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ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Νο 0027/15/5200 

«Παροχή υπηρεςιϊν ςτo πλαίςιο επίβλεψησ των εργαςιϊν Π/Μ και Η/Μ του υπό καταςκευή 

Υβριδικοφ Ενεργειακοφ Ζργου Ικαρίασ τησ ΔΕΗ Ανανεϊςιμεσ Α.Ε (ςτο εξήσ «Ζργο») και τησ υπό 

καταςκευή Δημοτικήσ Οδοποιίασ μήκουσ 7,2 χλμ. ςτην περιοχή του Ζργου» 

 

Με τθν παροφςα Πρόςκλθςθ, θ ΔΕΘ ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ Α.Ε. ςασ προςκαλεί να υποβάλλετε προςφορά 

για τθν  «Παροχή υπηρεςιϊν ςτo πλαίςιο επίβλεψησ των εργαςιϊν Πολιτικοφ Μηχανικοφ (Π/Μ) και 

Ηλεκτρομηχανολόγου Μηχανικοφ (Η/Μ)   του υπό καταςκευή Υβριδικοφ Ενεργειακοφ Ζργου Ικαρίασ 

τησ ΔΕΗ Ανανεϊςιμεσ Α.Ε (ςτο εξήσ «Ζργο») και τησ υπό καταςκευή Δημοτικήσ Οδοποιίασ μήκουσ 7,2 

χλμ. ςτην περιοχή του Ζργου». 

Θ ανϊτατθ προχπολογιηόμενθ δαπάνθ για τθν παροχι των προαναφερομζνων υπθρεςιϊν  

ανζρχεται ςε 170.000 €, πλζον ΦΠΑ, για χρονικό διάςτθμα  δϊδεκα (12) μθνϊν.   

 

I. Περιγραφή Τβριδικοφ Ενεργειακοφ Ζργου Ικαρίασ 

 

Σο Τβριδικό Ενεργειακό Ζργο Ικαρίασ, που καταςκευάηεται ςτο πλαίςιο των υμβάςεων ΙΚΘ-1 και 

ΙΚΘ-1Ν αποτελείται από ζνα Αιολικό Πάρκο ςτθ κζςθ τραβοκουντοφρα, ιςχφοσ 2,7 MW, ζναν 

Μικρό Τδροθλεκτρικό τακμό (ΜΤΘ) ιςχφοσ 1,05 MW, ςτθ κζςθ Προεςπζρα, ζναν Μικρό 

Τδροθλεκτρικό τακμό (ΜΤΘ) ιςχφοσ 3,10 MW, ςτθ κζςθ Κάτω Προεςπζρα, ζνα Αντλιοςτάςιο 

ιςχφοσ 3,00 MW ςτθ κζςθ Κάτω Προεςπζρα και δυο Δεξαμενζσ με επζνδυςθ από οπλιςμζνο 

ςκυρόδεμα χωρθτικότθτασ 80.000 μ3 εκάςτθ (μία ςτθν Προεςπζρα και μία ςτθν Κάτω Προεςπζρα).  

Ο ΜΤΘ Προεςπζρασ κα τροφοδοτείται μζςω χαλφβδινου αγωγοφ με το νερό, που υπερχειλίηει από 

το υπάρχον φράγμα του τζωσ Τπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων και  νυν ΤΠΑΠΕΝ, ςτθ 

κζςθ Πζηι. Σο νερό κα ςυλλζγεται ςτθν Άνω Δεξαμενι μετά τθν ζξοδό του από τον εν λόγω ΜΤΘ 

και από εκεί, μζςω χαλφβδινου αγωγοφ προςαγωγισ, κα τροφοδοτεί προσ παραγωγι ενζργειασ τον 

ΜΤΘ Κάτω Προεςπζρασ και ακολοφκωσ κα καταλιγει κατά τθν ζξοδό του ςτθν Κάτω Δεξαμενι. 

Από τθν Κάτω Δεξαμενι το νερό κα μεταφζρεται, με άντλθςθ, εκ νζου ςτθν Άνω Δεξαμενι, μζςω 

του κατακλιπτικοφ αγωγοφ και με τθ χριςθ των αντλιϊν του Αντλιοςταςίου τθσ Κάτω Προεςπζρασ. 

Από τθν Άνω Δεξαμενι το νερό, οδθγοφμενο μζςω του αγωγοφ προςαγωγισ, κα  χρθςιμοποιείται 

ξανά για τθν παραγωγι ενζργειασ από τον ΜΤΘ Κάτω Προεςπζρασ, κινοφμενο διαγράφοντασ 

διαδοχικοφσ κφκλουσ μεταξφ τθσ Άνω και τθσ Κάτω Δεξαμενισ.  

τθ φμβαςθ ΙΚΘ-1 προβλζπεται επιπλζον και θ καταςκευι του Κζντρου Ελζγχου και Κατανομισ 

Φορτίου ςτον Άγιο Κιρυκο, ςτο άλλο άκρο του νθςιοφ, ςτθν ίδια περιοχι με τον υπάρχοντα Θερμικό 

τακμό, και το οποίο Κζντρο Ελζγχου κα ςυνδζεται με εκτεταμζνο δίκτυο οπτικϊν ινϊν με το 

Τβριδικό. Σο ωσ άνω Κζντρο κα επιτρζπει, μζςω του κατάλλθλου λογιςμικοφ (SCADA), που κα 

ςχεδιαςτεί ςτα πλαίςια τθσ φμβαςθσ ΙΚΘ-1 ειδικά για το ςυγκεκριμζνο Ζργο (ςυνεργαςία με το 

ΔΕΔΔΘΕ), τον αποδοτικότερο και αυτόματο ζλεγχο του ςυνόλου του ενεργειακοφ ιςοηυγίου τθσ 
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Ικαρίασ, δθλαδι κα ρυκμίηει τθν ζκχυςθ τθσ ενζργειασ που κα παράγεται από το Τβριδικό 

Ενεργειακό Ζργο τθσ Ικαρίασ, τον υφιςτάμενο τοπικό Θερμικό τακμό και τα υπάρχοντα μικρά 

Αιολικά Πάρκα. 

 

II. Περιγραφή αιτοφμενων υπηρεςιϊν – Διάρκεια φμβαςησ – Σρόποσ πληρωμήσ 

Αντικείμενο τθσ φμβαςθσ που κα υπογραφεί (εφεξισ θ «φμβαςθ») με τον προτιμθτζο 

προςφζροντα,  κα αποτελεί : 

 Θ επί τόπου, ςτο νθςί τθσ Ικαρίασ επίβλεψθ ζργων Πολιτικοφ Μθχανικοφ (Π/Μ), όπωσ 

(ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά) θ επίβλεψθ των χωματουργικϊν εργαςιϊν του Ζργου 

(εκςκαφζσ ςτο ςυγκρότθμα Κάτω Προεςπζρασ, διάνοιξθ των τάφρων των αγωγϊν κλπ), των 

εργαςιϊν ςκυροδζτθςθσ τθσ Δεξαμενισ ςτθν Κάτω Προεςπζρα, τθσ ολοκλιρωςθσ των 

κτιρίων του Ζργου, των πωμάτων των δφο ςθράγγων, των τεχνικϊν ζργων τθσ οδοποιίασ, 

τθσ αςφαλτόςτρωςθσ αυτισ, κακϊσ και των εργαςιϊν τοποκζτθςθσ των αγωγϊν 

Προςαγωγισ και Κατάκλιψθσ του Ζργου, κλπ. 

 Θ επί τόπου επίβλεψθ ανζγερςθσ του Θλεκτρομθχανολογικοφ Εξοπλιςμοφ (Θ/Μ). Οι 

θλεκτρομθχανολογικζσ εργαςίεσ του Ζργου ενδεικτικά (και όχι περιοριςτικά) είναι θ 

ολοκλιρωςθ τθσ ανζγερςθσ και θ παρακολοφκθςθ των δοκιμϊν του κφριου και βοθκθτικοφ 

Θ/Μ εξοπλιςμοφ των ΜΤΘ και του Αντλιοςταςίου (υδροςτρόβιλοι, γεννιτριεσ, αντλίεσ, 

μεταςχθματιςτζσ, πίνακεσ κλπ), του Τποςτακμοφ Ηεφξθσ ςτθν Κάτω Προεςπζρα, οι εργαςίεσ 

τοποκζτθςθσ του δικτφου οπτικϊν ινϊν και θ καταςκευι του Κζντρου Ελζγχου και 

Κατανομισ Φορτίου του Ζργου κλπ. Επιπλζον, ςτο πλαίςιο τθσ επίβλεψθσ των Θ/Μ 

εργαςιϊν κα πραγματοποιοφνται ςυνεννοιςεισ-επαφζσ με τουσ επί τόπου εκπροςϊπουσ 

τθσ ΔΠΝ/ΔΕΔΔΘΕ, που πραγματοποιεί τισ εργαςίεσ καταςκευισ του θλεκτρικοφ Δικτφου και 

των ζργων ςφνδεςθσ με αυτό. 

 Θ παρακολοφκθςθ και ο ζλεγχοσ τθσ ποιότθτασ των εργαςιϊν επί τόπου τθσ νιςου Ικαρίασ 

και γενικά τθν τιρθςθ των όρων των υμβάςεων, που ζχουν ςυναφκεί με τον  Ανάδοχο του 

Ζργου.  

 Ο ζλεγχοσ τθσ ςφνταξθσ των μθνιαίων επιμετριςεων και των πιςτοποιιςεων-λογαριαςμϊν, 

των οριςτικϊν επιμετριςεων, θ  ςυνδρομι  για τθν εκπόνθςθ Κατάλλθλων για Καταςκευι 

ΚγΚ ςχεδίων-μελετϊν του Ζργου, κακϊσ και ο ζλεγχοσ ςτατικϊν-υδραυλικϊν Μελετϊν, 

λεπτομερειακϊν χεδίων, «όπωσ καταςκευάςκθκαν» ςχεδίων κ.λ.π. 

Για τθν παροχι των ωσ άνω περιγραφομζνων υπθρεςιϊν κα διατεκοφν άτομα (ομάδα επίβλεψθσ), 

επί τόπου ςτο νθςί τθσ Ικαρίασ για χρονικό διάςτθμα δϊδεκα (12) μθνϊν, όπωσ αναλυτικά 

αναφζρεται ςτο παράρτθμα ΙΙΙ «Όροι υμμετοχισ».  

Θα παρζχεται δε ςτθ ΔΕΘ ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ Α.Ε. θ  δυνατότθτα να παρατείνει χρονικά τθ φμβαςθ, για 

χρονικό διάςτθμα τεςςάρων (4) επιπλζον μθνϊν. 

Σο τίμθμα για τθν παροχι των αιτοφμενων υπθρεςιϊν κα καταβλθκεί ςε δϊδεκα (12) ιςόποςεσ 

μθνιαίεσ δόςεισ με τθν προςκόμιςθ ςτθν ζδρα τθσ ΔΕΘ ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ Α.Ε. και τθν ζγκριςθ των 

απαραίτθτων παραςτατικϊν. 
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III. Όροι υμμετοχήσ 

 

Α.   Οι ςυμμετζχουςεσ εταιρείεσ πρζπει να είναι Γραφεία Μελετϊν ι υμπράξεισ Γραφείων Μελετϊν και 

κα πρζπει: 

 Να κατζχουν Πτυχίο Μελετϊν Τδραυλικϊν Ζργων Ε’ Σάξεωσ και άνω ι/και Πτυχίο 

Θλεκτρομθχανολογικϊν Ζργων Δ’ Σάξεωσ. 

ε περίπτωςθ φμπραξθσ Γραφείων κα πρζπει ζνα τουλάχιςτον από τα ςυμπράττοντα 

Γραφεία να κατζχει ζνα εκ των παραπάνω αναφερομζνων  Πτυχίων. 

 Να ζχουν αποδεδειγμζνθ εμπειρία ςε Επίβλεψθ εργαςιϊν μεγάλθσ Κλίμακασ ιδιωτικϊν ι 

δθμοςίων καταςκευαςτικϊν  Ζργων. 

 Να ζχουν αποδεδειγμζνθ εμπειρία ςε προςωρινζσ ι/και οριςτικζσ επιμετριςεισ, 

Λογαριαςμοφσ κ.λ.π. κακϊσ και ςε διαχείριςθ ςυμβάςεων μεγάλθσ Κλίμακασ ζργων του 

Δθμοςίου ι ΔΕΚΟ. 

Β.   Επιπλζον οι ςυμμετζχουςεσ εταιρείεσ κα πρζπει να ςυγκροτιςουν ομάδα επίβλεψθσ με ςυνεχι 

παρουςία επί τόπου ςτθν Ικαρία, και κα αποτελείται από: 

Β.1.   Ζναν (1) Εξειδικευμζνο (Expert) Διπλωματοφχο Μθχανικό, ειδικότθτασ Πολιτικοφ Μθχανικοφ, με 

μεγάλθ εμπειρία, άνω των είκοςι (20) ετϊν, ςε καταςκευαςτικά Ζργα Μεγάλθσ Κλίμακασ και 

ιδιαιτζρωσ ςτα Τδροθλεκτρικά  ζργα, ο οποίοσ κα είναι ο Εξειδικευμζνοσ φμβουλοσ επί του ζργου 

και με αντικείμενο (όχι περιοριςτικά): 

 τθν παρακολοφκθςθ και τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ των εργαςιϊν και γενικά τθν τιρθςθ των 

όρων των υμβάςεων από τον Ανάδοχο,  

 τον ζλεγχο τθσ ςφνταξθσ των μθνιαίων επιμετριςεων και των πιςτοποιιςεων-λογαριαςμϊν,  

 τθ ςυνδρομι του ςτθν εκπόνθςθ ΚγΚ ςχεδίων-μελετϊν του Ζργου κακϊσ και ςτον ζλεγχο 

ςτατικϊν-υδραυλικϊν Μελετϊν, λεπτομερειακϊν χεδίων κλπ. 

Β.2.    Ζναν (1) Διπλωματοφχο Μθχανικό, ειδικότθτασ Πολιτικοφ Μθχανικοφ ι Μθχανολόγου Μθχανικοφ ι 

Θλεκτρολόγου Μθχανικοφ, με μεγάλθ εμπειρία, άνω των δεκαπζντε (15) ετϊν, ςε καταςκευαςτικά 

Ζργα Μεγάλθσ Κλίμακασ, με αντικείμενο: 

 Σθν παρακολοφκθςθ και τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ των εργαςιϊν Π/Μ ι/και Θ/Μ και γενικά 

τθν τιρθςθ των όρων τθσ φμβαςθσ από τον Ανάδοχο,  

 τον ζλεγχο τθσ ςφνταξθσ των μθνιαίων επιμετριςεων και των πιςτοποιιςεων-λογαριαςμϊν,  

 τθ ςυνδρομι του ςτθν εκπόνθςθ ΚγΚ ςχεδίων-μελετϊν του Ζργου κακϊσ και ςτον ζλεγχο 

ςτατικϊν-υδραυλικϊν Μελετϊν, λεπτομερειακϊν χεδίων ι/και ςχεδίων Θ/Μ Εξοπλιςμοφ 

κλπ. 

Β.3.   Ζναν (1) Διπλωματοφχο Μθχανικό, ειδικότθτασ Πολιτικοφ Μθχανικοφ με εμπειρία, άνω των δζκα (10) 

ετϊν, ςε καταςκευαςτικά Ζργα Μεγάλθσ Κλίμακασ, με αντικείμενο: 

 Σθν παρακολοφκθςθ και τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ των εργαςιϊν Π/Μ και γενικά τθν τιρθςθ 

των όρων τθσ φμβαςθσ από τον Ανάδοχο,  
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 τον ζλεγχο τθσ ςφνταξθσ των μθνιαίων επιμετριςεων και των πιςτοποιιςεων-λογαριαςμϊν,  

 τθ ςυνδρομι του ςτθν εκπόνθςθ ΚγΚ ςχεδίων-μελετϊν του Ζργου κακϊσ και ςτον ζλεγχο 

ςτατικϊν-υδραυλικϊν Μελετϊν, λεπτομερειακϊν χεδίων κλπ. 

Β.4.  Ζνα Διπλωματοφχο Θλεκτρολόγο ι Μθχανολόγο Μθχανικό με εμπειρία τουλάχιςτον επτά   (7) ετϊν 

ςε επίβλεψθ εργαςιϊν εφαρμογισ Θ/Μ μελετϊν –καταςκευϊν Τδροθλεκτρικϊν ζργων – 

Αντλιοςταςίων ι/και λοιπϊν ζργων μεγάλθσ Κλίμακασ με αντικείμενο: 

 Σθν ολοκλιρωςθ τθσ ανζγερςθσ και τθν παρακολοφκθςθ των δοκιμϊν του Θ/Μ Εξοπλιςμοφ 

των ΜΤΘ και του Ανλτιοςταςίου (υδροςτρόβιλοι, γεννιτριεσ, αντλίεσ, μεταςχθματιςτζσ 

πίνακεσ κ.λ.π.), του Τποςτακμοφ Ηεφξθσ κ.λ.π 

 Σισ εργαςίεσ τοποκζτθςθσ του δικτφου οπτικϊν ινϊν και τισ καταςκευζσ του Κζντρου Ελζγχου 

και Κατανομισ Φορτίου του Ζργου κ.λ.π 

 Σθν πραγματοποίθςθ των ςυνεννοιςεων με τουσ επί τόπου τθσ Ικαρίασ εκπροςϊπουσ του 

ΔΕΔΔΘΕ, που πραγματοποιοφν τισ εργαςίεσ καταςκευισ του θλεκτρικοφ Δικτφου και των 

ζργων ςφνδεςθσ με αυτό. 

 

IV. Περιεχόμενο Προςφοράσ – Επιλογή 

 

Θ προςφορά ςασ κα πρζπει να παραδοκεί ςτο πρωτόκολλο τθσ ΔΕΘ ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ Α.Ε. 

(Καποδιςτρίου 3 – 153 43 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΘ) ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, το αργότερο μζχρι τθν 

Παραςκευή, 11.09.2015 και τοπική ϊρα 13.00, θμερομθνία λιξθσ τθσ υποβολισ προςφορϊν. 

Ο Φάκελοσ κα πρζπει  να αναγράφει ςε εμφανζσ ςθμείο τθν εξισ ζνδειξθ:  

Προςφορά τ--- ------------------------------------- --για την Πρόςκληςη Τποβολήσ Προςφορϊν «Παροχή 

Τπηρεςιϊν ςτο πλαίςιο επίβλεψησ των εργαςιϊν Π/Μ και Η/Μ του υπό καταςκευή Τβριδικοφ 

Ενεργειακοφ Ζργου Ικαρίασ τησ ΔΕΗ Ανανεϊςιμεσ Α.Ε και τησ υπό καταςκευή Δημοτικήσ 

Οδοποιίασ μήκουσ 7,2 χλ.μ. ςτην περιοχή του Ζργου.» 

 

Ο Φάκελοσ κα περιζχει τουσ επίςθσ ςφραγιςμζνουσ Φακζλουσ Α (δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ) και Β 

(οικονομικι προςφορά). 

- Ο ΦΑΚΕΛΟ Α θα περιζχει : 

 Πτυχίο Μελετϊν Τδραυλικϊν Ζργων Ε’ Σάξεωσ και άνω ι/και Πτυχίο Θλεκτρομθχανολογικϊν 

Ζργων Δ’ Σάξεωσ.  

 Τπεφκυνθ διλωςθ, ςφμφωνα με το Τπόδειγμα 1, με βεβαίωςθ του γνθςίου υπογραφισ του 
υπογράφοντοσ νομίμου εκπροςϊπου. 

 

 Φορολογικι και Αςφαλιςτικι Ενθμερότθτα. 
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- Ο  ΦΑΚΕΛΟ Β θα περιζχει την οικονομική προςφορά και θα ανοιχθεί εφόςον ο 

ΦΑΚΕΛΟ Α είναι άρτιοσ και πλήρησ ςφμφωνα με την παροφςα.  

Θ φμβαςθ κα υπογραφεί με τον προςφζροντα το χαμθλότερο οικονομικό τίμθμα, το οποίο δεν 

δφναται να υπερβαίνει τθν ανϊτατθ προχπολογιηόμενθ δαπάνθ των 170.000 €, πλζον Φ.Π.Α, για το 

χρονικό διάςτθμα των δϊδεκα (12) μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ. 

V.  ημαντική πληροφόρηςη 

Θ υποβολι προςφοράσ ςυνεπάγεται τθν ανεπιφφλακτθ αποδοχι όλων των όρων τθσ παροφςασ. Θ 

ΔΕΘ ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ Α.Ε. διατθρεί το δικαίωμα, κατά τθν απόλυτθ διακριτικι τθσ ευχζρεια, να 

τροποποιιςει ι να τερματίςει τθν παροφςα διαδικαςία, χωρίσ να απαιτείται θ επίκλθςθ 

οποιουδιποτε ειδικότερου λόγου και οι προςκλθκζντεσ δεν αποκτοφν κανζνα δικαίωμα ι αξίωςθ 

για αποηθμίωςθ ι/και χρθματικι ικανοποίθςθ από τθ ΔΕΘ ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ Α.Ε. για οποιοδιποτε 

λόγο ςχετιηόμενο με τθν παροφςα πρόςκλθςθ και τθν τυχόν ςυμμετοχι τουσ ςτθ διαδικαςία. 

υμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςυνεπάγεται αποδοχι τθσ ζλλειψθσ ευκφνθσ τθσ ΔΕΘ ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ Α.Ε. 

για οποιοδιποτε λόγο ςε ςχζςθ με αυτι, κατά τα ανωτζρω.  

 

 

 

 

mailto:info@ppcr.gr

