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Διεύθυνση Δικτύου
Λ. Συγγρού 24 117 42, ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες:
Στέφανος Μπέης
Τ 210 9090858
F 214 4050237
s.beis@deddie.gr

Διακήρυξη: ΔΔ-214

Διαγωνισμός για την 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.

Συμπλήρωμα Νο 1   

Συνολική Προϋπολογισμένη Αξία : 
€ 1.600.000.000,00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΔ-214
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 1

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΔ-214

Το παρόν Συμπλήρωμα Νο 1 εκδίδεται προκειμένου να τροποποιήσει τα τεύχη της Διακήρυξης 
ΔΔ-214, ως ακολούθως :

ΤΕΥΧΟΣ "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ"

ΑΡΘΡΟ 7, ΠΑΡ. 5

5. Η προσφορά μπορεί να υποβληθεί μέχρι την Τετάρτη 15.09.2021 και ώρα 15:00 
(καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφοράς). Μετά την παρέλευση της 
καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο 
Σ.Η.Δ. (Σύστημα Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών)."

ΑΡΘΡΟ 18, - ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3.3 

3.3 Για την παράγραφο 2 (γ) του άρθρου 10: πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να 
προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού 
φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής προσφοράς.
Εφόσον δεν έχει καταστεί δυνατή η έκδοση του εν λόγω πιστοποιητικού, μέχρι την πραγματική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών, η προαναφερόμενη απαίτηση καλύπτεται με ψηφιακά 
υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α

Τροποποίηση του Γενικού Συνόλου
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β

Τροποποίηση των τιμών Εναερίου και Υπογείου δικτύου.
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ΤΕΥΧΟΣ "ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ"

ΑΡΘΡΟ 36, ΠΑΡ. 1

«1. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, με δικές του δαπάνες, να προβαίνει στην προμήθεια, 
εγκατάσταση και λειτουργία οποιωνδήποτε μηχανημάτων, ιδίως επιπαλάμιων φορητών 
ηλεκτρονικών υπολογιστών (tablets), εργαλείων, υλικών και εφοδίων, αναγκαίων ή 
χρήσιμων για την εκτέλεση του Έργου.
Τα υπόψη μηχανήματα, εργαλεία, υλικά και εφόδια, καθώς και όλα τα ικριώματα, 
εγκαταστάσεις, βοηθητικά κτήρια, που χρησιμοποιούνται προσωρινά ή οριστικά στο Έργο, 
πρέπει να είναι κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται και να παρέχουν πλήρη ασφάλεια 
για το Έργο και το προσωπικό. Για το σκοπό αυτό, ο ΔΕΔΔΗΕ έχει το δικαίωμα να κάνει 
οποτεδήποτε, σύμφωνα με τις διατάξεις των Τεχνικών Προδιαγραφών ή τις απαιτήσεις των 
Κανονισμών που ισχύουν, δειγματοληψίες ή/και δοκιμές στα υλικά και στις εργασίες που 
εκτελούνται. Οι δαπάνες των δοκιμών αυτών θα βαρύνουν τον Ανάδοχο.»

ΑΡΘΡΟ 45, ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

«Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο (6) έξι μήνες 
πριν την έναρξη του κάθε τριμήνου για τον όγκο των προγραμματιζόμενων έργων, με ανάλυση 
κατά το δυνατόν ανά κύριο είδος εργασιών (Υπόγεια, Εναέρια κ.λπ.), προκειμένου ο Ανάδοχος 
να έχει την πληροφόρηση και να οργανώνει κατάλληλα το εργοτάξιό του με αντίστοιχη 
αυξομείωση προσωπικού και μηχανημάτων. 

Σε περίπτωση κατά την οποία, για κάποιο τρίμηνο με εξαίρεση το πρώτο και το τελευταίο 
τρίμηνο της χρονικής διάρκειας της εργολαβίας, το άθροισμα των προϋπολογισμών των 
ανεκτέλεστων (απιστοποίητων) έργων την 1η ημέρα του τριμήνου πλέον των έργων που 
επιδόθηκαν μέχρι την 15η ημέρα του τελευταίου μήνα  του τριμήνου συμπεριλαμβανομένων 
των έργων που επιδόθηκαν μετά την 15η ημέρα του τελευταίου μήνα του τριμήνου και 
κατασκευάστηκαν εντός του τριμήνου και τέλος πλέον των ενδεχόμενων απολογιστικών 
εργασιών υπολείπεται του εβδομήντα τοις εκατό (70%) της υποχρεωτικής από την σύμβαση 
επίδοσης, με υπαιτιότητα  του ΔΕΔΔΗΕ, τότε ο Ανάδοχος δύναται να αιτηθεί  αποζημίωσης.
Αποζημίωση προκύπτει εάν από το 70% της συμβατικής προβλεπόμενης απόδοσης  του 
τριμήνου αφαιρεθεί η αξία των πιστοποιήσεων των εκτελεσμένων εργασιών μέχρι το πέρας του 
τριμήνου, πλέον της αξίας των ανεκτέλεστων (απιστοποίητων) εργασιών που έχουν επιδοθεί 
μέχρι την 15η ημέρα του τελευταίου μήνα του τριμήνου, όταν αυτές πιστοποιηθούν και το 
αποτέλεσμα είναι θετικό. Τότε η αποζημίωση υπολογίζεται στο 60% του ποσού της διαφοράς 
που προέκυψε.

Σε περίπτωση εργολαβιών που το αντικείμενό τους εκτείνεται σε πλέον της μίας Διοικητικές 
Περιοχές ΔΕΔΔΗΕ (Επιβλέπουσες Υπηρεσίες) η προαναφερόμενη αποζημίωση υπολογίζεται 
λαμβάνοντας υπόψη την υποχρεωτική απόδοση του Αναδόχου στο σύνολο της εργολαβίας.
Κατ’ απόκλιση από την ρύθμιση του άρθρου 63.1 του παρόντος για τις απαιτήσεις, ως ζημιογόνο 
γεγονός θεωρείται η ολοκλήρωση ενός τέτοιου, δηλαδή υπολειπόμενου της ελάχιστης επίδοσης, 
τριμήνου της εργολαβίας.
Η υπηρεσία δικαιούται να ζητήσει διευκρινίσεις ή να εγείρει αντιρρήσεις εντός (15) 
δεκαπενθημέρου από την λήψη της σχετικής αίτησης του αναδόχου. Ο εργολάβος δικαιούται 
εντός επτά (7) ημερών να απαντήσει εγγράφως σ’ αυτές. 
Σε κάθε περίπτωση η υπηρεσία υποχρεούται να απαντήσει στο αίτημα/αίτηση  του εργολάβου 
εντός τριάντα (30) ημερών από την λήψη του. 

Η αποζημίωση θα χορηγείται με έκδοση πιστοποίησης σε ειδικό για τον σκοπό αυτό αριθμό 
δικτύου (εντολή έργου) που θα δημιουργηθεί στο PS/SAP ανά Διοικητική Περιοχή ΔΕΔΔΗΕ.
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Σε περίπτωση εργολαβιών που το αντικείμενό τους εκτείνεται σε πλέον της μίας Διοικητικές 
Περιοχές ΔΕΔΔΗΕ (Επιβλέπουσες Υπηρεσίες) η προαναφερόμενη αποζημίωση θα κατανέμεται 
από την Προϊσταμένη Υπηρεσία στο Κέντρο Κέρδους κάθε Περιοχής ανάλογα με την συμμετοχή 
της στο συνολικό αποτέλεσμα της μειωμένης απόδοσης.
Επίσης η αποζημίωση θα χορηγείται, σε κάθε περίπτωση, με έγκριση της Προϊσταμένης 
Υπηρεσίας και κατόπιν συναίνεσης της ΔΔ.»

ΤΕΥΧΟΣ "ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ"

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 22
Εντολή Εκτέλεσης Εργασίας Αργίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ………………………………………………….….           
ΠΕΡΙΟΧΗ ……………………………………….
                                                                 Προς Ανάδοχο …………………………………… 

ΕΝΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ……………………………..

Σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. Γ.2. του Συμφωνητικού της Σύμβασης  με αριθμό  ΔΔ-
………/…………..……..…. παρακαλείσθε με την παρούσα εντολή όπως εκτελέσετε τις παρακάτω 
εργασίες του έργου με περιγραφή …………………………………………………………….…… 
.…………………….………………………… και αριθμό δικτύου SAP……………………………………. από (ώρα) 
…………… έως (ώρα)……..… στις…………..…… ημέρα ……………………………… λόγω 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….

  Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

                                                        ……………………./20….
                                                                            Για την Επιβλέπουσα Υπηρεσία

Παραλήφθηκε από τον Ανάδοχο στις  

ΔΙΑΝΟΜΗ:
Πρωτότυπο : Ανάδοχος
1 αντίγραφο: ΤΤΕΔ/Περιφέρειας
1 αντίγραφο: Φάκελος έργου
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