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Προκήρυξη σύμβασης – υπηρεσίες κοινής ωφέλειας

Έργα

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/25/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτων φορέας
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Αριθμός ταυτοποίησης: ΔΔ-214
Ταχ. διεύθυνση: ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ 20 & ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ 5
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών / Kentrikos Tomeas Athinon
Ταχ. κωδικός: 11743
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΤΕΡΩΝΗΣ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: A.PATERONIS@DEDDIE.GR 
Τηλέφωνο:  +30 2109090813
Φαξ:  +30 2109235735
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: WWW.DEDDIE.GR

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: https://www.marketsite.gr/
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.6) Κύρια δραστηριότητα
Ηλεκτρισμός

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Aνάδειξη αναδόχων κατασκευής και συντήρησης δικτύων Διανομής
Αριθμός αναφοράς: ΔΔ-214

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
45231400 Κατασκευαστικές εργασίες για γραμμές ηλεκτροδότησης

II.1.3) Είδος σύμβασης
Έργα

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Ανάδειξη αναδόχων σε τριάντα επτά (37) Εργολαβίες (Έργα) κατασκευής και συντήρησης δικτύων Διανομής 
ηλεκτρικής ενέργειας στο σύνολο των διοικητικών Περιοχών του ΔΕΔΔΗΕ και τους ΤΚΣΔ/ΔΠΑ και ΤΤΕΔ/ΔΠΝ 
του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ)

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 2 400 000 000.00 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

mailto:A.PATERONIS@DEDDIE.GR
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2 / 50

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα
Μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορούν να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα: 14

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Αριθμός τμήματος: 1

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45231400 Κατασκευαστικές εργασίες για γραμμές ηλεκτροδότησης

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL301 Βόρειος Τομέας Αθηνών / Voreios Tomeas Athinon
Κωδικός NUTS: EL302 Δυτικός Τομέας Αθηνών / Dytikos Tomeas Athinon
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών / Kentrikos Tomeas Athinon
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Ο λεπτομερής καθορισμός των γεωγραφικών περιοχών όπου θα εκτελούνται οι εργασίες κάθε Εργολαβίας 
(Έργου) της Διακήρυξης αυτής, γίνεται στο Παράρτημα Ι του Συμφωνητικού.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Κατασκευή και Συντήρηση δικτύων Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 65 000 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η «Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης» δύναται να παραταθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ κατόπιν έγκαιρης έγγραφης 
ενημέρωσης του Αναδόχου και για χρονικό διάστημα, κατ’ ανώτατο όριο ενάμιση (1,5) έτους για κάθε μία από τις 
εργολαβίες.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
1. Δικαίωμα Προαίρεσης σε σχέση με την χρονική διάρκεια (δικαίωμα παράτασης):
Η «Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης» δύναται να παραταθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ κατόπιν έγκαιρης έγγραφης 
ενημέρωσης του Αναδόχου και για χρονικό διάστημα, κατ’ ανώτατο όριο ενάμιση (1,5) έτους για κάθε μία από τις 
εργολαβίες.
2. Δικαίωμα προαίρεσης σε σχέση με τις Εργασίες της Σύμβασης (δικαίωμα προαίρεσης εν στενή εννοία):
Προβλέπεται μονομερές δικαίωμα του ΔΕΔΔΗΕ για επαύξηση του υλικού αντικειμένου, με όμοιες ή σχετικές, 
αλλά πάντως προκαθορισμένες εργασίες, των συμβάσεων, έως 50% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης 
του κυρίως Έργου (συνολικά για τις 37 εργολαβίες), ήτοι αξίας συνολικά έως οκτακόσια εκατομμύρια Ευρώ 
(800.000.000 €) κατ’ ανώτατο όριο, συμπεριλαμβανομένου σε αυτό και του απαιτούμενου προϋπολογισμού σε 
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περίπτωση άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης για την, αμέσως ανωτέρω, επί ενάμιση (1,5) έτους χρονική 
παράταση του Έργου (για κάθε μία από τις εργολαβίες).

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Τα έργα χρηματοδοτούνται από τους προϋπολογισμούς Ανάπτυξης και Συντήρησης του ΔΕΔΔΗΕ και 
πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης (RRF). Μέσω της παρούσας σύμβασης θα εκτελεσθούν και τα έργα RRF : 
Αντικατάσταση μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας ΧΤ με smart meters, Αναβάθμιση του εναέριου δικτύου σε 
δασικές περιοχές, Αναβαθμίσεις του δικτύου με στόχο την ενίσχυση ανθεκτικότητας και την προστασία 
περιβάλλοντος.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Αριθμός τμήματος: 2

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45231400 Κατασκευαστικές εργασίες για γραμμές ηλεκτροδότησης

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL307 Πειραιάς, Νήσοι / Peiraias, Nisoi
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Ο λεπτομερής καθορισμός των γεωγραφικών περιοχών όπου θα εκτελούνται οι εργασίες κάθε Εργολαβίας 
(Έργου) της Διακήρυξης αυτής, γίνεται στο Παράρτημα Ι του Συμφωνητικού.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Κατασκευή και Συντήρηση δικτύων Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 52 000 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η «Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης» δύναται να παραταθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ κατόπιν έγκαιρης έγγραφης 
ενημέρωσης του Αναδόχου και για χρονικό διάστημα, κατ’ ανώτατο όριο ενάμιση (1,5) έτους για κάθε μία από τις 
εργολαβίες.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
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1. Δικαίωμα Προαίρεσης σε σχέση με την χρονική διάρκεια (δικαίωμα παράτασης):
Η «Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης» δύναται να παραταθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ κατόπιν έγκαιρης έγγραφης 
ενημέρωσης του Αναδόχου και για χρονικό διάστημα, κατ’ ανώτατο όριο ενάμιση (1,5) έτους για κάθε μία από τις 
εργολαβίες.
2. Δικαίωμα προαίρεσης σε σχέση με τις Εργασίες της Σύμβασης (δικαίωμα προαίρεσης εν στενή εννοία):
Προβλέπεται μονομερές δικαίωμα του ΔΕΔΔΗΕ για επαύξηση του υλικού αντικειμένου, με όμοιες ή σχετικές, 
αλλά πάντως προκαθορισμένες εργασίες, των συμβάσεων, έως 50% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης 
του κυρίως Έργου (συνολικά για τις 37 εργολαβίες), ήτοι αξίας συνολικά έως οκτακόσια εκατομμύρια Ευρώ 
(800.000.000 €) κατ’ ανώτατο όριο, συμπεριλαμβανομένου σε αυτό και του απαιτούμενου προϋπολογισμού σε 
περίπτωση άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης για την, αμέσως ανωτέρω, επί ενάμιση (1,5) έτους χρονική 
παράταση του Έργου (για κάθε μία από τις εργολαβίες).

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Τα έργα χρηματοδοτούνται από τους προϋπολογισμούς Ανάπτυξης και Συντήρησης του ΔΕΔΔΗΕ και 
πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης (RRF). Μέσω της παρούσας σύμβασης θα εκτελεσθούν και τα έργα RRF : 
Αντικατάσταση μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας ΧΤ με smart meters, Αναβάθμιση του εναέριου δικτύου σε 
δασικές περιοχές, Αναβαθμίσεις του δικτύου με στόχο την ενίσχυση ανθεκτικότητας και την προστασία 
περιβάλλοντος.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Αριθμός τμήματος: 3

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45231400 Κατασκευαστικές εργασίες για γραμμές ηλεκτροδότησης

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών / Kentrikos Tomeas Athinon
Κωδικός NUTS: EL304 Νότιος Τομέας Αθηνών / Notios Tomeas Athinon
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Ο λεπτομερής καθορισμός των γεωγραφικών περιοχών όπου θα εκτελούνται οι εργασίες κάθε Εργολαβίας 
(Έργου) της Διακήρυξης αυτής, γίνεται στο Παράρτημα Ι του Συμφωνητικού.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Κατασκευή και Συντήρηση δικτύων Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 64 000 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
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Η «Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης» δύναται να παραταθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ κατόπιν έγκαιρης έγγραφης 
ενημέρωσης του Αναδόχου και για χρονικό διάστημα, κατ’ ανώτατο όριο ενάμιση (1,5) έτους για κάθε μία από τις 
εργολαβίες.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
1. Δικαίωμα Προαίρεσης σε σχέση με την χρονική διάρκεια (δικαίωμα παράτασης):
Η «Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης» δύναται να παραταθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ κατόπιν έγκαιρης έγγραφης 
ενημέρωσης του Αναδόχου και για χρονικό διάστημα, κατ’ ανώτατο όριο ενάμιση (1,5) έτους για κάθε μία από τις 
εργολαβίες.
2. Δικαίωμα προαίρεσης σε σχέση με τις Εργασίες της Σύμβασης (δικαίωμα προαίρεσης εν στενή εννοία):
Προβλέπεται μονομερές δικαίωμα του ΔΕΔΔΗΕ για επαύξηση του υλικού αντικειμένου, με όμοιες ή σχετικές, 
αλλά πάντως προκαθορισμένες εργασίες, των συμβάσεων, έως 50% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης 
του κυρίως Έργου (συνολικά για τις 37 εργολαβίες), ήτοι αξίας συνολικά έως οκτακόσια εκατομμύρια Ευρώ 
(800.000.000 €) κατ’ ανώτατο όριο, συμπεριλαμβανομένου σε αυτό και του απαιτούμενου προϋπολογισμού σε 
περίπτωση άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης για την, αμέσως ανωτέρω, επί ενάμιση (1,5) έτους χρονική 
παράταση του Έργου (για κάθε μία από τις εργολαβίες).

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Τα έργα χρηματοδοτούνται από τους προϋπολογισμούς Ανάπτυξης και Συντήρησης του ΔΕΔΔΗΕ και 
πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης (RRF). Μέσω της παρούσας σύμβασης θα εκτελεσθούν και τα έργα RRF : 
Αντικατάσταση μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας ΧΤ με smart meters, Αναβάθμιση του εναέριου δικτύου σε 
δασικές περιοχές, Αναβαθμίσεις του δικτύου με στόχο την ενίσχυση ανθεκτικότητας και την προστασία 
περιβάλλοντος.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ
Αριθμός τμήματος: 4

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45231400 Κατασκευαστικές εργασίες για γραμμές ηλεκτροδότησης

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL305 Ανατολική Αττική / Anatoliki Attiki
Κωδικός NUTS: EL422 Άνδρος, Θήρα, Κέα, Μήλος, Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Σύρος, Τήνος / Andros, Thira, 
Kea, Milos, Mykonos, Naxos, Paros, Syros, Tinos
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Ο λεπτομερής καθορισμός των γεωγραφικών περιοχών όπου θα εκτελούνται οι εργασίες κάθε Εργολαβίας 
(Έργου) της Διακήρυξης αυτής, γίνεται στο Παράρτημα Ι του Συμφωνητικού.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Κατασκευή και Συντήρηση δικτύων Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
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II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 45 000 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η «Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης» δύναται να παραταθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ κατόπιν έγκαιρης έγγραφης 
ενημέρωσης του Αναδόχου και για χρονικό διάστημα, κατ’ ανώτατο όριο ενάμιση (1,5) έτους για κάθε μία από τις 
εργολαβίες.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
1. Δικαίωμα Προαίρεσης σε σχέση με την χρονική διάρκεια (δικαίωμα παράτασης):
Η «Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης» δύναται να παραταθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ κατόπιν έγκαιρης έγγραφης 
ενημέρωσης του Αναδόχου και για χρονικό διάστημα, κατ’ ανώτατο όριο ενάμιση (1,5) έτους για κάθε μία από τις 
εργολαβίες.
2. Δικαίωμα προαίρεσης σε σχέση με τις Εργασίες της Σύμβασης (δικαίωμα προαίρεσης εν στενή εννοία):
Προβλέπεται μονομερές δικαίωμα του ΔΕΔΔΗΕ για επαύξηση του υλικού αντικειμένου, με όμοιες ή σχετικές, 
αλλά πάντως προκαθορισμένες εργασίες, των συμβάσεων, έως 50% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης 
του κυρίως Έργου (συνολικά για τις 37 εργολαβίες), ήτοι αξίας συνολικά έως οκτακόσια εκατομμύρια Ευρώ 
(800.000.000 €) κατ’ ανώτατο όριο, συμπεριλαμβανομένου σε αυτό και του απαιτούμενου προϋπολογισμού σε 
περίπτωση άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης για την, αμέσως ανωτέρω, επί ενάμιση (1,5) έτους χρονική 
παράταση του Έργου (για κάθε μία από τις εργολαβίες).

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Τα έργα χρηματοδοτούνται από τους προϋπολογισμούς Ανάπτυξης και Συντήρησης του ΔΕΔΔΗΕ και 
πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης (RRF). Μέσω της παρούσας σύμβασης θα εκτελεσθούν και τα έργα RRF : 
Αντικατάσταση μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας ΧΤ με smart meters, Αναβάθμιση του εναέριου δικτύου σε 
δασικές περιοχές, Αναβαθμίσεις του δικτύου με στόχο την ενίσχυση ανθεκτικότητας και την προστασία 
περιβάλλοντος.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΔΡΟΥ-ΤΗΝΟΥ
Αριθμός τμήματος: 5

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45231400 Κατασκευαστικές εργασίες για γραμμές ηλεκτροδότησης
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II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL422 Άνδρος, Θήρα, Κέα, Μήλος, Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Σύρος, Τήνος / Andros, Thira, 
Kea, Milos, Mykonos, Naxos, Paros, Syros, Tinos
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Ο λεπτομερής καθορισμός των γεωγραφικών περιοχών όπου θα εκτελούνται οι εργασίες κάθε Εργολαβίας 
(Έργου) της Διακήρυξης αυτής, γίνεται στο Παράρτημα Ι του Συμφωνητικού.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Κατασκευή και Συντήρηση δικτύων Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 20 000 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η «Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης» δύναται να παραταθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ κατόπιν έγκαιρης έγγραφης 
ενημέρωσης του Αναδόχου και για χρονικό διάστημα, κατ’ ανώτατο όριο ενάμιση (1,5) έτους για κάθε μία από τις 
εργολαβίες.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
1. Δικαίωμα Προαίρεσης σε σχέση με την χρονική διάρκεια (δικαίωμα παράτασης):
Η «Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης» δύναται να παραταθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ κατόπιν έγκαιρης έγγραφης 
ενημέρωσης του Αναδόχου και για χρονικό διάστημα, κατ’ ανώτατο όριο ενάμιση (1,5) έτους για κάθε μία από τις 
εργολαβίες.
2. Δικαίωμα προαίρεσης σε σχέση με τις Εργασίες της Σύμβασης (δικαίωμα προαίρεσης εν στενή εννοία):
Προβλέπεται μονομερές δικαίωμα του ΔΕΔΔΗΕ για επαύξηση του υλικού αντικειμένου, με όμοιες ή σχετικές, 
αλλά πάντως προκαθορισμένες εργασίες, των συμβάσεων, έως 50% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης 
του κυρίως Έργου (συνολικά για τις 37 εργολαβίες), ήτοι αξίας συνολικά έως οκτακόσια εκατομμύρια Ευρώ 
(800.000.000 €) κατ’ ανώτατο όριο, συμπεριλαμβανομένου σε αυτό και του απαιτούμενου προϋπολογισμού σε 
περίπτωση άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης για την, αμέσως ανωτέρω, επί ενάμιση (1,5) έτους χρονική 
παράταση του Έργου (για κάθε μία από τις εργολαβίες).

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Τα έργα χρηματοδοτούνται από τους προϋπολογισμούς Ανάπτυξης και Συντήρησης του ΔΕΔΔΗΕ και 
πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης (RRF). Μέσω της παρούσας σύμβασης θα εκτελεσθούν και τα έργα RRF : 
Αντικατάσταση μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας ΧΤ με smart meters, Αναβάθμιση του εναέριου δικτύου σε 
δασικές περιοχές, Αναβαθμίσεις του δικτύου με στόχο την ενίσχυση ανθεκτικότητας και την προστασία 
περιβάλλοντος.
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II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ & ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Αριθμός τμήματος: 6

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45231400 Κατασκευαστικές εργασίες για γραμμές ηλεκτροδότησης

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL302 Δυτικός Τομέας Αθηνών / Dytikos Tomeas Athinon
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών / Kentrikos Tomeas Athinon
Κωδικός NUTS: EL306 Δυτική Αττική / Dytiki Attiki
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Ο λεπτομερής καθορισμός των γεωγραφικών περιοχών όπου θα εκτελούνται οι εργασίες κάθε Εργολαβίας 
(Έργου) της Διακήρυξης αυτής, γίνεται στο Παράρτημα Ι του Συμφωνητικού.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Κατασκευή και Συντήρηση δικτύων Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 65 000 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η «Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης» δύναται να παραταθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ κατόπιν έγκαιρης έγγραφης 
ενημέρωσης του Αναδόχου και για χρονικό διάστημα, κατ’ ανώτατο όριο ενάμιση (1,5) έτους για κάθε μία από τις 
εργολαβίες.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
1. Δικαίωμα Προαίρεσης σε σχέση με την χρονική διάρκεια (δικαίωμα παράτασης):
Η «Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης» δύναται να παραταθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ κατόπιν έγκαιρης έγγραφης 
ενημέρωσης του Αναδόχου και για χρονικό διάστημα, κατ’ ανώτατο όριο ενάμιση (1,5) έτους για κάθε μία από τις 
εργολαβίες.
2. Δικαίωμα προαίρεσης σε σχέση με τις Εργασίες της Σύμβασης (δικαίωμα προαίρεσης εν στενή εννοία):
Προβλέπεται μονομερές δικαίωμα του ΔΕΔΔΗΕ για επαύξηση του υλικού αντικειμένου, με όμοιες ή σχετικές, 
αλλά πάντως προκαθορισμένες εργασίες, των συμβάσεων, έως 50% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης 
του κυρίως Έργου (συνολικά για τις 37 εργολαβίες), ήτοι αξίας συνολικά έως οκτακόσια εκατομμύρια Ευρώ 
(800.000.000 €) κατ’ ανώτατο όριο, συμπεριλαμβανομένου σε αυτό και του απαιτούμενου προϋπολογισμού σε 
περίπτωση άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης για την, αμέσως ανωτέρω, επί ενάμιση (1,5) έτους χρονική 
παράταση του Έργου (για κάθε μία από τις εργολαβίες).



9 / 50

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Τα έργα χρηματοδοτούνται από τους προϋπολογισμούς Ανάπτυξης και Συντήρησης του ΔΕΔΔΗΕ και 
πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης (RRF). Μέσω της παρούσας σύμβασης θα εκτελεσθούν και τα έργα RRF : 
Αντικατάσταση μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας ΧΤ με smart meters, Αναβάθμιση του εναέριου δικτύου σε 
δασικές περιοχές, Αναβαθμίσεις του δικτύου με στόχο την ενίσχυση ανθεκτικότητας και την προστασία 
περιβάλλοντος.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΚΗΦΙΣΙΑΣ
Αριθμός τμήματος: 7

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45231400 Κατασκευαστικές εργασίες για γραμμές ηλεκτροδότησης

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL301 Βόρειος Τομέας Αθηνών / Voreios Tomeas Athinon
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών / Kentrikos Tomeas Athinon
Κωδικός NUTS: EL305 Ανατολική Αττική / Anatoliki Attiki
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Ο λεπτομερής καθορισμός των γεωγραφικών περιοχών όπου θα εκτελούνται οι εργασίες κάθε Εργολαβίας 
(Έργου) της Διακήρυξης αυτής, γίνεται στο Παράρτημα Ι του Συμφωνητικού.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Κατασκευή και Συντήρηση δικτύων Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 70 000 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η «Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης» δύναται να παραταθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ κατόπιν έγκαιρης έγγραφης 
ενημέρωσης του Αναδόχου και για χρονικό διάστημα, κατ’ ανώτατο όριο ενάμιση (1,5) έτους για κάθε μία από τις 
εργολαβίες.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
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1. Δικαίωμα Προαίρεσης σε σχέση με την χρονική διάρκεια (δικαίωμα παράτασης):
Η «Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης» δύναται να παραταθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ κατόπιν έγκαιρης έγγραφης 
ενημέρωσης του Αναδόχου και για χρονικό διάστημα, κατ’ ανώτατο όριο ενάμιση (1,5) έτους για κάθε μία από τις 
εργολαβίες.
2. Δικαίωμα προαίρεσης σε σχέση με τις Εργασίες της Σύμβασης (δικαίωμα προαίρεσης εν στενή εννοία):
Προβλέπεται μονομερές δικαίωμα του ΔΕΔΔΗΕ για επαύξηση του υλικού αντικειμένου, με όμοιες ή σχετικές, 
αλλά πάντως προκαθορισμένες εργασίες, των συμβάσεων, έως 50% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης 
του κυρίως Έργου (συνολικά για τις 37 εργολαβίες), ήτοι αξίας συνολικά έως οκτακόσια εκατομμύρια Ευρώ 
(800.000.000 €) κατ’ ανώτατο όριο, συμπεριλαμβανομένου σε αυτό και του απαιτούμενου προϋπολογισμού σε 
περίπτωση άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης για την, αμέσως ανωτέρω, επί ενάμιση (1,5) έτους χρονική 
παράταση του Έργου (για κάθε μία από τις εργολαβίες).

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Τα έργα χρηματοδοτούνται από τους προϋπολογισμούς Ανάπτυξης και Συντήρησης του ΔΕΔΔΗΕ και 
πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης (RRF). Μέσω της παρούσας σύμβασης θα εκτελεσθούν και τα έργα RRF : 
Αντικατάσταση μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας ΧΤ με smart meters, Αναβάθμιση του εναέριου δικτύου σε 
δασικές περιοχές, Αναβαθμίσεις του δικτύου με στόχο την ενίσχυση ανθεκτικότητας και την προστασία 
περιβάλλοντος.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΔΙΚΤΥΑ ΤΚΣΔ
Αριθμός τμήματος: 8

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45231400 Κατασκευαστικές εργασίες για γραμμές ηλεκτροδότησης

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL30 Aττική / Attiki
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Ο λεπτομερής καθορισμός των γεωγραφικών περιοχών όπου θα εκτελούνται οι εργασίες κάθε Εργολαβίας 
(Έργου) της Διακήρυξης αυτής, γίνεται στο Παράρτημα Ι του Συμφωνητικού.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Κατασκευή και Συντήρηση δικτύων Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 40 000 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
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Η «Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης» δύναται να παραταθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ κατόπιν έγκαιρης έγγραφης 
ενημέρωσης του Αναδόχου και για χρονικό διάστημα, κατ’ ανώτατο όριο ενάμιση (1,5) έτους για κάθε μία από τις 
εργολαβίες.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
1. Δικαίωμα Προαίρεσης σε σχέση με την χρονική διάρκεια (δικαίωμα παράτασης):
Η «Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης» δύναται να παραταθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ κατόπιν έγκαιρης έγγραφης 
ενημέρωσης του Αναδόχου και για χρονικό διάστημα, κατ’ ανώτατο όριο ενάμιση (1,5) έτους για κάθε μία από τις 
εργολαβίες.
2. Δικαίωμα προαίρεσης σε σχέση με τις Εργασίες της Σύμβασης (δικαίωμα προαίρεσης εν στενή εννοία):
Προβλέπεται μονομερές δικαίωμα του ΔΕΔΔΗΕ για επαύξηση του υλικού αντικειμένου, με όμοιες ή σχετικές, 
αλλά πάντως προκαθορισμένες εργασίες, των συμβάσεων, έως 50% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης 
του κυρίως Έργου (συνολικά για τις 37 εργολαβίες), ήτοι αξίας συνολικά έως οκτακόσια εκατομμύρια Ευρώ 
(800.000.000 €) κατ’ ανώτατο όριο, συμπεριλαμβανομένου σε αυτό και του απαιτούμενου προϋπολογισμού σε 
περίπτωση άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης για την, αμέσως ανωτέρω, επί ενάμιση (1,5) έτους χρονική 
παράταση του Έργου (για κάθε μία από τις εργολαβίες).

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Τα έργα χρηματοδοτούνται από τους προϋπολογισμούς Ανάπτυξης και Συντήρησης του ΔΕΔΔΗΕ και 
πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης (RRF). Μέσω της παρούσας σύμβασης θα εκτελεσθούν και τα έργα RRF : 
Αντικατάσταση μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας ΧΤ με smart meters, Αναβάθμιση του εναέριου δικτύου σε 
δασικές περιοχές, Αναβαθμίσεις του δικτύου με στόχο την ενίσχυση ανθεκτικότητας και την προστασία 
περιβάλλοντος.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Αριθμός τμήματος: 9

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45231400 Κατασκευαστικές εργασίες για γραμμές ηλεκτροδότησης

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL511 Έβρος / Evros
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Ο λεπτομερής καθορισμός των γεωγραφικών περιοχών όπου θα εκτελούνται οι εργασίες κάθε Εργολαβίας 
(Έργου) της Διακήρυξης αυτής, γίνεται στο Παράρτημα Ι του Συμφωνητικού.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Κατασκευή και Συντήρηση δικτύων Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
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Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 26 000 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η «Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης» δύναται να παραταθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ κατόπιν έγκαιρης έγγραφης 
ενημέρωσης του Αναδόχου και για χρονικό διάστημα, κατ’ ανώτατο όριο ενάμιση (1,5) έτους για κάθε μία από τις 
εργολαβίες.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
1. Δικαίωμα Προαίρεσης σε σχέση με την χρονική διάρκεια (δικαίωμα παράτασης):
Η «Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης» δύναται να παραταθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ κατόπιν έγκαιρης έγγραφης 
ενημέρωσης του Αναδόχου και για χρονικό διάστημα, κατ’ ανώτατο όριο ενάμιση (1,5) έτους για κάθε μία από τις 
εργολαβίες.
2. Δικαίωμα προαίρεσης σε σχέση με τις Εργασίες της Σύμβασης (δικαίωμα προαίρεσης εν στενή εννοία):
Προβλέπεται μονομερές δικαίωμα του ΔΕΔΔΗΕ για επαύξηση του υλικού αντικειμένου, με όμοιες ή σχετικές, 
αλλά πάντως προκαθορισμένες εργασίες, των συμβάσεων, έως 50% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης 
του κυρίως Έργου (συνολικά για τις 37 εργολαβίες), ήτοι αξίας συνολικά έως οκτακόσια εκατομμύρια Ευρώ 
(800.000.000 €) κατ’ ανώτατο όριο, συμπεριλαμβανομένου σε αυτό και του απαιτούμενου προϋπολογισμού σε 
περίπτωση άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης για την, αμέσως ανωτέρω, επί ενάμιση (1,5) έτους χρονική 
παράταση του Έργου (για κάθε μία από τις εργολαβίες).

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Τα έργα χρηματοδοτούνται από τους προϋπολογισμούς Ανάπτυξης και Συντήρησης του ΔΕΔΔΗΕ και 
πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης (RRF). Μέσω της παρούσας σύμβασης θα εκτελεσθούν και τα έργα RRF : 
Αντικατάσταση μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας ΧΤ με smart meters, Αναβάθμιση του εναέριου δικτύου σε 
δασικές περιοχές, Αναβαθμίσεις του δικτύου με στόχο την ενίσχυση ανθεκτικότητας και την προστασία 
περιβάλλοντος.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ & ΞΑΝΘΗΣ
Αριθμός τμήματος: 10

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45231400 Κατασκευαστικές εργασίες για γραμμές ηλεκτροδότησης

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL512 Ξάνθη / Xanthi
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Κωδικός NUTS: EL513 Ροδόπη / Rodopi
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Ο λεπτομερής καθορισμός των γεωγραφικών περιοχών όπου θα εκτελούνται οι εργασίες κάθε Εργολαβίας 
(Έργου) της Διακήρυξης αυτής, γίνεται στο Παράρτημα Ι του Συμφωνητικού.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Κατασκευή και Συντήρηση δικτύων Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 32 000 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η «Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης» δύναται να παραταθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ κατόπιν έγκαιρης έγγραφης 
ενημέρωσης του Αναδόχου και για χρονικό διάστημα, κατ’ ανώτατο όριο ενάμιση (1,5) έτους για κάθε μία από τις 
εργολαβίες.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
1. Δικαίωμα Προαίρεσης σε σχέση με την χρονική διάρκεια (δικαίωμα παράτασης):
Η «Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης» δύναται να παραταθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ κατόπιν έγκαιρης έγγραφης 
ενημέρωσης του Αναδόχου και για χρονικό διάστημα, κατ’ ανώτατο όριο ενάμιση (1,5) έτους για κάθε μία από τις 
εργολαβίες.
2. Δικαίωμα προαίρεσης σε σχέση με τις Εργασίες της Σύμβασης (δικαίωμα προαίρεσης εν στενή εννοία):
Προβλέπεται μονομερές δικαίωμα του ΔΕΔΔΗΕ για επαύξηση του υλικού αντικειμένου, με όμοιες ή σχετικές, 
αλλά πάντως προκαθορισμένες εργασίες, των συμβάσεων, έως 50% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης 
του κυρίως Έργου (συνολικά για τις 37 εργολαβίες), ήτοι αξίας συνολικά έως οκτακόσια εκατομμύρια Ευρώ 
(800.000.000 €) κατ’ ανώτατο όριο, συμπεριλαμβανομένου σε αυτό και του απαιτούμενου προϋπολογισμού σε 
περίπτωση άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης για την, αμέσως ανωτέρω, επί ενάμιση (1,5) έτους χρονική 
παράταση του Έργου (για κάθε μία από τις εργολαβίες).

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Τα έργα χρηματοδοτούνται από τους προϋπολογισμούς Ανάπτυξης και Συντήρησης του ΔΕΔΔΗΕ και 
πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης (RRF). Μέσω της παρούσας σύμβασης θα εκτελεσθούν και τα έργα RRF : 
Αντικατάσταση μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας ΧΤ με smart meters, Αναβάθμιση του εναέριου δικτύου σε 
δασικές περιοχές, Αναβαθμίσεις του δικτύου με στόχο την ενίσχυση ανθεκτικότητας και την προστασία 
περιβάλλοντος.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή
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II.2.1) Τίτλος:
ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ & ΔΡΑΜΑΣ
Αριθμός τμήματος: 11

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45231400 Κατασκευαστικές εργασίες για γραμμές ηλεκτροδότησης

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL514 Δράμα / Drama
Κωδικός NUTS: EL515 Θάσος, Καβάλα / Thasos, Kavala
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Ο λεπτομερής καθορισμός των γεωγραφικών περιοχών όπου θα εκτελούνται οι εργασίες κάθε Εργολαβίας 
(Έργου) της Διακήρυξης αυτής, γίνεται στο Παράρτημα Ι του Συμφωνητικού.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Κατασκευή και Συντήρηση δικτύων Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 37 000 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η «Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης» δύναται να παραταθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ κατόπιν έγκαιρης έγγραφης 
ενημέρωσης του Αναδόχου και για χρονικό διάστημα, κατ’ ανώτατο όριο ενάμιση (1,5) έτους για κάθε μία από τις 
εργολαβίες.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
1. Δικαίωμα Προαίρεσης σε σχέση με την χρονική διάρκεια (δικαίωμα παράτασης):
Η «Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης» δύναται να παραταθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ κατόπιν έγκαιρης έγγραφης 
ενημέρωσης του Αναδόχου και για χρονικό διάστημα, κατ’ ανώτατο όριο ενάμιση (1,5) έτους για κάθε μία από τις 
εργολαβίες.
2. Δικαίωμα προαίρεσης σε σχέση με τις Εργασίες της Σύμβασης (δικαίωμα προαίρεσης εν στενή εννοία):
Προβλέπεται μονομερές δικαίωμα του ΔΕΔΔΗΕ για επαύξηση του υλικού αντικειμένου, με όμοιες ή σχετικές, 
αλλά πάντως προκαθορισμένες εργασίες, των συμβάσεων, έως 50% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης 
του κυρίως Έργου (συνολικά για τις 37 εργολαβίες), ήτοι αξίας συνολικά έως οκτακόσια εκατομμύρια Ευρώ 
(800.000.000 €) κατ’ ανώτατο όριο, συμπεριλαμβανομένου σε αυτό και του απαιτούμενου προϋπολογισμού σε 
περίπτωση άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης για την, αμέσως ανωτέρω, επί ενάμιση (1,5) έτους χρονική 
παράταση του Έργου (για κάθε μία από τις εργολαβίες).

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
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Τα έργα χρηματοδοτούνται από τους προϋπολογισμούς Ανάπτυξης και Συντήρησης του ΔΕΔΔΗΕ και 
πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης (RRF). Μέσω της παρούσας σύμβασης θα εκτελεσθούν και τα έργα RRF : 
Αντικατάσταση μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας ΧΤ με smart meters, Αναβάθμιση του εναέριου δικτύου σε 
δασικές περιοχές, Αναβαθμίσεις του δικτύου με στόχο την ενίσχυση ανθεκτικότητας και την προστασία 
περιβάλλοντος.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΕΡΡΩΝ & ΚΙΛΚΙΣ
Αριθμός τμήματος: 12

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45231400 Κατασκευαστικές εργασίες για γραμμές ηλεκτροδότησης

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL523 Κιλκίς / Kilkis
Κωδικός NUTS: EL526 Σέρρες / Serres
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Ο λεπτομερής καθορισμός των γεωγραφικών περιοχών όπου θα εκτελούνται οι εργασίες κάθε Εργολαβίας 
(Έργου) της Διακήρυξης αυτής, γίνεται στο Παράρτημα Ι του Συμφωνητικού.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Κατασκευή και Συντήρηση δικτύων Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 34 000 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η «Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης» δύναται να παραταθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ κατόπιν έγκαιρης έγγραφης 
ενημέρωσης του Αναδόχου και για χρονικό διάστημα, κατ’ ανώτατο όριο ενάμιση (1,5) έτους για κάθε μία από τις 
εργολαβίες.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
1. Δικαίωμα Προαίρεσης σε σχέση με την χρονική διάρκεια (δικαίωμα παράτασης):
Η «Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης» δύναται να παραταθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ κατόπιν έγκαιρης έγγραφης 
ενημέρωσης του Αναδόχου και για χρονικό διάστημα, κατ’ ανώτατο όριο ενάμιση (1,5) έτους για κάθε μία από τις 
εργολαβίες.
2. Δικαίωμα προαίρεσης σε σχέση με τις Εργασίες της Σύμβασης (δικαίωμα προαίρεσης εν στενή εννοία):
Προβλέπεται μονομερές δικαίωμα του ΔΕΔΔΗΕ για επαύξηση του υλικού αντικειμένου, με όμοιες ή σχετικές, 
αλλά πάντως προκαθορισμένες εργασίες, των συμβάσεων, έως 50% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης 
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του κυρίως Έργου (συνολικά για τις 37 εργολαβίες), ήτοι αξίας συνολικά έως οκτακόσια εκατομμύρια Ευρώ 
(800.000.000 €) κατ’ ανώτατο όριο, συμπεριλαμβανομένου σε αυτό και του απαιτούμενου προϋπολογισμού σε 
περίπτωση άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης για την, αμέσως ανωτέρω, επί ενάμιση (1,5) έτους χρονική 
παράταση του Έργου (για κάθε μία από τις εργολαβίες).

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Τα έργα χρηματοδοτούνται από τους προϋπολογισμούς Ανάπτυξης και Συντήρησης του ΔΕΔΔΗΕ και 
πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης (RRF). Μέσω της παρούσας σύμβασης θα εκτελεσθούν και τα έργα RRF : 
Αντικατάσταση μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας ΧΤ με smart meters, Αναβάθμιση του εναέριου δικτύου σε 
δασικές περιοχές, Αναβαθμίσεις του δικτύου με στόχο την ενίσχυση ανθεκτικότητας και την προστασία 
περιβάλλοντος.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ & ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Αριθμός τμήματος: 13

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45231400 Κατασκευαστικές εργασίες για γραμμές ηλεκτροδότησης

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL521 Ημαθία / Imathia
Κωδικός NUTS: EL525 Πιερία / Pieria
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Ο λεπτομερής καθορισμός των γεωγραφικών περιοχών όπου θα εκτελούνται οι εργασίες κάθε Εργολαβίας 
(Έργου) της Διακήρυξης αυτής, γίνεται στο Παράρτημα Ι του Συμφωνητικού.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Κατασκευή και Συντήρηση δικτύων Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 35 000 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η «Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης» δύναται να παραταθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ κατόπιν έγκαιρης έγγραφης 
ενημέρωσης του Αναδόχου και για χρονικό διάστημα, κατ’ ανώτατο όριο ενάμιση (1,5) έτους για κάθε μία από τις 
εργολαβίες.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
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Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
1. Δικαίωμα Προαίρεσης σε σχέση με την χρονική διάρκεια (δικαίωμα παράτασης):
Η «Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης» δύναται να παραταθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ κατόπιν έγκαιρης έγγραφης 
ενημέρωσης του Αναδόχου και για χρονικό διάστημα, κατ’ ανώτατο όριο ενάμιση (1,5) έτους για κάθε μία από τις 
εργολαβίες.
2. Δικαίωμα προαίρεσης σε σχέση με τις Εργασίες της Σύμβασης (δικαίωμα προαίρεσης εν στενή εννοία):
Προβλέπεται μονομερές δικαίωμα του ΔΕΔΔΗΕ για επαύξηση του υλικού αντικειμένου, με όμοιες ή σχετικές, 
αλλά πάντως προκαθορισμένες εργασίες, των συμβάσεων, έως 50% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης 
του κυρίως Έργου (συνολικά για τις 37 εργολαβίες), ήτοι αξίας συνολικά έως οκτακόσια εκατομμύρια Ευρώ 
(800.000.000 €) κατ’ ανώτατο όριο, συμπεριλαμβανομένου σε αυτό και του απαιτούμενου προϋπολογισμού σε 
περίπτωση άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης για την, αμέσως ανωτέρω, επί ενάμιση (1,5) έτους χρονική 
παράταση του Έργου (για κάθε μία από τις εργολαβίες).

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Τα έργα χρηματοδοτούνται από τους προϋπολογισμούς Ανάπτυξης και Συντήρησης του ΔΕΔΔΗΕ και 
πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης (RRF). Μέσω της παρούσας σύμβασης θα εκτελεσθούν και τα έργα RRF : 
Αντικατάσταση μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας ΧΤ με smart meters, Αναβάθμιση του εναέριου δικτύου σε 
δασικές περιοχές, Αναβαθμίσεις του δικτύου με στόχο την ενίσχυση ανθεκτικότητας και την προστασία 
περιβάλλοντος.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Αριθμός τμήματος: 14

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45231400 Κατασκευαστικές εργασίες για γραμμές ηλεκτροδότησης

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL531 Γρεβενά, Κοζάνη / Grevena, Kozani
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Ο λεπτομερής καθορισμός των γεωγραφικών περιοχών όπου θα εκτελούνται οι εργασίες κάθε Εργολαβίας 
(Έργου) της Διακήρυξης αυτής, γίνεται στο Παράρτημα Ι του Συμφωνητικού.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Κατασκευή και Συντήρηση δικτύων Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 32 000 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
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Η «Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης» δύναται να παραταθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ κατόπιν έγκαιρης έγγραφης 
ενημέρωσης του Αναδόχου και για χρονικό διάστημα, κατ’ ανώτατο όριο ενάμιση (1,5) έτους για κάθε μία από τις 
εργολαβίες.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
1. Δικαίωμα Προαίρεσης σε σχέση με την χρονική διάρκεια (δικαίωμα παράτασης):
Η «Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης» δύναται να παραταθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ κατόπιν έγκαιρης έγγραφης 
ενημέρωσης του Αναδόχου και για χρονικό διάστημα, κατ’ ανώτατο όριο ενάμιση (1,5) έτους για κάθε μία από τις 
εργολαβίες.
2. Δικαίωμα προαίρεσης σε σχέση με τις Εργασίες της Σύμβασης (δικαίωμα προαίρεσης εν στενή εννοία):
Προβλέπεται μονομερές δικαίωμα του ΔΕΔΔΗΕ για επαύξηση του υλικού αντικειμένου, με όμοιες ή σχετικές, 
αλλά πάντως προκαθορισμένες εργασίες, των συμβάσεων, έως 50% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης 
του κυρίως Έργου (συνολικά για τις 37 εργολαβίες), ήτοι αξίας συνολικά έως οκτακόσια εκατομμύρια Ευρώ 
(800.000.000 €) κατ’ ανώτατο όριο, συμπεριλαμβανομένου σε αυτό και του απαιτούμενου προϋπολογισμού σε 
περίπτωση άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης για την, αμέσως ανωτέρω, επί ενάμιση (1,5) έτους χρονική 
παράταση του Έργου (για κάθε μία από τις εργολαβίες).

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Τα έργα χρηματοδοτούνται από τους προϋπολογισμούς Ανάπτυξης και Συντήρησης του ΔΕΔΔΗΕ και 
πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης (RRF). Μέσω της παρούσας σύμβασης θα εκτελεσθούν και τα έργα RRF : 
Αντικατάσταση μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας ΧΤ με smart meters, Αναβάθμιση του εναέριου δικτύου σε 
δασικές περιοχές, Αναβαθμίσεις του δικτύου με στόχο την ενίσχυση ανθεκτικότητας και την προστασία 
περιβάλλοντος.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΔΕΣΣΑΣ
Αριθμός τμήματος: 15

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45231400 Κατασκευαστικές εργασίες για γραμμές ηλεκτροδότησης

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL524 Πέλλα / Pella
Κωδικός NUTS: EL532 Καστοριά / Kastoria
Κωδικός NUTS: EL533 Φλώρινα / Florina
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Ο λεπτομερής καθορισμός των γεωγραφικών περιοχών όπου θα εκτελούνται οι εργασίες κάθε Εργολαβίας 
(Έργου) της Διακήρυξης αυτής, γίνεται στο Παράρτημα Ι του Συμφωνητικού.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Κατασκευή και Συντήρηση δικτύων Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
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II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 36 000 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η «Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης» δύναται να παραταθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ κατόπιν έγκαιρης έγγραφης 
ενημέρωσης του Αναδόχου και για χρονικό διάστημα, κατ’ ανώτατο όριο ενάμιση (1,5) έτους για κάθε μία από τις 
εργολαβίες.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
1. Δικαίωμα Προαίρεσης σε σχέση με την χρονική διάρκεια (δικαίωμα παράτασης):
Η «Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης» δύναται να παραταθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ κατόπιν έγκαιρης έγγραφης 
ενημέρωσης του Αναδόχου και για χρονικό διάστημα, κατ’ ανώτατο όριο ενάμιση (1,5) έτους για κάθε μία από τις 
εργολαβίες.
2. Δικαίωμα προαίρεσης σε σχέση με τις Εργασίες της Σύμβασης (δικαίωμα προαίρεσης εν στενή εννοία):
Προβλέπεται μονομερές δικαίωμα του ΔΕΔΔΗΕ για επαύξηση του υλικού αντικειμένου, με όμοιες ή σχετικές, 
αλλά πάντως προκαθορισμένες εργασίες, των συμβάσεων, έως 50% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης 
του κυρίως Έργου (συνολικά για τις 37 εργολαβίες), ήτοι αξίας συνολικά έως οκτακόσια εκατομμύρια Ευρώ 
(800.000.000 €) κατ’ ανώτατο όριο, συμπεριλαμβανομένου σε αυτό και του απαιτούμενου προϋπολογισμού σε 
περίπτωση άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης για την, αμέσως ανωτέρω, επί ενάμιση (1,5) έτους χρονική 
παράταση του Έργου (για κάθε μία από τις εργολαβίες).

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Τα έργα χρηματοδοτούνται από τους προϋπολογισμούς Ανάπτυξης και Συντήρησης του ΔΕΔΔΗΕ και 
πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης (RRF). Μέσω της παρούσας σύμβασης θα εκτελεσθούν και τα έργα RRF : 
Αντικατάσταση μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας ΧΤ με smart meters, Αναβάθμιση του εναέριου δικτύου σε 
δασικές περιοχές, Αναβαθμίσεις του δικτύου με στόχο την ενίσχυση ανθεκτικότητας και την προστασία 
περιβάλλοντος.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Αριθμός τμήματος: 16

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45231400 Κατασκευαστικές εργασίες για γραμμές ηλεκτροδότησης
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II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Ο λεπτομερής καθορισμός των γεωγραφικών περιοχών όπου θα εκτελούνται οι εργασίες κάθε Εργολαβίας 
(Έργου) της Διακήρυξης αυτής, γίνεται στο Παράρτημα Ι του Συμφωνητικού.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Κατασκευή και Συντήρηση δικτύων Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 65 000 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η «Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης» δύναται να παραταθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ κατόπιν έγκαιρης έγγραφης 
ενημέρωσης του Αναδόχου και για χρονικό διάστημα, κατ’ ανώτατο όριο ενάμιση (1,5) έτους για κάθε μία από τις 
εργολαβίες.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
1. Δικαίωμα Προαίρεσης σε σχέση με την χρονική διάρκεια (δικαίωμα παράτασης):
Η «Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης» δύναται να παραταθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ κατόπιν έγκαιρης έγγραφης 
ενημέρωσης του Αναδόχου και για χρονικό διάστημα, κατ’ ανώτατο όριο ενάμιση (1,5) έτους για κάθε μία από τις 
εργολαβίες.
2. Δικαίωμα προαίρεσης σε σχέση με τις Εργασίες της Σύμβασης (δικαίωμα προαίρεσης εν στενή εννοία):
Προβλέπεται μονομερές δικαίωμα του ΔΕΔΔΗΕ για επαύξηση του υλικού αντικειμένου, με όμοιες ή σχετικές, 
αλλά πάντως προκαθορισμένες εργασίες, των συμβάσεων, έως 50% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης 
του κυρίως Έργου (συνολικά για τις 37 εργολαβίες), ήτοι αξίας συνολικά έως οκτακόσια εκατομμύρια Ευρώ 
(800.000.000 €) κατ’ ανώτατο όριο, συμπεριλαμβανομένου σε αυτό και του απαιτούμενου προϋπολογισμού σε 
περίπτωση άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης για την, αμέσως ανωτέρω, επί ενάμιση (1,5) έτους χρονική 
παράταση του Έργου (για κάθε μία από τις εργολαβίες).

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Τα έργα χρηματοδοτούνται από τους προϋπολογισμούς Ανάπτυξης και Συντήρησης του ΔΕΔΔΗΕ και 
πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης (RRF). Μέσω της παρούσας σύμβασης θα εκτελεσθούν και τα έργα RRF : 
Αντικατάσταση μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας ΧΤ με smart meters, Αναβάθμιση του εναέριου δικτύου σε 
δασικές περιοχές, Αναβαθμίσεις του δικτύου με στόχο την ενίσχυση ανθεκτικότητας και την προστασία 
περιβάλλοντος.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
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II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
Αριθμός τμήματος: 17

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45231400 Κατασκευαστικές εργασίες για γραμμές ηλεκτροδότησης

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki
Κωδικός NUTS: EL527 Χαλκιδική / Chalkidiki
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Ο λεπτομερής καθορισμός των γεωγραφικών περιοχών όπου θα εκτελούνται οι εργασίες κάθε Εργολαβίας 
(Έργου) της Διακήρυξης αυτής, γίνεται στο Παράρτημα Ι του Συμφωνητικού.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Κατασκευή και Συντήρηση δικτύων Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 60 000 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η «Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης» δύναται να παραταθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ κατόπιν έγκαιρης έγγραφης 
ενημέρωσης του Αναδόχου και για χρονικό διάστημα, κατ’ ανώτατο όριο ενάμιση (1,5) έτους για κάθε μία από τις 
εργολαβίες.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
1. Δικαίωμα Προαίρεσης σε σχέση με την χρονική διάρκεια (δικαίωμα παράτασης):
Η «Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης» δύναται να παραταθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ κατόπιν έγκαιρης έγγραφης 
ενημέρωσης του Αναδόχου και για χρονικό διάστημα, κατ’ ανώτατο όριο ενάμιση (1,5) έτους για κάθε μία από τις 
εργολαβίες.
2. Δικαίωμα προαίρεσης σε σχέση με τις Εργασίες της Σύμβασης (δικαίωμα προαίρεσης εν στενή εννοία):
Προβλέπεται μονομερές δικαίωμα του ΔΕΔΔΗΕ για επαύξηση του υλικού αντικειμένου, με όμοιες ή σχετικές, 
αλλά πάντως προκαθορισμένες εργασίες, των συμβάσεων, έως 50% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης 
του κυρίως Έργου (συνολικά για τις 37 εργολαβίες), ήτοι αξίας συνολικά έως οκτακόσια εκατομμύρια Ευρώ 
(800.000.000 €) κατ’ ανώτατο όριο, συμπεριλαμβανομένου σε αυτό και του απαιτούμενου προϋπολογισμού σε 
περίπτωση άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης για την, αμέσως ανωτέρω, επί ενάμιση (1,5) έτους χρονική 
παράταση του Έργου (για κάθε μία από τις εργολαβίες).

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Τα έργα χρηματοδοτούνται από τους προϋπολογισμούς Ανάπτυξης και Συντήρησης του ΔΕΔΔΗΕ και 
πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης (RRF). Μέσω της παρούσας σύμβασης θα εκτελεσθούν και τα έργα RRF : 
Αντικατάσταση μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας ΧΤ με smart meters, Αναβάθμιση του εναέριου δικτύου σε 
δασικές περιοχές, Αναβαθμίσεις του δικτύου με στόχο την ενίσχυση ανθεκτικότητας και την προστασία 
περιβάλλοντος.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΑΤΡΑΣ & ΑΙΓΙΟΥ
Αριθμός τμήματος: 18

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45231400 Κατασκευαστικές εργασίες για γραμμές ηλεκτροδότησης

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL632 Αχαΐα / Achaia
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Ο λεπτομερής καθορισμός των γεωγραφικών περιοχών όπου θα εκτελούνται οι εργασίες κάθε Εργολαβίας 
(Έργου) της Διακήρυξης αυτής, γίνεται στο Παράρτημα Ι του Συμφωνητικού.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Κατασκευή και Συντήρηση δικτύων Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 44 000 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η «Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης» δύναται να παραταθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ κατόπιν έγκαιρης έγγραφης 
ενημέρωσης του Αναδόχου και για χρονικό διάστημα, κατ’ ανώτατο όριο ενάμιση (1,5) έτους για κάθε μία από τις 
εργολαβίες.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
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1. Δικαίωμα Προαίρεσης σε σχέση με την χρονική διάρκεια (δικαίωμα παράτασης):
Η «Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης» δύναται να παραταθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ κατόπιν έγκαιρης έγγραφης 
ενημέρωσης του Αναδόχου και για χρονικό διάστημα, κατ’ ανώτατο όριο ενάμιση (1,5) έτους για κάθε μία από τις 
εργολαβίες.
2. Δικαίωμα προαίρεσης σε σχέση με τις Εργασίες της Σύμβασης (δικαίωμα προαίρεσης εν στενή εννοία):
Προβλέπεται μονομερές δικαίωμα του ΔΕΔΔΗΕ για επαύξηση του υλικού αντικειμένου, με όμοιες ή σχετικές, 
αλλά πάντως προκαθορισμένες εργασίες, των συμβάσεων, έως 50% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης 
του κυρίως Έργου (συνολικά για τις 37 εργολαβίες), ήτοι αξίας συνολικά έως οκτακόσια εκατομμύρια Ευρώ 
(800.000.000 €) κατ’ ανώτατο όριο, συμπεριλαμβανομένου σε αυτό και του απαιτούμενου προϋπολογισμού σε 
περίπτωση άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης για την, αμέσως ανωτέρω, επί ενάμιση (1,5) έτους χρονική 
παράταση του Έργου (για κάθε μία από τις εργολαβίες).

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Τα έργα χρηματοδοτούνται από τους προϋπολογισμούς Ανάπτυξης και Συντήρησης του ΔΕΔΔΗΕ και 
πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης (RRF). Μέσω της παρούσας σύμβασης θα εκτελεσθούν και τα έργα RRF : 
Αντικατάσταση μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας ΧΤ με smart meters, Αναβάθμιση του εναέριου δικτύου σε 
δασικές περιοχές, Αναβαθμίσεις του δικτύου με στόχο την ενίσχυση ανθεκτικότητας και την προστασία 
περιβάλλοντος.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ & ΑΡΤΑΣ
Αριθμός τμήματος: 19

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45231400 Κατασκευαστικές εργασίες για γραμμές ηλεκτροδότησης

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL541 Άρτα, Πρέβεζα / Arta, Preveza
Κωδικός NUTS: EL624 Λευκάδα / Lefkada
Κωδικός NUTS: EL631 Αιτωλοακαρνανία / Aitoloakarnania
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Ο λεπτομερής καθορισμός των γεωγραφικών περιοχών όπου θα εκτελούνται οι εργασίες κάθε Εργολαβίας 
(Έργου) της Διακήρυξης αυτής, γίνεται στο Παράρτημα Ι του Συμφωνητικού.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Κατασκευή και Συντήρηση δικτύων Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 56 000 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
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Περιγραφή παρατάσεων:
Η «Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης» δύναται να παραταθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ κατόπιν έγκαιρης έγγραφης 
ενημέρωσης του Αναδόχου και για χρονικό διάστημα, κατ’ ανώτατο όριο ενάμιση (1,5) έτους για κάθε μία από τις 
εργολαβίες.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
1. Δικαίωμα Προαίρεσης σε σχέση με την χρονική διάρκεια (δικαίωμα παράτασης):
Η «Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης» δύναται να παραταθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ κατόπιν έγκαιρης έγγραφης 
ενημέρωσης του Αναδόχου και για χρονικό διάστημα, κατ’ ανώτατο όριο ενάμιση (1,5) έτους για κάθε μία από τις 
εργολαβίες.
2. Δικαίωμα προαίρεσης σε σχέση με τις Εργασίες της Σύμβασης (δικαίωμα προαίρεσης εν στενή εννοία):
Προβλέπεται μονομερές δικαίωμα του ΔΕΔΔΗΕ για επαύξηση του υλικού αντικειμένου, με όμοιες ή σχετικές, 
αλλά πάντως προκαθορισμένες εργασίες, των συμβάσεων, έως 50% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης 
του κυρίως Έργου (συνολικά για τις 37 εργολαβίες), ήτοι αξίας συνολικά έως οκτακόσια εκατομμύρια Ευρώ 
(800.000.000 €) κατ’ ανώτατο όριο, συμπεριλαμβανομένου σε αυτό και του απαιτούμενου προϋπολογισμού σε 
περίπτωση άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης για την, αμέσως ανωτέρω, επί ενάμιση (1,5) έτους χρονική 
παράταση του Έργου (για κάθε μία από τις εργολαβίες).

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Τα έργα χρηματοδοτούνται από τους προϋπολογισμούς Ανάπτυξης και Συντήρησης του ΔΕΔΔΗΕ και 
πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης (RRF). Μέσω της παρούσας σύμβασης θα εκτελεσθούν και τα έργα RRF : 
Αντικατάσταση μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας ΧΤ με smart meters, Αναβάθμιση του εναέριου δικτύου σε 
δασικές περιοχές, Αναβαθμίσεις του δικτύου με στόχο την ενίσχυση ανθεκτικότητας και την προστασία 
περιβάλλοντος.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ & ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Αριθμός τμήματος: 20

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45231400 Κατασκευαστικές εργασίες για γραμμές ηλεκτροδότησης

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL307 Πειραιάς, Νήσοι / Peiraias, Nisoi
Κωδικός NUTS: EL651 Αργολίδα, Αρκαδία / Argolida, Arkadia
Κωδικός NUTS: EL652 Κορινθία / Korinthia
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Ο λεπτομερής καθορισμός των γεωγραφικών περιοχών όπου θα εκτελούνται οι εργασίες κάθε Εργολαβίας 
(Έργου) της Διακήρυξης αυτής, γίνεται στο Παράρτημα Ι του Συμφωνητικού.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Κατασκευή και Συντήρηση δικτύων Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
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II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 53 000 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η «Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης» δύναται να παραταθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ κατόπιν έγκαιρης έγγραφης 
ενημέρωσης του Αναδόχου και για χρονικό διάστημα, κατ’ ανώτατο όριο ενάμιση (1,5) έτους για κάθε μία από τις 
εργολαβίες.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
1. Δικαίωμα Προαίρεσης σε σχέση με την χρονική διάρκεια (δικαίωμα παράτασης):
Η «Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης» δύναται να παραταθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ κατόπιν έγκαιρης έγγραφης 
ενημέρωσης του Αναδόχου και για χρονικό διάστημα, κατ’ ανώτατο όριο ενάμιση (1,5) έτους για κάθε μία από τις 
εργολαβίες.
2. Δικαίωμα προαίρεσης σε σχέση με τις Εργασίες της Σύμβασης (δικαίωμα προαίρεσης εν στενή εννοία):
Προβλέπεται μονομερές δικαίωμα του ΔΕΔΔΗΕ για επαύξηση του υλικού αντικειμένου, με όμοιες ή σχετικές, 
αλλά πάντως προκαθορισμένες εργασίες, των συμβάσεων, έως 50% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης 
του κυρίως Έργου (συνολικά για τις 37 εργολαβίες), ήτοι αξίας συνολικά έως οκτακόσια εκατομμύρια Ευρώ 
(800.000.000 €) κατ’ ανώτατο όριο, συμπεριλαμβανομένου σε αυτό και του απαιτούμενου προϋπολογισμού σε 
περίπτωση άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης για την, αμέσως ανωτέρω, επί ενάμιση (1,5) έτους χρονική 
παράταση του Έργου (για κάθε μία από τις εργολαβίες).

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Τα έργα χρηματοδοτούνται από τους προϋπολογισμούς Ανάπτυξης και Συντήρησης του ΔΕΔΔΗΕ και 
πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης (RRF). Μέσω της παρούσας σύμβασης θα εκτελεσθούν και τα έργα RRF : 
Αντικατάσταση μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας ΧΤ με smart meters, Αναβάθμιση του εναέριου δικτύου σε 
δασικές περιοχές, Αναβαθμίσεις του δικτύου με στόχο την ενίσχυση ανθεκτικότητας και την προστασία 
περιβάλλοντος.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΥΡΓΟΥ, ΖΑΚΥΝΘΟΥ & ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
Αριθμός τμήματος: 21

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45231400 Κατασκευαστικές εργασίες για γραμμές ηλεκτροδότησης
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II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL621 Ζάκυνθος / Zakynthos
Κωδικός NUTS: EL623 Ιθάκη, Κεφαλληνία / Ithaki, Kefallinia
Κωδικός NUTS: EL633 Ηλεία / Ileia
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Ο λεπτομερής καθορισμός των γεωγραφικών περιοχών όπου θα εκτελούνται οι εργασίες κάθε Εργολαβίας 
(Έργου) της Διακήρυξης αυτής, γίνεται στο Παράρτημα Ι του Συμφωνητικού.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Κατασκευή και Συντήρηση δικτύων Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 50 000 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η «Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης» δύναται να παραταθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ κατόπιν έγκαιρης έγγραφης 
ενημέρωσης του Αναδόχου και για χρονικό διάστημα, κατ’ ανώτατο όριο ενάμιση (1,5) έτους για κάθε μία από τις 
εργολαβίες.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
1. Δικαίωμα Προαίρεσης σε σχέση με την χρονική διάρκεια (δικαίωμα παράτασης):
Η «Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης» δύναται να παραταθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ κατόπιν έγκαιρης έγγραφης 
ενημέρωσης του Αναδόχου και για χρονικό διάστημα, κατ’ ανώτατο όριο ενάμιση (1,5) έτους για κάθε μία από τις 
εργολαβίες.
2. Δικαίωμα προαίρεσης σε σχέση με τις Εργασίες της Σύμβασης (δικαίωμα προαίρεσης εν στενή εννοία):
Προβλέπεται μονομερές δικαίωμα του ΔΕΔΔΗΕ για επαύξηση του υλικού αντικειμένου, με όμοιες ή σχετικές, 
αλλά πάντως προκαθορισμένες εργασίες, των συμβάσεων, έως 50% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης 
του κυρίως Έργου (συνολικά για τις 37 εργολαβίες), ήτοι αξίας συνολικά έως οκτακόσια εκατομμύρια Ευρώ 
(800.000.000 €) κατ’ ανώτατο όριο, συμπεριλαμβανομένου σε αυτό και του απαιτούμενου προϋπολογισμού σε 
περίπτωση άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης για την, αμέσως ανωτέρω, επί ενάμιση (1,5) έτους χρονική 
παράταση του Έργου (για κάθε μία από τις εργολαβίες).

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Τα έργα χρηματοδοτούνται από τους προϋπολογισμούς Ανάπτυξης και Συντήρησης του ΔΕΔΔΗΕ και 
πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης (RRF). Μέσω της παρούσας σύμβασης θα εκτελεσθούν και τα έργα RRF : 
Αντικατάσταση μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας ΧΤ με smart meters, Αναβάθμιση του εναέριου δικτύου σε 
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δασικές περιοχές, Αναβαθμίσεις του δικτύου με στόχο την ενίσχυση ανθεκτικότητας και την προστασία 
περιβάλλοντος.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Αριθμός τμήματος: 22

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45231400 Κατασκευαστικές εργασίες για γραμμές ηλεκτροδότησης

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL653 Λακωνία, Μεσσηνία / Lakonia, Messinia
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Ο λεπτομερής καθορισμός των γεωγραφικών περιοχών όπου θα εκτελούνται οι εργασίες κάθε Εργολαβίας 
(Έργου) της Διακήρυξης αυτής, γίνεται στο Παράρτημα Ι του Συμφωνητικού.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Κατασκευή και Συντήρηση δικτύων Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 45 000 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η «Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης» δύναται να παραταθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ κατόπιν έγκαιρης έγγραφης 
ενημέρωσης του Αναδόχου και για χρονικό διάστημα, κατ’ ανώτατο όριο ενάμιση (1,5) έτους για κάθε μία από τις 
εργολαβίες.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
1. Δικαίωμα Προαίρεσης σε σχέση με την χρονική διάρκεια (δικαίωμα παράτασης):
Η «Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης» δύναται να παραταθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ κατόπιν έγκαιρης έγγραφης 
ενημέρωσης του Αναδόχου και για χρονικό διάστημα, κατ’ ανώτατο όριο ενάμιση (1,5) έτους για κάθε μία από τις 
εργολαβίες.
2. Δικαίωμα προαίρεσης σε σχέση με τις Εργασίες της Σύμβασης (δικαίωμα προαίρεσης εν στενή εννοία):
Προβλέπεται μονομερές δικαίωμα του ΔΕΔΔΗΕ για επαύξηση του υλικού αντικειμένου, με όμοιες ή σχετικές, 
αλλά πάντως προκαθορισμένες εργασίες, των συμβάσεων, έως 50% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης 
του κυρίως Έργου (συνολικά για τις 37 εργολαβίες), ήτοι αξίας συνολικά έως οκτακόσια εκατομμύρια Ευρώ 
(800.000.000 €) κατ’ ανώτατο όριο, συμπεριλαμβανομένου σε αυτό και του απαιτούμενου προϋπολογισμού σε 
περίπτωση άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης για την, αμέσως ανωτέρω, επί ενάμιση (1,5) έτους χρονική 
παράταση του Έργου (για κάθε μία από τις εργολαβίες).
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II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Τα έργα χρηματοδοτούνται από τους προϋπολογισμούς Ανάπτυξης και Συντήρησης του ΔΕΔΔΗΕ και 
πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης (RRF). Μέσω της παρούσας σύμβασης θα εκτελεσθούν και τα έργα RRF : 
Αντικατάσταση μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας ΧΤ με smart meters, Αναβάθμιση του εναέριου δικτύου σε 
δασικές περιοχές, Αναβαθμίσεις του δικτύου με στόχο την ενίσχυση ανθεκτικότητας και την προστασία 
περιβάλλοντος.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ & ΣΠΑΡΤΗΣ
Αριθμός τμήματος: 23

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45231400 Κατασκευαστικές εργασίες για γραμμές ηλεκτροδότησης

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL651 Αργολίδα, Αρκαδία / Argolida, Arkadia
Κωδικός NUTS: EL653 Λακωνία, Μεσσηνία / Lakonia, Messinia
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Ο λεπτομερής καθορισμός των γεωγραφικών περιοχών όπου θα εκτελούνται οι εργασίες κάθε Εργολαβίας 
(Έργου) της Διακήρυξης αυτής, γίνεται στο Παράρτημα Ι του Συμφωνητικού.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Κατασκευή και Συντήρηση δικτύων Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 46 000 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η «Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης» δύναται να παραταθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ κατόπιν έγκαιρης έγγραφης 
ενημέρωσης του Αναδόχου και για χρονικό διάστημα, κατ’ ανώτατο όριο ενάμιση (1,5) έτους για κάθε μία από τις 
εργολαβίες.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
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1. Δικαίωμα Προαίρεσης σε σχέση με την χρονική διάρκεια (δικαίωμα παράτασης):
Η «Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης» δύναται να παραταθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ κατόπιν έγκαιρης έγγραφης 
ενημέρωσης του Αναδόχου και για χρονικό διάστημα, κατ’ ανώτατο όριο ενάμιση (1,5) έτους για κάθε μία από τις 
εργολαβίες.
2. Δικαίωμα προαίρεσης σε σχέση με τις Εργασίες της Σύμβασης (δικαίωμα προαίρεσης εν στενή εννοία):
Προβλέπεται μονομερές δικαίωμα του ΔΕΔΔΗΕ για επαύξηση του υλικού αντικειμένου, με όμοιες ή σχετικές, 
αλλά πάντως προκαθορισμένες εργασίες, των συμβάσεων, έως 50% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης 
του κυρίως Έργου (συνολικά για τις 37 εργολαβίες), ήτοι αξίας συνολικά έως οκτακόσια εκατομμύρια Ευρώ 
(800.000.000 €) κατ’ ανώτατο όριο, συμπεριλαμβανομένου σε αυτό και του απαιτούμενου προϋπολογισμού σε 
περίπτωση άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης για την, αμέσως ανωτέρω, επί ενάμιση (1,5) έτους χρονική 
παράταση του Έργου (για κάθε μία από τις εργολαβίες).

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Τα έργα χρηματοδοτούνται από τους προϋπολογισμούς Ανάπτυξης και Συντήρησης του ΔΕΔΔΗΕ και 
πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης (RRF). Μέσω της παρούσας σύμβασης θα εκτελεσθούν και τα έργα RRF : 
Αντικατάσταση μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας ΧΤ με smart meters, Αναβάθμιση του εναέριου δικτύου σε 
δασικές περιοχές, Αναβαθμίσεις του δικτύου με στόχο την ενίσχυση ανθεκτικότητας και την προστασία 
περιβάλλοντος.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ & ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Αριθμός τμήματος: 24

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45231400 Κατασκευαστικές εργασίες για γραμμές ηλεκτροδότησης

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL542 Θεσπρωτία / Thesprotia
Κωδικός NUTS: EL543 Ιωάννινα / Ioannina
Κωδικός NUTS: EL622 Κέρκυρα / Kerkyra
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Ο λεπτομερής καθορισμός των γεωγραφικών περιοχών όπου θα εκτελούνται οι εργασίες κάθε Εργολαβίας 
(Έργου) της Διακήρυξης αυτής, γίνεται στο Παράρτημα Ι του Συμφωνητικού.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Κατασκευή και Συντήρηση δικτύων Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 53 000 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
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Περιγραφή παρατάσεων:
Η «Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης» δύναται να παραταθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ κατόπιν έγκαιρης έγγραφης 
ενημέρωσης του Αναδόχου και για χρονικό διάστημα, κατ’ ανώτατο όριο ενάμιση (1,5) έτους για κάθε μία από τις 
εργολαβίες.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
1. Δικαίωμα Προαίρεσης σε σχέση με την χρονική διάρκεια (δικαίωμα παράτασης):
Η «Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης» δύναται να παραταθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ κατόπιν έγκαιρης έγγραφης 
ενημέρωσης του Αναδόχου και για χρονικό διάστημα, κατ’ ανώτατο όριο ενάμιση (1,5) έτους για κάθε μία από τις 
εργολαβίες.
2. Δικαίωμα προαίρεσης σε σχέση με τις Εργασίες της Σύμβασης (δικαίωμα προαίρεσης εν στενή εννοία):
Προβλέπεται μονομερές δικαίωμα του ΔΕΔΔΗΕ για επαύξηση του υλικού αντικειμένου, με όμοιες ή σχετικές, 
αλλά πάντως προκαθορισμένες εργασίες, των συμβάσεων, έως 50% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης 
του κυρίως Έργου (συνολικά για τις 37 εργολαβίες), ήτοι αξίας συνολικά έως οκτακόσια εκατομμύρια Ευρώ 
(800.000.000 €) κατ’ ανώτατο όριο, συμπεριλαμβανομένου σε αυτό και του απαιτούμενου προϋπολογισμού σε 
περίπτωση άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης για την, αμέσως ανωτέρω, επί ενάμιση (1,5) έτους χρονική 
παράταση του Έργου (για κάθε μία από τις εργολαβίες).

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Τα έργα χρηματοδοτούνται από τους προϋπολογισμούς Ανάπτυξης και Συντήρησης του ΔΕΔΔΗΕ και 
πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης (RRF). Μέσω της παρούσας σύμβασης θα εκτελεσθούν και τα έργα RRF : 
Αντικατάσταση μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας ΧΤ με smart meters, Αναβάθμιση του εναέριου δικτύου σε 
δασικές περιοχές, Αναβαθμίσεις του δικτύου με στόχο την ενίσχυση ανθεκτικότητας και την προστασία 
περιβάλλοντος.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ
Αριθμός τμήματος: 25

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45231400 Κατασκευαστικές εργασίες για γραμμές ηλεκτροδότησης

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL613 Μαγνησία, Σποράδες / Magnisia, Sporades
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Ο λεπτομερής καθορισμός των γεωγραφικών περιοχών όπου θα εκτελούνται οι εργασίες κάθε Εργολαβίας 
(Έργου) της Διακήρυξης αυτής, γίνεται στο Παράρτημα Ι του Συμφωνητικού.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Κατασκευή και Συντήρηση δικτύων Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
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Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 27 000 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η «Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης» δύναται να παραταθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ κατόπιν έγκαιρης έγγραφης 
ενημέρωσης του Αναδόχου και για χρονικό διάστημα, κατ’ ανώτατο όριο ενάμιση (1,5) έτους για κάθε μία από τις 
εργολαβίες.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
1. Δικαίωμα Προαίρεσης σε σχέση με την χρονική διάρκεια (δικαίωμα παράτασης):
Η «Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης» δύναται να παραταθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ κατόπιν έγκαιρης έγγραφης 
ενημέρωσης του Αναδόχου και για χρονικό διάστημα, κατ’ ανώτατο όριο ενάμιση (1,5) έτους για κάθε μία από τις 
εργολαβίες.
2. Δικαίωμα προαίρεσης σε σχέση με τις Εργασίες της Σύμβασης (δικαίωμα προαίρεσης εν στενή εννοία):
Προβλέπεται μονομερές δικαίωμα του ΔΕΔΔΗΕ για επαύξηση του υλικού αντικειμένου, με όμοιες ή σχετικές, 
αλλά πάντως προκαθορισμένες εργασίες, των συμβάσεων, έως 50% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης 
του κυρίως Έργου (συνολικά για τις 37 εργολαβίες), ήτοι αξίας συνολικά έως οκτακόσια εκατομμύρια Ευρώ 
(800.000.000 €) κατ’ ανώτατο όριο, συμπεριλαμβανομένου σε αυτό και του απαιτούμενου προϋπολογισμού σε 
περίπτωση άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης για την, αμέσως ανωτέρω, επί ενάμιση (1,5) έτους χρονική 
παράταση του Έργου (για κάθε μία από τις εργολαβίες).

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Τα έργα χρηματοδοτούνται από τους προϋπολογισμούς Ανάπτυξης και Συντήρησης του ΔΕΔΔΗΕ και 
πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης (RRF). Μέσω της παρούσας σύμβασης θα εκτελεσθούν και τα έργα RRF : 
Αντικατάσταση μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας ΧΤ με smart meters, Αναβάθμιση του εναέριου δικτύου σε 
δασικές περιοχές, Αναβαθμίσεις του δικτύου με στόχο την ενίσχυση ανθεκτικότητας και την προστασία 
περιβάλλοντος.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Αριθμός τμήματος: 26

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45231400 Κατασκευαστικές εργασίες για γραμμές ηλεκτροδότησης

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
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Κωδικός NUTS: EL612 Λάρισα / Larisa
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Ο λεπτομερής καθορισμός των γεωγραφικών περιοχών όπου θα εκτελούνται οι εργασίες κάθε Εργολαβίας 
(Έργου) της Διακήρυξης αυτής, γίνεται στο Παράρτημα Ι του Συμφωνητικού.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Κατασκευή και Συντήρηση δικτύων Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 36 000 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η «Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης» δύναται να παραταθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ κατόπιν έγκαιρης έγγραφης 
ενημέρωσης του Αναδόχου και για χρονικό διάστημα, κατ’ ανώτατο όριο ενάμιση (1,5) έτους για κάθε μία από τις 
εργολαβίες.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
1. Δικαίωμα Προαίρεσης σε σχέση με την χρονική διάρκεια (δικαίωμα παράτασης):
Η «Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης» δύναται να παραταθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ κατόπιν έγκαιρης έγγραφης 
ενημέρωσης του Αναδόχου και για χρονικό διάστημα, κατ’ ανώτατο όριο ενάμιση (1,5) έτους για κάθε μία από τις 
εργολαβίες.
2. Δικαίωμα προαίρεσης σε σχέση με τις Εργασίες της Σύμβασης (δικαίωμα προαίρεσης εν στενή εννοία):
Προβλέπεται μονομερές δικαίωμα του ΔΕΔΔΗΕ για επαύξηση του υλικού αντικειμένου, με όμοιες ή σχετικές, 
αλλά πάντως προκαθορισμένες εργασίες, των συμβάσεων, έως 50% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης 
του κυρίως Έργου (συνολικά για τις 37 εργολαβίες), ήτοι αξίας συνολικά έως οκτακόσια εκατομμύρια Ευρώ 
(800.000.000 €) κατ’ ανώτατο όριο, συμπεριλαμβανομένου σε αυτό και του απαιτούμενου προϋπολογισμού σε 
περίπτωση άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης για την, αμέσως ανωτέρω, επί ενάμιση (1,5) έτους χρονική 
παράταση του Έργου (για κάθε μία από τις εργολαβίες).

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Τα έργα χρηματοδοτούνται από τους προϋπολογισμούς Ανάπτυξης και Συντήρησης του ΔΕΔΔΗΕ και 
πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης (RRF). Μέσω της παρούσας σύμβασης θα εκτελεσθούν και τα έργα RRF : 
Αντικατάσταση μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας ΧΤ με smart meters, Αναβάθμιση του εναέριου δικτύου σε 
δασικές περιοχές, Αναβαθμίσεις του δικτύου με στόχο την ενίσχυση ανθεκτικότητας και την προστασία 
περιβάλλοντος.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή
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II.2.1) Τίτλος:
ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ & ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Αριθμός τμήματος: 27

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45231400 Κατασκευαστικές εργασίες για γραμμές ηλεκτροδότησης

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL611 Καρδίτσα, Τρίκαλα / Karditsa, Trikala
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Ο λεπτομερής καθορισμός των γεωγραφικών περιοχών όπου θα εκτελούνται οι εργασίες κάθε Εργολαβίας 
(Έργου) της Διακήρυξης αυτής, γίνεται στο Παράρτημα Ι του Συμφωνητικού.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Κατασκευή και Συντήρηση δικτύων Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 40 000 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η «Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης» δύναται να παραταθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ κατόπιν έγκαιρης έγγραφης 
ενημέρωσης του Αναδόχου και για χρονικό διάστημα, κατ’ ανώτατο όριο ενάμιση (1,5) έτους για κάθε μία από τις 
εργολαβίες.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
1. Δικαίωμα Προαίρεσης σε σχέση με την χρονική διάρκεια (δικαίωμα παράτασης):
Η «Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης» δύναται να παραταθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ κατόπιν έγκαιρης έγγραφης 
ενημέρωσης του Αναδόχου και για χρονικό διάστημα, κατ’ ανώτατο όριο ενάμιση (1,5) έτους για κάθε μία από τις 
εργολαβίες.
2. Δικαίωμα προαίρεσης σε σχέση με τις Εργασίες της Σύμβασης (δικαίωμα προαίρεσης εν στενή εννοία):
Προβλέπεται μονομερές δικαίωμα του ΔΕΔΔΗΕ για επαύξηση του υλικού αντικειμένου, με όμοιες ή σχετικές, 
αλλά πάντως προκαθορισμένες εργασίες, των συμβάσεων, έως 50% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης 
του κυρίως Έργου (συνολικά για τις 37 εργολαβίες), ήτοι αξίας συνολικά έως οκτακόσια εκατομμύρια Ευρώ 
(800.000.000 €) κατ’ ανώτατο όριο, συμπεριλαμβανομένου σε αυτό και του απαιτούμενου προϋπολογισμού σε 
περίπτωση άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης για την, αμέσως ανωτέρω, επί ενάμιση (1,5) έτους χρονική 
παράταση του Έργου (για κάθε μία από τις εργολαβίες).

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
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Τα έργα χρηματοδοτούνται από τους προϋπολογισμούς Ανάπτυξης και Συντήρησης του ΔΕΔΔΗΕ και 
πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης (RRF). Μέσω της παρούσας σύμβασης θα εκτελεσθούν και τα έργα RRF : 
Αντικατάσταση μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας ΧΤ με smart meters, Αναβάθμιση του εναέριου δικτύου σε 
δασικές περιοχές, Αναβαθμίσεις του δικτύου με στόχο την ενίσχυση ανθεκτικότητας και την προστασία 
περιβάλλοντος.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΜΙΑΣ
Αριθμός τμήματος: 28

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45231400 Κατασκευαστικές εργασίες για γραμμές ηλεκτροδότησης

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL644 Φθιώτιδα / Fthiotida
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Ο λεπτομερής καθορισμός των γεωγραφικών περιοχών όπου θα εκτελούνται οι εργασίες κάθε Εργολαβίας 
(Έργου) της Διακήρυξης αυτής, γίνεται στο Παράρτημα Ι του Συμφωνητικού.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Κατασκευή και Συντήρηση δικτύων Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 32 000 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η «Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης» δύναται να παραταθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ κατόπιν έγκαιρης έγγραφης 
ενημέρωσης του Αναδόχου και για χρονικό διάστημα, κατ’ ανώτατο όριο ενάμιση (1,5) έτους για κάθε μία από τις 
εργολαβίες.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
1. Δικαίωμα Προαίρεσης σε σχέση με την χρονική διάρκεια (δικαίωμα παράτασης):
Η «Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης» δύναται να παραταθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ κατόπιν έγκαιρης έγγραφης 
ενημέρωσης του Αναδόχου και για χρονικό διάστημα, κατ’ ανώτατο όριο ενάμιση (1,5) έτους για κάθε μία από τις 
εργολαβίες.
2. Δικαίωμα προαίρεσης σε σχέση με τις Εργασίες της Σύμβασης (δικαίωμα προαίρεσης εν στενή εννοία):
Προβλέπεται μονομερές δικαίωμα του ΔΕΔΔΗΕ για επαύξηση του υλικού αντικειμένου, με όμοιες ή σχετικές, 
αλλά πάντως προκαθορισμένες εργασίες, των συμβάσεων, έως 50% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης 
του κυρίως Έργου (συνολικά για τις 37 εργολαβίες), ήτοι αξίας συνολικά έως οκτακόσια εκατομμύρια Ευρώ 
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(800.000.000 €) κατ’ ανώτατο όριο, συμπεριλαμβανομένου σε αυτό και του απαιτούμενου προϋπολογισμού σε 
περίπτωση άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης για την, αμέσως ανωτέρω, επί ενάμιση (1,5) έτους χρονική 
παράταση του Έργου (για κάθε μία από τις εργολαβίες).

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Τα έργα χρηματοδοτούνται από τους προϋπολογισμούς Ανάπτυξης και Συντήρησης του ΔΕΔΔΗΕ και 
πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης (RRF). Μέσω της παρούσας σύμβασης θα εκτελεσθούν και τα έργα RRF : 
Αντικατάσταση μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας ΧΤ με smart meters, Αναβάθμιση του εναέριου δικτύου σε 
δασικές περιοχές, Αναβαθμίσεις του δικτύου με στόχο την ενίσχυση ανθεκτικότητας και την προστασία 
περιβάλλοντος.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΘΗΒΑΣ, ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ & ΑΜΦΙΣΣΑΣ
Αριθμός τμήματος: 29

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45231400 Κατασκευαστικές εργασίες για γραμμές ηλεκτροδότησης

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL641 Βοιωτία / Voiotia
Κωδικός NUTS: EL645 Φωκίδα / Fokida
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Ο λεπτομερής καθορισμός των γεωγραφικών περιοχών όπου θα εκτελούνται οι εργασίες κάθε Εργολαβίας 
(Έργου) της Διακήρυξης αυτής, γίνεται στο Παράρτημα Ι του Συμφωνητικού.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Κατασκευή και Συντήρηση δικτύων Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 39 000 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η «Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης» δύναται να παραταθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ κατόπιν έγκαιρης έγγραφης 
ενημέρωσης του Αναδόχου και για χρονικό διάστημα, κατ’ ανώτατο όριο ενάμιση (1,5) έτους για κάθε μία από τις 
εργολαβίες.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
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1. Δικαίωμα Προαίρεσης σε σχέση με την χρονική διάρκεια (δικαίωμα παράτασης):
Η «Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης» δύναται να παραταθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ κατόπιν έγκαιρης έγγραφης 
ενημέρωσης του Αναδόχου και για χρονικό διάστημα, κατ’ ανώτατο όριο ενάμιση (1,5) έτους για κάθε μία από τις 
εργολαβίες.
2. Δικαίωμα προαίρεσης σε σχέση με τις Εργασίες της Σύμβασης (δικαίωμα προαίρεσης εν στενή εννοία):
Προβλέπεται μονομερές δικαίωμα του ΔΕΔΔΗΕ για επαύξηση του υλικού αντικειμένου, με όμοιες ή σχετικές, 
αλλά πάντως προκαθορισμένες εργασίες, των συμβάσεων, έως 50% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης 
του κυρίως Έργου (συνολικά για τις 37 εργολαβίες), ήτοι αξίας συνολικά έως οκτακόσια εκατομμύρια Ευρώ 
(800.000.000 €) κατ’ ανώτατο όριο, συμπεριλαμβανομένου σε αυτό και του απαιτούμενου προϋπολογισμού σε 
περίπτωση άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης για την, αμέσως ανωτέρω, επί ενάμιση (1,5) έτους χρονική 
παράταση του Έργου (για κάθε μία από τις εργολαβίες).

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Τα έργα χρηματοδοτούνται από τους προϋπολογισμούς Ανάπτυξης και Συντήρησης του ΔΕΔΔΗΕ και 
πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης (RRF). Μέσω της παρούσας σύμβασης θα εκτελεσθούν και τα έργα RRF : 
Αντικατάσταση μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας ΧΤ με smart meters, Αναβάθμιση του εναέριου δικτύου σε 
δασικές περιοχές, Αναβαθμίσεις του δικτύου με στόχο την ενίσχυση ανθεκτικότητας και την προστασία 
περιβάλλοντος.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ & ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
Αριθμός τμήματος: 30

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45231400 Κατασκευαστικές εργασίες για γραμμές ηλεκτροδότησης

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL642 Εύβοια / Evvoia
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Ο λεπτομερής καθορισμός των γεωγραφικών περιοχών όπου θα εκτελούνται οι εργασίες κάθε Εργολαβίας 
(Έργου) της Διακήρυξης αυτής, γίνεται στο Παράρτημα Ι του Συμφωνητικού.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Κατασκευή και Συντήρηση δικτύων Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 43 000 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
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Η «Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης» δύναται να παραταθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ κατόπιν έγκαιρης έγγραφης 
ενημέρωσης του Αναδόχου και για χρονικό διάστημα, κατ’ ανώτατο όριο ενάμιση (1,5) έτους για κάθε μία από τις 
εργολαβίες.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
1. Δικαίωμα Προαίρεσης σε σχέση με την χρονική διάρκεια (δικαίωμα παράτασης):
Η «Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης» δύναται να παραταθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ κατόπιν έγκαιρης έγγραφης 
ενημέρωσης του Αναδόχου και για χρονικό διάστημα, κατ’ ανώτατο όριο ενάμιση (1,5) έτους για κάθε μία από τις 
εργολαβίες.
2. Δικαίωμα προαίρεσης σε σχέση με τις Εργασίες της Σύμβασης (δικαίωμα προαίρεσης εν στενή εννοία):
Προβλέπεται μονομερές δικαίωμα του ΔΕΔΔΗΕ για επαύξηση του υλικού αντικειμένου, με όμοιες ή σχετικές, 
αλλά πάντως προκαθορισμένες εργασίες, των συμβάσεων, έως 50% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης 
του κυρίως Έργου (συνολικά για τις 37 εργολαβίες), ήτοι αξίας συνολικά έως οκτακόσια εκατομμύρια Ευρώ 
(800.000.000 €) κατ’ ανώτατο όριο, συμπεριλαμβανομένου σε αυτό και του απαιτούμενου προϋπολογισμού σε 
περίπτωση άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης για την, αμέσως ανωτέρω, επί ενάμιση (1,5) έτους χρονική 
παράταση του Έργου (για κάθε μία από τις εργολαβίες).

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Τα έργα χρηματοδοτούνται από τους προϋπολογισμούς Ανάπτυξης και Συντήρησης του ΔΕΔΔΗΕ και 
πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης (RRF). Μέσω της παρούσας σύμβασης θα εκτελεσθούν και τα έργα RRF : 
Αντικατάσταση μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας ΧΤ με smart meters, Αναβάθμιση του εναέριου δικτύου σε 
δασικές περιοχές, Αναβαθμίσεις του δικτύου με στόχο την ενίσχυση ανθεκτικότητας και την προστασία 
περιβάλλοντος.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Αριθμός τμήματος: 31

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45231400 Κατασκευαστικές εργασίες για γραμμές ηλεκτροδότησης

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL431 Ηράκλειο / Irakleio
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Ο λεπτομερής καθορισμός των γεωγραφικών περιοχών όπου θα εκτελούνται οι εργασίες κάθε Εργολαβίας 
(Έργου) της Διακήρυξης αυτής, γίνεται στο Παράρτημα Ι του Συμφωνητικού.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Κατασκευή και Συντήρηση δικτύων Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω



38 / 50

Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 43 000 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η «Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης» δύναται να παραταθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ κατόπιν έγκαιρης έγγραφης 
ενημέρωσης του Αναδόχου και για χρονικό διάστημα, κατ’ ανώτατο όριο ενάμιση (1,5) έτους για κάθε μία από τις 
εργολαβίες.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
1. Δικαίωμα Προαίρεσης σε σχέση με την χρονική διάρκεια (δικαίωμα παράτασης):
Η «Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης» δύναται να παραταθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ κατόπιν έγκαιρης έγγραφης 
ενημέρωσης του Αναδόχου και για χρονικό διάστημα, κατ’ ανώτατο όριο ενάμιση (1,5) έτους για κάθε μία από τις 
εργολαβίες.
2. Δικαίωμα προαίρεσης σε σχέση με τις Εργασίες της Σύμβασης (δικαίωμα προαίρεσης εν στενή εννοία):
Προβλέπεται μονομερές δικαίωμα του ΔΕΔΔΗΕ για επαύξηση του υλικού αντικειμένου, με όμοιες ή σχετικές, 
αλλά πάντως προκαθορισμένες εργασίες, των συμβάσεων, έως 50% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης 
του κυρίως Έργου (συνολικά για τις 37 εργολαβίες), ήτοι αξίας συνολικά έως οκτακόσια εκατομμύρια Ευρώ 
(800.000.000 €) κατ’ ανώτατο όριο, συμπεριλαμβανομένου σε αυτό και του απαιτούμενου προϋπολογισμού σε 
περίπτωση άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης για την, αμέσως ανωτέρω, επί ενάμιση (1,5) έτους χρονική 
παράταση του Έργου (για κάθε μία από τις εργολαβίες).

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Τα έργα χρηματοδοτούνται από τους προϋπολογισμούς Ανάπτυξης και Συντήρησης του ΔΕΔΔΗΕ και 
πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης (RRF). Μέσω της παρούσας σύμβασης θα εκτελεσθούν και τα έργα RRF : 
Αντικατάσταση μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας ΧΤ με smart meters, Αναβάθμιση του εναέριου δικτύου σε 
δασικές περιοχές, Αναβαθμίσεις του δικτύου με στόχο την ενίσχυση ανθεκτικότητας και την προστασία 
περιβάλλοντος.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Αριθμός τμήματος: 32

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45231400 Κατασκευαστικές εργασίες για γραμμές ηλεκτροδότησης

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL432 Λασίθι / Lasithi



39 / 50

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Ο λεπτομερής καθορισμός των γεωγραφικών περιοχών όπου θα εκτελούνται οι εργασίες κάθε Εργολαβίας 
(Έργου) της Διακήρυξης αυτής, γίνεται στο Παράρτημα Ι του Συμφωνητικού.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Κατασκευή και Συντήρηση δικτύων Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 20 000 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η «Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης» δύναται να παραταθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ κατόπιν έγκαιρης έγγραφης 
ενημέρωσης του Αναδόχου και για χρονικό διάστημα, κατ’ ανώτατο όριο ενάμιση (1,5) έτους για κάθε μία από τις 
εργολαβίες.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
1. Δικαίωμα Προαίρεσης σε σχέση με την χρονική διάρκεια (δικαίωμα παράτασης):
Η «Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης» δύναται να παραταθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ κατόπιν έγκαιρης έγγραφης 
ενημέρωσης του Αναδόχου και για χρονικό διάστημα, κατ’ ανώτατο όριο ενάμιση (1,5) έτους για κάθε μία από τις 
εργολαβίες.
2. Δικαίωμα προαίρεσης σε σχέση με τις Εργασίες της Σύμβασης (δικαίωμα προαίρεσης εν στενή εννοία):
Προβλέπεται μονομερές δικαίωμα του ΔΕΔΔΗΕ για επαύξηση του υλικού αντικειμένου, με όμοιες ή σχετικές, 
αλλά πάντως προκαθορισμένες εργασίες, των συμβάσεων, έως 50% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης 
του κυρίως Έργου (συνολικά για τις 37 εργολαβίες), ήτοι αξίας συνολικά έως οκτακόσια εκατομμύρια Ευρώ 
(800.000.000 €) κατ’ ανώτατο όριο, συμπεριλαμβανομένου σε αυτό και του απαιτούμενου προϋπολογισμού σε 
περίπτωση άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης για την, αμέσως ανωτέρω, επί ενάμιση (1,5) έτους χρονική 
παράταση του Έργου (για κάθε μία από τις εργολαβίες).

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Τα έργα χρηματοδοτούνται από τους προϋπολογισμούς Ανάπτυξης και Συντήρησης του ΔΕΔΔΗΕ και 
πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης (RRF). Μέσω της παρούσας σύμβασης θα εκτελεσθούν και τα έργα RRF : 
Αντικατάσταση μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας ΧΤ με smart meters, Αναβάθμιση του εναέριου δικτύου σε 
δασικές περιοχές, Αναβαθμίσεις του δικτύου με στόχο την ενίσχυση ανθεκτικότητας και την προστασία 
περιβάλλοντος.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή
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II.2.1) Τίτλος:
ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ
Αριθμός τμήματος: 33

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45231400 Κατασκευαστικές εργασίες για γραμμές ηλεκτροδότησης

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL307 Πειραιάς, Νήσοι / Peiraias, Nisoi
Κωδικός NUTS: EL434 Χανιά / Chania
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Ο λεπτομερής καθορισμός των γεωγραφικών περιοχών όπου θα εκτελούνται οι εργασίες κάθε Εργολαβίας 
(Έργου) της Διακήρυξης αυτής, γίνεται στο Παράρτημα Ι του Συμφωνητικού.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Κατασκευή και Συντήρηση δικτύων Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 38 000 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η «Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης» δύναται να παραταθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ κατόπιν έγκαιρης έγγραφης 
ενημέρωσης του Αναδόχου και για χρονικό διάστημα, κατ’ ανώτατο όριο ενάμιση (1,5) έτους για κάθε μία από τις 
εργολαβίες.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
1. Δικαίωμα Προαίρεσης σε σχέση με την χρονική διάρκεια (δικαίωμα παράτασης):
Η «Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης» δύναται να παραταθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ κατόπιν έγκαιρης έγγραφης 
ενημέρωσης του Αναδόχου και για χρονικό διάστημα, κατ’ ανώτατο όριο ενάμιση (1,5) έτους για κάθε μία από τις 
εργολαβίες.
2. Δικαίωμα προαίρεσης σε σχέση με τις Εργασίες της Σύμβασης (δικαίωμα προαίρεσης εν στενή εννοία):
Προβλέπεται μονομερές δικαίωμα του ΔΕΔΔΗΕ για επαύξηση του υλικού αντικειμένου, με όμοιες ή σχετικές, 
αλλά πάντως προκαθορισμένες εργασίες, των συμβάσεων, έως 50% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης 
του κυρίως Έργου (συνολικά για τις 37 εργολαβίες), ήτοι αξίας συνολικά έως οκτακόσια εκατομμύρια Ευρώ 
(800.000.000 €) κατ’ ανώτατο όριο, συμπεριλαμβανομένου σε αυτό και του απαιτούμενου προϋπολογισμού σε 
περίπτωση άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης για την, αμέσως ανωτέρω, επί ενάμιση (1,5) έτους χρονική 
παράταση του Έργου (για κάθε μία από τις εργολαβίες).

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:



41 / 50

Τα έργα χρηματοδοτούνται από τους προϋπολογισμούς Ανάπτυξης και Συντήρησης του ΔΕΔΔΗΕ και 
πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης (RRF). Μέσω της παρούσας σύμβασης θα εκτελεσθούν και τα έργα RRF : 
Αντικατάσταση μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας ΧΤ με smart meters, Αναβάθμιση του εναέριου δικτύου σε 
δασικές περιοχές, Αναβαθμίσεις του δικτύου με στόχο την ενίσχυση ανθεκτικότητας και την προστασία 
περιβάλλοντος.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Αριθμός τμήματος: 34

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45231400 Κατασκευαστικές εργασίες για γραμμές ηλεκτροδότησης

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL433 Ρέθυμνο / Rethymni
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Ο λεπτομερής καθορισμός των γεωγραφικών περιοχών όπου θα εκτελούνται οι εργασίες κάθε Εργολαβίας 
(Έργου) της Διακήρυξης αυτής, γίνεται στο Παράρτημα Ι του Συμφωνητικού.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Κατασκευή και Συντήρηση δικτύων Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 23 000 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η «Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης» δύναται να παραταθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ κατόπιν έγκαιρης έγγραφης 
ενημέρωσης του Αναδόχου και για χρονικό διάστημα, κατ’ ανώτατο όριο ενάμιση (1,5) έτους για κάθε μία από τις 
εργολαβίες.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
1. Δικαίωμα Προαίρεσης σε σχέση με την χρονική διάρκεια (δικαίωμα παράτασης):
Η «Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης» δύναται να παραταθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ κατόπιν έγκαιρης έγγραφης 
ενημέρωσης του Αναδόχου και για χρονικό διάστημα, κατ’ ανώτατο όριο ενάμιση (1,5) έτους για κάθε μία από τις 
εργολαβίες.
2. Δικαίωμα προαίρεσης σε σχέση με τις Εργασίες της Σύμβασης (δικαίωμα προαίρεσης εν στενή εννοία):
Προβλέπεται μονομερές δικαίωμα του ΔΕΔΔΗΕ για επαύξηση του υλικού αντικειμένου, με όμοιες ή σχετικές, 
αλλά πάντως προκαθορισμένες εργασίες, των συμβάσεων, έως 50% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης 
του κυρίως Έργου (συνολικά για τις 37 εργολαβίες), ήτοι αξίας συνολικά έως οκτακόσια εκατομμύρια Ευρώ 
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(800.000.000 €) κατ’ ανώτατο όριο, συμπεριλαμβανομένου σε αυτό και του απαιτούμενου προϋπολογισμού σε 
περίπτωση άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης για την, αμέσως ανωτέρω, επί ενάμιση (1,5) έτους χρονική 
παράταση του Έργου (για κάθε μία από τις εργολαβίες).

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Τα έργα χρηματοδοτούνται από τους προϋπολογισμούς Ανάπτυξης και Συντήρησης του ΔΕΔΔΗΕ και 
πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης (RRF). Μέσω της παρούσας σύμβασης θα εκτελεσθούν και τα έργα RRF : 
Αντικατάσταση μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας ΧΤ με smart meters, Αναβάθμιση του εναέριου δικτύου σε 
δασικές περιοχές, Αναβαθμίσεις του δικτύου με στόχο την ενίσχυση ανθεκτικότητας και την προστασία 
περιβάλλοντος.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΡΟΔΟΥ & ΚΩ
Αριθμός τμήματος: 35

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45231400 Κατασκευαστικές εργασίες για γραμμές ηλεκτροδότησης

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL421 Κάλυμνος, Κάρπαθος – Ηρωική Νήσος Κάσος, Κως, Ρόδος / Kalymnos, Karpathos, 
Kasos, Kos, Rodos
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Ο λεπτομερής καθορισμός των γεωγραφικών περιοχών όπου θα εκτελούνται οι εργασίες κάθε Εργολαβίας 
(Έργου) της Διακήρυξης αυτής, γίνεται στο Παράρτημα Ι του Συμφωνητικού.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Κατασκευή και Συντήρηση δικτύων Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 50 000 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η «Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης» δύναται να παραταθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ κατόπιν έγκαιρης έγγραφης 
ενημέρωσης του Αναδόχου και για χρονικό διάστημα, κατ’ ανώτατο όριο ενάμιση (1,5) έτους για κάθε μία από τις 
εργολαβίες.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
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1. Δικαίωμα Προαίρεσης σε σχέση με την χρονική διάρκεια (δικαίωμα παράτασης):
Η «Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης» δύναται να παραταθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ κατόπιν έγκαιρης έγγραφης 
ενημέρωσης του Αναδόχου και για χρονικό διάστημα, κατ’ ανώτατο όριο ενάμιση (1,5) έτους για κάθε μία από τις 
εργολαβίες.
2. Δικαίωμα προαίρεσης σε σχέση με τις Εργασίες της Σύμβασης (δικαίωμα προαίρεσης εν στενή εννοία):
Προβλέπεται μονομερές δικαίωμα του ΔΕΔΔΗΕ για επαύξηση του υλικού αντικειμένου, με όμοιες ή σχετικές, 
αλλά πάντως προκαθορισμένες εργασίες, των συμβάσεων, έως 50% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης 
του κυρίως Έργου (συνολικά για τις 37 εργολαβίες), ήτοι αξίας συνολικά έως οκτακόσια εκατομμύρια Ευρώ 
(800.000.000 €) κατ’ ανώτατο όριο, συμπεριλαμβανομένου σε αυτό και του απαιτούμενου προϋπολογισμού σε 
περίπτωση άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης για την, αμέσως ανωτέρω, επί ενάμιση (1,5) έτους χρονική 
παράταση του Έργου (για κάθε μία από τις εργολαβίες).

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Τα έργα χρηματοδοτούνται από τους προϋπολογισμούς Ανάπτυξης και Συντήρησης του ΔΕΔΔΗΕ και 
πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης (RRF). Μέσω της παρούσας σύμβασης θα εκτελεσθούν και τα έργα RRF : 
Αντικατάσταση μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας ΧΤ με smart meters, Αναβάθμιση του εναέριου δικτύου σε 
δασικές περιοχές, Αναβαθμίσεις του δικτύου με στόχο την ενίσχυση ανθεκτικότητας και την προστασία 
περιβάλλοντος.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΥΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Αριθμός τμήματος: 36

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45231400 Κατασκευαστικές εργασίες για γραμμές ηλεκτροδότησης

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL422 Άνδρος, Θήρα, Κέα, Μήλος, Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Σύρος, Τήνος / Andros, Thira, 
Kea, Milos, Mykonos, Naxos, Paros, Syros, Tinos
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Ο λεπτομερής καθορισμός των γεωγραφικών περιοχών όπου θα εκτελούνται οι εργασίες κάθε Εργολαβίας 
(Έργου) της Διακήρυξης αυτής, γίνεται στο Παράρτημα Ι του Συμφωνητικού.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Κατασκευή και Συντήρηση δικτύων Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 32 000 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:



44 / 50

Η «Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης» δύναται να παραταθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ κατόπιν έγκαιρης έγγραφης 
ενημέρωσης του Αναδόχου και για χρονικό διάστημα, κατ’ ανώτατο όριο ενάμιση (1,5) έτους για κάθε μία από τις 
εργολαβίες.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
1. Δικαίωμα Προαίρεσης σε σχέση με την χρονική διάρκεια (δικαίωμα παράτασης):
Η «Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης» δύναται να παραταθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ κατόπιν έγκαιρης έγγραφης 
ενημέρωσης του Αναδόχου και για χρονικό διάστημα, κατ’ ανώτατο όριο ενάμιση (1,5) έτους για κάθε μία από τις 
εργολαβίες.
2. Δικαίωμα προαίρεσης σε σχέση με τις Εργασίες της Σύμβασης (δικαίωμα προαίρεσης εν στενή εννοία):
Προβλέπεται μονομερές δικαίωμα του ΔΕΔΔΗΕ για επαύξηση του υλικού αντικειμένου, με όμοιες ή σχετικές, 
αλλά πάντως προκαθορισμένες εργασίες, των συμβάσεων, έως 50% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης 
του κυρίως Έργου (συνολικά για τις 37 εργολαβίες), ήτοι αξίας συνολικά έως οκτακόσια εκατομμύρια Ευρώ 
(800.000.000 €) κατ’ ανώτατο όριο, συμπεριλαμβανομένου σε αυτό και του απαιτούμενου προϋπολογισμού σε 
περίπτωση άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης για την, αμέσως ανωτέρω, επί ενάμιση (1,5) έτους χρονική 
παράταση του Έργου (για κάθε μία από τις εργολαβίες).

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Τα έργα χρηματοδοτούνται από τους προϋπολογισμούς Ανάπτυξης και Συντήρησης του ΔΕΔΔΗΕ και 
πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης (RRF). Μέσω της παρούσας σύμβασης θα εκτελεσθούν και τα έργα RRF : 
Αντικατάσταση μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας ΧΤ με smart meters, Αναβάθμιση του εναέριου δικτύου σε 
δασικές περιοχές, Αναβαθμίσεις του δικτύου με στόχο την ενίσχυση ανθεκτικότητας και την προστασία 
περιβάλλοντος.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΑΜΟΥ, ΧΙΟΥ & ΛΕΣΒΟΥ
Αριθμός τμήματος: 37

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45231400 Κατασκευαστικές εργασίες για γραμμές ηλεκτροδότησης

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL411 Λέσβος, Λήμνος / Lesvos, Limnos
Κωδικός NUTS: EL412 Ικαρία, Σάμος / Ikaria, Samos
Κωδικός NUTS: EL413 Χίος / Chios
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Ο λεπτομερής καθορισμός των γεωγραφικών περιοχών όπου θα εκτελούνται οι εργασίες κάθε Εργολαβίας 
(Έργου) της Διακήρυξης αυτής, γίνεται στο Παράρτημα Ι του Συμφωνητικού.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Κατασκευή και Συντήρηση δικτύων Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
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II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 52 000 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η «Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης» δύναται να παραταθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ κατόπιν έγκαιρης έγγραφης 
ενημέρωσης του Αναδόχου και για χρονικό διάστημα, κατ’ ανώτατο όριο ενάμιση (1,5) έτους για κάθε μία από τις 
εργολαβίες.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
1. Δικαίωμα Προαίρεσης σε σχέση με την χρονική διάρκεια (δικαίωμα παράτασης):
Η «Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης» δύναται να παραταθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ κατόπιν έγκαιρης έγγραφης 
ενημέρωσης του Αναδόχου και για χρονικό διάστημα, κατ’ ανώτατο όριο ενάμιση (1,5) έτους για κάθε μία από τις 
εργολαβίες.
2. Δικαίωμα προαίρεσης σε σχέση με τις Εργασίες της Σύμβασης (δικαίωμα προαίρεσης εν στενή εννοία):
Προβλέπεται μονομερές δικαίωμα του ΔΕΔΔΗΕ για επαύξηση του υλικού αντικειμένου, με όμοιες ή σχετικές, 
αλλά πάντως προκαθορισμένες εργασίες, των συμβάσεων, έως 50% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης 
του κυρίως Έργου (συνολικά για τις 37 εργολαβίες), ήτοι αξίας συνολικά έως οκτακόσια εκατομμύρια Ευρώ 
(800.000.000 €) κατ’ ανώτατο όριο, συμπεριλαμβανομένου σε αυτό και του απαιτούμενου προϋπολογισμού σε 
περίπτωση άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης για την, αμέσως ανωτέρω, επί ενάμιση (1,5) έτους χρονική 
παράταση του Έργου (για κάθε μία από τις εργολαβίες).

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Τα έργα χρηματοδοτούνται από τους προϋπολογισμούς Ανάπτυξης και Συντήρησης του ΔΕΔΔΗΕ και 
πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης (RRF). Μέσω της παρούσας σύμβασης θα εκτελεσθούν και τα έργα RRF : 
Αντικατάσταση μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας ΧΤ με smart meters, Αναβάθμιση του εναέριου δικτύου σε 
δασικές περιοχές, Αναβαθμίσεις του δικτύου με στόχο την ενίσχυση ανθεκτικότητας και την προστασία 
περιβάλλοντος.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την 
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
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Οι συμμετέχοντες Οικονομικοί Φορείς (εφεξής Προσφέροντες) μπορεί να είναι Ελληνικές Εργοληπτικές 
Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) στις κατηγορίες έργου 
Ενεργειακά και Ηλεκτρομηχανολογικά ανεξαρτήτως της εγγραφής τους σε τάξεις.
Επίσης οι Προσφέροντες μπορεί να είναι και Κατασκευαστικές Επιχειρήσεις άλλων χωρών (χωρών της ΕΕ ή/και 
άλλων χωρών) που είναι εγγεγραμμένες σε αντίστοιχο Επαγγελματικό Μητρώο της χώρας τους, για κατηγορίες 
Έργων ανάλογες με αυτό που δημοπρατείται και οι οποίες, σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει στη χώρα 
τους, μπορούν να αναλάβουν την εκτέλεση τέτοιων Έργων.
Απαιτείται Πιστοποίηση Ποιότητας κατά ISO 9001 ή 9002 ή ισοδύναμο, όπως ισχύει, από τον Διαγωνιζόμενο για 
την εκτέλεση των υπόψη έργων.
Επίσης απαιτείται η Πιστοποίηση κατά ISO 45001 ή ισοδύναμο, όπως ισχύει, για την ασφάλεια και υγεία στην 
εργασία και κατά ISO 14001 ή ισοδύναμο, όπως ισχύει, για το περιβάλλον.
Διευκρινίζεται ότι για τα ISO 45001 και 14001 εναλλακτικά γίνεται δεκτή και βεβαίωση του φορέα πιστοποίησης 
ότι η εταιρεία έχει ξεκινήσει τις αναγκαίες ενέργειες για την πιστοποίησή της και ότι το πιστοποιητικό θα 
προσκομισθεί μόλις αποκτηθεί.
Όλες και κάθε μία από τις ανωτέρω πιστοποιήσεις οφείλει να κατέχει ο εγγεγραμμένος στο Μ.Ε.ΕΠ οικονομικός 
φορέας και, σε περίπτωση ένωσης, κάθε ένα μέλος της ένωσης.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Κύκλος εργασιών τελευταίας τριετίας.
Θετικό ΕBITDA τελευταίας τριετίας.
Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:
1. Ο προσφέρων Οικονομικός Φορέας πρέπει να διαθέτει κύκλο εργασιών, κατ’ ελάχιστο ίσου με το 75% του 
Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας (μη συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης), της μεγαλύτερης 
Εργολαβίας, για την οποία υποβάλει προσφορά συνολικά, κατά την τελευταία τριετία.
2. Επίσης πρέπει να έχει, σε τουλάχιστον δύο (2) από τα προαναφερόμενα έτη, θετικό ΕBITDA.
Εάν ο προσφέρων λειτουργεί για διάστημα μικρότερο των προαναφερομένων χρόνων, ο κύκλος εργασιών 
του θα υπολογίζεται αναλογικά του χρονικού διαστήματος λειτουργίας του, ενώ όσον αφορά το EBITDA, ο 
προσφέρων Οικονομικός Φορέας θα πρέπει να έχει τουλάχιστον ένα (1) έτος θετικό EBITDA.
Το κριτήριο της χρηματοοικονομικής ικανότητας πληρούται αθροιστικά από τα μέλη της Ένωσης τα οποία έχουν 
θετικό EBITDA σε δύο τουλάχιστον έτη.

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Ο προσφέρων Οικονομικός Φορέας ως εταιρεία πρέπει να έχει κατασκευάσει ή συντηρήσει επιτυχώς, Έργα 
δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας Διαχειριστών Δικτύων Διανομής ή Μεταφοράς ή ιδιωτικά δίκτυα σταθμών 
ηλεκτροπαραγωγής που δεν βρίσκονται σε στεγασμένο ή περιφραγμένο χώρο, Υψηλής, Μέσης και Χαμηλής 
Τάσης (400-150-22 - 20 - 15 - 6,6 - 0,4 kV), ύψους Συμβατικού Τιμήματος, ίσου με το 30% του Προϋπολογισμού 
της Υπηρεσίας (μη συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης) της μεγαλύτερης Εργολαβίας, για την 
οποία υποβάλει προσφορά, κατά την τελευταία δεκαετία, δηλαδή από 01.01.2011 έως 31.12.2020.
Στην περίπτωση χρήσης εμπειρίας Υψηλής Τάσης (400-150 kV) αυτή θα λαμβάνεται υπόψη, σε ποσοστό έως 
60% κατ’ ανώτατο όριο, επί της απαιτούμενης εμπειρίας της Εργολαβίας για την οποία υποβάλει προσφορά.
Στην περίπτωση προσκόμισης εμπειρίας από έργα δικτύων, εφόσον στη βεβαίωση εμπειρίας 
συμπεριλαμβάνεται η αξία του συνόλου των υλικών, απαιτείται να έχει κατασκευάσει πιστοποιηθείσες εργασίες 
ύψους ίσου με το 60% του Προϋπολογισμού Υπηρεσίας, της Εργολαβίας, για την οποία υποβάλει προσφορά.
Διευκρινίζεται ότι προσμετράται και η εμπειρία από ανεξάρτητες εργολαβίες εργασιών δικτύου των οποίων το 
αντικείμενο έχει ενσωματωθεί στο αντικείμενο των εργολαβιών της παρούσας Διακήρυξης. (π.χ. κλαδέματα-
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αποψιλώσεις, εργασίες σε μετρητικές διατάξεις, επιθεώρηση και συντήρηση ξυλίνων στύλων, αποκοπές-
επαναφορές).
Η προαναφερόμενη εμπειρία θα πιστοποιείται με βεβαίωση του αρμοδίου Κυρίου ή Φορέα κατασκευής του 
Έργου.
Σε περίπτωση εμπειρίας κατασκευής τόσο δικτύων Διανομής όσο και ιδιωτικών δικτύων κατά τα ανωτέρω, το 
συμβατικό τίμημα και οι πιστοποιηθείσες εργασίες αντίστοιχα αρκεί αθροιστικά να ανέρχονται στο απαιτούμενο 
ποσό της εμπειρίας, με τη συνδρομή απαραιτήτως των λοιπών προϋποθέσεων που αναφέρονται στην 
προαναφερόμενη παράγραφο
Ανάλογη εμπειρία απαιτείται και για τους αλλοδαπούς διαγωνιζόμενους.
Επισημαίνεται ότι η ζητούμενη εμπειρία, βάσει προϋπολογισμού, δύναται να αποτελεί το άθροισμα 
περισσοτέρων συμβάσεων. Το ίδιο ισχύει και κατά την περίπτωση επίκλησης εμπειρίας τρίτων.
Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που στην προσκομιζόμενη εμπειρία περιλαμβάνονται και έργα που μέρους των 
έχει εκτελεσθεί εκτός των προαναφερόμενων χρονικών ορίων λαμβάνεται υπόψη η συνολική εμπειρία του έργου 
εφόσον η λήξη του είναι εντός των χρονικών ορίων.
Το κριτήριο της τεχνικής ικανότητας (εμπειρίας) πληρούται αθροιστικά από όλα τα μέλη της Ένωσης

III.1.4) Αντικειμενικοί κανόνες και κριτήρια συμμετοχής
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή κανόνων και κριτηρίων:
1. Οι προσφέροντες Οικονομικοί φορείς και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:
α) ένα κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής 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 του ΠΟΕ.
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις και έχουν συνάψει διμερή ή πολυμερή 
συμφωνία με την Ένωση.
2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει, είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος ένωσης.
3. Δεν απαιτείται από ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 
υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να 
είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. 
κοινοπραξία).

III.1.6) Απαιτούμενες εγγυήσεις:
Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό πρέπει να κατατεθεί από κάθε Προσφέροντα, Εγγύηση συμμετοχής υπό 
μορφή Εγγυητικής Επιστολής, σύμφωνα με υπόδειγμα του ΔΕΔΔΗΕ για ποσό που αντιστοιχεί στο 2% του 
συνολικού Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας (μη συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης του 50%) χωρίς ΦΠΑ, 
με ανάλογη στρογγυλοποίηση.
Υποβάλλεται χωριστή εγγύηση για το κάθε τμήμα του Έργου, για το οποίο υποβάλλεται προσφορά.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής θα περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

III.1.7) Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:
Τα έργα χρηματοδοτούνται από τους προϋπολογισμούς Ανάπτυξης και Συντήρησης του ΔΕΔΔΗΕ και πόρους 
του Ταμείου Ανάκαμψης (RRF).

III.1.8) Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:
1. Σε περίπτωση ένωσης, η κατακύρωση θα γίνει στο όνομα όλων των μελών της και θα τεθεί διάταξη στο 
Συμφωνητικό σύμφωνα με την οποία τα μέλη της ενέχονται και ευθύνονται έναντι του ΔΕΔΔΗΕ ενιαία, 
αδιαίρετα, αλληλέγγυα και σε ολόκληρο το καθένα χωριστά, θα εκπροσωπούνται από κοινό εκπρόσωπο και θα 
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ελέγχεται από το ΔΕΔΔΗΕ η ουσιαστική συμμετοχή σε αυτή όλων των μελών της σε όλη τη διάρκεια ισχύος της 
Σύμβασης.
2. Πριν τη σύναψη της σύμβασης η νομική μορφή της αναδόχου - ένωσης, πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να 
εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού αριθμού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία 
συσταθείσα δια συμβολαιογραφικού εγγράφου) και να προσκομιστεί το σχετικό Κοινοπρακτικό στο ΔΕΔΔΗΕ.

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 25/08/2021
Τοπική ώρα: 15:00

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους 
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 18 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 02/09/2021
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:
Η Επιτροπή Διαγωνισμού αποσφραγίζει ηλεκτρονικά τους (υπο)-φακέλους «Δικαιολογητικά Συμμετοχής». 
Ακολουθεί η ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά.
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των Υποφακέλων, η Επιτροπή επιτρέπει στους συμμετέχοντες στον 
διαγωνισμό ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίστηκαν.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
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Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)
Ταχ. διεύθυνση: Λ.ΘΗΒΩΝ 196-198 ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://www.aepp-procurement.gr/

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Η προδικαστική προσφυγή, αλλά και η, τυχόν, παρέμβαση, κατατίθεται ηλεκτρονικά στον ηλεκτρονικό τόπο του 
διαγωνισμού και κοινοποιείται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ΑΕΠΠ. Η προδικαστική προσφυγή 
περιέχει τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά της και υποβάλλεται υποχρεωτικά με 
τη χρήση τυποποιημένου εντύπου, όπως αυτό παρατίθεται στο Παράρτημα I του Π.Δ. 39/2017 (άρθρο 362 παρ. 
2 ν. 4412/2016). Για το παραδεκτό της άσκησης της προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα 
υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου καθορίζεται στο νόμο 4412/2016.
Ως ημερομηνία υποβολής της προσφυγής θεωρείται η ημερομηνία ηλεκτρονικής καταχώρισης αυτής στον 
ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού.
Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του Συστήματος η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται 
ηλεκτρονικά στην ΑΕΠΠ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Σε αυτή την περίπτωση, ως ημερομηνία 
υποβολής της προσφυγής θεωρείται η ημερομηνία παραλαβής της από την ΑΕΠΠ μέσω του ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου.
Το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την παραλαβή της προσφυγής, η ΑΕΠΠ ειδοποιεί ηλεκτρονικά 
τον προσφεύγοντα για την παραλαβή της προσφυγής και τον αριθμό πρωτοκόλλου αυτής.
Η προσφυγή ασκείται, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος, εντός δέκα (10) ημερών, από 
την επόμενη της ημερομηνίας της κοινοποίησης της προσβαλλόμενης πράξης. Η προσφυγή ασκείται εντός δέκα 
(10) ημερών από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του 
ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά διακήρυξης, η πλήρης γνώση 
αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης - προσφυγή κατά της διακήρυξης επιτρέπεται να κατατεθεί το αργότερο εικοσιπέντε 
(25) ημέρες μετά την δημοσίευση αυτής. Σε περίπτωση προσβολής σιωπηρής πράξης ή παράλειψης, η 
προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της 
προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας.4412/2016 άρθρο 372 .
Οι διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις οι οποίες κοινοποιούνται στον θιγόμενο ή των οποίων 
προκύπτει εκ μέρους του πλήρης γνώση μετά την 1.9.2021 διέπονται από το άρθρο 138 του ν. 4782/2021 με το 
οποίο αντικαθίσταται το α. 372 του Ν. 4412/2016 .

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ
Ταχ. διεύθυνση: Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 24
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Ταχ. κωδικός: 11742
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:

mailto:aepp@aepp-procurement.gr
https://www.aepp-procurement.gr/
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