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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. : ΔΔ-212 
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 4 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - 

ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ GIS ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ, ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΔΙΚΤΥΟΥ 

 
 

Το παρόν Συμπλήρωμα Νο 4 εκδίδεται προκειμένου: 
 

 να τροποποιήσει την παράγραφο «Γ. ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ»  του Παραρτήματος Νο1: «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» της Διακήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού Υπηρεσιών αριθμ. ΔΔ-212 ως 

ακολούθως : 
 

Ο αναγκαίος αριθμός στελεχών της Ομάδας Έργου του Αναδόχου που θα καλύψουν τις ανάγκες 
των υπηρεσιών καθώς και τα προσόντα που θα πρέπει να διαθέτουν παρατίθενται στον πίνακα 

που ακολουθεί: 
 

Αντικείμενο 
Εργασίας 

Αριθμός 
Στελεχών 

Επιστημονική Κατάρτιση Σωρευτικά προσόντα 

Παροχή υπηρεσιών 

εξειδικευμένης 
υποστήριξης για τεχνικά 

θέματα που αφορούν 
στην επέκταση του GIS 

σε όλη τη Διανομή, στη 

Διεύθυνση Δικτύου 

 
2 ΑΤΟΜΑ 

Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου ή 
Μηχανολόγου Μηχανικού, 

σχολής της ημεδαπής ή 
ισότιμης αναγνωρισμένης 

στην Ελλάδα σχολής της 
αλλοδαπής 

- Εμπειρία σε 
αντικείμενα συναφή με 

αυτά της ζητούμενης 
παροχής Υπηρεσιών. 

- Ευχέρεια στη σύνταξη 

κειμένων, οδηγιών, 
εγχειριδίων και τεχνικών 

εκθέσεων στην ελληνική 
γλώσσα. 

- Πτυχίο αγγλικής 
γλώσσας τουλάχιστον 

επιπέδου C1 (ADVANCED) 

2 ΑΤΟΜΑ 

Δίπλωμα ή Πτυχίο 

ανώτατης εκπαίδευσης, 
σχολής της ημεδαπής ή 

ισότιμης αναγνωρισμένης 

στην Ελλάδα σχολής της 
αλλοδαπής. 

 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την ευθύνη της άμεσης αντικατάστασης του προσωπικού που κρίνεται, 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΔΕΔΔΗΕ ως ακατάλληλο για την εκπλήρωση των υπηρεσιών της 

αντίστοιχης κατηγορίας. 
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Ο Ανάδοχος διατηρεί, με τη ρητή επιφύλαξη των προβλεπομένων στην παραπάνω παράγραφο, 
το δικαίωμα της διαχείρισης του προσωπικού του, της εποπτείας και της αντικατάστασης σε 

περίπτωση που κρίνει ότι αυτό απαιτείται, μετά από σχετική αιτιολόγηση και τη σύμφωνη γνώμη 

του ΔΕΔΔΗΕ. 
 

 
 να τροποποιήσει το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Νο 4: «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» της 

Διακήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού Υπηρεσιών αριθμ. ΔΔ-212 ως ακολούθως : 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Νο 4 

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

 
ΠΡΟΣ 

ΔΕΔΔΗΕ 
Διεύθυνση: ………………… 

 

Ο υπογράφων (όνομα – επώνυμο – πατρώνυμο – Α.Δ.Τ. – Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.) και σε σχέση με 
τον διαγωνισμό της …/…… διακήρυξής σας, υποβάλλω την παρούσα προσφορά:  

 
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΕΣ 

- Συνδρομή στην επέκταση του συστήματος Γεωγραφικών 
Πληροφοριών σε όλες τις Περιοχές του ΔΕΔΔΗΕ 

- Συνδρομή στην υποβοήθηση και εκπαίδευση των Περιοχών του 

ΔΕΔΔΗΕ για τη σχεδίαση Μελετών στο GIS κατά τη φάση της 
επέκτασης του GIS 

- Συνδρομή στην πραγματοποίηση ποιοτικού ελέγχου των σχεδίων, 

πριν την ενσωμάτωσή του στο ψηφιακό Δίκτυο Διανομής του 
ΔΕΔΔΗΕ 

- Συνδρομή στην παραγωγή αναφορών και στατιστικών στοιχείων 

- Συνδρομή στον ποιοτικό έλεγχο του ψηφιοποιημένου Δικτύου στο 

GIS κατά τη φάση της επέκτασης του GIS 
- Συνδρομή στη σύνταξη κειμένων, οδηγιών, εγχειριδίων και 

τεχνικών εκθέσεων στην ελληνική γλώσσα και στην αγγλική 
γλώσσα 

- Καθημερινή απασχόληση με θέματα αντιμετώπισης ένταξης νέων 
Δικτύων σε ψηφιακό περιβάλλον 

- Εκτέλεση σε καθημερινή βάση διορθώσεων ψηφιοποιημένων 
Δικτύων 

144 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ:  

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Ανθρωπομήνες ΠΡΟΣΦ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ:  .........................  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ:  

1. ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ/ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Διπλωματούχος 

Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΕΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

1.   

2.   

2. ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ/ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Διπλωματούχος ή 

Πτυχιούχος Ανώτατης εκπαίδευσης 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΕΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

1.   

2.   

 

 
 

 
Ημερομηνία: ……………. 

 
Υπογραφή/Σφραγίδα: ……………. 
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Β. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

 

ΠΡΟΣ 
ΔΕΔΔΗΕ 

Διεύθυνση: ………………… 
 

Ο υπογράφων (όνομα – επώνυμο – πατρώνυμο – Α.Δ.Τ. – Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.) με την ιδιότητά 

μου ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρίας (επωνυμία και νομική μορφή εταιρίας, έδρα, Α.Φ.Μ. 
– Δ.Ο.Υ.) και σε σχέση με τον διαγωνισμό της …/…… διακήρυξής σας, υποβάλλω την παρούσα 

προσφορά:  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΕΣ 

- Συνδρομή στην επέκταση του συστήματος Γεωγραφικών 

Πληροφοριών σε όλες τις Περιοχές του ΔΕΔΔΗΕ 

- Συνδρομή στην υποβοήθηση και εκπαίδευση των Περιοχών του 
ΔΕΔΔΗΕ για τη σχεδίαση Μελετών στο GIS κατά τη φάση της 

επέκτασης του GIS 

- Συνδρομή στην πραγματοποίηση ποιοτικού ελέγχου των σχεδίων, 
πριν την ενσωμάτωσή του στο ψηφιακό Δίκτυο Διανομής του 

ΔΕΔΔΗΕ 

- Συνδρομή στην παραγωγή αναφορών και στατιστικών στοιχείων 

- Συνδρομή στον ποιοτικό έλεγχο του ψηφιοποιημένου Δικτύου στο 

GIS κατά τη φάση της επέκτασης του GIS 

- Συνδρομή στη σύνταξη κειμένων, οδηγιών, εγχειριδίων και 
τεχνικών εκθέσεων στην ελληνική γλώσσα και στην αγγλική 

γλώσσα 
- Καθημερινή απασχόληση με θέματα αντιμετώπισης ένταξης νέων 

Δικτύων σε ψηφιακό περιβάλλον 
- Εκτέλεση σε καθημερινή βάση διορθώσεων ψηφιοποιημένων 

Δικτύων 

144 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ:  

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Ανθρωπομήνες ΠΡΟΣΦ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ:  .........................  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ:  

1. ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ/ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Διπλωματούχος 

Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΕΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

1.   

2.   

2. ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ/ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Διπλωματούχος ή 

Πτυχιούχος Ανώτατης εκπαίδευσης 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΕΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

1.   

2.   

 

 
 

Ημερομηνία: ……………. 
 

Υπογραφή/Σφραγίδα: ……………. 
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Γ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΩΣΗΣ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ/ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ 

  

ΠΡΟΣ 
ΔΕΔΔΗΕ 

Διεύθυνση: ………………… 
 

Οι υπογράφοντες: 1. (όνομα – επώνυμο – πατρώνυμο – Α.Δ.Τ. – Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.), 2. (όνομα 

– επώνυμο – πατρώνυμο – Α.Δ.Τ. – Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.), 3. (όνομα – επώνυμο – πατρώνυμο – 
Α.Δ.Τ. – Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.), με την ιδιότητά μας ως νομίμων εκπροσώπων των εταιριών: 1.  

(επωνυμία και νομική μορφή εταιρίας, έδρα, Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.), 2. (επωνυμία και νομική μορφή 
εταιρίας, έδρα, Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.), 3. (επωνυμία και νομική μορφή εταιρίας, έδρα, Α.Φ.Μ. – 

Δ.Ο.Υ.), οι οποίες δυνάμει του από …………… συμφωνητικού έχουν συστήσει ένωση/κοινοπραξία 
για τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό της διακήρυξης με αριθμό …/……. της Υπηρεσίας σας 

και σε σχέση με τον διαγωνισμό αυτό υποβάλλουμε την παρούσα προσφορά της 
ενώσεως/κοινοπραξίας:   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΕΣ 

- Συνδρομή στην επέκταση του συστήματος Γεωγραφικών 
Πληροφοριών σε όλες τις Περιοχές του ΔΕΔΔΗΕ 

- Συνδρομή στην υποβοήθηση και εκπαίδευση των Περιοχών του 

ΔΕΔΔΗΕ για τη σχεδίαση Μελετών στο GIS κατά τη φάση της 
επέκτασης του GIS 

- Συνδρομή στην πραγματοποίηση ποιοτικού ελέγχου των σχεδίων, 

πριν την ενσωμάτωσή του στο ψηφιακό Δίκτυο Διανομής του 
ΔΕΔΔΗΕ 

- Συνδρομή στην παραγωγή αναφορών και στατιστικών στοιχείων 

- Συνδρομή στον ποιοτικό έλεγχο του ψηφιοποιημένου Δικτύου στο 

GIS κατά τη φάση της επέκτασης του GIS 
- Συνδρομή στη σύνταξη κειμένων, οδηγιών, εγχειριδίων και 

τεχνικών εκθέσεων στην ελληνική γλώσσα και στην αγγλική 
γλώσσα 

- Καθημερινή απασχόληση με θέματα αντιμετώπισης ένταξης νέων 

Δικτύων σε ψηφιακό περιβάλλον 
- Εκτέλεση σε καθημερινή βάση διορθώσεων ψηφιοποιημένων 

Δικτύων 

144 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ:  

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Ανθρωπομήνες ΠΡΟΣΦ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ:  .........................  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ:  

1. ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ/ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Διπλωματούχος 

Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΕΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

1.   

2.   

2. ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ/ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Διπλωματούχος ή 

Πτυχιούχος Ανώτατης εκπαίδευσης 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΕΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

1.   

2.   

 

 
 

 
 

Ημερομηνία: ……………. 
 

Υπογραφή/Σφραγίδα: ……………. 
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 να τροποποιήσει το «Άρθρο 3ο  - Τεχνική Περιγραφή», «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», 

παράγραφο «Γ. ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ» του Παραρτήματος Νο9: «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» της Διακήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού Υπηρεσιών αριθμ. ΔΔ-212 ως 

ακολούθως : 
 

 
Γ. ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο αναγκαίος αριθμός στελεχών της Ομάδας Έργου του Αναδόχου που θα καλύψουν τις ανάγκες 

των υπηρεσιών καθώς και τα προσόντα που θα πρέπει να διαθέτουν παρατίθενται στον πίνακα 

που ακολουθεί: 
 

Αντικείμενο 

Εργασίας 

Αριθμός 

Στελεχών 
Επιστημονική Κατάρτιση Σωρευτικά προσόντα 

Παροχή υπηρεσιών 
εξειδικευμένης 

υποστήριξης για τεχνικά 

θέματα που αφορούν 
στην επέκταση του GIS 

σε όλη τη Διανομή, στη 
Διεύθυνση Δικτύου 

 

2 ΑΤΟΜΑ 

Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου ή 

Μηχανολόγου Μηχανικού, 
σχολής της ημεδαπής ή 

ισότιμης αναγνωρισμένης 

στην Ελλάδα σχολής της 
αλλοδαπής 

- Εμπειρία σε 

αντικείμενα συναφή με 

αυτά της ζητούμενης 
παροχής Υπηρεσιών. 

- Ευχέρεια στη σύνταξη 
κειμένων, οδηγιών, 

εγχειριδίων και τεχνικών 
εκθέσεων στην ελληνική 

γλώσσα. 
- Πτυχίο αγγλικής 

γλώσσας τουλάχιστον 

επιπέδου C1 (ADVANCED) 

2 ΑΤΟΜΑ 

Δίπλωμα ή Πτυχίο 

ανώτατης εκπαίδευσης, 
σχολής της ημεδαπής ή 

ισότιμης αναγνωρισμένης 
στην Ελλάδα σχολής της 

αλλοδαπής. 

 
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την ευθύνη της άμεσης αντικατάστασης του προσωπικού που κρίνεται, 

από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΔΕΔΔΗΕ ως ακατάλληλο για την εκπλήρωση των υπηρεσιών της 
αντίστοιχης κατηγορίας. 

 
Ο Ανάδοχος διατηρεί, με τη ρητή επιφύλαξη των προβλεπομένων στην παραπάνω παράγραφο, 

το δικαίωμα της διαχείρισης του προσωπικού του, της εποπτείας και της αντικατάστασης σε 

περίπτωση που κρίνει ότι αυτό απαιτείται, μετά από σχετική αιτιολόγηση και τη σύμφωνη γνώμη 
του ΔΕΔΔΗΕ. 

 
 να παρατείνει τις ημερομηνίες ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών, ως ακολούθως: 

 
ΑΡΧΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 14/12/2020 και ώρα μέχρι 12:00΄ 

 
ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 21/12/2020 και ώρα μέχρι 12:00΄ 

 

Όλοι οι λοιποί όροι της αρχικής Διακήρυξης που δεν τροποποιούνται με το παρόν Συμπλήρωμα 
Νο 4, παραμένουν σε πλήρη ισχύ, ως έχουν. 
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