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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  με αριθμ. ΔΠΑ/1/2018 

 
 

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε.), με Έδρα στην οδό Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5, Αθήνα, προσκαλεί, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ του Ν 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) με την επιφύλαξη των 

εξαιρέσεων της παρ. 7 του Άρθρου 222 και της παρούσας Διακήρυξης, όλους τους 
Ενδιαφερόμενους σε Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά βάσει τιμής, όπως προκύπτει 
από  το μεγαλύτερο προσφερόμενο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, σε ακέραιες μονάδες, 
επί των Τιμών Μονάδας του Τιμολογίου του ΔΕΔΔΗΕ, στο αντικείμενο “Εκτέλεση 

εργασιών κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια δίκτυα 
Διανομής” & “Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης, προστασίας 

και Υ/Σ του δικτύου Μ.Τ.”, των 58 Διοικητικών Περιοχών του Διαχειριστή Ελληνικού 
Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ).  

 
1. Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας «sourceONE» 

(εφεξής: Σ.Η.Δ. – Σύστημα Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών) μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.marketsite.gr του Συστήματος. Προσφορές μπορεί να υποβληθούν 

από τις 17.09.2018 και ώρα 08.00 έως τις 19.10.2018 και ώρα 13.00 
(καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής Προσφορών). Μετά την παρέλευση 
της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 

Προσφοράς στο Σύστημα. 
 
2. Το πλήρες Τεύχος της Διακήρυξης ή και τα τυχόν συμπληρωματικά Έγγραφα 

διατίθενται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στην διαδικτυακή 
πύλη του Ηλεκτρονικού Συστήματος www.marketsite.gr και στην επίσημη 
ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ www.deddie.gr.  

 
3. Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να ζητούν συμπληρωματικές 

πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τα έγγραφα του Διαγωνισμού μέχρι και 
την 4η.10.2018 μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του Συστήματος. Η 
προθεσμία αυτή δεν παρατείνεται σε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας 
υποβολής Προσφορών. 
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