινικού μητρώου θα 

αφορά τα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του και εκείνους που έχουν 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό και ιδίως:  

α) Για τις ανώνυμες εταιρίες τον διευθύνοντα σύμβουλο και όλα τα μέλη του διοικητικού 

συμβουλίου,  

β) Για τις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης και τις ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες τους 

διαχειριστές  

γ) Για τις προσωπικές εταιρίες τους διαχειριστές 

2. Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ειδοποίησης για υποβολή των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν: 

i. Σε πτώχευση. 

ii. Σε διαδικασία εξυγίανσης.  

iii. Σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης 

iv. Αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο. 

v. Σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού. 

vi. Σε αναστολή των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων ή 

vii. Σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου (μόνο για αλλοδαπούς). 

3. Πιστοποιητικό της αρμόδιας διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 

ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους για καταβολή φόρων.  

4. Πιστοποιητικό της αρμόδιας διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 

ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους για καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης έναντι 



όλων των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, προς τους οποίους έχουν υποχρέωση καταβολής 

εισφορών. Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 

Ελλάδα, το πιστοποιητικό πρέπει να καλύπτει τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.  

5. Όταν η προσφορά υποβάλλεται από νομικό πρόσωπο, οι λόγοι αποκλεισμού εξετάζονται στο 

ίδιο το νομικό πρόσωπο, εκτός από εκείνους της παρ. 1 ανωτέρω, που εξετάζονται στο πρόσωπο 

των μελών του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του και εκείνων που έχουν 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό και ιδίως:   

6. ΣΗΜ: Εφόσον πρόκειται για σύμβαση καθαρισμού ή φύλαξης θα υποβάλλεται και ένορκη 

βεβαίωση ενώπιον συμβολαιογράφου του νομίμου εκπροσώπου του προσφέροντος περί μη 

επιβολής σε βάρος τους πράξης επιβολής προστίμου για παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας 

«υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας» με την έννοια του άρθρου 68 παρ. 2 περίπτωση γ΄ 

του ν. 3863/2010. 

 

Δ. Οικονομική και Χρηματοοικονομική Επάρκεια.  

 

Τα έγγραφα που αποδεικνύουν την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, όπως αυτά 

αναφέρονται στο ΕΕΕΣ που υποβλήθηκε με την προσφορά: 

 

1. Ισολογισμοί ή κατά περίπτωση, άλλα επίσημα οικονομικά στοιχεία του προσφέροντος. 

2. Δήλωση περί του ολικού ύψους κύκλου εργασιών και κατά περίπτωση του κύκλου 

εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων, που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης, για τις 

τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις κατ’ ανώτατο όριο, συναρτήσει της ημερομηνίας 

σύστασης του οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι 

διαθέσιμες οι πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο  εργασιών. 

3. Οικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων, στην περίπτωση που 

η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας όπου 

είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.  

4. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης επαγγελματικών κινδύνων. 

5. Κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις.  

 

Ε. Επαγγελματική/Τεχνική ικανότητα   

 

1. Πιστοποιητικό ISO 9001 για Διαχείριση Ποιότητας Προϊόντων και Υπηρεσιώντο οποίο να 

βρίσκεται σε ισχύ. 

2.  Βεβαίωση από την αντίστοιχη εταιρεία Ηλεκτρισμού (Πελάτη) από την οποία να προκύπτει η 

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.  



3. Βεβαιώσεις των πελατών που να αφορούν στους πίνακες αναφοράς της εμπειρίας, οι οποίοι  

περιλαμβάνονταν υποχρεωτικά στις προσφορές και όπου αναφέρονταν 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. Επιπλέον καταστάσεις με τα 

πλήρη στοιχεία πελατών (ονόματα, διευθύνσεις e-mails και τηλέφωνα). 

4. Αναφορά του τεχνικού προσωπικού  

5. Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού  

6. Αναφορά τίτλων σπουδών και επαγγελματικών προσόντων και αδειών 

 

ΣΤ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων 

 

1. Δεσμευτική δήλωση του τρίτου/τρίτων ή/και ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του προσφέροντος 

και του τρίτου/τρίτων στα οποία θα κατονομάζονται οι αναγκαίοι πόροι και θα αποδεικνύεται ότι ο 

προσφέρων θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους για την εκτέλεση της σύμβασης.  

 

2. Δικαιολογητικά του τρίτου/ τρίτων, αντίστοιχα με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του 

προσφέροντος, σύμφωνα με το παρόν Παράρτημα. 

 

Ζ. Υπεργολαβία  

 

Σε περίπτωση που ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει σε τρίτο υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα 

της σύμβασης, πρέπει να υποβάλει σχετική δήλωση στην οποία θα αναφέρεται το τμήμα της 

σύμβασης που πρόκειται να αναθέσει καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει.   

Στην περίπτωση που το τμήμα της σύμβασης που δηλώνεται ότι θα ανατεθεί σε υπεργολάβο 

υπερβαίνει σε ποσοστό το τριάντα τοις εκατό (30%) της αξίας της σύμβασης που θα ανατεθεί θα 

υποβάλλονται από τον υπεργολάβο δικαιολογητικά αντίστοιχα με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης 

του προσφέροντος, σύμφωνα με το παρόν Παράρτημα. 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 

1. Αν στη χώρα του προσφέροντος δεν εκδίδονται όλα ή ορισμένα από τα πιο πάνω 

δικαιολογητικά, μπορούν να αντικαθίστανται με ένορκη βεβαίωση του προσφέροντος ή, κατά 

περίπτωση, του νόμιμου εκπροσώπου του και, αν δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, με 

υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 

αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής του υποχρέου. Στην ένορκη 

βεβαίωση ή, κατά περίπτωση, υπεύθυνη δήλωση, θα βεβαιώνεται και η αδυναμία έκδοσης του 

συγκεκριμένου δικαιολογητικού. 



2. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 05-10-1961 που 

κυρώθηκε με τον ν. 1497/1984. 

3. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων, η μη συνδρομή των λόγων 

αποκλεισμού καθώς και η πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά 

την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατά τη 

σύναψη της σύμβασης.   

 

 



 

 

Διάγραμμα 1 

Χρονοδιάγραμμα  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  
Μ Η Ν Ε Σ  Α Π Ο  Τ Η Ν  Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Η  Τ Η Σ  Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ  

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  1 0  1 1  1 2  1 3  1 4  1 5  1 6  1 7  1 8  1 9  2 0  2 1  2 2  2 3  2 4  2 5  2 6  2 7  2 8  2 9  3 0  3 1  3 2  3 3  

ΦΑΣΗ Α  Α ρ χ ι κ έ ς  Ε ν έ ρ γ ε ι ε ς  

                                                                    

ΦΑΣΗ Β  

Π α ρ α λ α β ή  κ α ι  Ψ η φ ι ο π ο ί η σ η  

Σ χ ε δ ί ω ν  κ α ι  λ ο ι π ώ ν  σ τ ο ι χ ε ί ω ν  

τ η ς  Μ Τ –  Υ π ο β ο λ ή  

Χ ρ ο ν ο δ ι α γ ρ α μ μ ά τ ω ν                                                                      

ΦΑΣΗ Γ  

Α π ο τ ύ π ω σ η -  

Ψ η φ ι ο π ο ί η σ η -  

Κ α τ α χ ώ ρ η σ η  

Δ ι κ τ ύ ο υ  Μ Τ  

Α π ο τ ύ π ω σ η  -  Ψ η φ ι ο π ο ί η σ η  

Δ ι κ τ ύ ο υ .  Α ρ χ ι κ έ ς  Π α ρ α δ ό σ ε ι ς  

Π α ρ α δ ο τ έ ω ν  Μ Τ                                                                      

Έ λ ε γ χ ο ς  Π α ρ α δ ο τ έ ω ν  -  

Δ ι ο ρ θ ώ σ ε ι ς  α π ό  Α ν ά δ ο χ ο  

                                                                    

ΦΑΣΗ Δ  

Α π ο τ ύ π ω σ η -  

Ψ η φ ι ο π ο ί η σ η -  

Κ α τ α χ ώ ρ η σ η  

Δ ι κ τ ύ ο υ  Χ Τ  

Α π ο τ ύ π ω σ η - Ψ η φ ι ο π ο ί η σ η  

Δ ι κ τ ύ ο υ .  Α ρ χ ι κ έ ς  Π α ρ α δ ό σ ε ι ς  

Π α ρ α δ ο τ έ ω ν  Χ Τ                    

     

                                   

Έ λ ε γ χ ο ς  Π α ρ α δ ο τ έ ω ν  -  

Δ ι ο ρ θ ώ σ ε ι ς  α π ό  Α ν ά δ ο χ ο  
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ΔΕΔΔΗΕ Α .E.  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 98 –  100,  ΑΘΗΝΑ  

Τηλ .  :   210 . . . . . . . . . . .  

E -mai l  :  . . . . . . . . .@deddie . gr  

FAX :    210 . . . . . . . . . . .  

  

 

 

 

 

 

ΑΡΙΘΜ. 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:……………………  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:………………………

…………  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝ

Ο: 

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ - ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 57 ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ ΣΤΗ 

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   

«ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ - ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ  ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΠΑ»  

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  
ΜΗΚΟΣ 

(km) 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

(€) 

Εναέριο δίκτυο 

ΜΤ  

2.761   

Υπόγειο δίκτυο 

ΜΤ  

5.950   

Εναέριο δίκτυο 

ΧΤ 

10.107   

Υπόγειο δίκτυο 

ΧΤ 

6.755   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (€)  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ολογράφως)  (€):  
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ΔΕΔΔΗΕ Α .E.  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 98 –  100,  ΑΘΗΝΑ  

Τηλ .  :   210 . . . . . . . . . . .  

E -mai l  :  . . . . . . . . .@deddie . gr  

FAX :    210 . . . . . . . . . . .  

  

 

 

 

 

 

ΑΡΙΘΜ. 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:……………………  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:………………………

…………  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝ

Ο: 

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ - ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 57 ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ ΣΤΗ 

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

«ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ - ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ  ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΠΜ -Θ»  

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΜΗΚΟΣ 

(km) 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

(€) 

Εναέριο δίκτυο 

ΜΤ  

26.284   

Υπόγειο δίκτυο 

ΜΤ  

1.114   

Εναέριο δίκτυο 

ΧΤ 

22.732   

Υπόγειο δίκτυο 

ΧΤ 

2.408   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (€)   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ολογράφως)  (€):  
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ΔΕΔΔΗΕ Α .E.  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 98 –  100,  ΑΘΗΝΑ  

Τηλ .  :   210 . . . . . . . . . . .  

E -mai l  :  . . . . . . . . .@deddie . gr  

FAX :    210 . . . . . . . . . . .  

  

 

 

 

 

 

ΑΡΙΘΜ. 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:……………………  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:………………………

…………  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝ

Ο: 

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ - ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 57 ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ ΣΤΗ 

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΙΔΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ  GIS Σελίδα 22 από 34 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

«ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ - ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ  ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΠΠ-Η»  

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΜΗΚΟΣ 

(km) 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

(€) 

Εναέριο δίκτυο 

ΜΤ  

27.363   

Υπόγειο δίκτυο 

ΜΤ  

772   

Εναέριο δίκτυο 

ΧΤ 

35.018   

Υπόγειο δίκτυο 

ΧΤ 

1.992   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (€)   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ολογράφως)  (€):  
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ΔΕΔΔΗΕ Α .E.  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 98 –  100,  ΑΘΗΝΑ  

Τηλ .  :   210 . . . . . . . . . . .  

E -mai l  :  . . . . . . . . .@deddie . gr  

FAX :    210 . . . . . . . . . . .  

  

 

 

 

 

 

ΑΡΙΘΜ. 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:……………………  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:………………………

…………  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝ

Ο: 

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ - ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 57 ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ ΣΤΗ 

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

«ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ - ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ  ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΠΚΕ»  

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΜΗΚΟΣ 

(km) 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

(€) 

Εναέριο δίκτυο 

ΜΤ  

24.786   

Υπόγειο δίκτυο 

ΜΤ  

1.302   

Εναέριο δίκτυο 

ΧΤ 

19.286   

Υπόγειο δίκτυο 

ΧΤ 

1.863   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (€)   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ολογράφως)  (€):  
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ΔΕΔΔΗΕ Α .E.  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 98 –  100,  ΑΘΗΝΑ  

Τηλ .  :   210 . . . . . . . . . . .  

E -mai l  :  . . . . . . . . .@deddie . gr  

FAX :    210 . . . . . . . . . . .  

  

 

 

 

 

 

ΑΡΙΘΜ. 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:……………………  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:………………………

…………  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝ

Ο: 

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ - ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 57 ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ ΣΤΗ 

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

«ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ - ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ  ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΠΝ»  

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΜΗΚΟΣ 

(km) 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

(€) 

Εναέριο δίκτυο 

ΜΤ  

13.332   

Υπόγειο δίκτυο 

ΜΤ  

923   

Εναέριο δίκτυο 

ΧΤ 

15.841   

Υπόγειο δίκτυο 

ΧΤ 

879   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (€)   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ολογράφως)  (€):  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ  ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  

      

Ανθρωπομήνες (Α/Μ) 

απασχόλησης  

ανά Φάση και Μέλος  

Ονοματεπώνυμ

ο  

Ειδικότητ

α  

Ρόλος / 

Αρμοδιότητε

ς  

Εταιρία  

Έτη 

Εμπειρία

ς  

Θέση 

στην 

Εταιρία  

Διαχεί-

ριση  

Παροχή

ς  

Υπηρεσι

ών 

Φάσ

η  

Β 

Φάση  

Γ 
Σύνολο  

          

          

          

          

          

          

          

Σύνολο Ανθρωπομηνών Φάσεων και Συνολικής Διάρκειας :     
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2  

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ  

Α/Α  ΕΡΓΟ  ΕΝΑΡΞΗ  ΛΗΞ Η  Ιδ ιοκτήτης  έργου  

Στο ιχε ία  

Επ ικο ινων ίας  

Ιδ ιοκτήτη Έργου  

Καταχωρημένο μήκος  

ηλεκτρ ι κού  δ ι κτύου στο 

Smal lwor l d  (km)  

ΧΤ  ΜΤ  ΥΤ  

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

ΣΥΝΟΛΟ (km)  

Στοιχεία Αναδόχου  Αρ. Πρωτ.   :   

Ημερομηνία:  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3  

ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΤ  

Κατάλογος Παραδοτέων ΜΤ  

Α/Α  Αναχώρηση ΜΤ  Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ  
Πλήθος Υ/Σ Διανομής & 

Χρηστών ΜΤ  

Μήκος Γραμμής  

(km) 

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  

(Αρχική ,  Δεύτερη,  Τρίτη κτλ . )  

1.      
 

2.       

3.       

4.       

5.       

Συνολικό Μήκος (km)   

 

Υπεύθυνος  Υπηρεσιών  ΔΕΔΔΗΕ  Υπεύθυνος Υπηρεσιών  Αναδόχου  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4  

Επισυναπτόμενο στο έγγραφο Αναγγελίας Ετοιμότητας  

Ονομασία Αναχώρησης ΜΤ & Ονομασία  Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ   

Μήκος Γραμμής (km)  

Ονομασία Υ/Σ Διανομής  Ονομασία Υ/Σ Χρηστών ΜΤ  

1.  1.  

2.  2.  

3.  3.  

4.  4.  

5.  5.  

Πλήθος Υ/Σ Διανομής   Πλήθος Υ/Σ Χρηστών ΜΤ   

Υπεύθυνος Υπηρεσιών  ΔΕΔΔΗΕ  Υπεύθυνος Υπηρεσιών  Αναδόχου  

 

Στοιχεία Αναδόχου  Ημερομηνία:  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5  

ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΧΤ  

Κατάλογος Παραδοτέων ΧΤ  

Ονομασία Αναχώρησης Γραμμής ΜΤ & Ονομασία Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ   

Ονομασία Υ/Σ Διανομής  Πλήθος Αναχωρήσεων Υ/Σ  
Συνολ ικό Μήκος Αναχωρήσεων 

Υ/Σ Διανομής (km) 

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  

(Αρχική ,  Δεύτερη,  Τρίτη κτλ . )  

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

ΣΥΝΟΛΟ   ΣΥΝΟΛΟ   ΣΥΝΟΛΟ    

Υπεύθυνος Υπηρεσιών  ΔΕΔΔΗΕ  Υπεύθυνος Υπηρεσιών  Αναδόχου  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6  

Επισυναπτόμενο έγγραφο Αναγγελίας Ετοιμότητας ΧΤ  

Ονομασία Γραμμής ΜΤ & Ονομασία Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ  

 

Ονομασία Υ/Σ 

Δ ιανομής  

 

Α/Α  Αριθμός Αναχώρησης ΧΤ  Μήκος Αναχώρησης (km) 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

Συνολικό Μήκος Αναχωρήσεων Υ/Σ (km)  
Ονομασία Υ/Σ 

Δ ιανομής  

 

Α/Α  Αριθμός Αναχώρησης ΧΤ  Μήκος Αναχώρησης (km) 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

Συνολικό Μήκος Αναχωρήσεων Υ/Σ (km)  

Ονομασία Υ/Σ 

Δ ιανομής  

 

Α/Α  Αριθμός Αναχώρησης ΧΤ  Μήκος Αναχώρησης (km) 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

Συνολικό Μήκος Αναχωρήσεων Υ/Σ (km)  

 

 

Υπεύθυνος Υπηρεσιών  ΔΕΔΔΗΕ  

 

 

Υπεύθυνος Υπηρεσιών  Αναδόχου  



 

Ανάδοχος  Ημερομηνία:  

Τόπος:  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ  

Διεύθυνση Περιφέρειας ………… 

Περιοχή …………. 

Α/Α 
Αριθμός Σχεδίου/ 

Εγγράφου/ Αρχείου 
Είδος Εγγράφου 

Συσχετιζόμενα Σχέδια/ 
Έγγραφα/ Αρχεία 

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΕΓΕΘΟΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

(Χαρακτηριστικά Αναγνώρισης τμήματος 
Δικτύου κλπ.) 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

…       

Υπεύθυνος Υπηρεσιών  ΔΕΔΔΗΕ  Υπεύθυνος Υπηρεσιών  Αναδόχου  

 

 

 


