
 
 

 



  

 

 

 



  

 

 

➢

➢

➢

 

https://eprocurement.dei.gr/


  

 

 



https://eprocurement.dei.gr/


  

 

 

• 

• 



  

 

 

• 

• 
- 

- 

















  

 

 

• 

• 



  

 

 



  

 

 

• 
- 

- 

• 
- 



  

 

 

https://eprocurement.dei.gr/


  

 

 



 
 

 



 
ΟΟΗΑΔ-Δ52021043 

Σελίδα 2/30 
 



 
ΟΟΗΑΔ-Δ52021043 

Σελίδα 3/30 
 

 



 
ΟΟΗΑΔ-Δ52021043 

Σελίδα 4/30 
 



 
ΟΟΗΑΔ-Δ52021043 

Σελίδα 5/30 
 

• 
• 



 
ΟΟΗΑΔ-Δ52021043 

Σελίδα 6/30 
 



 
ΟΟΗΑΔ-Δ52021043 

Σελίδα 7/30 
 

• 

• 

• 

• 



 
ΟΟΗΑΔ-Δ52021043 

Σελίδα 8/30 
 



 
ΟΟΗΑΔ-Δ52021043 

Σελίδα 9/30 
 



 
ΟΟΗΑΔ-Δ52021043 

Σελίδα 10/30 
 



http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=OJ%3AJOL_2016_003_R_0004
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=OJ%3AJOL_2016_003_R_0004
https://espdint.eprocurement.gov.gr/


 
ΟΟΗΑΔ-Δ52021043 

Σελίδα 11/30 
 

 



 
ΟΟΗΑΔ-Δ52021043 

Σελίδα 12/30 
 



 
ΟΟΗΑΔ-Δ52021043 

Σελίδα 13/30 
 



 
ΟΟΗΑΔ-Δ52021043 

Σελίδα 14/30 
 



 
ΟΟΗΑΔ-Δ52021043 

Σελίδα 15/30 
 



 
ΟΟΗΑΔ-Δ52021043 

Σελίδα 16/30 
 



 
ΟΟΗΑΔ-Δ52021043 

Σελίδα 17/30 
 

• 
• 

 

 

 

 



 
ΟΟΗΑΔ-Δ52021043 

Σελίδα 18/30 
 

 

✓ 

✓ 

✓ 

 



 
ΟΟΗΑΔ-Δ52021043 

Σελίδα 19/30 
 







 
ΟΟΗΑΔ-Δ52021043 

Σελίδα 20/30 
 



 
ΟΟΗΑΔ-Δ52021043 

Σελίδα 21/30 
 



 
ΟΟΗΑΔ-Δ52021043 

Σελίδα 22/30 
 

 

 

 

 



 
ΟΟΗΑΔ-Δ52021043 

Σελίδα 23/30 
 



 
ΟΟΗΑΔ-Δ52021043 

Σελίδα 24/30 
 



 
ΟΟΗΑΔ-Δ52021043 

Σελίδα 25/30 
 



 
ΟΟΗΑΔ-Δ52021043 

Σελίδα 26/30 
 



 
ΟΟΗΑΔ-Δ52021043 

Σελίδα 27/30 
 



 
ΟΟΗΑΔ-Δ52021043 

Σελίδα 28/30 
 



 
ΟΟΗΑΔ-Δ52021043 

Σελίδα 29/30 
 



 
ΟΟΗΑΔ-Δ52021043 

Σελίδα 30/30 
 



 

 



file:///C:/Users/g.traiforou/Documents/traiforou/ΕΤΑΙΡΙΚΟ%20ΚΕΝΤΡΟ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ/52021043%20ΠΑΡΟΧΗ%20ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ%20ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ%20ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗΣ%20ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ/ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ/Τ2.1%20Παραρτ%20Ι%20έως%20IΙ.docx%23_Toc49976004
file:///C:/Users/g.traiforou/Documents/traiforou/ΕΤΑΙΡΙΚΟ%20ΚΕΝΤΡΟ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ/52021043%20ΠΑΡΟΧΗ%20ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ%20ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ%20ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗΣ%20ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ/ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ/Τ2.1%20Παραρτ%20Ι%20έως%20IΙ.docx%23_Toc49976005
file:///C:/Users/g.traiforou/Documents/traiforou/ΕΤΑΙΡΙΚΟ%20ΚΕΝΤΡΟ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ/52021043%20ΠΑΡΟΧΗ%20ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ%20ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ%20ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗΣ%20ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ/ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ/Τ2.1%20Παραρτ%20Ι%20έως%20IΙ.docx%23_Toc49976006
file:///C:/Users/g.traiforou/Documents/traiforou/ΕΤΑΙΡΙΚΟ%20ΚΕΝΤΡΟ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ/52021043%20ΠΑΡΟΧΗ%20ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ%20ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ%20ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗΣ%20ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ/ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ/Τ2.1%20Παραρτ%20Ι%20έως%20IΙ.docx%23_Toc49976007


 
ΟΟΔ - Παραρτήματα Ι και ΙΙ 

1/7 
 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

(Τεύχους 2 της Διακήρυξης) 
 

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Εκτιμώμενη Ποσότητα 
5ετίας 

Τιμές κάλυψης εντύπου ανά 1000 όψεις Α4 
Ποσοστό 
Κάλυψης  
0% - 10% 

Ποσοστό 
Κάλυψης 11% 

- 15% 

Ποσοστό 
Κάλυψης 16% - 

20% 

Ποσοστό 
Κάλυψης 21% - 

25% 
Α. ΤΙΜΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ * 

  

1 Λογαριασμοί χαμηλής 
τάσης 

150.000.000         

2 Λογαριασμοί μέσης τάσης 400.000         

3 Λογαριασμοί υψηλής 
τάσης 

7.000         

4 Λογαριασμοί φυσικού 
αερίου 

750.000         

5 Τηλεφωνικοί 
διακανονισμοί 

1.750.000         

6 Επιστολές 2.850.000         

7 Ετικέτες απογραφής 
αποθηκών 

1.900.000         
 

Β. ΤΙΜΕΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΩΝ    Τιμή ανά χιλιάδα (ευρώ)  

1 Έντυπο λευκό Α4  
157.268.000 

  

2 Θυριδωτός Φάκελος DL  
155.757.000 

  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΕΤΑ ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ)** 
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Γ. ΤΙΜΕΣ ΕΝΘΕΤΩΝ 
 (Στις προσφερόμενες τιμές 
περιλαμβάνεται η σχεδίαση, η 
κατασκευή δοκιμίου ενθέτου και 
δείγματος για έγκριση, το κόστος 
εντύπου, το κόστος εκτύπωσης και το 
κόστος κοπής και δίπλωσης) 

Εκτιμώμενη Ποσότητα 
5ετίας 

Τιμές κάλυψης εντύπου ανά 1000 όψεις Α4 

Ποσοστό 
Κάλυψης  
0% - 10% 

Ποσοστό 
Κάλυψης 11% 

- 15% 

Ποσοστό 
Κάλυψης 16% - 

20% 

Ποσοστό 
Κάλυψης 21% - 

25% 

1 
Ένθετο μονόφυλλο, δύο 
όψεων 
(200 mm x 90 mm) 90 
gr/m2, τετραχρωμία 

15.000.000 

        

2 

Ένθετο δίπτυχο δύο όψεων 
(διπλωμένο 200 mm x 90 
mm) 90 gr/m2, 
τετραχρωμία 

10.000.000 

        

3 

Ένθετο τρίπτυχο, δύο 
όψεων 
(διπλωμένο 200 mm x 90 
mm) 90 gr/m2, 
τετραχρωμία 

15.000.000 

        

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΥΡΙΔΩΤΟΥΣ ΦΑΚΕΛΟΥΣ C5 ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ) ** 

Δ. ΤΙΜΗ ΘΥΡΙΔΩΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ C5 
 

Κόστος ανά χιλιάδα (ευρώ) 

1 Θυριδωτός Φάκελος C5  
155.757.000 

  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
Ημερομηνία: 
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 Ο Προσφέρων 
  
 
 Υπογραφή  
 Ονοματεπώνυμο, Τίτλος Υπογράφοντος 

  

 

 

 

Σφραγίδα Οικονομικού Φορέα  

 
 
 
 

Επισημάνσεις: Όλα τα ποσά της οικονομικής προσφοράς σε Ευρώ πρέπει να αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως στις κατάλληλες θέσεις. 
Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ τους, θα υπερισχύουν οι ολόγραφες τιμές.  

 Οι τιμές είναι δεσμευτικές για τον Ανάδοχο για όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 
 

*Στο προσφερόμενο τίμημα Εκτύπωσης συμπεριλαμβάνονται όλες οι δαπάνες σχεδίασης και αρχειοθέτησης των εντύπων 
 
** Εάν η ΔΕΗ ΑΕ αναθέσει στον Ανάδοχο την προμήθεια ενθέτου ή θυριδωτού  φακέλου C5 του παραπάνω πίνακα θα συνάπτονται  
μεταξύ της ΔΕΗ ΑΕ και του Αναδόχου διακριτές νέες συμβάσεις. Η ΔΕΗ ΑΕ μπορεί να προβαίνει σε έρευνα αγοράς και να 
αποφασίζει ανάλογα με το αποτέλεσμα της έρευνας αν θα κάνει χρήση των τιμών της σύμβασης για την προμήθεια των ενθέτων 
ή των θυριδωτών  φακέλων C5 ή θα προμηθεύεται τα είδη αυτά από τρίτους. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
(Τεύχους 2 της Διακήρυξης) 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 
 

Α. ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Ποσότητα 
εκτυπω-
θέντων  

σε χιλιάδες 
όψεις Α4 

(I) 

 
Κόστος / 1000 
όψεις Α4 σε 

ευρώ 
(IΙ) 

Συνολικό τίμημα 
σε ευρώ 
(I) x (II) 

1 Λογαριασμοί χαμηλής τάσης (Ποσοστό Κάλυψης 11% - 15%) 300.000   

2 Λογαριασμοί μέσης τάσης (Ποσοστό Κάλυψης 0% - 10%) 1.640   

3 Λογαριασμοί υψηλής τάσης (Ποσοστό Κάλυψης 0% - 10%) 21   

4 Λογαριασμοί φυσικού αερίου (Ποσοστό Κάλυψης 11% - 15%) 1.575   

5 Τηλεφωνικοί διακανονισμοί (Ποσοστό Κάλυψης 11% - 15%) 5.600   

6 Επιστολές (Ποσοστό Κάλυψης 0% - 10%) 2.850   

7 Ετικέτες απογραφής αποθηκών (Ποσοστό Κάλυψης 0% - 10%) 106   

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ (Α)  

  

Β. ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
Ποσότητα 
σε χιλιάδες 

τεμάχια 

Κόστος / 1000 
σε ευρώ 

(IΙ) 

Συνολικό τίμημα 
σε ευρώ 
(I) x (II) 
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1 Έντυπο λευκό Α4  157.268 
  

2 Θυριδωτός Φάκελος DL  155.757 
  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΩΝ (Β)  

 

Γ. ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΘΕΤΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Ποσότητα 
εκτυπω-
θέντων  

σε χιλιάδες 
όψεις Α4 

(I) 

 
Κόστος / 1000 
όψεις Α4 σε 

ευρώ 
(IΙ) 

Συνολικό τίμημα 
σε ευρώ 
(I) x (II) 

1 
Ένθετο μονόφυλλο, δύο όψεων 
(200 mm x 90 mm) 90 gr/m2, τετραχρωμία (Ποσοστό 
Κάλυψης 11% - 15%) 

10.000 

 

 

2 Ένθετο δίπτυχο δύο όψεων (διπλωμένο 200 mm x 90 mm) 90 
gr/m2, τετραχρωμία (Ποσοστό Κάλυψης 11% - 15%) 13.333 

 

 

3 
Ένθετο τρίπτυχο, δύο όψεων 
(διπλωμένο 200 mm x 90 mm) 90 gr/m2, τετραχρωμία 
(Ποσοστό Κάλυψης 11% - 15%) 

30.000 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΘΕΤΩΝ (Γ)***  
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Δ. ΚΟΣΤΟΣ ΘΥΡΙΔΩΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ C5 (ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
Ποσότητα 
σε χιλιάδες 

τεμάχια 

Κόστος / 1000 
σε ευρώ 

(IΙ) 

Συνολικό τίμημα 
σε ευρώ 
(I) x (II) 

   1 Θυριδωτός Φάκελος C5  155.757 
  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΘΥΡΙΔΩΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ C5 (Δ)***  

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Α+Β+Γ+Δ)  

 
 
 

*στον υπολογισμό του κόστους  λαμβάνεται το προσφερόμενο τίμημα για την υφιστάμενη κάλυψη κάθε ενθέτου, το οποίο  αναφέρεται στην 
παρένθεση (πχ η κάλυψη των ενθέτων για υπολογιστικούς λόγους ορίζεται στα 13%).  Τα τιμήματα για τα υπόλοιπα διαστήματα καλύψεων που 
αναφέρονται στο Παράρτημα Ι (Οικονομική Προσφορά) είναι δεσμευτικά για τον Ανάδοχο για όλη τη διάρκεια της σύμβασης.  
 
** Εάν η ΔΕΗ ΑΕ αναθέσει στον Ανάδοχο την προμήθεια ενθέτου ή θυριδωτού  φακέλου C5 του παραπάνω πίνακα θα συνάπτονται  μεταξύ της ΔΕΗ 
ΑΕ και του Αναδόχου διακριτές νέες συμβάσεις. Η ΔΕΗ ΑΕ μπορεί να προβαίνει σε έρευνα αγοράς και να αποφασίζει ανάλογα με το αποτέλεσμα 
της έρευνας αν θα κάνει χρήση της σύμβασης για την προμήθεια των ενθέτων ή των θυριδωτών  φακέλων C5 ή θα προμηθεύεται τα είδη αυτά 
από τρίτους. 
 
***Το συνολικό κόστος ένθετων και θυριδωτού φακέλου C5 λαμβάνεται υπόψη μόνο για τη σύγκριση των προσφορών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙIΙ  
(Τεύχους 2 της Διακήρυξης) 

 
Πίνακας Κατανομής Τιμήματος 

 
 
 
Το Συνολικό τίμημα σε  ΕΥΡΩ θα καταβληθεί όπως παρακάτω : 
 

ΜΕΛΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ/ ΕΝΩΣΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

ΤΙΜΗΜΑ ΣΕ ΕΥΡΩ 

Αριθμητικώς Ολογράφως 

 
................................... 

 
........................... 

 
............................. 

 
................................... 

 
........................... 

 
............................. 

 
................................... 

 
........................... 

 
............................. 

 
................................... 

 
........................... 

 
............................. 
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Υποστηρικτικές 
Λειτουργίες 

 
 
 

 
 
 
Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών  
Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας 
 

  
 
       
    

 
   
   
 

Αριθμός Διακήρυξης: 52021043 
 
Ημερομηνία: 11-06-2021 
 
Αντικείμενο: Δημιουργία, Εκτύπωση, 
Εμφακέλωση λογαριασμών κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας φυσικού αερίου, 
Τηλεφωνικών Διακανονισμών,  Επιστολών και 
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1.  Λογαριασμοί Χαμηλής Τάσης (ΧΤ) 
 

1.1. Έντυπο Λογαριασμών Ηλεκτρικής Ενέργειας Χαμηλής Τάσης (Προδιαγραφή) 
 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει το κόστος  προμήθειας του λευκού εντύπου στο οποίο 
θα τυπώνεται ο έγχρωμος λογαριασμός χαμηλής τάσης (4χρωμία και στις δύο 
όψεις) από τα έγχρωμα εκτυπωτικά συστήματα συνεχόμενου φύλλου (continuous 
feed) του αναδόχου.  

Σημειώνεται ότι ο Ανάδοχος αναλαμβάνει και το συνολικό κόστος της δημιουργίας, 
εκτύπωσης, εμφακέλωσης αρχειοθέτησης του λογαριασμού χαμηλής τάσης, καθώς 
και το κόστος δοκιμίων σε περίπτωση αλλαγών. 

Οι προδιαγραφές του εντύπου περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:  

1 Basis weight         ISO 536                  90 gr +/- 5 % 

2 Caliper                   ISO 534                 110-140 μm 

3 Brightness            ISO 2470               110 %  +/- 2 

4 CIE Whiteness    ISO 11475             min 160 % 

5 Opacity                 ISO 2471               min 92 % 

6 Roughness           ISO 8791-2            250 +/- 50 ml/min  

7 Πιστοποίηση FSC 
Πίνακας 1:  Προδιαγραφές εντύπου Λογαριασμού Ηλεκτρικής Ενέργειας Χαμηλής 

Τάσης 
 

Οι προδιαγραφές του εντύπου δύνανται να τροποποιηθούν κατόπιν συνεννόησης 
της ΔΕΗ ΑΕ με τον Ανάδοχο. 

Στις επόμενες  δύο (2) σελίδες  (Εικόνες 1 και 2) παρατίθενται  η εμπρόσθια και η 
οπίσθια όψη του τρέχοντος λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλής τάσης. 
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Εικόνα 1: Εμπρόσθια όψη λογαριασμού χαμηλής Τάσης  



 

5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2: Οπίσθια όψη λογαριασμού χαμηλής Τάσης 
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1.2. Δημιουργία Λογαριασμού Ηλεκτρικής Ενέργειας Χαμηλής Τάσης  
 
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τη δημιουργία του λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας 
χαμηλής τάσης σύμφωνα με το εικαστικό που του υποδεικνύει η ΔΕΗ ΑΕ και  τα 
στοιχεία του λογαριασμού που περιέχονται σε αρχείο κειμένου (csv ή row data) που 
στέλνει η ΔΕΗ AE. Η δημιουργία του λογαριασμού γίνεται με στόχο  την εκτύπωση των  
έντυπων λογαριασμών χαμηλής τάσης, την ψηφιακή αρχειοθέτηση όλων των 
λογαριασμών χαμηλής τάσης και τη διάθεσή τους σε web εφαρμογές, με τη μορφή 
αρχείου readable pdf  (εφεξής όρος readable pdf σημαίνει αρχείο pdf του οποίου 
όλα τα πεδία μεταβλητά και σταθερά και οδηγίες είναι σε txt μορφή και όχι εικόνα).  

Δυνατότητες Σχεδιασμού στο λογαριασμό ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλής τάσης 
• Δυνατότητα δημιουργίας λογαριασμών από τον ανάδοχο και εκτύπωσης τους 

με αποστολή στοιχείων από τη ΔΕΗ σε μορφή csv ή row data.   
• Δυνατότητα εκτύπωσης εφόσον σταλεί αρχείο με pdf λογαριασμών   
• Εκτύπωση με τεχνολογία τετραχρωμίας  
• Ανάλυση 600 x 600 dpi. (ή 600 x 1200dpi. Να υλοποιείται σε επίπεδο μηχανής 

και όχι λογισμικού) 
• Κάλυψη τρέχουσα 13%. Δυνατότητα κάλυψης έως 25%. Ο Ανάδοχος θα 

προσφέρει τιμήματα ανά range ποσοστού κάλυψης 0-15%,16%-20%,21%-25% 
(στρογγυλοποίηση στον ακέραιο). Σε περίπτωση υπέρβασης του ποσοστού 
κάλυψης 25% θα γίνει διαπραγμάτευση του τιμήματος. 

• Χρήση γραμματοσειράς ping. Το κόστος των δικαιωμάτων χρήσης της 
γραμματοσειράς βαρύνει τον ανάδοχο   

• Δυναμική ενσωμάτωση διαφορετικών εικονομηνυμάτων (το εκάστοτε 
εικαστικό θα το αποστέλλει η ΔΕΗ), ανά ομάδα πελατών και ανά λογαριασμό 
(χρήση flags)  

• Δυναμική εμφάνιση προσωποποιημένων μηνυμάτων σε περιοχές του εντύπου 
(περισσότερες από μια) που θα υποδειχθούν από τη ΔΕΗ, ανά πελάτη και ανά 
λογαριασμό (χρήση flags)  

• Δυνατότητα αλλαγών λεκτικών σε υφιστάμενα μηνύματα ή στα κείμενα των 
σταθερών ενημερώσεων  των πελατών    

• Δημιουργία και αποτύπωση QR code/barcode 128 compress 
• Δυνατότητα ριζικού επανασχεδιασμού εντύπου σύμφωνα με τις υποδείξεις 

της ΔΕΗ 
• Δυνατότητα δημιουργίας γραφημάτων  (διαφόρων ειδών, πχ μπάρες, πίτες, 

γραμμές κλπ), βάσει στοιχείων που περιλαμβάνονται στο λογαριασμό ή 
αποστέλλονται από τη ΔΕΗ σε μορφή csv ή rοw data.  (Διευκρινίζεται ότι τα 
εικαστικά στοιχεία / γραφήματα θα είναι μεν τα ίδια για όλους τους 
λογαριασμούς, αλλά θα διαφοροποιούνται με βάση τα δυναμικά στοιχεία του 
κάθε πελάτη μας Επομένως κι αυτά θα είναι δυναμικά). ) Στην προσφορά οι 
υποψήφιοι πρέπει να δώσουν στη ΔΕΗ ΑΕ όλες τις δυνατότητες υλοποίησης 
γραφικών των λογισμικών σχεδίασης ψηφιακών εντύπων που διαθέτουν. 

• Δυναμική χρήση icons (πχ βελάκια ↑,↓) ανά πελάτη και ανά λογαριασμό  
• Δυνατότητα εκτύπωσης διαφορετικού πλήθους σελίδων ανά λογαριασμό 
• Δυνατότητα ενσωμάτωσης και εκτύπωσης υδατογραφήματος επί του 

εντύπου 
•  Τα δυναμικά πεδία να μην είναι μόνο στοιχεία του SAP ISU αλλά και από άλλες 

πλατφόρμες (πχ του Recommendation Engine (Energy Mgmt) ή 
άλλου Data Analytics pool).  

• Δυνατότητα εμφάνισης προσωποποιημένων κουπονιών από 
το Loyalty platform. Δυνατότητα δυναμικού περφορέ με διαφορετικά 
patterns ανάλογα με τον παραλήπτη του εντύπου.   
 
Λοιπές δυνατότητες  

• Δυνατότητα επιλεκτικής ένθεσης ενθέτων/φυλλαδίων (διαφορετικών 
διαστάσεων πχ μονόπτυχων, δίπτυχων, τρίπτυχων) στους λογαριασμούς από 
τουλάχιστον έξι (6) τροφοδότες ενθέτων, βάσει αρχείου, ανά ομάδα πελατών 
και ανά λογαριασμό 

• Δυνατότητα  εκτύπωσης και εμφακέλωσης με τους λογαριασμούς 
προσωποποιημένων επιστολών.   
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• Δυνατότητα δημιουργίας αρχείων με στοιχεία επίδοσης των λογαριασμών 
χαμηλής τάσης που παραδίνονται στον Ανάδοχο ταχυδρομικών υπηρεσιών, 
στο πλαίσιο της υπηρεσίας «ιχνηλάτησης» που περιλαμβάνεται στις  υπόψη 
συμβάσεις της ΔΕΗ ΑΕ. 

 
Ο Ανάδοχος στην προσφορά του πρέπει να περιγράψει αναλυτικά όλες τις δυνατότητες 
σχεδιασμού του εντύπου.  

Διαδικασία αλλαγών στο λογαριασμό ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλής τάσης 
 

1. Το αρμόδιο τμήμα της ΔΕΗ ΑΕ  θα  γνωρίζει με ηλεκτρονικό μήνυμα  στον 
Ανάδοχο την αλλαγή στο λογαριασμό και θα αποστέλλονται παράλληλα 
όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την τροποποίηση.    

2. Ο Ανάδοχος υλοποιεί τις αλλαγές και στέλνει δείγμα του τροποποιημένου 
λογαριασμού προς έγκριση στο αρμόδιο τμήμα, κοινοποιώντας σε όλους 
τους εμπλεκόμενους. 

3. Μετά την έγκριση του δείγματος από το αρμόδιο τμήμα, ο Ανάδοχος θα 
δηλώνει ετοιμότητα με ηλεκτρονικό μήνυμα προς όλους τους 
εμπλεκόμενους. 

4. Ο συνολικός χρόνος μεταξύ της ημερομηνίας ενημέρωσης του Αναδόχου 
για την αλλαγή και της ημερομηνίας δήλωσης ετοιμότητας του  Αναδόχου 
ορίζεται παρακάτω ανά περίπτωση: 
4.1 Δυναμική ενσωμάτωση διαφορετικών εικονομηνυμάτων, ανά ομάδα 
πελατών και ανά λογαριασμό : 5 εργάσιμες ημέρες   
4.2 Δυναμική εμφάνιση προσωποποιημένων μηνυμάτων, ανά πελάτη και 
ανά λογαριασμό : 5 εργάσιμες ημέρες   
4.3 Δυνατότητα αλλαγών λεκτικών σε υφιστάμενα μηνύματα ή στα κείμενα 
των σταθερών ενημερώσεων πελατών : 2 εργάσιμες ημέρες   
4.4 Υλοποίηση σημαντικών αλλαγών στο έντυπο σε σχέση με υφιστάμενο, 
πχ δημιουργία διαγραμμάτων : 15 εργάσιμες ημέρες 
4.5 Υλοποίηση ριζικού επανασχεδιασμού  του εντύπου του λογαριασμού 
βάσει υποδείξεων της ΔΕΗ. 1 μήνα ημερολογιακό.  

 
  

Ο ανάδοχος καλύπτει το κόστος των αλλαγών στο έντυπο ανεξάρτητα από το πλήθος 
αυτών. 

Θα δοθεί η αναλυτική περιγραφή της γραμμογράφησης των πεδίων που 
περιλαμβάνονται στα records καθώς και την χωροθέτηση του κάθε πεδίου στο έντυπο 
και τυχόν υπολογισμοί μεταξύ των πεδίων και την τελική αποτύπωση του αποτελέσματος 
στο έντυπο.  

Η γραμμογράφηση της δομής του αρχείου, που ορίζει τι τυπώνεται σε κάθε πεδίο που 
έχει σχεδιαστεί στο έντυπο θα συνοδεύει το παραπάνω. 

Η μορφή του αρχείου (γραμμογράφηση) και ο επεξηγηματικός πίνακας των πεδίων, θα 
δοθούν από τη ΔΕΗ ΑΕ στον Ανάδοχο για τη δημιουργία του εντύπου κατά τη φάση της 
τεχνικής κρίσης δημιουργίας – εκτύπωσης – εμφακέλωσης και αρχειοθέτησης δείγματος 
δοκιμής μίας ημερήσιας παραγωγής 280.000 λογαριασμών χαμηλής τάσης. 

 Ο Ανάδοχος θα παραδίδει στη ΔΕΗ ΑΕ κάθε αρχείο της εφαρμογής δημιουργίας του 
εντύπου και των παραγωγικών ροών για το λογαριασμό ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλής 
τάσης, με όλα τα σχετικά αρχεία (π.χ. εάν η εφαρμογή σχεδιασμού του εντύπου και των 
παραγωγικών ροών είναι το GMC της Quantient, ο Ανάδοχος  θα παραδίδει στη ΔΕΗ ΑΕ 
το wfd αρχείο) και θα αναφέρει όλες τις αλλαγές που έγιναν από την προηγούμενη 
έκδοση και σε ποιο σημείο της εφαρμογής και του εντύπου του λογαριασμού. 
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1.3. Φάκελος Λογαριασμών Ηλεκτρικής Ενέργειας Χαμηλής Τάσης  
 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει το κόστος  προμήθειας των θυριδωτών φακέλων 
λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλής τάσης, στους οποίους θα εμφακελώνεται 
ο λογαριασμός ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλής τάσης από τα εμφακελωτικά 
συστήματα του Αναδόχου. Σημειώνεται ότι ο Ανάδοχος αναλαμβάνει το συνολικό 
κόστος της εμφακέλωσης του λογαριασμού χαμηλής τάσης. Επίσης καλύπτει το 
κόστος των αλλαγών στο φάκελο ανεξάρτητα από το πλήθος αυτών. 

Οι προδιαγραφές του θυριδωτού φακέλου λογαριασμού χαμηλής τάσης 
περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα: 

1  Χρώματα φακέλου  Εξωτερικό φακέλου (εμπρόσθια και οπίσθια όψη):   
ΜΠΛΕ : Pantone 299 C  
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ : Pantone 172 C 
ΜΑΥΡΟ  : Pantone 5395 C. 
Εσωτερικό φακέλου: Pantone  Μαύρο / ράστερ του 5395C .Η ΔΕΗ 
έχει δυνατότητα να τροποποιεί τα ανωτέρω pantone.  
Οι χρωματικοί συνδυασμοί θα καθορίζονται κάθε φορά από τη ΔΕΗ 
3χρωμία  στο εξωτερικό μέρος του φακέλου και 1χρωμία στο 
εσωτερικό του φακέλου. 
Σημείωση: Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθεί διαφορετική 
μέθοδος εκτύπωσης (offset) θα γίνει διαπραγμάτευση του 
τιμήματος του φακέλου.  

2 Διαστάσεις Φάκελος DL (υχπ) : 110 x 235 mm (Τύπος φακέλου : Side Seam) ή 
Φάκελος C5 (Σημείωση: προαιρετική δυνατότητα χρήσης 
 κατόπιν σχετικής συνεννόησης με ανάδοχο) 

3 Βάρος χαρτιού 90 gr/m2 +/- 5%,   μετρούμενο με τη μέθοδο TAPPI T410-OS– 61    
4 Κατασκευή οπίσθιας 

πλευράς των 
φακέλων 

Όπως σχεδιαγράμματα κατασκευής φακέλων (Εικόνα 3) 
 

5 Άνοιγμα Λαιμού 
(πίσω πλευρά) 

Όπως σχεδιαγράμματα κατασκευής φακέλων (Εικόνα 3) 
 

6 Παράθυρο Διαστάσεις (ύψος x πλάτος): 36mm x 100mm. (Εικόνα 4) 
Θέση παραθύρου: 
Απόσταση από την δεξιά μικρή πλευρά : 33 mm. 
Απόσταση από την πάνω μεγάλη πλευρά : 34 mm. 

7 Κατασκευή ζελατίνης 
παραθύρου 
(σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές των 
ΕΛΤΑ) 

Η ζελατίνη πρέπει να καλύπτει όλη την επιφάνεια του παραθύρου 
και να είναι μεγαλύτερη από το άνοιγμα του παραθύρου κατά 6,4 
mm σε κάθε πλευρά. 
Η κόλλα πρέπει να είναι ομοιόμορφα απλωμένη γύρω από το 
παράθυρο. Η ζώνη με την κόλλα πρέπει να απέχει από το 
περίγραμμα του παραθύρου 3mm και από την άκρη της ζελατίνας 
1,6mm.  
Το υλικό της ζελατίνης προδιαγράφεται παρακάτω: 
ΥΛΙΚΟ: Τυποποιημένη πολυστερίνη ή οικολογικό διαφανές χαρτί 
κατηγορίας Glassine. 
ΒΑΡΟΣ ΣΕ ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ (σε ISO    536/98): 34 g/m2 
ΠΑΧΟΣ (ASTM D 374 C): 32μm ± 5% 
ΓΥΑΛΑΔΑ σε 600(ASTM D  2457/77 ) : ≤  60% 
ΣΚΟΤΕΙΝΟΤΗΤΑ (ASTM D 1003/88): ≤  25% 
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΦΘΟΡΑ (ASTM D1004-94 (N/mm του πάχους )
 Μάκρος : ≥50N/mm 
Διαπερατότητα ≥ 30N/mm 

Πίνακας 2:  Προδιαγραφές θυριδωτού φακέλου Λογαριασμού Χαμηλής Τάσης 
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Εικόνα 3: Σχηματική Παράσταση Κατασκευαστικών Στοιχείων οπίσθιας πλευράς 
φακέλων: 

 
 

 
 
 

Εικόνα 4:  Διαστάσεις και χωροθέτηση θυρίδας φακέλου στην εμπρόσθια όψη του 
φακέλου λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλής τάσης 



 

10 
 

 

Οι προδιαγραφές του φακέλου (πχ αλλαγή διάστασης φακέλου από DL σε C5, θέση 
παραθύρου κλπ)  δύνανται να τροποποιηθούν κατόπιν συνεννόησης της ΔΕΗ ΑΕ με τον 
Ανάδοχο. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται και η έγκριση του θυριδωτού φακέλου 
(κατασκευαστικά στοιχεία και εκτυπώσεις επί του φακέλου) από τον πάροχο 
ταχυδρομικών υπηρεσιών. 

Στις επόμενες  δύο (2) σελίδες (Εικόνες 5 και 6) παρατίθενται οι εξωτερική και εσωτερική 
όψη του  τρέχοντος θυριδωτού φακέλου ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλής τάσης. 
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Εικόνα 5: Εξωτερική όψη του τρέχοντος θυριδωτού φακέλου ηλεκτρικής ενέργειας 
χαμηλής τάσης (εμπρόσθια και οπίσθια όψη). 
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Εικόνα 6: Εσωτερική όψη του τρέχοντος θυριδωτού φακέλου χαμηλής τάσης   

1.4. Δημιουργία φακέλου αποστολής λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας Χαμηλής 
Τάσης  
 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τη δημιουργία του φακέλου λογαριασμού, σύμφωνα με το 
εικαστικό που του υποδεικνύει η ΔΕΗ ΑΕ, και καλύπτει και το κόστος σχεδιασμού και 
κατασκευής δοκιμίων προς έγκριση.  
 

 

Διαδικασία αλλαγών στο φάκελο αποστολής λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας 
χαμηλής τάσης 

 
1. Το αρμόδιο τμήμα της ΔΕΗ ΑΕ  θα  γνωρίζει με ηλεκτρονικό μήνυμα  στον 

Ανάδοχο την αλλαγή στο φάκελο αποστέλλοντας παράλληλα όλα τα στοιχεία 
που απαιτούνται για την τροποποίηση.   Πρέπει να έχει προηγηθεί έγκριση της 
αλλαγής από τον πάροχο ταχυδρομικών υπηρεσιών της ΔΕΗ ΑΕ. 

2. Ο Ανάδοχος υλοποιεί τις αλλαγές εντός δύο (2) εργασίμων ημερών και στέλνει 
δείγμα του τροποποιημένου φακέλου προς έγκριση στο αρμόδιο τμήμα της ΔΕΗ 
ΑΕ, κοινοποιώντας σε όλους τους εμπλεκόμενους. 
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3. Μετά την έγκριση του δείγματος από το αρμόδιο τμήμα, ο Ανάδοχος δηλώνει 
σε ποια ημερομηνία θα έχει ετοιμότητα με ηλεκτρονικό μήνυμα προς όλους 
τους εμπλεκόμενους. 

4. Ο συνολικός χρόνος μεταξύ της ημερομηνίας έγκρισης από τη ΔΕΗ ΑΕ του 
δείγματος με την  αλλαγή και της ημερομηνίας δήλωσης ετοιμότητας του  
Αναδόχου, κατά την οποία θα ξεκινήσει η χρήση εφεξής του νέου φάκελου με 
την αλλαγή, ορίζεται σε 20 ημέρες. 

   

1.5. Διαδικασία Εκτύπωσης, εμφακέλωσης και ψηφιακής  αρχειοθέτησης  λογαριασμών  
ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλής τάσης 
 

Περιοδικότητα: Ημερήσια 

Ετήσιος Όγκος παραγωγής : 40.000.000 (στοιχεία 2020) 

α/α Διαδικασία ΗΜΕΡΟ-
ΜΗΝΙΑ 

ΠΡΟΑΠΑΙ-
ΤΟΥΜΕΝΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

1 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ (Τα 
αρχεία αποστέλλονται την ημερομηνία ροής D το βράδυ 
ή τις πρώτες πρωινές ώρες την επομένης D+1)  

D 
βράδυ 

 

2 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ, ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗΣ, 
ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ  ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

D+1 
πρωί 

1 

3 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ D+1 
πρωί 

2 

4 ΕΚΤΥΠΩΣΗ D+1 3 
5 ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ D+1 4 
6 ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ D+1 2 
7 ΑΠΟΣΤΟΛΗ  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΡΟΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΜΕ SMS 

Ή ΕMAIL ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ EBILL 
D+1 6 

8 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ D+2* 
πρωί 

5 

9 ΑΠΟΣΤΟΛΗ PDF ΑΡΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ  

D+1 7 

Πίνακας 3:  Σειρά παραγωγικών διαδικασιών εκτύπωσης, εμφακέλωσης και 
ψηφιακής αρχειοθέτησης λογαριασμών χαμηλής τάσης (*: Όταν η 
παράδοση στον ανάδοχο ταχυδρομικών υπηρεσιών γίνεται από το 
disaster site η ημερομηνία παράδοσης ορίζεται έως D+4 πρωί, 
κατόπιν συνεννόησης με τη ΔΕΗ ΑΕ)  

Παρακάτω περιγράφονται με χρονολογική σειρά οι διαδικασίες  εκτύπωσης, 
εμφακέλωσης και ψηφιακής αρχειοθέτησης λογαριασμών χαμηλής τάσης, όπως 
αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα 

 
1.5.1.  Διαδικασία αποστολής αρχείων λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλής 

τάσης   

Η έκδοση των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλής τάσης από το μηχανογραφικό 
σύστημα της ΔΕΗ (SAP/ISU) ολοκληρώνεται το βράδυ της ημερομηνίας ροής  η οποία 
εφεξής ορίζεται ως ημέρα D. Τα αρχεία που παράγονται  σε κάθε ημερομηνία ροής είναι 
τα κάτωθι (πλήθος 42): 

 
 13 αρχεία Λογαριασμών ΧΤ σε μορφή ASCII ταξινομημένα ανά ΤΚ και τη διαδρομή 

ταχυδρόμου ή τη διαδρομή καταμέτρησης του ΔΕΔΔΗΕ. Τα στοιχεία κάθε 
λογαριασμού στα υπόψη αρχεία περιέχονται σε τέσσερα (4) records των 1000 
χαρακτήρων: 
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o 12    αρχεία λογαριασμών ΧΤ για εκτύπωση (αρχεία 0 έως 9 , Α και Μ) 
o   1  αρχείο λογαριασμών ΧΤ μόνο για ψηφιακή αρχειοθέτηση (μόνο 

ηλεκτρονικοί λογαριασμοί πελατών στους οποίους δεν αποστέλλεται 
έντυπος λογαριασμός) 

  
 12 αρχεία ετικετών επικόλλησης επί των πλαστικών κιβωτίων (trays) του παρόχου 

ταχυδρομικών υπηρεσιών σε εκτυπώσιμη μορφή με αναγραφόμενα τα στοιχεία : 
ΔΕΗ/ΔΠΛΡ (Αποστολέας),  Όνομα Αρχείου, ΤΚ και Δήμος Πλήθος λογαριασμών και 
αύξων αριθμός ετικέτας, καθώς και η Ιουλιανή ημερομηνία ροής. Για ΤΚ με μεγάλο 
πλήθος λογαριασμών έχει προβλεφθεί πλήθος ετικετών για τον υπόψη ΤΚ ανάλογο 
με το πλήθος των πλαστικών κιβωτίων που θα απαιτηθεί για τη συσκευασία των 
λογαριασμών. Οι ετικέτες είναι σε εκτυπώσιμη μορφή για να εκτυπώνονται σε 
αυτοκόλλητες ετικέτες διάστασης 100 mm x 23m. 

 1 αρχείο ημερήσιου δείγματος λογαριασμών σε μορφή ASCII (π.χ. 200 
λογαριασμοί) 

 12 καταστάσεις ημερήσιας κίνησης λογαριασμών προς επίδοση ανά ΤΚ σε 
εκτυπώσιμη μορφή 

 1 κατάσταση ημερήσιας κίνησης λογαριασμών προς επίδοση για χρήση από τον 
πάροχο ταχυδρομικών υπηρεσιών (πλήθη λογαριασμών ανά αρχείο και σύνολα) 

 2 αρχεία εμφακελώσεων MRDF.  (Αρχείο εμφακελώσεων που χρησιμοποιούν τα 
υφιστάμενα εμφακελωτικά συστήματα PITNEY BOWES για τον έλεγχο των 
εμφακελώσεων. Το υπόψη αρχείο περιέχει δομημένες πληροφορίες με την 
ταυτότητα του ταχυδρομικού αντικειμένου που πρέπει να εμφακελωθεί (ιουλιανή 
ημερομηνία-α/α λογαριασμού), το πλήθος των φύλλων που πρέπει να 
εμφακελωθούν, τα σχετικά ένθετα που πρέπει να συνεμφακελωθούν, τη 
συνεμφακέλωση προσωποποιημένης επιστολής από τη δεύτερη είσοδο cut sheet, 
την εκτροπή φακέλων λογαριασμών προς έλεγχο, την ύγρανση ή όχι του φακέλου 
και τη σήμανση με κόκκινη μελάνη στη ράχη του τελευταίου φακέλου του ΤΚ, για 
τον εύκολο διαχωρισμό από τον χειριστή των παρτίδων των ΤΚ που 
συσκευάζονται). Το υπόψη αρχείο αν απαιτηθεί θα τροποποιηθεί από τη ΔΕΗ ΑΕ 
προκειμένου να ακολουθεί τις τεχνικές προδιαγραφές των συστημάτων του 
αναδόχου. 

Τα  παραπάνω αρχεία δύνανται να τροποποιούνται σε πλήθος και περιεχόμενο από τη 
ΔΕΗ ΑΕ κατόπιν έγκαιρης συνεννόησης με τον Ανάδοχο προκειμένου να τροποποιήσει 
ανάλογα τις παραγωγικές διαδικασίες του. 

Τα παραπάνω αναφερόμενα αρχεία ASCII, συνολικού μεγέθους περίπου 600 Mb 
(σήμερα), θα τοποθετούνται σε φάκελο στο FR (File Repository), στην περίμετρο του 
τείχους προστασίας της ΔΕΗ ΑΕ, και ταυτόχρονα θα αποστέλλεται ενημερωτικό email 
στον Ανάδοχο, ο οποίος θα παραλαμβάνει τα αρχεία έχοντας εξουσιοδοτηθεί με την  
κατάλληλη πρόσβαση στον υπόψη φάκελο 

1.5.2.  Διαδικασία αποστολής δείγματος λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλής 
τάσης  

Ο Ανάδοχος δημιουργεί το δείγμα των λογαριασμών σε μορφή readable pdf (αρχείο του 
οποίου όλα τα πεδία μεταβλητά και σταθερά και οδηγίες είναι σε txt μορφή και όχι 
εικόνα) χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο τρέχον αρχείο δείγματος λογαριασμών ASCII. 
Κατόπιν το πρωί της επόμενης εργάσιμης ημέρας D + 1 ο Ανάδοχος στέλνει στο αρμόδιο 
τμήμα της ΔΕΗ ΑΕ  το δείγμα των λογαριασμών συνημμένο σε σχετικό ηλεκτρονικό 
μήνυμα ζητώντας την έγκριση του δείγματος για την έναρξη της παραγωγικής 
διαδικασίας.  
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1.5.3. Διαδικασία έγκρισης δείγματος λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλής 
τάσης  

Εάν το αποτέλεσμα του ελέγχου του δείγματος είναι θετικό  το αρμόδιο τμήμα της ΔΕΗ 
ΑΕ, στέλνει στον ανάδοχο απάντηση στο ηλεκτρονικό του μήνυμα γνωρίζοντας σε αυτόν 
την έγκριση του δείγματος. 

Εάν το αποτέλεσμα του ελέγχου είναι αρνητικό και το πρόβλημα αφορά στη ΔΕΗ ΑΕ 
γίνεται διερεύνηση από τον αρμόδιο τμήμα της ΔΕΗ για τον εντοπισμό και τη διόρθωση 
του προβλήματος, με ταυτόχρονη ενημέρωση του αναδόχου για το πρόβλημα. Κατόπιν 
αποστέλλονται στον ανάδοχο, με τη διαδικασία 1.5.1, τα διορθωμένα αρχεία. Ο Ανάδοχος 
εκτελεί πάλι τη διαδικασία 1.5.2.. 

Εάν το αποτέλεσμα του ελέγχου είναι αρνητικό και το πρόβλημα αφορά στον Ανάδοχο 
τότε το αρμόδιο τμήμα της ΔΕΗ ΑΕ ενημερώνει τον Ανάδοχο προκειμένου να προβεί σε 
διόρθωση του προβλήματος. Ο Ανάδοχος αφού διορθώσει το πρόβλημα εντός δύο (2) 
ωρών το αργότερο εκτελεί πάλι τη διαδικασία 1.5.2. 

1.5.4. Διαδικασία εκτύπωσης λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλής τάσης 

Ο Ανάδοχος ξεκινά την εκτύπωση των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλής 
τάσης, έχοντας βασικό στόχο να ολοκληρωθεί εντός της εργάσιμης ημέρας D+1 ολόκληρη 
η παραγωγική διαδικασία εκτύπωσης, εμφακέλωσης και αρχειοθέτησης των 
λογαριασμών χαμηλής τάσης, προκειμένου την επόμενη εργάσιμη ημέρα το πρωί (ημέρα 
D+2) να παραδώσει στον ανάδοχο ταχυδρομικών υπηρεσιών της ΔΕΗ ΑΕ όλη την παρτίδα 
λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλής τάσης της ημερομηνίας ροής D. 

Εκτυπώνει το δείγμα λογαριασμών και το αποστέλλει στη ΔΕΗ ΑΕ. 

Ο Ανάδοχος πρέπει να διασφαλίζει ότι οι εκτυπωμένοι λογαριασμοί θα είναι σε 
εξαιρετική κατάσταση με ευκρινή και άρτια όλα τα εκτυπωμένα στοιχεία και 
εικονογραφήματα, χωρίς αλλοιώσεις. Επίσης δεν θα υπάρχουν ρυπάνσεις από 
οποιαδήποτε αιτία στην επιφάνεια του λογαριασμού. 

1.5.5. Διαδικασία εμφακέλωσης λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλής τάσης 

Η εμφακέλωση των λογαριασμών χαμηλής τάσης θα πρέπει να εκτελείται κατά τρόπο 
ώστε να εξασφαλίζεται η μη αλλοίωση του εσωκλειόμενου εντύπου λογαριασμού, καθώς 
και των ένθετων εντύπων), αλλά και να μην αποκρύπτονται τα Πλήρη Στοιχεία του 
Παραλήπτη από τη θυρίδα του φακέλου, δηλαδή το barcode ιχνηλάτησης, το 
ονοματεπώνυμο και η ταχυδρομική διεύθυνση.  Επίσης ο φάκελος του λογαριασμού θα 
είναι ατσαλάκωτος, με σωστή κόλληση του πτερυγίου και χωρίς ρυπάνσεις. 

Στο εξωτερικό του φακέλου αποστολής του λογαριασμού θα εκτυπώνεται από τον 
ανάδοχο η ημερομηνία παράδοσης του φακέλου στον ανάδοχο ταχυδρομικών 
υπηρεσιών της ΔΕΗ ΑΕ με το λεκτικό: « ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΕ ΣΤΑ …………………………… ΤΗΝ 
DD/MM/YΥΥY» σε σημείο και μέγεθος χαρακτήρων που θα υποδειχθεί από τη ΔΕΗ ΑΕ. 

Οι εμφακελωμένοι λογαριασμοί ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλής τάσης στην έξοδο των 
εμφακελωτικών συστημάτων, θα συσκευάζονται σε πλαστικά κιβώτια (trays, κιβώτιο με 
καπάκι) ανά ΤΚ και θα επικολλάται στο εξωτερικό του καπακιού των πλαστικών κιβωτίων 
η κατάλληλη αυτοκόλλητη ετικέτα. Τα κιβώτια στοιβάζονται σε τροχήλατους κλωβούς 
και προωθούνται για τσέρκωμα και προετοιμασία για την αποστολή τους.  

Σημειώνεται ότι βάσει της σύμβασης παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών της ΔΕΗ ΑΕ ο 
ανάδοχος ταχυδρομικών υπηρεσιών χορηγεί τις απαραίτητες ποσότητες πλαστικών 
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κιβωτίων (trays, βάση και καπάκι) και τροχήλατων μεταλλικών κλωβών για την 
τοποθέτηση εντός αυτών των trays με τους λογαριασμούς. Τέλος η παραλαβή των 
ταχυδρομικών αντικειμένων της ΔΕΗ ΑΕ θα γίνεται από τον ανάδοχο ταχυδρομικών 
υπηρεσιών με δικά του οχήματα. 

Τα πλαστικά trays (κιβώτιο με καπάκι) θα τοποθετούνται στον τροχήλατο κλωβό 
τσερκωμένα προκειμένου να ασφαλιστεί το περιεχόμενό τους. 

Η εμφακέλωση των λογαριασμών πρέπει να ολοκληρώνεται εντός της ροής D + 1. 

1.5.6. Διαδικασία ψηφιακής αρχειοθέτησης λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας 
χαμηλής τάσης 

O Ανάδοχος έχει ετοιμάσει παραγωγικές ροές αρχειοθέτησης των λογαριασμών χαμηλής 
τάσης σε μηχανογραφικές υποδομές του (βάση δεδομένων, αποθετήριο αρχείων pdf και 
web services για web εφαρμογές) διασφαλίζοντας την ελάχιστη διαθεσιμότητα όλης της 
υποδομής στο ελάχιστο ποσοστό του 98%. Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει εφεδρική 
υποδομή αρχειοθέτησης άμεσης ενεργοποίησης σε περίπτωση δυσλειτουργίας της 
βασικής υποδομής. 

Η Αρχειοθέτηση θα καταγράφει στη βάση δεδομένων τα πεδία που θα καθοριστούν από 
τη ΔΕΗ ΑΕ βάσει των οποίων θα γίνονται οι αναζητήσεις στοιχείων και των pdf’s των 
υπόψη λογαριασμών. Σημειώνεται ότι σήμερα καταγράφονται στη βάση αρχειοθέτησης 
της ΔΕΗ ΑΕ 89 πεδία του λογαριασμού χαμηλής τάσης. 

Μετά την έγκριση του δείγματος λογαριασμών από τη ΔΕΗ ΑΕ ο Ανάδοχος εκτελεί τις 
παρακάτω διεργασίες, υποχρεωτικά με την σειρά που καταγράφονται: 

1. Κατασκευάζει σε μορφή readable pdf (αρχείο του οποίου όλα τα πεδία 
μεταβλητά και σταθερά και οδηγίες είναι σε txt μορφή και όχι εικόνα) τους 13 
λογαριασμούς χαμηλής τάσης (12 αρχεία εκτυπωμένων λογαριασμών και 1 
αρχείο μόνο ηλεκτρονικών λογαριασμών). Τα 12 ηλεκτρονικά αρχεία των 
εκτυπωμένων λογαριασμών που θα δημιουργηθούν για αρχειοθέτηση θα έχουν 
το λεκτικό «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» σε καθορισμένη από τη ΔΕΗ ΑΕ θέση επί του 
λογαριασμού. Οι λογαριασμοί που εντάσσονται στην Καθολική υπηρεσία θα 
έχουν το λεκτικό «ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ» (ως υδατογράφημα) σε καθορισμένη 
από τη ΔΕΗ ΑΕ θέση επί του λογαριασμού.  

2. Αποστέλλει στη ΔΕΗ ΑΕ τα παραπάνω 13 αρχεία pdf. 
3. Εκτελείται η αρχειοθέτηση  των λογαριασμών χαμηλής τάσης, οι οποίοι έχουν 

δημιουργηθεί στην παραπάνω διεργασία 1 (κατασκευή pdf’s)  μέσω της σχετικής 
εφαρμογής  αρχειοθέτησης του αναδόχου, Η βάση δεδομένων και τα 
σχετιζόμενα με αυτή αρχεία pdf των λογαριασμών, διακανονισμών, επιστολών 
κλπ  θα φιλοξενούνται στις υποδομές της ΔΕΗ ΑΕ, Η ιστορικότητα της 
αρχειοθέτησης όλων των εντύπων της ΔΕΗ ΑΕ θα καλύπτει χρονικό διάστημα 1 
μήνα. Πέραν του χρονικού  διαστήματος αυτού όλες οι εγγραφές και τα αρχεία 
θα διαγράφονται στο πλαίσιο του GDPR. 

 Η αρχειοθέτηση των λογαριασμών πρέπει να ολοκληρώνεται εντός της ημέρας D + 1. 

Δυνατότητα ανάκτησης από τη βάση των αρχειοθετημένων λογαριασμών, μέσω 
εφαρμογής του αναδόχου,  στοιχείων και των pdf’s των υπόψη λογαριασμών, με σύνθετα 
κριτήρια αναζήτησης   που θα ορίζει η ΔΕΗ ΑΕ. Ο Ανάδοχος θα  παρέχει στη ΔΕΗ ΑΕ 
δυνατότητα χρήσης της υπόψη εφαρμογής με απομακρυσμένη πρόσβαση μέσω 
διαδικτύου. 
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1.5.7. Διαδικασία παράδοσης στον Ανάδοχο Ταχυδρομικών Υπηρεσιών της ΔΕΗ ΑΕ 

Ο Ανάδοχος το πρωί της ημέρας D + 2 παραδίδει στον ανάδοχο ταχυδρομικών 
υπηρεσιών τη ΔΕΗ ΑΕ όλους τους λογαριασμούς της ημερομηνίας ροής D  με τα 
παραστατικά και τις σχετικές καταστάσεις με τις ποσότητες των αρχείων λογαριασμών. 
Επίσης στέλνει με secure FTP στον Ανάδοχο ταχυδρομικών υπηρεσιών της ΔΕΗ ΑΕ το 
αρχείο με τα στοιχεία ιχνηλάτησης όλων των λογαριασμών της υπόψη παρτίδας και 
κοινοποιεί στα αρμόδια τμήματα της ΔΕΗ ΑΕ.  Το αρχείο ιχνηλάτησης θα περιέχει το 
αριθμό του barcode που θα βρίσκεται τυπωμένος πάνω από τα στοιχεία του αποδέκτη 
στη θυρίδα του φάκελου και λοιπά στοιχεία που θα συμφωνηθούν από τη ΔΕΗ ΑΕ και τον 
ανάδοχο ταχυδρομικών υπηρεσιών τη ΔΕΗ ΑΕ. 

Τέλος η παραλαβή των ταχυδρομικών αντικειμένων της ΔΕΗ ΑΕ θα γίνεται από τον 
ανάδοχο ταχυδρομικών υπηρεσιών της ΔΕΗ ΑΕ με δικά του οχήματα και μέσα από τις 
εγκαταστάσεις του Αναδόχου. 

1.5.8. Ρήτρες καθυστέρησης: 

Για κάθε εργάσιμη ημέρα καθυστέρησης  αποστολής των λογαριασμών  ή αρχειοθέτησης 
τους θα επιβάλλεται ρήτρα 5% ανά ημέρα ροής του ποσού του τιμολογίου του εκάστοτε 
μήνα για καθυστέρηση έως 3 ημέρες. Για καθυστέρηση άνω των 3ημερών η ρήτρα 
ανέρχεται στο 50% του ποσού του τιμολογίου του εκάστοτε μήνα.  

Για κάθε εργάσιμη ημέρα καθυστέρησης υλοποίησης των αλλαγών που αφορούν στο 
λογαριασμό ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλής τάσης (άρθρο 1.2) και στο φάκελο χαμηλής 
τάσης (άρθρο 1.4) θα επιβάλλεται ρήτρα 0,5% του ποσού του τιμολογίου του εκάστοτε 
μήνα.  Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος από τη ΔΕΗ ΑΕ. 

1.5.9. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος από τη ΔΕΗ ΑΕ  
 

Ο Ανάδοχος θα αποστέλλει καθημερινά στη ΔΕΗ ΑΕ πλήρες αρχείο καταγραφής της 
πιστοποιημένης ημερήσιας διαδικασίας εκτύπωσης, εμφακέλωσης, ένθεσης ενθέτων το 
οποίο θα εκδίδεται από το υπάρχων λογισμικό παρακολούθησης της παραγωγικής 
διαδικασίας, αρχειοθέτησης και αποστολής στον ανάδοχο ταχυδρομικών υπηρεσιών 
ανά λογαριασμό (απολογισμός παραγωγής), συνημμένο σε ηλεκτρονικό μήνυμα προς τη 
ΔΕΗ ΑΕ στο οποίο θα αναφέρεται η επιτυχής ολοκλήρωση της παραγωγικής διαδικασίας 
λογαριασμών χαμηλής τάσης αναλυτικά και θα σημειώνεται το πλήθος των 
λογαριασμών που παρήχθησαν (έντυποι και ηλεκτρονικοί).  
Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει διασφάλιση με κατάλληλο λογισμικό για μηδενικό λάθος 
στην αποστολή των λογαριασμών (integrity control) (π.χ. δεν θα πάει ο ίδιος 
λογαριασμός δύο φορές στον πελάτη και αποτρέπεται η μη αποστολή του 
λογαριασμού στον πελάτη). Ο προσφέρων πρέπει να διαθέτει κατάλληλο Λογισμικό 
για τη διασφάλιση μηδενικού λάθους στην αποστολή των λογαριασμών. Το λογισμικό 
θα παρέχει άμεσα και βάση κριτηρίων τις απαιτούμενες αναφορές (reporting) υπό τη 
μορφή πλήρους αρχείου καταγραφής της πιστοποιημένης ημερήσιας διαδικασίας 
εκτύπωσης, εμφακέλωσης, ένθεσης ενθέτων και αποστολής στον ανάδοχο 
ταχυδρομικών υπηρεσιών ανά λογαριασμό (απολογισμός παραγωγής), όπως 
αναφέρεται στα άρθρα 1.5.9, 2.5.9, 3.5.9, 4.5.9, 5.5.9, 6.5.9, 7.5.9, 8.5.9 και 9.5.9. 
«Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος από τη ΔΕΗ ΑΕ». To direct barcode δεν θεωρείται 
από μόνο του ως integrity control, παρά μόνο σε συνδυασμό με κατάλληλο λογισμικό, 
συνήθως του Κατασκευαστή της εμφακελωτικής μηχανής, με το οποίο 
διασφαλίζονται όλα τα παραπάνω. Ο Ανάδοχος στην προσφορά του θα περιγράψει 
αναλυτικά τη λειτουργικότητα του υπόψη λογισμικού (οθόνες, φόρμες αναζήτησης 
βάσει κριτηρίων, reports κλπ). 
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Ο Ανάδοχος θα επιτρέπει την παρουσία αρμοδίων της ΔΕΗ ΑΕ σε καθημερινή βάση στους 
χώρους παραγωγής των λογαριασμών για την παρακολούθηση και τον έλεγχο όλης της 
παραγωγικής διαδικασίας των λογαριασμών χαμηλής τάσης. 

 
Έλεγχος εκτύπωσης 
Ο Ανάδοχος θα εκτυπώνει ποιοτικά patterns 6 σελίδων A4 (ήτοι 3 Α3) τα οποία θα φέρουν 
εκτύπωση της  ημερομηνίας και του ονόματος του αρχείου των λογαριασμών. Το 
περιεχόμενο των υπόψη patterns θα συμφωνηθεί μεταξύ των ΔΕΗ ΑΕ και Αναδόχου. Το 
ανωτέρω pattern θα τυπώνεται στην αρχή και στο τέλος κάθε κύκλου παραγωγής 
λογαριασμών (π.χ. στην αρχή και στο τέλος κάθε αρχείου εκτύπωσης ομάδας 
λογαριασμών) ή στην αρχή της εκτύπωσης μετά από βλάβη του εκτυπωτικού 
συστήματος. Τα υπόψη  patterns θα έχουν ενσωματωθεί στην καθημερινή παραγωγική 
ροή προκειμένου να τυπώνονται αυτόματα.  
 
Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει  σύστημα διασφάλισης ποιοτικού ελέγχου έγχρωμης 
εκτύπωσης, προκειμένου να διασφαλίζεται η εξαιρετική κατάσταση εκτύπωσης με 
ευκρινή και άρτια όλα τα εκτυπωμένα στοιχεία και εικονογραφήματα, χωρίς αλλοιώσεις 
και ρυπάνσεις. (πχ κάμερες ελέγχου της εκτύπωσης). Στην προσφορά του ο υποψήφιος 
ανάδοχος πρέπει να περιγράφει αναλυτικά το υπόψη σύστημα διασφάλισης ποιοτικού 
ελέγχου. 
 
Tα ανωτέρω patterns θα παραδίδονται στους αρμοδίους παριστάμενους της ΔΕΗ ΑΕ. Σε 
περίπτωση απουσίας των αρμοδίων της ΔΕΗ ΑΕ θα παραδίδονται  στην επόμενη 
επίσκεψή τους  στις εγκαταστάσεις στου αναδόχου.  
 
Ο έλεγχος των υπόψη patterns από τους παριστάμενους της ΔΕΗ ΑΕ και τον υπεύθυνο 
εκτυπώσεων του Αναδόχου θα γίνεται προκειμένου να διαπιστώνεται η ορθότητα της 
εκτύπωσης των λογαριασμών. 
 
Σε περίπτωση εντοπισμού προβλήματος από τους αρμοδίους της ΔΕΗ ΑΕ στα 
εκτυπωμένα patterns  ή κατά τη διάρκεια της  εκτύπωσης των λογαριασμών, με 
σταμάτημα της εκτύπωσης για σύντομο έλεγχο της ποιότητας εκτύπωσης, ο Ανάδοχος 
θα προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες αποκατάστασης της ποιότητας της εκτύπωσης 
προκειμένου να ξεκινήσει πάλι η διαδικασία της εκτύπωσης. 
 
Εάν η παραγωγή λόγω έκτακτης συνθήκης (υπαιτιότητα Αναδόχου ή της ΔΕΗ ΑΕ) γίνει 
απογευματινή ώρα ή Σαββατοκύριακο και δεν είναι εφικτή η επίβλεψη του αρμόδιου της 
ΔΕΗ ΑΕ, τότε θα γίνεται ο έλεγχος το πρωί της επόμενης εργάσιμης ημέρας, πριν την 
παράδοση στον πάροχο ταχυδρομικών υπηρεσιών της ΔΕΗ ΑΕ, στα ταχυδρομικά 
αντικείμενα. Εάν το πρόβλημα στην ποιότητα των ταχυδρομικών αντικειμένων είναι 
μεγάλο (κακή εκτύπωση ή κακή εμφακέλωση) ο ελεγκτής της ΔΕΗ ΑΕ θα δίνει την οδηγία 
στον Ανάδοχο για την επανεκτύπωση και εμφακέλωση των λογαριασμών και την 
απόρριψη όλης της παρτίδας των λογαριασμών στην ανακύκλωση παρουσία του 
ελεγκτή της ΔΕΗ ΑΕ. Το συνολικό κόστος επανεκτύπωσης και εμφακέλωσης της παρτίδας 
των λογαριασμών θα βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 
 
Εάν το πρόβλημα στην ποιότητα των ταχυδρομικών αντικειμένων είναι μικρό και δεν 
δημιουργεί μεγάλα προβλήματα στη γενική εικόνα του λογαριασμού (πχ μικρές 
αλλοιώσεις στο χρωματισμό) ο ελεγκτής της ΔΕΗ ΑΕ θα δίνει την έγκριση για την 
αποστολή των λογαριασμών και θα επιβάλει έκπτωση επί του τιμήματος του συνόλου 
της υπόψη ροής από 5 έως 15%, ανάλογα με το πρόβλημα. 
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Έλεγχος εμφακέλωσης 
 
Ο παριστάμενοι της ΔΕΗ ΑΕ θα ελέγχουν την εμφακέλωση των λογαριασμών στην έξοδο 
των εμφακελωτικών μηχανών του Αναδόχου καθώς και τους συσκευασμένους προς 
παράδοση λογαριασμούς,  προκειμένου να διαπιστώνεται η ορθότητα της εμφακέλωσης 
και της συσκευασίας των λογαριασμών. 
 
Σε περίπτωση εντοπισμού προβλήματος  στην εμφακέλωση των λογαριασμών ο 
Ανάδοχος θα προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες αποκατάστασης της ποιότητας της 
εμφακέλωσης προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία της εκτύπωσης. 

 
Έλεγχος αρχειοθέτησης 
Η ΔΕΗ ΑΕ μέσω της εφαρμογής του Αναδόχου που αναφέρεται στην παράγραφο 1.5.6 θα 
προβαίνει στον έλεγχο της αρχειοθέτησης των λογαριασμών  
 
Το αρμόδιο τμήμα της ΔΕΗ ΑΕ, στο οποίο θα ελέγχει την υλοποίηση της υφιστάμενης 
σύμβασης εξουσιοδοτείται να ζητά και να λαμβάνει από τον Ανάδοχο άμεσα στοιχεία 
από την παραγωγική διαδικασία (σχεδίαση, εκτύπωση εμφακέλωση, ψηφιακή  
αρχειοθέτηση και παραδόσεων στο ταχυδρομείο) τα οποία κρίνει απαραίτητα για τον 
έλεγχο της ορθής εκτέλεσης του ανατεθειμένου στον Ανάδοχο έργου. 
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2. Λογαριασμοί Ηλεκτρικής Ενέργειας Μέσης Τάσης 
(ΜΤ) 

 
2.1. Έντυπο Λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας μέσης τάσης (Προδιαγραφή) 

 
Ισχύουν τα αναφερόμενα στο αντίστοιχο άρθρο 1.1 «Έντυπο Λογαριασμών ηλεκτρικής 
ενέργειας Χαμηλής Τάσης (Προδιαγραφή)»  διότι ο λογαριασμός μέσης τάσης θα 
τυπώνεται στο ίδιο λευκό έντυπο. 
Στις επόμενες  τέσσερις σελίδες  παρατίθενται οι εμπρόσθιες και η οπίσθιες όψεις των 
φύλλων του τρέχοντος δίφυλλου λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας μέσης τάσης 
(Εικόνες 7 έως 10). 
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Εικόνα 7: Εμπρόσθια όψη του 1ου φύλλου του λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας 
μέσης τάσης   
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Εικόνα 8: Οπίσθια όψη του 1ου φύλλου του λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας μέσης τάσης   
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Εικόνα 9: Εμπρόσθια όψη του 2ου φύλλου του λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας μέσης 
τάσης   

  



 

24 
 

 

Εικόνα 10: Οπίσθια όψη του 2ου φύλλου του λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας μέσης 
τάσης   
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Εικόνα 11: Κατάσταση ενδιαμέσων  λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας μέσης τάσης   
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2.2. Δημιουργία Λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας Μέσης Τάσης   
 

Η ΔΕΗ ΑΕ θα παραδίδει στον Ανάδοχο το λογαριασμό μέσης τάσης σε μορφή επιμέρους 
αρχείων readable pdf (βλ. ανάλυση των υπόψη αρχείων στο άρθρο 2.5.1). 
 
Ο Ανάδοχος θα προβεί στο σχεδιασμό του λογαριασμού μέσης τάσης και των 
αντίστοιχων παραγωγικών ροών για τη δημιουργία του ολοκληρωμένου λογαριασμού 
με τη συνένωση των υπόψη pdf αρχείων που στέλνει η ΔΕΗ ΑΕ με τις πίσω σελίδες 
(πληροφοριακά έντυπα) και την προσάρτηση των αντίστοιχων καταστάσεων 
ενδιαμέσων.  Η δημιουργία του λογαριασμού γίνεται με στόχο  την εκτύπωση και 
εμφακέλωση των  έντυπων λογαριασμών μέσης τάσης, την ψηφιακή αρχειοθέτηση όλων 
των λογαριασμών μέσης τάσης και τη διάθεσή τους σε web εφαρμογές, με τη μορφή 
αρχείου readable pdf.  

 
Στην περίπτωση που η ΔΕΗ ΑΕ θα παραδίδει αρχείο σε μορφή csv ή rοw data o 
Ανάδοχος αναλαμβάνει τη δημιουργία του λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας μέσης 
τάσης σύμφωνα με το εικαστικό που του υποδεικνύει η ΔΕΗ ΑΕ και  τα στοιχεία του 
λογαριασμού που περιέχονται σε αρχείο κειμένου (csv ή rοw data) που στέλνει η ΔΕΗ AE. 
Ο σχεδιασμός του λογαριασμού γίνεται με στόχο  την εκτύπωση και εμφακέλωση των  
έντυπων λογαριασμών μέσης τάσης, την ψηφιακή αρχειοθέτηση όλων των λογαριασμών 
μέσης τάσης και τη διάθεσή τους σε web εφαρμογές, με τη μορφή αρχείου readable pdf. 
Η υπόψη αλλαγή στο πρωτογενές  αρχείο των λογαριασμών μέσης τάσης αποτελεί ριζική 
αλλαγή και θα υλοποιηθεί από τον Ανάδοχο στους χρόνους που αναφέρονται παρακάτω 
στη διαδικασία αλλαγών στο λογαριασμό ηλεκτρικής ενέργειας μέσης τάσης . 

Δυνατότητες Σχεδιασμού στο λογαριασμό ηλεκτρικής ενέργειας μέσης τάσης 
 
Ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο «Δυνατότητες Σχεδιασμού στο λογαριασμό 
ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλής τάσης»  του αντίστοιχου άρθρο 1.2 «Σχεδιασμός 
Λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας Χαμηλής Τάσης» 

 

Διαδικασία αλλαγών στο λογαριασμό ηλεκτρικής ενέργειας μέσης τάσης 
 

Ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο «Διαδικασία αλλαγών στο λογαριασμό 
χαμηλής τάσης»  του αντίστοιχου άρθρου 1.2 «Σχεδιασμός Λογαριασμού ηλεκτρικής 
ενέργειας Χαμηλής Τάσης» 

 

2.3. Φάκελος λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας μέσης τάσης  

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο αντίστοιχο άρθρο 1.3 «Φάκελος Λογαριασμών ηλεκτρικής 
ενέργειας Χαμηλής Τάσης» διότι ο λογαριασμός μέσης τάσης θα εμφακελώνεται στον 
ίδιο θυριδωτό φάκελο. 

 

2.4. Δημιουργία φακέλου αποστολής λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας μέσης τάσης  

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο αντίστοιχο άρθρο 1.4 «Δημιουργία φακέλου αποστολής 
Λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας Χαμηλής Τάσης». 

 

2.5. Διαδικασία Εκτύπωσης εμφακέλωσης και ψηφιακής  αρχειοθέτησης  
λογαριασμών  μέσης τάσης  

Περιοδικότητα: Ημερήσια 

Ετήσιος Όγκος παραγωγής : 80.000 (στοιχεία 2020) 
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α/α Διαδικασία ΗΜΕΡΟ-
ΜΗΝΙΑ 

ΠΡΟΑΠΑΙ-
ΤΟΥΜΕΝΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

1 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ (Τα 
αρχεία αποστέλλονται την ημερομηνία ροής D το βράδυ ή 
τις πρώτες πρωινές ώρες την επομένης D+1) 

D 
βράδυ 

 

2 ΕΚΤΥΠΩΣΗ D+1 1 
3 ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ D+1 2 
4 ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ D+1 1 
5 ΑΠΟΣΤΟΛΗ  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΜΕ SMS 

Ή ΕMAIL ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ EBILL 
D+1 4 

6 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ D+2* πρωί 3 
7 ΑΠΟΣΤΟΛΗ PDF ΑΡΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

D+1 4 

Πίνακας 4: Σειρά παραγωγικών διαδικασιών εκτύπωσης, εμφακέλωσης και ψηφιακής 
αρχειοθέτησης λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας μέσης τάσης (*: 
Όταν η παράδοση στον ανάδοχο ταχυδρομικών υπηρεσιών γίνεται 
από το disaster site η ημερομηνία παράδοσης ορίζεται έως D+4 πρωί, 
κατόπιν συνεννόησης με τη ΔΕΗ ΑΕ)  

Παρακάτω περιγράφονται με χρονολογική σειρά οι διαδικασίες  εκτύπωσης, 
εμφακέλωσης και ψηφιακής αρχειοθέτησης λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας μέσης 
τάσης, όπως αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα 

 

2.5.1. Διαδικασία αποστολής αρχείων λογαριασμών  ηλεκτρικής ενέργειας μέσης 
τάσης. 

Η έκδοση των λογαριασμών μέσης τάσης από το SAP/ISU ολοκληρώνεται το βράδυ της 
ημερομηνίας ροής  η οποία εφεξής ορίζεται ως ημέρα D. Τα αρχεία που παράγονται  σε 
κάθε ημερομηνία ροής είναι τα κάτωθι: 

1. Ένα (1) αρχείο pdf με τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας μέσης τάσης χωρίς 
καταστάσεις ενδιαμέσων. Κάθε λογαριασμός αποτελείται από την πρώτη (Εικόνα 
7) και τρίτη σελίδα (Εικόνα 9) του λογαριασμού.   

2. Ένα (1) αρχείο pdf με τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας μέσης τάσης με 
καταστάσεις ενδιαμέσων. Κάθε λογαριασμός αποτελείται από την πρώτη (Εικόνα 
7) και τρίτη σελίδα (Εικόνα 9) του λογαριασμού.   

3. Ένα (1) αρχείο pdf με τις αντίστοιχες καταστάσεις ενδιαμέσων λογαριασμών για 
τους λογαριασμούς του παραπάνω αρχείου 2. 

4. Ένα (1) αρχείο κειμένου με τα κάτωθι στοιχεία των λογαριασμών ηλεκτρικής 
ενέργειας μέσης τάσης της υπόψη ημερομηνίας ροής: 

- Λογαριασμός Συμβολαίου 
- Διεύθυνση Ακινήτου 
- Κωδικός Ηλεκτρονικής Πληρωμής 
- Ποσό 
- Ημερομηνία λήξης 

Το μέσο ημερήσιο πλήθος λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας μέσης τάσης είναι 
κυμαινόμενο: Δύο (2) ημέρες στο πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα ανέρχεται σε 3.000 – 6.000 
λογαριασμούς, ενώ τις υπόλοιπες μέρες περιορίζεται σε 40 – 400 λογαριασμούς. 

2.5.2. Διαδικασία αποστολής δείγματος λογαριασμών  ηλεκτρικής ενέργειας μέσης 
τάσης 
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Δεν προβλέπεται αποστολή δείγματος για έγκριση επειδή το πρωτογενές αρχείο που 
παραδίδει η ΔΕΗ ΑΕ στον Ανάδοχο είναι σε τελική μορφή pdf. Όταν το υπόψη αρχείο  
τροποποιηθεί σε rοw datα  τότε θα απαιτείται η διαδικασία της έγκρισης δείγματος, 
όπως έχει περιγραφεί ανωτέρω για τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας Χαμηλής 
Τάσης.  

2.5.3. Διαδικασία έγκρισης δείγματος λογαριασμών μέσης τάσης  

Δεν προβλέπεται έγκριση δείγματος επειδή το πρωτογενές αρχείο που παραδίδει η ΔΕΗ 
ΑΕ στον Ανάδοχο είναι σε τελική μορφή pdf. Όταν το υπόψη αρχείο  τροποποιηθεί σε 
rοw datα  τότε θα απαιτείται η διαδικασία της έγκρισης δείγματος, όπως έχει 
περιγραφεί ανωτέρω για τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας Χαμηλής Τάσης. 

2.5.4. Διαδικασία εκτύπωσης λογαριασμών μέσης τάσης  

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο αντίστοιχο άρθρο 1.5.4 «Διαδικασία εκτύπωσης 
Λογαριασμών Χαμηλής Τάσης». Η Εκτύπωση των λογαριασμών μέσης τάσης που 
εκδόθηκαν την ημέρα D πρέπει να ολοκληρωθεί εντός της εργάσιμης ροής D + 1. 

 

2.5.5. Διαδικασία εμφακέλωσης λογαριασμών, όπως έχει περιγραφεί ανωτέρω για τους 
λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας Χαμηλής Τάσης. μέσης τάσης  

Η εμφακέλωση των λογαριασμών μέσης τάσης, όπως έχει περιγραφεί ανωτέρω για τους 
λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας Χαμηλής Τάσης. , θα πρέπει να εκτελείται κατά 
τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η μη αλλοίωση του εσωκλειόμενου εντύπου λογαριασμού, 
καθώς και των ένθετων εντύπων), αλλά και να μην αποκρύπτονται τα Πλήρη Στοιχεία του 
Παραλήπτη από τη θυρίδα του φακέλου, δηλαδή το barcode ιχνηλάτησης, το 
ονοματεπώνυμο και η ταχυδρομική διεύθυνση.  Επίσης ο φάκελος του λογαριασμού θα 
είναι ατσαλάκωτος, με σωστή κόλληση του πτερυγίου και χωρίς ρυπάνσεις. 

Σήμερα δεν υφίσταται αρχείο εμφακέλωσης για τους λογαριασμούς ηλεκτρικής 
ενέργειας μέσης Τάσης. Η εμφακέλωση των λογαριασμών μέσης τάσης θα γίνεται μέσω 
αρχείου εμφακέλωσης το οποίο θα δημιουργηθεί με συνεργασία της ΔΕΗ ΑΕ και του 
Αναδόχου προκειμένου να υλοποιηθεί η επιλεκτική ένθεση ενθέτων ή 
προσωποποιημένων επιστολών κλπ. 

Στο εξωτερικό του φακέλου αποστολής του λογαριασμού θα εκτυπώνεται από τον 
ανάδοχο η ημερομηνία παράδοσης του φακέλου στον ανάδοχο ταχυδρομικών 
υπηρεσιών της ΔΕΗ ΑΕ με το λεκτικό: « ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΕ ΣΤΑ …………………………… ΤΗΝ 
DD/MM/YΥΥY» σε σημείο και μέγεθος χαρακτήρων που θα υποδειχθεί από τη ΔΕΗ ΑΕ. 

Οι εμφακελωμένοι λογαριασμοί ηλεκτρικής ενέργειας μέσης τάσης στην έξοδο των 
εμφακελωτικών συστημάτων, θα συσκευάζονται σε πλαστικά κιβώτια (trays, κιβώτιο με 
καπάκι). Τα κιβώτια στοιβάζονται σε τροχήλατους κλωβούς και προωθούνται για 
τσέρκωμα και προετοιμασία για την αποστολή τους.  

Σημειώνεται ότι βάσει της σύμβασης παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών της ΔΕΗ ΑΕ ο 
ανάδοχος ταχυδρομικών υπηρεσιών χορηγεί τις απαραίτητες ποσότητες πλαστικών 
κιβωτίων (trays, βάση και καπάκι) και τροχήλατων μεταλλικών κλωβών για την 
τοποθέτηση εντός αυτών των trays με τους λογαριασμούς. Τέλος η παραλαβή των 
ταχυδρομικών αντικειμένων της ΔΕΗ ΑΕ θα γίνεται από τον ανάδοχο ταχυδρομικών 
υπηρεσιών με δικά του οχήματα. 

Τα πλαστικά trays (κιβώτιο με καπάκι) θα τοποθετούνται στον τροχήλατο κλωβό 
τσερκωμένα προκειμένου να ασφαλιστεί το περιεχόμενό τους. 
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Ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει εφεδρική υποδομή εκτύπωσης και εμφακέλωσης σε άλλη 
περιοχή (Disaster Site) ίδιων ποσοτικών και ποιοτικών δυνατοτήτων με το βασικό 
εκτυπωτικό κέντρο για παραγωγή 280.000  λογαριασμών την ημέρα. 

Η εμφακέλωση των λογαριασμών πρέπει να ολοκληρώνεται εντός της ροής D + 1. 
 

2.5.6. Διαδικασία ψηφιακής αρχειοθέτησης λογαριασμών μέσης τάσης  

O Ανάδοχος έχει ετοιμάσει παραγωγικές ροές αρχειοθέτησης των λογαριασμών μέσης 
τάσης σε μηχανογραφικές υποδομές του (βάση δεδομένων, αποθετήριο αρχείων pdf και 
web services για το portal του ebill της ΔΕΗ ΑΕ) διασφαλίζοντας την ελάχιστη 
διαθεσιμότητα όλης της υποδομής στο ελάχιστο ποσοστό του 98%. Ο ανάδοχος πρέπει 
να διαθέτει εφεδρική υποδομή αρχειοθέτησης άμεσης ενεργοποίησης σε περίπτωση 
δυσλειτουργίας της βασικής υποδομής. 

Η Αρχειοθέτηση θα καταγράφει στη βάση δεδομένων τα πεδία που θα καθοριστούν από 
τη ΔΕΗ ΑΕ βάσει των οποίων θα γίνονται οι αναζητήσεις στοιχείων και των pdf’s των 
υπόψη λογαριασμών. Σημειώνεται ότι σήμερα καταγράφονται στη βάση αρχειοθέτησης 
της ΔΕΗ ΑΕ 26 πεδία του λογαριασμού μέσης τάσης. 

Εάν απαιτηθεί από τη ΔΕΗ ΑΕ ο Ανάδοχος θα καλύψει το κόστος και την εργασία 
μεταφοράς της ιστορικότητας της υφιστάμενης αρχειοθέτησης των λογαριασμών στην 
εφαρμογή του.  

Ο Ανάδοχος εκτελεί τις παρακάτω διεργασίες, υποχρεωτικά με την σειρά που 
καταγράφονται: 

 

1. Κατασκευάζει σε μορφή readable pdf  τους λογαριασμούς μέσης τάσης με τη 
συνένωση των υπόψη pdf αρχείων που στέλνει η ΔΕΗ ΑΕ με τις πίσω σελίδες 
(πληροφοριακά έντυπα) και την προσάρτηση των αντίστοιχων καταστάσεων 
ενδιαμέσων. Θα δημιουργούνται πολλαπλά αρχεία λογαριασμών ανά πελάτη. 

2. Αποστέλλει στη ΔΕΗ ΑΕ τα παραπάνω αρχεία pdf που  έχουν δημιουργηθεί στην 
παραπάνω διεργασία 1 (κατασκευή pdf’s)  

3. Εκτελείται η αρχειοθέτηση  των λογαριασμών μέσης τάσης, οι οποίοι έχουν 
δημιουργηθεί στην παραπάνω διεργασία 1 (κατασκευή pdf’s)  μέσω της σχετικής 
εφαρμογής  αρχειοθέτησης του αναδόχου. Η βάση δεδομένων και τα σχετιζόμενα 
με αυτή αρχεία pdf των λογαριασμών, διακανονισμών, επιστολών κλπ  θα 
φιλοξενούνται στις υποδομές της ΔΕΗ ΑΕ. Η ιστορικότητα της αρχειοθέτησης όλων 
των εντύπων της ΔΕΗ ΑΕ θα καλύπτει χρονικό διάστημα 1 μήνα . Πέραν του 
χρονικού  διαστήματος αυτού όλες οι εγγραφές και τα αρχεία θα διαγράφονται 
στο πλαίσιο του GDPR.   

 Η αρχειοθέτηση των λογαριασμών πρέπει να ολοκληρώνεται εντός της ημέρας D + 1. 

Δυνατότητα ανάκτησης από τη βάση των αρχειοθετημένων λογαριασμών, μέσω 
εφαρμογής του αναδόχου,  στοιχείων και των pdf’s των υπόψη λογαριασμών, με 
σύνθετα κριτήρια αναζήτησης   που θα ορίζει η ΔΕΗ ΑΕ. Ο Ανάδοχος θα  παρέχει στη 
ΔΕΗ ΑΕ δυνατότητα χρήσης της υπόψη εφαρμογής με απομακρυσμένη πρόσβαση μέσω 
διαδικτύου. 

 

2.5.7. Διαδικασία παράδοσης στον Ανάδοχο Ταχυδρομικών Υπηρεσιών της ΔΕΗ ΑΕ.  
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Ισχύουν τα αναφερόμενα στο αντίστοιχο άρθρο 1.5.7 «Διαδικασία παράδοσης στον 
Ανάδοχο Ταχυδρομικών Υπηρεσιών της ΔΕΗ ΑΕ» του λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας 
χαμηλής τάσης. 

2.5.8. Ρήτρες Καθυστέρησης  

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο αντίστοιχο άρθρο 1.5.8 «Ρήτρες καθυστέρησης» του 
λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλής τάσης. 

2.5.9. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος από τη ΔΕΗ ΑΕ  

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο αντίστοιχο άρθρο 1.5.9 «Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος 
από τη ΔΕΗ ΑΕ» του λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλής τάσης. 
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3. Λογαριασμοί Ηλεκτρικής Ενέργειας Υψηλής Τάσης 
(ΥΤ) 

 
3.1. Έντυπο Λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας Υψηλής Τάσης (Προδιαγραφή) 

 
Ισχύουν τα αναφερόμενα στο αντίστοιχο άρθρο 1.1 «Έντυπο Λογαριασμών ηλεκτρικής 
ενέργειας Χαμηλής Τάσης (Προδιαγραφή)»  διότι ο λογαριασμός υψηλής τάσης θα 
τυπώνεται στο ίδιο λευκό έντυπο. 
 
Στις επόμενες  τρείς σελίδες  παρατίθενται οι εμπρόσθιες όψεις κάθε φύλλου του 
τρέχοντος τρίφυλλου λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής τάσης (Εικόνες 12 έως 
14). Οι οπίσθιες όψεις των φύλλων του λογαριασμού είναι προς το παρόν λευκές.  
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Εικόνα 12: Εμπρόσθια όψη του 1ου φύλλου του λογαριασμού ηλεκτρικής 
ενέργειας υψηλής τάσης   
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Εικόνα 13: Εμπρόσθια όψη του 2ου φύλλου του λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας 
υψηλής τάσης  
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Εικόνα 14: Εμπρόσθια όψη του 3ου φύλλου του λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας 
υψηλής τάσης  

3.2. Δημιουργία Λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας Υψηλής Τάσης 

Η ΔΕΗ ΑΕ θα παραδίδει στον Ανάδοχο το λογαριασμό ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής 
τάσης σε μορφή readable pdf (βλ. ανάλυση των υπόψη αρχείων στο άρθρο 3.5.1). 

Ο Ανάδοχος θα προβεί στο σχεδιασμό του λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής 
τάσης και των αντίστοιχων παραγωγικών ροών για τη δημιουργία του λογαριασμού.  Ο 
σχεδιασμός του λογαριασμού γίνεται με στόχο  την εκτύπωση και εμφακέλωση των  
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έντυπων λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής τάσης, την ψηφιακή αρχειοθέτηση 
όλων των λογαριασμών υψηλής τάσης και τη διάθεσή τους σε web εφαρμογές, με τη 
μορφή αρχείου readable pdf.  

Στην περίπτωση που η ΔΕΗ ΑΕ θα παραδίδει αρχείο σε μορφή csv ή row data o Ανάδοχος 
αναλαμβάνει τη δημιουργία του λογαριασμού υψηλής τάσης σύμφωνα με το εικαστικό 
που του υποδεικνύει η ΔΕΗ ΑΕ και  τα στοιχεία του λογαριασμού που περιέχονται σε 
αρχείο κειμένου (csv ή row data) που στέλνει η ΔΕΗ AE. Η δημιουργία του λογαριασμού 
γίνεται με στόχο  την εκτύπωση και εμφακέλωση των έντυπων λογαριασμών χαμηλής 
τάσης, την ψηφιακή αρχειοθέτηση των λογαριασμών και τη διάθεσή τους σε web 
εφαρμογές, με τη μορφή αρχείου readable pdf. Η υπόψη αλλαγή στο πρωτογενές  αρχείο 
των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής τάσης αποτελεί ριζική αλλαγή και θα 
υλοποιηθεί στους χρόνους που αναφέρονται παρακάτω  στη διαδικασία αλλαγών στο 
λογαριασμό ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλής τάσης. 

Δυνατότητες Σχεδιασμού στο λογαριασμό ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής τάσης 

Ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο «Δυνατότητες Σχεδιασμού στο λογαριασμό 
ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλής τάσης»  του αντίστοιχου άρθρο 1.2 «Δημιουργία 
Λογαριασμού Χαμηλής Τάσης» 

Διαδικασία αλλαγών στο λογαριασμό υψηλής τάσης 

Ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο «Διαδικασία αλλαγών στο λογαριασμό 
ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλής τάσης»  του αντίστοιχου άρθρο 1.2 «Σχεδιασμός 
Λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας Χαμηλής Τάσης» 

3.3. Φάκελος Λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής τάσης 

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο αντίστοιχο άρθρο 1.3 «Φάκελος Λογαριασμών ηλεκτρικής 
ενέργειας Χαμηλής Τάσης» διότι ο λογαριασμός υψηλής τάσης θα εμφακελώνεται στον 
ίδιο θυριδωτό φάκελο. 

3.4. Δημιουργία φακέλου αποστολής λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής 
τάσης 

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο αντίστοιχο άρθρο 1.4 «Δημιουργία φακέλου αποστολής 
Λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας Χαμηλής Τάσης». 

3.5. Διαδικασία Εκτύπωσης εμφακέλωσης και ψηφιακής  αρχειοθέτησης  
λογαριασμών  ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής τάσης 

Περιοδικότητα: μερικές μέρες το μήνα 

Ετήσιος Όγκος παραγωγής : 1.400 (στοιχεία 2020) 

α/α Διαδικασία ΗΜΕΡΟ-
ΜΗΝΙΑ 

ΠΡΟΑΠΑΙ-
ΤΟΥΜΕΝΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

1 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
(Τα αρχεία αποστέλλονται την ημερομηνία ροής D το 
βράδυ ή τις πρώτες πρωινές ώρες την επομένης D+1) 

D 
βράδυ 

 

2 ΕΚΤΥΠΩΣΗ D+1 1 
3 ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ D+1 2 
4 ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ D+1 1 
5 ΑΠΟΣΤΟΛΗ  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΡΟΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΜΕ 

SMS Ή ΕMAIL ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ EBILL 
D+1 4 

6 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ D+2* 
πρωί 

3 



 

36 
 

7 ΑΠΟΣΤΟΛΗ PDF ΑΡΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ 
ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ  

D+1 4 

Πίνακας 5:  Σειρά παραγωγικών διαδικασιών εκτύπωσης, εμφακέλωσης και 
ψηφιακής αρχειοθέτησης λογαριασμών υψηλής τάσης (*: Όταν η 
παράδοση στον ανάδοχο ταχυδρομικών υπηρεσιών γίνεται από 
το disaster site η ημερομηνία παράδοσης ορίζεται έως D+4 
πρωί, κατόπιν συνεννόησης με τη ΔΕΗ ΑΕ)  

Παρακάτω περιγράφονται με χρονολογική σειρά οι διαδικασίες  εκτύπωσης, 
εμφακέλωσης και ψηφιακής αρχειοθέτησης λογαριασμών υψηλής τάσης, όπως 
αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα. 
 

 

3.5.1. Διαδικασία αποστολής αρχείων λογαριασμών  υψηλής τάσης 

Η έκδοση των λογαριασμών υψηλής τάσης από το SAP/ISU ολοκληρώνεται το βράδυ της 
ημερομηνίας ροής  η οποία εφεξής ορίζεται ως ημέρα D. Τα αρχεία που παράγονται  σε 
κάθε ημερομηνία έκδοσης είναι τα κάτωθι: 

 
1. Ένα (1) αρχείο pdf με τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής τάσης. 

Κάθε λογαριασμός αποτελείται από τρείς σελίδες  που αποτελούν τις 
εμπρόσθιες όψεις κάθε φύλλου του τρίφυλλου λογαριασμού υψηλής τάσης Οι 
οπίσθιες όψεις των φύλλων του λογαριασμού είναι προς το παρόν λευκές. 

2. Ένα (1) αρχείο κειμένου με τα κάτωθι στοιχεία των λογαριασμών ηλεκτρικής 
ενέργειας υψηλής τάσης της υπόψη ημερομηνίας έκδοσης: 
- Λογαριασμός Συμβολαίου 
- Διεύθυνση Ακινήτου 
- Κωδικός Ηλεκτρονικής Πληρωμής 
- Ποσό 
- Ημερομηνία λήξης 
Το υπόψη αρχείο περιέχει και τα στοιχεία των λογαριασμών μέσης τάσης όταν 
αποστέλλονται μαζί με τους λογαριασμούς υψηλής τάσης. 
 

3.5.2. Διαδικασία αποστολής δείγματος λογαριασμών  ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής 
τάσης 

Δεν προβλέπεται αποστολή δείγματος για έγκριση επειδή το πρωτογενές αρχείο που 
παραδίδει η ΔΕΗ ΑΕ στον Ανάδοχο είναι σε τελική μορφή pdf. Όταν το υπόψη αρχείο  
τροποποιηθεί σε row data  τότε θα απαιτείται η διαδικασία της έγκρισης δείγματος, . 

3.5.3. Διαδικασία έγκρισης δείγματος λογαριασμών  υψηλής τάσης 

Δεν προβλέπεται έγκριση δείγματος επειδή το πρωτογενές αρχείο που παραδίδει η ΔΕΗ 
ΑΕ στον Ανάδοχο είναι σε τελική μορφή pdf. Όταν το υπόψη αρχείο  τροποποιηθεί σε 
row data  τότε θα απαιτείται η διαδικασία της έγκρισης δείγματος, όπως έχει 
περιγραφεί ανωτέρω για τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας Χαμηλής Τάσης.  

3.5.4. Διαδικασία εκτύπωσης λογαριασμών  ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής τάσης 

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο αντίστοιχο άρθρο 1.5.4 «Διαδικασία εκτύπωσης 
Λογαριασμών Χαμηλής Τάσης». Η Εκτύπωση των λογαριασμών μέσης τάσης που 
εκδόθηκαν την ημέρα D πρέπει να ολοκληρωθεί εντός της εργάσιμης ημέρας D + 1. 
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3.5.5. Διαδικασία εμφακέλωσης λογαριασμών  ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής τάσης 

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο αντίστοιχο άρθρο 2.5.5 «Διαδικασία εμφακέλωσης 
λογαριασμών μέσης τάσης». Η Εκτύπωση των λογαριασμών μέσης τάσης που 
εκδόθηκαν την ημέρα ροής D πρέπει να ολοκληρωθεί εντός της εργάσιμης ροής D + 1. 

3.5.6. Διαδικασία ψηφιακής αρχειοθέτησης λογαριασμών  υψηλής τάσης 

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο αντίστοιχο άρθρο 2.5.6 «Διαδικασία ψηφιακής 
αρχειοθέτησης λογαριασμών μέσης τάσης» με τις κάτωθι διαφοροποιήσεις σε σχέση με 
το λογαριασμό μέσης τάσης: 

1. Αρχειοθετούνται τα αρχεία λογαριασμών ανά πελάτη σε μορφή readable pdf που 
στέλνει στον Ανάδοχο η ΔΕΗ ΑΕ. Σημειώνεται ότι σήμερα καταγράφονται στη βάση 
αρχειοθέτησης της ΔΕΗ ΑΕ 24 πεδία του λογαριασμού υψηλής τάσης. 

2. Αποστέλλει στη ΔΕΗ ΑΕ τα αρχεία  που έχουν δημιουργηθεί στην παραπάνω 
διεργασία 1 (κατασκευή pdf’s)  

3. Εκτελείται η αρχειοθέτηση  των λογαριασμών υψηλής τάσης, οι οποίοι έχουν 
δημιουργηθεί στην παραπάνω διεργασία 1 (κατασκευή pdf’s)  μέσω της σχετικής 
εφαρμογής  αρχειοθέτησης του αναδόχου Η βάση δεδομένων και τα σχετιζόμενα 
με αυτή αρχεία pdf των λογαριασμών, διακανονισμών, επιστολών κλπ  θα 
φιλοξενούνται στις υποδομές της ΔΕΗ ΑΕ, Η ιστορικότητα της αρχειοθέτησης όλων 
των εντύπων της ΔΕΗ ΑΕ θα καλύπτει χρονικό διάστημα 1 μήνα. Πέραν του 
χρονικού  διαστήματος αυτού όλες οι εγγραφές και τα αρχεία θα διαγράφονται 
στο πλαίσιο του GDPR. 

Η ψηφιακή αρχειοθέτηση των λογαριασμών μέσης τάσης που εκδόθηκαν την ημέρα D 
πρέπει να ολοκληρωθεί εντός της εργάσιμης ροής D + 1. 

3.5.7. Διαδικασία παράδοσης στον Ανάδοχο Ταχυδρομικών Υπηρεσιών της ΔΕΗ ΑΕ 

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο αντίστοιχο άρθρο 1.5.7 «Διαδικασία παράδοσης στον 
Ανάδοχο Ταχυδρομικών Υπηρεσιών της ΔΕΗ ΑΕ» του λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας 
χαμηλής τάσης. 

Οι λογαριασμοί ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής τάσης αποστέλλονται με την υπηρεσία 
ταχυμεταφοράς με αποδεικτικό επίδοσης, κατόπιν ειδοποίησης του Αναδόχου για 
παραλαβή τους από τον Ανάδοχο την ημέρα D+2. 

3.5.8. Ρήτρες Καθυστέρησης  

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο αντίστοιχο άρθρο 1.5.8 «Ρήτρες καθυστέρησης» του 
λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλής τάσης. 

3.5.9. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος από τη ΔΕΗ ΑΕ  

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο αντίστοιχο άρθρο 1.5.9 «Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος 
από τη ΔΕΗ ΑΕ» του λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλής τάσης.  
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4. Λογαριασμοί Φυσικού Αερίου (ΦΑ) 
 

4.1. Έντυπο Λογαριασμών Φυσικού Αερίου (Προδιαγραφή) 
 

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο αντίστοιχο άρθρο 1.1 «Έντυπο Λογαριασμών ηλεκτρικής 
ενέργειας Χαμηλής Τάσης (Προδιαγραφή)»  διότι ο λογαριασμός φυσικού αερίου θα 
τυπώνεται στο ίδιο λευκό έντυπο. 
 
 
Στις επόμενες  τρείς σελίδες  παρατίθενται η εμπρόσθια όψη  και η οπίσθια όψη του 
πρώτου φύλλου του τρέχοντος λογαριασμού φυσικού αερίου καθώς και η τυπική όψη 
κάθε επόμενου φύλλου του λογαριασμού στο οποίο επεκτείνεται η ανάλυση του 
λογαριασμού (Εικόνες 15 έως 17), οπότε τα φύλλα του λογαριασμού θα αυξάνονται 
ανάλογα με την έκταση της ανάλυσης.   
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Εικόνα 15: Εμπρόσθια όψη του 1ου φύλλου του λογαριασμού φυσικού αερίου   
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Εικόνα 16: Οπίσθια όψη του 1ου φύλλου του λογαριασμού φυσικού αερίου 
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Εικόνα 17: Τυπική όψη κάθε επόμενου φύλλου του λογαριασμού φυσικού αερίου στο οποίο 
επεκτείνεται η ανάλυση του λογαριασμού 
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4.2. Δημιουργία Λογαριασμών Φυσικού αερίου 

Η ΔΕΗ ΑΕ θα παραδίδει στον Ανάδοχο το λογαριασμό φυσικού αερίου σε μορφή 
readable pdf (βλ. ανάλυση των υπόψη αρχείων στο άρθρο 4.5.1). Σημειώνεται ότι στην 
κάτω δεξιά πλευρά κάθε εμπρόσθιας όψης των φύλλων του εντύπου φυσικού αερίου  
αποτυπώνεται direct barcode για την εμφακέλωση των λογαριασμών με πληροφορίες 
πλήθους φύλλων και ενθέσεων ενθέτων. 

Ο Ανάδοχος θα προβεί στο σχεδιασμό του λογαριασμού φυσικού αερίου και των 
αντίστοιχων παραγωγικών ροών για τη δημιουργία του λογαριασμού.  Ο σχεδιασμός 
του λογαριασμού γίνεται με στόχο  την εκτύπωση και εμφακέλωση των  έντυπων 
λογαριασμών φυσικού αερίου, την ψηφιακή αρχειοθέτηση όλων των λογαριασμών  και 
τη διάθεσή τους σε web εφαρμογές, με τη μορφή αρχείου readable pdf.  

Στην περίπτωση που η ΔΕΗ ΑΕ θα παραδίδει αρχείο σε μορφή csv ή row data o Ανάδοχος 
αναλαμβάνει τη δημιουργία του λογαριασμού φυσικού αερίου σύμφωνα με το εικαστικό 
που του υποδεικνύει η ΔΕΗ ΑΕ και  τα στοιχεία του λογαριασμού που περιέχονται σε 
αρχείο κειμένου (csv ή row data) που στέλνει η ΔΕΗ AE. Η δημιουργία του λογαριασμού 
γίνεται με στόχο  την εκτύπωση και εμφακέλωση των  έντυπων λογαριασμών φυσικού 
αερίου, την ψηφιακή αρχειοθέτηση των λογαριασμών και τη διάθεσή τους σε web 
εφαρμογές, με τη μορφή αρχείου readable pdf. Μόνο εφόσον κατά την έναρξη της 
Σύμβασης με τον Ανάδοχο η ΔΕΗ παραδώσει στον ανάδοχο το λογαριασμό φυσικού 
αερίου σε μορφή Readable pdf, τότε ηυπόψη αλλαγή στο πρωτογενές  αρχείο των 
λογαριασμών φυσικού αερίου θα αποτελεί ριζική αλλαγή και θα υλοποιηθεί από τον 
Ανάδοχο στους χρόνους που αναφέρονται παρακάτω  στη διαδικασία αλλαγών στο 
λογαριασμό φυσικού αερίου. 

Δυνατότητες Σχεδιασμού στο λογαριασμό φυσικού αερίου 

Ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο «Δυνατότητες Σχεδιασμού στο λογαριασμό 
χαμηλής τάσης»  του αντίστοιχου άρθρο 1.2 «Δημιουργία Λογαριασμού ηλεκτρικής 
ενέργειας Χαμηλής Τάσης» 

Διαδικασία αλλαγών στο λογαριασμό φυσικού αερίου 

Ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο «Διαδικασία αλλαγών στο λογαριασμό 
ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλής τάσης»  του αντίστοιχου άρθρο 1.2 «Δημιουργία 
Λογαριασμού Χαμηλής Τάσης» 

4.3. Φάκελος Λογαριασμών φυσικού αερίου 

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο αντίστοιχο άρθρο 1.3 «Φάκελος Λογαριασμών ηλεκτρικής 
ενέργειας Χαμηλής Τάσης» διότι ο λογαριασμός φυσικού αερίου θα εμφακελώνεται σε 
φάκελο με τεχνικά χαρακτηριστικά ίδια με αυτά του φακέλου ηλεκτρικής ενέργειας 
χαμηλής τάσης αλλά με τις κάτωθι διαφοροποιήσεις ( Εικόνες 19 και 20): 

- Διαφορετικό μέγεθος θυρίδας φακέλου  
- Διαφορετική εξωτερική και εσωτερική όψη του φακέλου  
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Εικόνα 18:  Εξωτερική όψη του φακέλου λογαριασμού φυσικού αερίου. Μέγεθος και 
χωροθέτηση θυρίδας 
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Εικόνα 19:  Εσωτερική όψη του φακέλου λογαριασμού φυσικού αερίου.   

 

4.4. Δημιουργία φακέλου αποστολής λογαριασμών φυσικού αερίου 

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο αντίστοιχο άρθρο 1.4 «Δημιουργία φακέλου αποστολής 
Λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας Χαμηλής Τάσης». 

4.5. Διαδικασία Εκτύπωσης εμφακέλωσης και ψηφιακής  αρχειοθέτησης  
λογαριασμών  Φυσικού αερίου 

Περιοδικότητα: μερικές μέρες το μήνα 

Ετήσιος Όγκος παραγωγής : 5.000 (στοιχεία 2020) 

α/α Διαδικασία ΗΜΕΡΟ-
ΜΗΝΙΑ 

ΠΡΟΑΠΑΙ-
ΤΟΥΜΕΝΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

1 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ (Τα 
αρχεία αποστέλλονται την ημερομηνία ροής D το βράδυ ή 
τις πρώτες πρωινές ώρες την επομένης D+1) 

D 
βράδυ 
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2 ΕΚΤΥΠΩΣΗ D+1 1 
3 ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ D+1 2 
4 ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ D+1 1 
5 ΑΠΟΣΤΟΛΗ  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΡΟΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΜΕ SMS Ή 

ΕMAIL ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ EBILL 
D+1 4 

6 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ D+2* πρωί 3 
7 ΑΠΟΣΤΟΛΗ PDF ΑΡΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ  
D+1 4 

Πίνακας 6:  Σειρά παραγωγικών διαδικασιών εκτύπωσης, εμφακέλωσης και 
ψηφιακής αρχειοθέτησης λογαριασμών φυσικού αερίου (*: Όταν η 
παράδοση στον ανάδοχο ταχυδρομικών υπηρεσιών γίνεται από το 
disaster site η ημερομηνία παράδοσης ορίζεται έως D+4 πρωί, 
κατόπιν συνεννόησης με τη ΔΕΗ ΑΕ)  

 

Παρακάτω περιγράφονται με χρονολογική σειρά οι διαδικασίες  εκτύπωσης, 
εμφακέλωσης και ψηφιακής αρχειοθέτησης λογαριασμών φυσικού αερίου, όπως 
αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα. 
 

4.5.1. Διαδικασία αποστολής αρχείων λογαριασμών  φυσικού αερίου 

Η ροή των λογαριασμών φυσικού αερίου ολοκληρώνεται το βράδυ της ημερομηνίας 
ροής  η οποία εφεξής ορίζεται ως ημέρα D. Τα αρχεία που παράγονται  σε κάθε 
ημερομηνία ροής είναι τα κάτωθι: 

 
1. Ένα (1) αρχείο pdf με τους μονόφυλλους λογαριασμούς φυσικού αερίου προς 

εκτύπωση. 
2. Ένα (1) αρχείο pdf με τους πολύφυλλους λογαριασμούς φυσικού αερίου προς 

εκτύπωση. Το πλήθος των επιπλέον φύλλων εξαρτάται από την έκταση της 
ανάλυσης του λογαριασμού.   

3. Ένα (1) αρχείο pdf που περιέχει όλους τους παραπάνω λογαριασμούς φυσικού 
αερίου (αρχεία 1 και 2) το οποίο θα υπογραφεί ψηφιακά και θα αρχειοθετηθεί. 

4. Ένα (1) αρχείο pdf με τους λογαριασμούς φυσικού αερίου που είναι μόνο 
ηλεκτρονικοί (δεν εκτυπώνονται). 

5. Ένα (1) αρχείο κειμένου με τα κάτωθι στοιχεία των λογαριασμών φυσικού αερίου 
της υπόψη ημερομηνίας έκδοσης: 

- Λογαριασμός Συμβολαίου 
- Διεύθυνση Ακινήτου 
- Κωδικός Ηλεκτρονικής Πληρωμής 
- Ποσό 
- Ημερομηνία λήξης 
  

4.5.2. Διαδικασία αποστολής δείγματος λογαριασμών  φυσικού αερίου 

Δεν προβλέπεται αποστολή δείγματος για έγκριση επειδή το πρωτογενές αρχείο που 
παραδίδει η ΔΕΗ ΑΕ στον Ανάδοχο είναι σε τελική μορφή pdf. Όταν το υπόψη αρχείο  
τροποποιηθεί σε row data  τότε θα απαιτείται η διαδικασία της έγκρισης δείγματος, 
όπως έχει περιγραφεί ανωτέρω για τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας Χαμηλής 
Τάσης.  

4.5.3. Διαδικασία έγκρισης δείγματος λογαριασμών  φυσικού αερίου 

Δεν προβλέπεται  έγκριση δείγματος επειδή το πρωτογενές αρχείο που παραδίδει η ΔΕΗ 
ΑΕ στον Ανάδοχο είναι σε τελική μορφή pdf. Όταν το υπόψη αρχείο  τροποποιηθεί σε row 



 

46 
 

data  τότε θα απαιτείται η διαδικασία της έγκρισης δείγματος, όπως έχει περιγραφεί 
ανωτέρω για τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας Χαμηλής Τάσης .  

4.5.4. Διαδικασία εκτύπωσης λογαριασμών  φυσικού αερίου 

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο αντίστοιχο άρθρο 1.5.4 «Διαδικασία εκτύπωσης 
Λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας Χαμηλής Τάσης». Η Εκτύπωση των λογαριασμών 
φυσικού αερίου που εκδόθηκαν την ημέρα D πρέπει να ολοκληρωθεί εντός της εργάσιμης 
ημέρας D + 1. 

 

 

4.5.5. Διαδικασία εμφακέλωσης λογαριασμών  φυσικού αερίου 

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο αντίστοιχο άρθρο 2.5.5 «Διαδικασία εμφακέλωσης 
λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας μέσης τάσης». Η Εκτύπωση των λογαριασμών 
φυσικού αερίου που εκδόθηκαν την ημέρα D πρέπει να ολοκληρωθεί εντός της εργάσιμης 
ημέρας D + 1. Σημειώνεται ότι  στην κάτω δεξιά πλευρά κάθε εμπρόσθιας όψης των 
φύλλων του εντύπου φυσικού αερίου  αποτυπώνεται direct barcode για την εμφακέλωση 
των λογαριασμών με πληροφορίες πλήθους φύλλων και ενθέσεων ενθέτων. Η θέση του 
direct barcode δύναται να τροποποιηθεί προκειμένου να είναι συμβατή με τα 
εμφακελωτικά συστήματά του Αναδόχου. 

 

4.5.6. Διαδικασία ψηφιακής αρχειοθέτησης λογαριασμών  φυσικού αερίου 

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο αντίστοιχο άρθρο 2.5.6 «Διαδικασία ψηφιακής 
αρχειοθέτησης λογαριασμών μέσης τάσης» με τις κάτωθι διαφοροποιήσεις σε σχέση με 
το λογαριασμό μέσης τάσης: 

1.   Αρχειοθετούνται τα δύο  (2) αρχεία σε μορφή readable pdf που στέλνει στον 
Ανάδοχο η ΔΕΗ ΑΕ   (αρχεία 3 και 4 του άρθρου 4.5.1). Σημειώνεται ότι σήμερα 
καταγράφονται στη βάση αρχειοθέτησης της ΔΕΗ ΑΕ 41 πεδία του λογαριασμού φυσικού 
αερίου. 

2. Αποστέλλει στη ΔΕΗ ΑΕ τα αρχεία  που έχουν δημιουργηθεί στην παραπάνω 
διεργασία 1 (κατασκευή pdf’s)  

3. Εκτελείται η αρχειοθέτηση  των λογαριασμών φυσικού αερίου, οι οποίοι έχουν 
δημιουργηθεί στην παραπάνω διεργασία 1 (κατασκευή pdf’s)  μέσω της σχετικής 
εφαρμογής  αρχειοθέτησης του αναδόχου Η βάση δεδομένων και τα σχετιζόμενα με 
αυτή αρχεία pdf των λογαριασμών, διακανονισμών, επιστολών κλπ  θα φιλοξενούνται 
στις υποδομές της ΔΕΗ ΑΕ, Η ιστορικότητα της αρχειοθέτησης όλων των εντύπων της 
ΔΕΗ ΑΕ θα καλύπτει χρονικό διάστημα 1 μήνα. Πέραν του χρονικού  διαστήματος αυτού 
όλες οι εγγραφές και τα αρχεία θα διαγράφονται στο πλαίσιο του GDPR. 

Η ψηφιακή αρχειοθέτηση των λογαριασμών φυσικού αερίου της ημερομηνίας ροής D 
πρέπει να ολοκληρωθεί εντός της εργάσιμης ημέρας D + 1. 

4.5.7. Διαδικασία παράδοσης στον Ανάδοχο Ταχυδρομικών Υπηρεσιών της ΔΕΗ ΑΕ 

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο αντίστοιχο άρθρο 1.5.7 «Διαδικασία παράδοσης στον 
Ανάδοχο Ταχυδρομικών Υπηρεσιών της ΔΕΗ ΑΕ» του λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας 
χαμηλής τάσης. 
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4.5.8. Ρήτρες Καθυστέρησης  

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο αντίστοιχο άρθρο 1.5.8 «Ρήτρες καθυστέρησης» του 
λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλής τάσης. 

4.5.9. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος από τη ΔΕΗ ΑΕ  

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο αντίστοιχο άρθρο 1.5.9 «Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος 
από τη ΔΕΗ ΑΕ» του λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλής τάσης.  
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5. Τηλεφωνικοί διακανονισμοί (ΤΔ) 
 

5.1. Έντυπο Διακανονισμού (Προδιαγραφή) 
 

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο αντίστοιχο άρθρο 1.1 «Έντυπο Λογαριασμών ηλεκτρικής 
ενέργειας Χαμηλής Τάσης (Προδιαγραφή)»  διότι ο διακανονισμός θα τυπώνεται στο 
ίδιο λευκό έντυπο.  
 
Στις επόμενες  τρείς σελίδες  παρατίθενται η εμπρόσθια όψη  και η οπίσθια όψη του 
πρώτου φύλλου του τρέχοντος διακανονισμού καθώς και η τυπική όψη κάθε επόμενου 
φύλλου του διακανονισμού στην οποία επεκτείνονται τα στοιχεία των δόσεων 
ανάλογα με το πλήθος τους (Εικόνες 18 έως 20). Το πλήθος των φύλλων του 
διακανονισμού θα αυξάνεται ανάλογα με το πλήθον των δόσεων. 
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Εικόνα 20: Εμπρόσθια όψη του 1ου φύλλου του διακανονισμού 
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Εικόνα 21: Οπίσθια όψη του 1ου φύλλου του διακανονισμού 
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Εικόνα 22: Τυπική όψη κάθε επόμενου φύλλου του διακανονισμού στην οποία επεκτείνονται 
τα στοιχεία των δόσεων ανάλογα με το πλήθος τους 
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5.2. Δημιουργία Εντύπου διακανονισμών   
 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τη δημιουργία του εντύπου του διακανονισμού σύμφωνα με 
το εικαστικό που του υποδεικνύει η ΔΕΗ ΑΕ και  τα στοιχεία του διακανονισμού που 
περιέχονται σε αρχείο κειμένου (csv ή rοw data) που στέλνει η ΔΕΗ AE. Η δημιουργία του 
εντύπου του διακανονισμού γίνεται με στόχο  την εκτύπωση και εμφακέλωση των  
έντυπων διακανονισμών, την ψηφιακή αρχειοθέτηση και τη διάθεσή τους σε web 
εφαρμογές, με τη μορφή αρχείου readable pdf.  

Δυνατότητες Σχεδιασμού Διακανονισμών 
 
Ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο «Δυνατότητες Σχεδιασμού στο λογαριασμό 
χαμηλής τάσης»  του αντίστοιχου άρθρο 1.2 «Δημιουργία Λογαριασμού ηλεκτρικής 
ενέργειας Χαμηλής Τάσης» 

 

Διαδικασία αλλαγών στο διακανονισμό 
 

Ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο «Διαδικασία αλλαγών στο λογαριασμό 
ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλής τάσης»  του αντίστοιχου άρθρο 1.2 «Δημιουργία 
Λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας Χαμηλής Τάσης» 

 

5.3. Φάκελος διακανονισμών  

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο αντίστοιχο άρθρο 1.3 «Φάκελος Λογαριασμών ηλεκτρικής 
ενέργειας Χαμηλής Τάσης» διότι το έντυπο του διακανονισμού θα εμφακελώνεται στον 
ίδιο θυριδωτό φάκελο. 

 

5.4. Δημιουργία φακέλου αποστολής εντύπου διακανονισμών  

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο αντίστοιχο άρθρο 1.4 «Δημιουργία φακέλου αποστολής 
Λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας Χαμηλής Τάσης». 

 

5.5. Διαδικασία Εκτύπωσης εμφακέλωσης και ψηφιακής αρχειοθέτησης εντύπου 
διακανονισμών  

Περιοδικότητα: Ημερήσια 

Ετήσιος Όγκος παραγωγής : 350.000 (στοιχεία 2020) 

α/α Διαδικασία ΗΜΕΡΟ-
ΜΗΝΙΑ 

ΠΡΟΑΠΑΙ-
ΤΟΥΜΕΝΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

1 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
(Τα αρχεία αποστέλλονται την ημερομηνία ροής D το 
βράδυ ή τις πρώτες πρωινές ώρες την επομένης D+1) 

D 
βράδυ 

 

2 ΕΚΤΥΠΩΣΗ D+1 3 
3 ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ D+1 4 
4 ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ D+1 2 
5 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ D+2* πρωί 5 
6 ΑΠΟΣΤΟΛΗ PDF ΑΡΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ 
ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ  

D+1 7 

Πίνακας 7:  Σειρά παραγωγικών διαδικασιών εκτύπωσης, εμφακέλωσης και ψηφιακής 
αρχειοθέτησης εντύπου διακανονισμών (*: Όταν η παράδοση στον 
ανάδοχο ταχυδρομικών υπηρεσιών γίνεται από το disaster site η 
ημερομηνία παράδοσης ορίζεται έως D+4 πρωί, κατόπιν συνεννόησης με 
τη ΔΕΗ ΑΕ)  
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Παρακάτω περιγράφονται με χρονολογική σειρά οι διαδικασίες  εκτύπωσης, 
εμφακέλωσης και ψηφιακής αρχειοθέτησης του εντύπου διακανονισμών, όπως 
αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα. 
 

5.5.1. Διαδικασία αποστολής αρχείων εντύπων διακανονισμών 

Η έκδοση εντύπων των διακανονισμών ολοκληρώνεται το βράδυ της ημερομηνίας ροής  
η οποία εφεξής ορίζεται ως ημέρα D. Τα αρχεία που παράγονται  σε κάθε ημερομηνία 
ροής είναι τα κάτωθι: 
 Ένα (1) αρχείο εντύπου διακανονισμών σε μορφή csv ASCII. Τα στοιχεία κάθε 

διακανονισμού στα υπόψη αρχεία περιέχονται σε 1 record των 521 χαρακτήρων. 

Το  παραπάνω αρχείο δύνανται να τροποποιείται σε πλήθος και περιεχόμενο από τη ΔΕΗ 
ΑΕ κατόπιν έγκαιρης συνεννόησης με τον Ανάδοχο προκειμένου να τροποποιήσει 
ανάλογα τις παραγωγικές διαδικασίες του. 

Τα παραπάνω αναφερόμενα αρχεία ASCII, συνολικού μεγέθους περίπου από 1,5 έως 2Mb 
(σήμερα), θα τοποθετούνται σε φάκελο στο FR (File Repository), στην περίμετρο του 
τείχους προστασίας της ΔΕΗ ΑΕ, και ταυτόχρονα θα αποστέλλεται ενημερωτικό email 
στον Ανάδοχο, ο οποίος θα παραλαμβάνει τα αρχεία έχοντας εξουσιοδοτηθεί με την  
κατάλληλη πρόσβαση στον υπόψη φάκελο  

 

5.5.2. Διαδικασία αποστολής δείγματος εντύπου διακανονισμών 

Δεν προβλέπεται  αποστολή δείγματος στη ΔΕΗ ΑΕ για έγκριση. Ενδέχεται στο μέλλον να 
απαιτείται. 

5.5.3. Διαδικασία έγκρισης δείγματος εντύπου διακανονισμών 

Δεν προβλέπεται έγκριση δείγματος. Ενδέχεται στο μέλλον να απαιτείται. 

5.5.4. Διαδικασία εκτύπωσης εντύπου διακανονισμών 

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο αντίστοιχο άρθρο 1.5.4 «Διαδικασία εκτύπωσης 
Λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας Χαμηλής Τάσης». Η Εκτύπωση εντύπων 
διακανονισμών που εκδόθηκαν την ροή D πρέπει να ολοκληρωθεί εντός της εργάσιμης 
ημέρας D + 1. 

5.5.5. Διαδικασία εμφακέλωσης εντύπων διακανονισμών 

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο αντίστοιχο άρθρο 2.5.5 «Διαδικασία εμφακέλωσης 
λογαριασμών χαμηλής τάσης». Η Εκτύπωση των διακανονισμών που εκδόθηκαν την 
ημερομηνία ροής D πρέπει να ολοκληρωθεί εντός της εργάσιμης ροής D + 1.  Η 
εμφακέλωση των διακανονισμών θα γίνεται μέσω αρχείου εμφακέλωσης το οποίο θα 
δημιουργηθεί με συνεργασία της ΔΕΗ ΑΕ και του Αναδόχου προκειμένου να υλοποιηθεί 
η επιλεκτική ένθεση ενθέτων ή προσωποποιημένων επιστολών κλπ. 

5.5.6. Διαδικασία ψηφιακής αρχειοθέτησης διακανονισμών 

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο αντίστοιχο άρθρο 2.5.6 «Διαδικασία ψηφιακής 
αρχειοθέτησης λογαριασμών μέσης τάσης» με τις κάτωθι διαφοροποιήσεις σε σχέση με 
το λογαριασμό μέσης τάσης: 
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1.  Αρχειοθετείται το αρχείο των διακανονισμών, το οποίο έχει δημιουργηθεί από τον 
Ανάδοχο σε μορφή readable pdf. Σημειώνεται ότι σήμερα καταγράφονται στη βάση 
αρχειοθέτησης της ΔΕΗ ΑΕ 12 πεδία του διακανονισμού. 

2. Αποστέλλει στη ΔΕΗ ΑΕ τα αρχεία  που έχουν δημιουργηθεί στην παραπάνω 
διεργασία 1 (κατασκευή pdf’s)  

3. Εκτελείται η αρχειοθέτηση  των διακανονισμών, οι οποίοι έχουν δημιουργηθεί 
στην παραπάνω διεργασία 1 (κατασκευή pdf’s)  μέσω της σχετικής εφαρμογής  
αρχειοθέτησης του αναδόχου Η βάση δεδομένων και τα σχετιζόμενα με αυτή αρχεία pdf 
των λογαριασμών, διακανονισμών, επιστολών κλπ  θα φιλοξενούνται στις υποδομές της 
ΔΕΗ ΑΕ, Η ιστορικότητα της αρχειοθέτησης όλων των εντύπων της ΔΕΗ ΑΕ θα καλύπτει 
χρονικό διάστημα 1 μήνα. Πέραν του χρονικού  διαστήματος αυτού όλες οι εγγραφές και 
τα αρχεία θα διαγράφονται στο πλαίσιο του GDPR. 

Η ψηφιακή αρχειοθέτηση των διακανονισμών που εκδόθηκαν την ροή D πρέπει να 
ολοκληρωθεί εντός της εργάσιμης ροής D + 1. 

5.5.7. Διαδικασία παράδοσης στον Ανάδοχο Ταχυδρομικών Υπηρεσιών της ΔΕΗ ΑΕ 

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο αντίστοιχο άρθρο 1.5.7 «Διαδικασία παράδοσης στον 
Ανάδοχο Ταχυδρομικών Υπηρεσιών της ΔΕΗ ΑΕ» του λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας 
χαμηλής τάσης. 

5.5.8. Ρήτρες Καθυστέρησης  

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο αντίστοιχο άρθρο 1.5.8 «Ρήτρες καθυστέρησης» του 
λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλής τάσης. 

5.5.9. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος από τη ΔΕΗ ΑΕ  

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο αντίστοιχο άρθρο 1.5.9 «Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος 
από τη ΔΕΗ ΑΕ» του λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλής τάσης. 
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6. Επιστολές προς πελάτες της ΔΕΗ ΑΕ (Ε) 
 

6.1. Έντυπο Επιστολών (Προδιαγραφή) 
 

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο αντίστοιχο άρθρο 1.1 «Έντυπο Λογαριασμών ηλεκτρικής 
ενέργειας Χαμηλής Τάσης (Προδιαγραφή)»  διότι η επιστολή θα τυπώνεται στο ίδιο 
λευκό έντυπο.  
 
Στην επόμενη σελίδα  παρατίθενται δείγμα επιστολής προς πελάτη της ΔΕΗ ΑΕ (Εικόνα 
21). Σήμερα αποστέλλονται οκτώ (8) διαφορετικές επιστολές προς τους πελάτες της 
επιχείρησης από ενιαίο αρχείο row data. 
 

 

Εικόνα 23: Δείγμα Επιστολής προς πελάτη της ΔΕΗ ΑΕ 
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6.2. Δημιουργία επιστολών   
 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τη δημιουργία των επιστολών σύμφωνα με τα εικαστικά που 
του υποδεικνύει η ΔΕΗ ΑΕ και  τα στοιχεία των επιστολών που περιέχονται σε αρχείο 
κειμένου (csv ή row data) που στέλνει η ΔΕΗ AE. Στα στοιχεία κάθε επιστολής περιέχεται 
flag για την επιλογή της κατάλληλης επιστολής. Όλα τα υποδείγματα των επιστολών  θα 
ενταχθούν από τον Ανάδοχο στο σχεδιασμό και στις παραγωγικές ροές του. Η 
δημιουργία των επιστολών γίνεται με στόχο  την εκτύπωση και εμφακέλωση των  
επιστολών, την ψηφιακή αρχειοθέτηση και τη διάθεσή τους σε web εφαρμογές, με τη 
μορφή αρχείου readable pdf.  

Δυνατότητες Σχεδιασμού Επιστολών 
 
Ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο «Δυνατότητες Σχεδιασμού στο λογαριασμό 
χαμηλής τάσης»  του αντίστοιχου άρθρο 1.2 «Δημιουργία Λογαριασμού ηλεκτρικής 
ενέργειας Χαμηλής Τάσης» 

 

Διαδικασία αλλαγών στις επιστολές 
 

Ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο «Διαδικασία αλλαγών στο λογαριασμό 
χαμηλής τάσης»  του αντίστοιχου άρθρο 1.2 «Σχεδιασμός Λογαριασμού ηλεκτρικής 
ενέργειας Χαμηλής Τάσης» 

 

6.3. Φάκελος Επιστολών  

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο αντίστοιχο άρθρο 1.3 «Φάκελος Λογαριασμών ηλεκτρικής 
ενέργειας Χαμηλής Τάσης» διότι οι επιστολές θα εμφακελώνονται σε φάκελο με τεχνικά 
χαρακτηριστικά ίδια με αυτά του φακέλου  χαμηλής τάσης αλλά με τις κάτωθι 
διαφοροποιήσεις ( Εικόνες 24 και 25): 

- Διαφορετική εξωτερική όψη του φακέλου με τα γραφήματα και τις σημάνσεις 
για την ταχυδρομική υπηρεσία ομαδικής αποστολής των ΕΛΤΑ. 

- Διαφορετική εσωτερική όψη. 
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Εικόνα 23: Εξωτερική όψη φακέλου ομαδικής επιστολής 

 

Εικόνα 24: Εσωτερική όψη φακέλου ομαδικής επιστολής 



 

58 
 

6.4. Δημιουργία φακέλου αποστολής επιστολών  

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο αντίστοιχο άρθρο 1.4 «Σχεδιασμός φακέλου αποστολής 
Λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας Χαμηλής Τάσης». 

 

6.5. Διαδικασία Εκτύπωσης εμφακέλωσης και ψηφιακής αρχειοθέτησης  επιστολών  

Περιοδικότητα: σχεδόν καθημερινή.  

Ετήσιος Όγκος παραγωγής : 450.000 (στοιχεία 2020) 

α/α Διαδικασία ΗΜΕΡΟ-
ΜΗΝΙΑ 

ΠΡΟΑΠΑΙ-
ΤΟΥΜΕΝΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

1 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ (Τα 
αρχεία αποστέλλονται την ημερομηνία ροής D το βράδυ 
ή τις πρώτες πρωινές ώρες την επομένης D+1) 

D 
βράδυ 

 

2 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ, ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗΣ, 
ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ  ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

D+1 
πρωί 

1 

3 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ D+1 
πρωί 

2 

4 ΕΚΤΥΠΩΣΗ D+1 3 
5 ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ D+1 4 
6 ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ D+1 3 
7 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ D+2* 

πρωί 
5 

8 ΑΠΟΣΤΟΛΗ PDF ΑΡΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ  

D+1 6 

Πίνακας 8:  Σειρά παραγωγικών διαδικασιών εκτύπωσης, εμφακέλωσης και 
ψηφιακής αρχειοθέτησης επιστολών (*: Όταν η παράδοση στον 
ανάδοχο ταχυδρομικών υπηρεσιών γίνεται από το disaster site η 
ημερομηνία παράδοσης ορίζεται έως D+4 πρωί, κατόπιν 
συνεννόησης με τη ΔΕΗ ΑΕ)  

Παρακάτω περιγράφονται με χρονολογική σειρά οι διαδικασίες  εκτύπωσης, 
εμφακέλωσης και ψηφιακής αρχειοθέτησης επιστολών, όπως αναφέρονται στον 
παραπάνω πίνακα. 

 

6.5.1. Διαδικασία αποστολής αρχείων επιστολών 

Η έκδοση των επιστολών ολοκληρώνεται το βράδυ της ημερομηνίας ροής  η οποία 
εφεξής ορίζεται ως ημέρα D. Τα αρχεία που παράγονται  σε κάθε ημερομηνία ροής είναι 
τα κάτωθι: 
 
 Δύο αρχεία τα οποία το πρώτο περιέχει τα στοιχεία των πελατών, το είδος της 

επιστολής και ένα πεδίο με το οποίο συνδέεται με το δεύτερο αρχείο το οποίο 
περιλαμβάνει διάφορες πληροφορίες για τις επιστολές και τυχόν υπογραφές 
υπευθύνων. 

Τα  παραπάνω αρχεία δύνανται να τροποποιούνται σε πλήθος και περιεχόμενο από τη 
ΔΕΗ ΑΕ κατόπιν έγκαιρης συνεννόησης (προθεσμία 2 ημερών) με τον Ανάδοχο 
προκειμένου να τροποποιήσει ανάλογα τις παραγωγικές διαδικασίες του.  

Τα παραπάνω αναφερόμενα αρχεία ASCII, συνολικού μεγέθους από 10Kb έως και 15Mb 
(σήμερα), θα τοποθετούνται σε φάκελο στο FR (File Repository), στην περίμετρο του 
τείχους προστασίας της ΔΕΗ ΑΕ, και ταυτόχρονα θα αποστέλλεται ενημερωτικό email 
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στον Ανάδοχο, ο οποίος θα παραλαμβάνει τα αρχεία έχοντας εξουσιοδοτηθεί με την  
κατάλληλη πρόσβαση στον υπόψη φάκελο  

 

6.5.2. Διαδικασία αποστολής δείγματος επιστολών 

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο αντίστοιχο άρθρο 1.5.2 «Διαδικασία αποστολής 
δείγματος λογαριασμών χαμηλής τάσης». 

6.5.3. Διαδικασία έγκρισης δείγματος επιστολών 

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο αντίστοιχο άρθρο 1.5.3 «Διαδικασία έγκρισης δείγματος 
λογαριασμών χαμηλής τάσης».   

6.5.4. Διαδικασία εκτύπωσης επιστολών 

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο αντίστοιχο άρθρο 1.5.4 «Διαδικασία εκτύπωσης 
Λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας Χαμηλής Τάσης». Η Εκτύπωση των επιστολών που 
εκδόθηκαν την ημέρα D πρέπει να ολοκληρωθεί εντός της εργάσιμης ημέρας D + 1. 

6.5.5. Διαδικασία εμφακέλωσης επιστολών 

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο αντίστοιχο άρθρο 1.5.5 «Διαδικασία εμφακέλωσης 
λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλής τάσης». Η Εκτύπωση των επιστολών της  
ημερομηνίας ροής D πρέπει να ολοκληρωθεί εντός της εργάσιμης ημέρας D + 1. 

6.5.6. Διαδικασία ψηφιακής αρχειοθέτησης επιστολών 

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο αντίστοιχο άρθρο 1.5.6 «Διαδικασία ψηφιακής 
αρχειοθέτησης λογαριασμών χαμηλής τάσης»  με τις κάτωθι διαφοροποιήσεις: 

1.  Αρχειοθετείται το αρχείο των επιστολών, το οποίο έχει δημιουργηθεί από τον 
Ανάδοχο σε μορφή readable pdf. Σημειώνεται ότι σήμερα καταγράφονται στη βάση 
αρχειοθέτησης της ΔΕΗ ΑΕ 5 πεδία των επιστολών. 

2. Αποστέλλει στη ΔΕΗ ΑΕ τα αρχεία  που έχουν δημιουργηθεί στην παραπάνω 
διεργασία 1 (κατασκευή pdf’s)  

3. Εκτελείται η αρχειοθέτηση  των επιστολών, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί στην 
παραπάνω διεργασία 1 (κατασκευή pdf’s)  μέσω της σχετικής εφαρμογής  αρχειοθέτησης 
του αναδόχου Η βάση δεδομένων και τα σχετιζόμενα με αυτή αρχεία pdf των 
λογαριασμών, διακανονισμών, επιστολών κλπ  θα φιλοξενούνται στις υποδομές της ΔΕΗ 
ΑΕ, Η ιστορικότητα της αρχειοθέτησης όλων των εντύπων της ΔΕΗ ΑΕ θα καλύπτει 
χρονικό διάστημα 1 μήνα. Πέραν του χρονικού  διαστήματος αυτού όλες οι εγγραφές και 
τα αρχεία θα διαγράφονται στο πλαίσιο του GDPR. 

Η ψηφιακή αρχειοθέτηση των επιστολών που εκδόθηκαν την ημέρα D πρέπει να 
ολοκληρωθεί εντός της εργάσιμης ημέρας D + 1. 

6.5.7. Διαδικασία παράδοσης στον Ανάδοχο Ταχυδρομικών Υπηρεσιών της ΔΕΗ ΑΕ 

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο αντίστοιχο άρθρο 1.5.7 «Διαδικασία παράδοσης στον 
Ανάδοχο Ταχυδρομικών Υπηρεσιών της ΔΕΗ ΑΕ» του λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας 
χαμηλής τάσης. 

6.5.8. Ρήτρες Καθυστέρησης  

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο αντίστοιχο άρθρο 1.5.8 «Ρήτρες καθυστέρησης» του 
λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλής τάσης. 
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6.5.9. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος από τη ΔΕΗ ΑΕ  

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο αντίστοιχο άρθρο 1.5.9 «Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος 
από τη ΔΕΗ ΑΕ» του λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλής τάσης. 
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7.   Ετικέτες απογραφής αποθηκών ΔΕΗ ΑΕ 
 

7.1. Ετικέτες απογραφής (Προδιαγραφή) 
  

Οι αυτοκόλλητες ετικέτες απογραφής μόνο εκτυπώνονται. Το χρώμα των ετικετών θα 
αλλάζει κάθε χρόνο κατόπιν υπόδειξης της ΔΕΗ ΑΕ. 
 
Η εκτύπωση γίνεται πριν την ετήσια απογραφή των αποθηκών της ΔΕΗ ΑΕ. 
Συσκευάζονται ανά αποθήκη (περίπου 80 αποθήκες) και αποστέλλονται εγκαίρως, με 
καθορισμένη καταληκτική ημερομηνία παράδοσης, με ανάδοχο εταιρεία 
ταχυμεταφορών της ΔΕΗ ΑΕ. Η παράδοση γίνεται με αποδεικτικό επίδοσης. 
 

Οι προδιαγραφές των ετικετών περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:  

  

 

Εικόνα 25:    Αυτοκόλλητη ετικέτα απογραφής 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε
(ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ)                      
   ……………………                  ΑΠΟΘ. ΧΩΡΟΣ :……………………

AΠΕΓΡΑΦΗ 2020
Α/Α ΔΕΛΤΙΟΥ :………………   Α/Α ΥΛΙΚΟΥ: ………………….
ΚΩΔ. ΕΝΘΕΜΙΩΣΗΣ:………………………………………………
ΚΩΔ.ΥΛΙΚΟΥ/ΚΑΤΑΛ. : …..………………………………………
ΠΕΡ. ΥΛΙΚΟΥ:……………………………………………………….
ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. : ….…… ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΘΕΙΣΑ ΠΟΣ. :…………….

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ :    …………..……………....    ….……………...….
ΚΩΔ. ΑΠΟΓΡ. ΟΜΑΔΩΝ : ……………………       ……………….
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7.2. Σχεδιασμός αυτοκόλλητων ετικετών απογραφής 
 

Οι ετικέτες απογραφής παραδίδονται στον ανάδοχο σε αρχείο κειμένου με τα στοιχεία των υλικών 
που θα αποτυπωθούν σε κάθε αυτοκόλλητη ετικέτας απογραφής.    
  
Ο σχεδιασμός από τον Ανάδοχο των ετικετών απογραφής γίνεται με στόχο την εκτύπωση των 
στοιχείων επί των αυτοκόλλητων ετικετών.   
 
Ο Ανάδοχος δημιουργεί αρχείο pdf με το σύνολο των ετικετών απογραφής για να το αποστείλει στη 
ΔΕΗ ΑΕ για έγκριση και αρχειοθέτηση. 
 

 
7.3. Φάκελος αυτοκόλλητων ετικετών απογραφής 

 
Οι αυτοκόλλητες ετικέτες απογραφής  δεν εμφακελώνονται 

 
7.4. Σχεδιασμός φακέλου αυτοκόλλητων ετικετών απογραφής 

 
Οι αυτοκόλλητες ετικέτες απογραφής  δεν εμφακελώνονται 

 
 

7.5. Διαδικασία εκτύπωσης ετικετών απογραφής   
 
Περιοδικότητα: Ετήσια 

Ετήσιος Όγκος παραγωγής : 21.000 φύλλα Α4 (18 ετικέτες ανά φύλλο) (στοιχεία 2020) 

Παρακάτω περιγράφονται με χρονολογική σειρά οι διαδικασίες  εκτύπωσης, των αυτοκόλλητων 
ετικετών απογραφής, όπως αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα. 

 

α/α Διαδικασία ΗΜΕΡΟ-
ΜΗΝΙΑ 

ΠΡΟΑΠΑΙ-
ΤΟΥΜΕΝΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

1 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΡΧΕΙΩΝ  D  
2 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 
D+1 1 

3 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ D+1 
 

2 

4 ΕΚΤΥΠΩΣΗ D+1 3 
5 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ D+2* 4 
6 ΑΠΟΣΤΟΛΗ PDF ΑΡΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

D+1 3 

Πίνακας 9:  Σειρά παραγωγικών διαδικασιών εκτύπωσης, εμφακέλωσης και ψηφιακής 
αρχειοθέτησης ετικετών απογραφής  (*: Όταν η παράδοση στον ανάδοχο 
ταχυδρομικών υπηρεσιών γίνεται από το disaster site η ημερομηνία παράδοσης 
ορίζεται έως D+4 πρωί, κατόπιν συνεννόησης με τη ΔΕΗ ΑΕ)  

7.5.1. Διαδικασία αποστολής αρχείων αυτοκόλλητων ετικετών απογραφής 

Οι αυτοκόλλητες ετικέτες απογραφής παραδίδονται στον ανάδοχο σε αρχείο κειμένου με τα 
στοιχεία των υλικών που θα αποτυπωθούν σε κάθε αυτοκόλλητη ετικέτα απογραφής.    
  
Ο Ανάδοχος δημιουργεί αρχείο pdf με το σύνολο των ετικετών απογραφής για να το αποστείλει στη 
ΔΕΗ ΑΕ για έγκριση  
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Τα  παραπάνω αρχεία δύνανται να τροποποιούνται σε πλήθος και περιεχόμενο από τη ΔΕΗ ΑΕ 
κατόπιν έγκαιρης συνεννόησης με τον Ανάδοχο προκειμένου να τροποποιήσει ανάλογα τις 
παραγωγικές διαδικασίες του. 

Τα παραπάνω αναφερόμενα αρχεία ASCII, συνολικού μεγέθους 45Mb (σήμερα), θα τοποθετούνται 
σε φάκελο στο FR (File Repository), στην περίμετρο του τείχους προστασίας της ΔΕΗ ΑΕ, και 
ταυτόχρονα θα αποστέλλεται ενημερωτικό email στον Ανάδοχο, ο οποίος θα παραλαμβάνει τα 
αρχεία έχοντας εξουσιοδοτηθεί με την  κατάλληλη πρόσβαση στον υπόψη φάκελο  

 
7.5.2. Διαδικασία αποστολής δείγματος αυτοκόλλητων ετικετών απογραφής   

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο αντίστοιχο άρθρο 1.5.2 «Διαδικασία αποστολής δείγματος 
λογαριασμών χαμηλής τάσης». 

7.5.3. Διαδικασία έγκρισης δείγματος αυτοκόλλητων ετικετών απογραφής   

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο αντίστοιχο άρθρο 1.5.3 «Διαδικασία έγκρισης δείγματος 
λογαριασμών χαμηλής τάσης».   

7.5.4. Διαδικασία εκτύπωσης αυτοκόλλητων ετικετών απογραφής   

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο αντίστοιχο άρθρο 1.5.4 «Διαδικασία εκτύπωσης λογαριασμών χαμηλής 
τάσης».  

7.5.5. Διαδικασία εμφακέλωσης αυτοκόλλητων ετικετών απογραφής   

Οι αυτοκόλλητες ετικέτες απογραφής δεν εμφακελώνονται.. 

7.5.6. Διαδικασία ψηφιακής αρχειοθέτησης αυτοκόλλητων ετικετών απογραφής   

Οι αυτοκόλλητες ετικέτες απογραφής δεν αρχειοθετούνται ψηφιακά. 

7.5.7. Διαδικασία παράδοσης στον Ανάδοχο Ταχυδρομικών Υπηρεσιών της ΔΕΗ ΑΕ 

Οι αυτοκόλλητες ετικέτες απογραφής δεν αρχειοθετούνται ψηφιακά. Δεν αποστέλλονται με 
ταχυδρομείο 

7.5.8. Ρήτρες Καθυστέρησης  

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο αντίστοιχο άρθρο 1.5.8 «Ρήτρες καθυστέρησης» του λογαριασμού 
χαμηλής τάσης. 

7.5.9. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος από τη ΔΕΗ ΑΕ  

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο αντίστοιχο άρθρο 1.5.9 «Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος από τη ΔΕΗ 
ΑΕ» του λογαριασμού χαμηλής τάσης.  
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8. ΕΝΘΕΤΑ 
 
 

8.1.  Διαδικασία προμήθειας ενθέτων από τη ΔΕΗ ΑΕ 
 

1. Η ΔΕΗ ΑΕ προβαίνει στο σχεδιασμό των ενθέτων λαμβάνοντας υπόψη τις προδιαγραφές που 
θα ορίσει ο ανάδοχος προκειμένου τα ένθετα να είναι συμβατά με τα εμφακελωτικά του 
συστήματα. 

2. Η ΔΕΗ ΑΕ ενημερώνει τον Ανάδοχο για την εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης της ένθεσης, το 
διάστημα ένθεσης, την ποσότητα των ενθέτων που θα παραλάβει 

3. Ο μειοδότης προμηθευτής των ενθέτων στη ΔΕΗ ΑΕ παραδίδει δείγμα ενθέτου στη ΔΕΗ ΑΕ 
και στον Ανάδοχο προκειμένου να δοθούν οι σχετικές εγκρίσεις. 

4. Μετά τις εγκρίσεις ο προμηθευτής παράγει και παραδίδει τα ένθετα στον Ανάδοχο πριν την 
ημερομηνία έναρξης της ένθεσης. 
 

8.2.  Διαδικασία προμήθειας των ενθέτων από τον Ανάδοχο 

Ο Ανάδοχος προσφέρει στην προσφορά του τιμές (κόστος σχεδιασμού και κατασκευής) για τα 
παρακάτω είδη ενθέτων, η οποία θα είναι δεσμευτική καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης: 

• Μονόπτυχα μονής και διπλής όψης 
• δίπτυχα και τρίπτυχα μιας ή δύο όψεων 

Η ΔΕΗ ΑΕ μπορεί να προβαίνει σε έρευνα αγοράς και να αποφασίζει ανάλογα με το αποτέλεσμα της 
έρευνας αν θα κάνει χρήση της σύμβασης για την κατασκευή των ενθέτων. Στην περίπτωση που θα 
κάνει χρήση της τιμής της σύμβασης η προμήθεια των ενθέτων θα γίνεται με διακριτή σύμβαση με 
τον ανάδοχο με ανάθεση βάσει του υπόψη όρου της σύμβασης δεδομένου ότι η έρευνα αγοράς 
κατέδειξε την υπόψη προμήθεια ως την πιο συμφέρουσα οικονομικά για τη ΔΕΗ ΑΕ. 
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9. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ  
 

9.1. Εγκαταστάσεις παραγωγής 
 

9.1.1. Βασική Εγκατάσταση (Primary Site) 

Ο Ανάδοχος θα διαθέτει την υποδομή και την παραγωγική ικανότητα σχεδίασης - εκτύπωσης – 
εμφακέλωσης – αρχειοθέτησης 280.000 λογαριασμών της ΔΕΗ ΑΕ την ημέρα. 

Τα εκτυπωτικά συστήματά του θα είναι συνεχόμενου φύλλου (continuous feed)  με εκτύπωση 
τετραχρωμίας. 

Ta εμφακελωτικά συστήματα θα διαθέτουν λογισμικό διασφάλισης μηδενικού λάθους και 6 
τροφοδότες ενθέτων. 

9.1.2. Εφεδρική Εγκατάσταση (Disaster Site) 

Ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει εφεδρική υποδομή εκτύπωσης και εμφακέλωσης σε άλλη περιοχή 
(Disaster Site) ίδιων ποσοτικών και ποιοτικών δυνατοτήτων με τη βασική εγκατάσταση για 
παραγωγή 280.000 λογαριασμών την ημέρα. 

Τα εκτυπωτικά συστήματά του θα είναι συνεχόμενου φύλλου (continuous feed)  με εκτύπωση 
τετραχρωμίας. 

Tα εμφακελωτικά συστήματα θα διαθέτουν λογισμικό διασφάλισης μηδενικού λάθους και 6 
τροφοδότες ενθέτων. 

Η παραγωγή των λογαριασμών θα γίνεται μία φορά το εξάμηνο κατόπιν συνεννόησης με τη ΔΕΗ 
ΑΕ  στο disaster site προκειμένου να ελέγχεται η ετοιμότητά του. Η χρήση του disaster site θα 
γίνεται κατόπιν συνεννόησης με τη ΔΕΗ ΑΕ και τεκμηρίωσης της αναγκαιότητας χρήσης αυτού για  
σοβαρούς λόγους αδυναμίας λειτουργίας του primary site (πχ σοβαρή βλάβη που διαρκεί 
περισσότερο από 24 ώρες)  

9.2. Εξοπλισμός  

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει  για το έργο τον αναγκαίο παραγωγικό και 
μηχανογραφικό εξοπλισμό ώστε να είναι σε θέση να παρέχει τις υπηρεσίες που ζητούνται στην 
παρούσα προκήρυξη καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης. 

Συγκεκριμένα, θα υποβάλλει στοιχεία, ανά site, για τα μηχανήματα, τις εγκαταστάσεις τον τεχνικό 
εξοπλισμό, τη χρήση νέων τεχνολογιών, μηχανογραφικών συστημάτων, εφαρμογών λογισμικού 
συστημάτων παρακολούθησης και εργαλείων για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση και 
παρακολούθηση του έργου. 

Ειδικότερα πρέπει να υποβάλει με την προσφορά του: 

 Την πλήρη  καταγραφή του παραγωγικού εξοπλισμού έγχρωμων εκτυπώσεων και 
εμφακελώσεων. Εάν ο ανάδοχος παράγει ο ίδιος ένθετα θα αναφέρει των σχετικό εξοπλισμό 
που διαθέτει σε offset εκτυπωτικά ,  κοπτικά και διπλωτικά συστήματα. 

 Τις ονομαστικές και πραγματικές παραγωγικές δυνατότητες των εκτυπωτικών και 
εμφακελωτικών συστημάτων από τις οποίες θα προκύπτει η ζητούμενη ημερήσια παραγωγική 
ικανότητα εντύπων. Όπως αυτή αναφέρεται στα παραπάνω κεφάλαια  1 έως 9 του παρόντος 
τεύχους. 

 Τα SLA’s συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του αναφερόμενου κύριου παραγωγικού 
εξοπλισμού και στα δύο sites. 
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9.3. Δομή – Οργάνωση 

Ο υποψήφιος επίσης υποχρεούται να παρουσιάσει αναλυτικά την οργάνωση και το σχήμα 
διοίκησης και υλοποίησης του παρόντος έργου στο οποίο συμμετέχει ο υπεύθυνος έργου, τα λοιπά 
στελέχη του υποψηφίου αναδόχου, Τα εν λόγω στελέχη του θα πρέπει να συνεργάζονται και με τα 
αρμόδια στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου. 
 
Επίσης, απαιτείται να ορίσει έναν Υπεύθυνο Έργου με 10ετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία 
σε διαχείριση ανάλογων έργων μεγάλης κλίμακας, καθώς και έναν αναπληρωτή υπεύθυνο έργου με 
5ετή τουλάχιστον σχετική επαγγελματική εμπειρία. Οι παραπάνω υπεύθυνοι έργου θα 
παρακολουθούν την υλοποίηση του υπόψη έργου, θα συνεργάζονται με τις υπηρεσίες της ΔΕΗ Α.Ε. 
για την επίλυση τυχόν προβλημάτων και θα ενημερώνουν τις υπηρεσίες της ΔΕΗ Α.Ε. για θέματα 
που αφορούν στο αντικείμενο της σύμβασης. 
 
Ο υποψήφιος Ανάδοχος να διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό (Ομάδα Έργου), που θα 
απαρτίζεται από  οκτώ (8) άτομα κατ’ ελάχιστον, για  τα οποία από τα  βιογραφικά τους πρέπει 
να προκύπτει ότι διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στα αναφερόμενα αντικείμενα: 

 

Αντικείμενο / Ρόλος Ελάχιστη Εμπειρία 
(έτη) 

Υπεύθυνος Έργου 10 

Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου 5 

Σχεδιαστής εντύπων  6 

Αναπληρωτής Σχεδιαστής εντύπων  3 

Υπεύθυνος Εκτυπώσεων σε έγχρωμους εκτυπωτές 
συνεχόμενου εντύπου 

6 

Αναπληρωτής Υπεύθυνος Εκτυπώσεων σε έγχρωμους 
εκτυπωτές συνεχόμενου εντύπου 

3 

Υπεύθυνος Εμφακελώσεων 6 

Αναπληρωτής Υπεύθυνος Εμφακελώσεων 3 

Πίνακας 10 : Ομάδα έργου  

Τα μέλη της Ομάδας Έργου θα πρέπει να κατέχουν την ελληνική γλώσσα. 

Για κάθε μέλος της Ομάδας του υποψήφιου Αναδόχου θα πρέπει να υποβληθούν:  

- Πλήρες Βιογραφικό. 
- Για τον Υπεύθυνο Έργου απαιτείται περιγραφή και συστάσεις προηγούμενης εμπειρίας σε 
έργα ανάλογα με το αντικείμενο του έργου της υφιστάμενης διακήρυξης. Τα υπόψη έργα 
πρέπει να περιγραφούν αναλυτικά στο βιογραφικό τους και να δοθούν για κάθε έργο τα 
στοιχεία επικοινωνίας με τον κύριο του Έργου (όνομα, θέση, εταιρικό email και τηλέφωνο 
στελεχών) προκειμένου η ΔΕΗ να επιβεβαιώσει την επικαλούμενη συμμετοχή τους. 
- Για το Σχεδιαστή εντύπων και τον Αναπληρωτή του απαιτείται περιγραφή και συστάσεις 
προηγούμενης εμπειρίας σε έργα σχεδιασμού εντύπων (billing) ανάλογα με το αντικείμενο του 
έργου της υφιστάμενης διακήρυξης. Τα υπόψη έργα πρέπει να περιγραφούν αναλυτικά στο 
βιογραφικό τους και να δοθούν για κάθε έργο τα στοιχεία επικοινωνίας με τον κύριο του Έργου 
(όνομα, θέση, εταιρικό email και τηλέφωνο στελεχών) προκειμένου η ΔΕΗ να επιβεβαιώσει την 
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επικαλούμενη συμμετοχή τους.   

Για τα μέλη της ομάδας έργου ο προσφέρων θα καταθέσει καταστάσεις μισθοδοσίας που θα 
αποδεικνύεται η μόνιμη σχέση εργασίας.  

Τα παραπάνω στοιχεία της ομάδας έργου θα αξιολογηθούν στον πίνακα αξιολόγησης της 
προσφοράς (βαθμολογία). 
 
Η προτεινόμενη και αξιολογούμενη Ομάδα Έργου συνεπάγεται τη δέσμευση του Αναδόχου για 
εκτιμώμενη 5 έτη  τουλάχιστον απασχόληση με το παρόν αντικείμενο του κάθε μέλους της 
ομάδας, Σε περίπτωση αντικατάστασης θα πρέπει το προσωπικό του αναδόχου να διαθέτει τα 
ίδια τουλάχιστον προσόντα με αυτόν που αντικαθιστά και θα γίνεται αποδεκτός μετά την 
έγκριση των αρμοδίων της ΔΕΗ. 

 
Ο Ανάδοχος θα παράσχει στοιχεία τεκμηρίωσης της δυνατότητας ανάληψης και άρτιας έντεχνης 
και έγκαιρης υλοποίησης των εν λόγω υπηρεσιών 
 
Η περιγραφή της προτεινόμενης μεθοδολογίας από τον υποψήφιο στην παροχή αξιόπιστων 
υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των σχεδιαζόμενων ενεργειών – δράσεων για τις πιθανές 
αναγκαίες βελτιώσεις της υφιστάμενης υποδομής καθώς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των 
εν λόγω βελτιώσεων για την ορθή και έγκαιρη εκτέλεση των εργασιών.  Ειδικότερα η  περιγραφή – 
ανάλυση της προτεινόμενης μεθοδολογίας θα αφορά τουλάχιστον τα παρακάτω: 
 
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην περιγραφή και αντιμετώπιση των δυσχερειών και των κινδύνων 
που ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά την υλοποίηση του έργου. 
 

  
9.4. Εμπειρία 

Ο     υποψήφιος     Ανάδοχος     θα     πρέπει     να     διαθέτει  για το έργο    (αθροιστικά     σε     
περίπτωση ενώσεως/κοινοπραξίας) ικανοποιητική τεχνογνωσία, επαγγελματική ικανότητα και 
εμπειρία, σε Έργα αντίστοιχης  πολυπλοκότητας με το υπό ανάθεση Έργο.  

Η εμπειρία είναι απαραίτητη λόγω της πολυπλοκότητας όλου του έργου. 

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω προϋπόθεση συμμετοχής, 
καταθέτοντας με τη προσφορά του κατάλογο όλων των παρόμοιων συναφών έργων (Billing)  με 
το αντικείμενο της παρούσης διακήρυξης τα οποία έχει εκτελέσει κατά τα προηγούμενα τρία (3) 
έτη, με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού 
παραλήπτη των υπηρεσιών. Η παροχή υπηρεσιών αποδεικνύονται εάν μεν ο Αποδέκτης είναι 
Δημόσιος Φορέας με πιστοποιητικά ή πρωτόκολλα παραλαβής που συντάσσονται από την 
αρμόδια Δημόσια Αρχή. Εάν δε ο Αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, ως στοιχείο τεκμηρίωσης 
υποβάλλεται βεβαίωση του εν λόγω φορέα. 

Ο Κατάλογος Έργων πρέπει να έχει την εξής μορφή: 

 
Α/
Α 

Επωνυμία 
Πελάτη,   
Εκπρόσωπο
ς Πελάτη 
στη 
Σύμβαση, 
τηλέφωνο 
επικοινωνία
ς, 
ηλεκτρονική 
διεύθυνση 

ΣΥΝΤΟΜ
Η 
ΠΕΡΙΓΡΑ
ΦΗ 
ΕΡΓΟΥ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Σ ΕΡΓΟΥ 
(από-έως) 

 
ΠΛΗΘΟΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΕ
ΝΩΝ 
ΕΝΤΥΠΩΝ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜ
ΩΝ 

ΠΛΗΘΟΣ 
ΕΚΤΥΠΩΜΕΝ
ΩΝ ΟΨΕΩΝ 
Α4 
 

 
 
 
 
ΠΛΗΘΟΣ 
ΕΜΦΑΚΕΛΩ
ΣΕΩΝ 

    
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ
ΣΜΟΣ 
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Στον παραπάνω πίνακα πρέπει να αναφέρονται διακριτά τα πλήθη των εκτυπωμένων όψεων A4 και 
τα πλήθη των εμφακελώσεων κάθε έργου που παρήχθησαν  στο Primary και στο Disaster site. 
 
Τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα θα αξιολογηθούν στον πίνακα αξιολόγησης της προσφοράς 
(βαθμολογία). 
 
Ένα (1) τουλάχιστον παρόμοιο με το αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου (ποσότητα και 
πολυπλοκότητα), το οποίο έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς από τον Υποψήφιο Ανάδοχο, θα πρέπει να 
παρουσιαστεί αναλυτικά.  Να παρουσιαστούν έργα τα οποία πιστοποιούν ότι μπορεί ένα έργο σαν 
αυτό της ΔΕΗ να παραχθεί όσον αφορά την ποσότητα και την πολυπλοκότητα 

 
9.5. Πρότυπα ποιότητας 

Λόγω της σπουδαιότητας του έργου και προκειμένου να διασφαλιστεί η έγκαιρη, ασφαλής και 
ποιοτική παροχή υπηρεσιών προς τη ΔΕΗ Α.Ε, απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικών που 
εκδίδονται από ανεξάρτητους διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, και τα οποία βεβαιώνουν 
την τήρηση εκ μέρους του αναδόχου συγκεκριμένων προτύπων εξασφάλισης της ποιότητας.  
Συγκεκριμένα, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει όλα τα έγγραφα από τα οποία να 
προκύπτει ότι διαθέτει σε ισχύ σύστημα μέτρησης ποιότητας βάσει προτύπου ISO 27001:2013 , ISO 
9001:2015 και ISO 14001 για όλο το αντικείμενο των υπηρεσιών της παρούσης διακήρυξης  τα οποία 
παρέχονται από ανεξάρτητο πιστοποιημένο φορέα για τις συγκεκριμένες μετρήσεις.  Οι 
βεβαιώσεις θα καλύπτουν όλο το αντικείμενο και για τα δύο sites (primary και disaster). 
 
 
 
Επίσης θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι κατά FSC (Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης). 
 
9.6. Χρηματοοικονομική  επάρκεια 

 
Κάθε υποψήφιος Ανάδοχος (αθροιστικά σε περίπτωση ενώσεως/κοινοπραξίας) πρέπει να διαθέτει 
τη χρηματοοικονομική επάρκεια που να του διασφαλίζει τη δυνατότητα να υλοποιήσει το 
αντικείμενο των υπηρεσιών της παρούσας. Συγκεκριμένα θα πρέπει να έχει αθροιστικά συνολικό 
κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων οικονομικών χρήσεων (2018,2019 και 2020), μεγαλύτερο 
του 300% του προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ. 
 
Ο υποψήφιος Ανάδοχος, σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος θα πρέπει να υποβάλλει τους δημοσιευμένους ετήσιους Ισολογισμούς 
(Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης) και τις Καταστάσεις Αποτελεσμάτων  των τριών (3) 
τελευταίων οικονομικών χρήσεων (2018,2019 και 2020), που προηγούνται της ημερομηνίας 
υποβολής της προσφοράς. 
 
Επισημαίνεται ότι, οι πλήρεις δημοσιευμένες Οικονομικές Καταστάσεις των τριών (3) τελευταίων 
οικονομικών χρήσεων (2018, 2019 και 2020), συνοδευόμενες από τις αντίστοιχες Εκθέσεις Ελέγχου 
του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας, θα πρέπει να υποβληθούν σε ηλεκτρονική μη 
επεξεργάσιμη μορφή (αρχείο σε μορφή pdf ή αντίστοιχη).  
 
Εάν ο προσφέρων δεν έχει υποχρέωση από την ισχύουσα νομοθεσία να συντάσσει οικονομικές 
καταστάσεις, θα υποβληθεί Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι: 
- δεν υποχρεούται από την ισχύουσα νομοθεσία να συντάσσει οικονομικές καταστάσεις και  
- ο κύκλος εργασιών για κάθε ένα από τα αντίστοιχα πιο πάνω χρονικά διαστήματα. 
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10. Τεχνική Αξιολόγηση (Δοκιμή)   
 

Παρακάτω αναλύονται οι σχετικές διεργασίες δοκιμών σχεδιασμού, εκτύπωσης, εμφακέλωσης και 
ψηφιακής αρχειοθέτησης λογαριασμών χαμηλής και μέσης τάσης.  

 

Η επιτυχία των υπόψη δοκιμών και η ποιότητα των εκτυπωμένων και εμφακελωμένων λογαριασμών 
θα καταστήσει τεχνικά αποδεκτή  την προσφορά του προσφέροντος. Η μη επιτυχής δοκιμή καθιστά 
την προσφορά του προσφέροντος  τεχνικά μη αποδεκτή.    

Η Διάρκεια όλων των δοκιμών δεν πρέπει να υπερβεί το συνολικό χρόνο των  30 ημερολογιακών 
ημερών. Η υπέρβαση των 30 ημερών καθιστά την προσφορά Τεχνικά μη αποδεκτή.   

10.1. Παραγωγή λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλής τάσης  
10.1.1.  Δημιουργία του εντύπου λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλής τάσης (Διάρκεια 15 
ημέρες).   

Η ΔΕΗ ΑΕ παραδίδει στον Ανάδοχο: 
 Το layout του υφιστάμενου λογαριασμού χαμηλής τάσης σε μορφή .ai. 
 Την  αναλυτική περιγραφή της γραμμογράφησης των πεδίων που περιλαμβάνονται στa 

records του λογαριασμού χαμηλής τάσης καθώς και την χωροθέτηση του κάθε πεδίου στο 
έντυπο και τυχόν υπολογισμοί μεταξύ των πεδίων και την τελική αποτύπωση του 
αποτελέσματος στο έντυπο.  

 Τις περιοχές του λογαριασμού για τα μηνύματα   (flow areas),  τα μηνύματα και τα σχετικά 
flags που περιέχονται στη γραμμογράφηση. 

 Τις περιοχές του λογαριασμού για τα γραφήματα   (flow areas),  τα είδη των γραφημάτων 
και τα σχετικά στοιχεία δημιουργίας αυτών που περιέχονται στη γραμμογράφηση. 

 Τα ένθετα δοκιμής για την επιλεκτική ένθεση και το πλήθος αυτών 
 Την προσωποποιημένη επιστολή και το  αρχείο που θα περιέχει τα σχετικά στοιχεία 

καθώς και τα στοιχεία των λογαριασμών με τους οποίους θα συνεμφακελωθεί η επιστολή. 
 Αρχείο dummy λογαριασμών χαμηλής τάσης ποσότητας 280.000 λογαριασμών για 

δοκιμές 
 

Ο Ανάδοχος σχεδιάζει το έντυπο του λογαριασμού χαμηλής τάσης το οποίο εγκρίνεται από τη 
ΔΕΗ ΑΕ.  

Μετά την έγκριση ο ανάδοχος ετοιμάζει τις παραγωγικές ροές του για την εκτύπωση και την 
ψηφιακή αρχειοθέτηση των λογαριασμών,  

Επίσης ετοιμάζει το αρχείο εμφακελώσεων σε συνεργασία με τη ΔΕΗ ΑΕ προκειμένου να 
υλοποιούνται οι επιλεκτικές ενθέσεις ενθέτων και τη συνεμφακέλωση των προσωποποιημένων 
επιστολών. Το τελικό αρχείο εμφακελώσεων το αποστέλλει στη ΔΕΗ ΑΕ. 

Τέλος παραμετροποιεί τη web εφαρμογή για τη διάθεση στοιχείων και των pdf επιλεγμένων 
λογαριασμών, μέσω web services. 

10.1.2. Δημιουργία και παραγωγή του φακέλου λογαριασμού χαμηλής τάσης. (Διάρκεια : 5 
ημερολογιακές ημέρες) 

Η ΔΕΗ ΑΕ παραδίδει στον Ανάδοχο: 
 
 Το layout του υφιστάμενου φακέλου χαμηλής τάσης σε μορφή .ai. 

 
 Ο Ανάδοχος σχεδιάζει το έντυπο του φακέλου χαμηλής τάσης το οποίο εγκρίνεται από τη ΔΕΗ 
ΑΕ.  
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Μετά την έγκριση του φακέλου ο Ανάδοχος προχωρά στην παραγωγή 570.000 φακέλων για την 
εμφακέλωση (280.000 λογαριασμών χαμηλής τάσης x 2 (για τα δύο sites) και 5.000 λογαριασμών 
μέσης τάσης x 2 (για τα δύο sites), σύμφωνα με τις προδιαγραφές του παραπάνω άρθρου1.3 των 
λογαριασμών χαμηλής τάσης.  Οι φάκελοι πρέπει να είναι διαθέσιμοι στο χώρο του Αναδόχου 
όταν θα γίνουν οι δοκιμές ήτοι 30 ημερολογιακές ημέρες από την αρχική αποστολή των 
στοιχείων για το σχεδιασμό του φακέλου και του εντύπου. 

 
10.1.3. Εκτύπωση, εμφακέλωση και ψηφιακή αρχειοθέτηση λογαριασμών χαμηλής τάσης στο 

Primary και στο Disaster Site  (Διάρκεια : 1 εργάσιμη ημέρα για κάθε Site)  
 

Μετά την ολοκλήρωση της διεργασίας 12.1.1 ο Ανάδοχος εκτελεί την εκτύπωση εμφακέλωση και 
ψηφιακή αρχειοθέτηση 280.000 λογαριασμών χαμηλής τάσης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στις προδιαγραφές του λογαριασμού χαμηλής τάσης (κεφάλαιο 1).  
 
Παράλληλα ο Ανάδοχος εκτελεί την εμφακέλωση των 280.000 λογαριασμών με επιλεκτική 
ένθεση ενθέτων από τροφοδότη και επιλεκτική επισύναψη προσωποποιημένης επιστολής, βάση 
αρχείου εμφακέλωσης  
 
Επίσης παράλληλα ο Ανάδοχος εκτελεί την αρχειοθέτηση των υπόψη λογαριασμών. 
 
Όλη η διαδικασία εκτύπωσης, εμφακέλωσης και αρχειοθέτησης πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 
μίας ημέρας για κάθε site. 
    
Η διαδικασία 10.1.3 γίνεται με φυσική παρουσία της Επιτροπής Αξιολόγησης του Διαγωνισμού 
της ΔΕΗ ΑΕ. Η επιτροπή προβαίνει και στο έλεγχο της αρχειοθέτησης μέσω της web εφαρμογής 
του Αναδόχου η οποία περιγράφεται στη παράγραφο 1.5.6. Εναλλακτικά η διαδικασία θα γίνει 
μπορεί να γίνει με ηλεκτρονικό  τρόπο σε πραγματικό χρόνο. 
 
 

10.2. Παραγωγή λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας μέσης τάσης. 
 
10.2.1.  Δημιουργία του εντύπου λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας μέσης τάσης. (Διάρκεια : 15 
ημερολογιακές ημέρες) 

Η ΔΕΗ ΑΕ παραδίδει στον Ανάδοχο: 
 Τα αρχεία του υφιστάμενου λογαριασμού μέσης τάσης που περιγράφονται στην 

παράγραφο 2.5.1  
 Τα ένθετα δοκιμής για την επιλεκτική ένθεση και το πλήθος αυτών 
 Την προσωποποιημένη επιστολή και το  αρχείο που θα περιέχει τα σχετικά στοιχεία 

καθώς και τα στοιχεία των λογαριασμών με τους οποίους θα συνεμφακελωθεί η 
επιστολή. 

 Αρχείο dummy λογαριασμών μέσης τάσης σε μορφή pdf για δοκιμές 
 
Ο Ανάδοχος σχεδιάζει το έντυπο του λογαριασμού μέσης τάσης το οποίο εγκρίνεται από τη ΔΕΗ 
ΑΕ.  

Μετά την έγκριση ο ανάδοχος ετοιμάζει τις παραγωγικές ροές του για την εκτύπωση και την 
ψηφιακή αρχειοθέτηση των λογαριασμών,  

Επίσης ο Ανάδοχος ετοιμάζει το αρχείο εμφακελώσεων σε συνεργασία με τη ΔΕΗ ΑΕ 
προκειμένου να υλοποιούνται οι επιλεκτικές ενθέσεις ενθέτων και τη συνεμφακέλωση των 
προσωποποιημένων επιστολών. Το τελικό αρχείο εμφακελώσεων το αποστέλλει στη ΔΕΗ ΑΕ. 

Τέλος παραμετροποιεί τη web εφαρμογή για τη διάθεση στοιχείων και των pdf επιλεγμένων 
λογαριασμών, μέσω web services. 
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10.2.2. Δημιουργία και παραγωγή του φακέλου λογαριασμού Μέσης Τάσης.   

Η σχεδίαση και η παραγωγή του φακέλου θα γίνει σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο 12.1.2, 
δεδομένου για το λογαριασμό μέσης τάσης χρησιμοποιείται ο ίδιος φάκελος με τη χαμηλή τάση. 

 
10.2.3. Εκτύπωση εμφακέλωση και ψηφιακή αρχειοθέτηση στο Primary και στο Disaster Site  

(Διάρκεια : 1 εργάσιμη ημέρα για κάθε Site)  
 

Μετά την ολοκλήρωση της διεργασίας 12.2.1 ο Ανάδοχος εκτελεί την εκτύπωση εμφακέλωση και 
ψηφιακή αρχειοθέτηση 5.000 λογαριασμών μέσης τάσης.  
 
Παράλληλα ο Ανάδοχος εκτελεί την εμφακέλωση των 5.000 λογαριασμών μέσης τάσης με 
επιλεκτική ένθεση ενθέτων από τροφοδότη και επιλεκτική επισύναψη προσωποποιημένης 
επιστολής, βάση αρχείου εμφακέλωσης  
 
Επίσης παράλληλα ο Ανάδοχος εκτελεί την αρχειοθέτηση των υπόψη λογαριασμών. 
 
Όλη η διαδικασία εκτύπωσης, εμφακέλωσης και αρχειοθέτησης πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 
μίας ημέρας για κάθε site. 
    
Η διαδικασία 10.2.3 γίνεται με φυσική παρουσία της Επιτροπής Αξιολόγησης του Διαγωνισμού 
της ΔΕΗ ΑΕ. Η επιτροπή προβαίνει και στο έλεγχο της αρχειοθέτησης μέσω της web εφαρμογής 
του Αναδόχου η οποία περιγράφεται στη παράγραφο 1.5.6. Εναλλακτικά η διαδικασία θα γίνει 
μπορεί να γίνει με ηλεκτρονικό  τρόπο σε πραγματικό χρόνο. 
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11. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ   
Στον πίνακα συμμόρφωσης που ακολουθεί οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να δώσουν απαντήσεις 
υποχρεωτικά σε όλες τις περιλαμβανόμενες απαιτήσεις. Το περιεχόμενο κάθε στήλης είναι το 
ακόλουθο: 

Στήλη ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

Στη στήλη αυτή περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις 
για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 

Στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Στη στήλη αυτή σημειώνεται η απάντηση του προμηθευτή που έχει την μορφή: 

ΝΑΙ ή ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη απαίτηση πληρούται ή όχι από την προσφορά  

Στήλη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Στη στήλη αυτή αναγράφεται: 

Αύξων αριθμός, σελίδα και στίχος, κεφαλαίου της τεχνικής προσφοράς του προμηθευτή, τεχνικού 
εγχειριδίου, εγγράφου ή δημοσιεύματος με το οποίο τεκμηριώνονται αναλυτικά οι πληροφορίες που 
δίδονται στις προηγούμενες στήλες. 

Σε περίπτωση που κάποια από τις επιμέρους λειτουργικές απαιτήσεις δεν καλύπτεται από την γενική 
(θετική ή αρνητική) απάντηση αυτό θα πρέπει να αναφερθεί στην αντίστοιχη στήλη της Παραπομπής. 

 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Βασικές Απαιτήσεις 

1 Χρονική διάρκεια σύμβασης : πέντε (5) έτη   

2 

Τήρηση των δεσμευτικών χρόνων παραγωγής:  Η  Διαδικασία 
Εκτύπωσης, εμφακέλωσης και ψηφιακής  αρχειοθέτησης και 
παράδοσης στον ανάδοχο ταχυδρομικών υπηρεσιών θα 
ολοκληρώνεται στις προθεσμίες που περιγράφονται στα 
αντίστοιχα άρθρα 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5, 6.5, 7.5, 8.5 και 9.5. (είτε 
πραγματοποιείται στο Primary είτε στο Disaster Site)    

  

3 

Τήρηση προτύπων εξασφάλισης ποιότητας: Ο  προσφέρων 
διαθέτει όλες τις πιστοποιήσεις που αναφέρονται στο 
κεφάλαιο 11 άρθρο 5 του τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, 
ήτοι  ISO 27001:2013, ISO 9001:2015, ISO 14001 και  FSC 
(Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης) 

  

4 

Χρηματοοικονομική επάρκεια:  Κάθε υποψήφιος Ανάδοχος 
(αθροιστικά σε περίπτωση ενώσεως/κοινοπραξίας) πρέπει να 
διαθέτει τη χρηματοοικονομική επάρκεια που να του 
διασφαλίζει τη δυνατότητα να υλοποιήσει το αντικείμενο των 
υπηρεσιών της παρούσας. Συγκεκριμένα θα πρέπει να έχει 
αθροιστικά συνολικό κύκλο εργασιών των τριών (3) 
τελευταίων οικονομικών χρήσεων, μεγαλύτερο του 300% του 
προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ. 

  

5 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει το συνολικό κόστος της 
δημιουργίας, εκτύπωσης, εμφακέλωσης και  αρχειοθέτησης 
όλων των εντύπων που αναφέρονται στο παρόν τεύχος 
τεχνικών προδιαγραφών (λογαριασμών κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας φυσικού αερίου, Τηλεφωνικών 
Διακανονισμών,  Επιστολών και λοιπών εντύπων), καθώς και 
το κόστος δοκιμίων σε περίπτωση αλλαγών (κόστος 
λειτουργίας, υλικών, έντυπων, φακέλων και εργασίας) 
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Primary Site 

P.1. Προφίλ Εταιρίας και Εμπειρία σε παρόμοια έργα billing  Primary Site 

P.1.1 Μέγεθος σε όγκο εκτυπώσεων τετραχρωμίας (όψεις Α4) τα 3 
τελευταία έτη αναλυτικά ανά αντίστοιχο έργο.   

P.1.2 Μέγεθος σε όγκο εμφακελώσεων  τα 3 τελευταία έτη  αναλυτικά 
ανά αντίστοιχο έργο.   

P.1.3 Εμπειρία του αναδόχου σε παρόμοιας πολυπλοκότητας έργα.   

P.1.4 Εμπειρία Υπευθύνων Έργου σε έργα αθροιστικά   

P.2. Λογισμικό Σχεδίασης Εντύπων 

P.2.1 
Δυνατότητα δημιουργίας λογαριασμών από τον ανάδοχο και 
εκτύπωσης τους με αποστολή στοιχείων από τη ΔΕΗ σε 
μορφή csv ή row data.  

  

P.2.2 Δυνατότητα εκτύπωσης εφόσον σταλεί αρχείο 
με pdf λογαριασμών .    

P.2.3 Χρήση γραμματοσειράς ping. Το κόστος των δικαιωμάτων 
χρήσης της γραμματοσειράς βαρύνει τον ανάδοχο.   

P.2.4 
Δυναμική ενσωμάτωση διαφορετικών εικονομηνυμάτων (το 
εκάστοτε εικαστικό θα το αποστέλλει η ΔΕΗ), ανά ομάδα 
πελατών και ανά λογαριασμό (χρήση flags).  

  

P.2.5 

Δυναμική εμφάνιση προσωποποιημένων μηνυμάτων σε 
περιοχές του εντύπου (περισσότερες από μια) που θα 
υποδειχθούν από τη ΔΕΗ, ανά πελάτη και ανά λογαριασμό 
(χρήση flags) . 

  

P.2.6 Δυνατότητα αλλαγών λεκτικών σε υφιστάμενα μηνύματα ή 
στα κείμενα των σταθερών ενημερώσεων  των πελατών.      

P.2.7 Δημιουργία και αποτύπωση QR code/barcode 128 compress.   

P.2.8 Δυναμική χρήση icons (πχ βελάκια ↑,↓) ανά πελάτη και ανά 
λογαριασμό.   

P.2.9 Δυνατότητα εκτύπωσης διαφορετικού πλήθους σελίδων ανά 
λογαριασμό.   

P.2.10 Δυνατότητα ενσωμάτωσης και εκτύπωσης 
υδατογραφήματος επί του εντύπου   

P.2.11 Δυνατότητα ριζικού επανασχεδιασμού εντύπου σύμφωνα με 
τις υποδείξεις της ΔΕΗ.   

P.2.12 

Δυνατότητα δημιουργίας γραφημάτων  (διαφόρων ειδών, πχ 
μπάρες, πίτες, γραμμές κλπ), βάσει στοιχείων που 
περιλαμβάνονται στο λογαριασμό ή αποστέλλονται από τη 
ΔΕΗ σε μορφή csv ή rοw data.  (Διευκρινίζεται ότι τα 
εικαστικά στοιχεία / γραφήματα θα είναι μεν τα ίδια για 
όλους τους λογαριασμούς, αλλά θα διαφοροποιούνται με 
βάση τα δυναμικά στοιχεία του κάθε πελάτη μας Επομένως κι 
αυτά θα είναι δυναμικά). ) Στην προσφορά οι υποψήφιοι 
πρέπει να δώσουν στη ΔΕΗ ΑΕ όλες τις δυνατότητες 
υλοποίησης γραφικών των λογισμικών σχεδίασης ψηφιακών 
εντύπων που διαθέτουν. 

  

P.2.13 
Τα δυναμικά πεδία να μην είναι μόνο στοιχεία του SAP ISU 
αλλά και από άλλες πλατφόρμες (πχ του Recommendation 
Engine (Energy Mgmt) ή άλλου Data Analytics pool).  

  

P.2.14 Δυνατότητα εμφάνισης προσωποποιημένων κουπονιών από 
το Loyalty platform.    



 

74 
 

P.2.15 Δυνατότητα δυναμικού περφορέ με διαφορετικά patterns 
ανάλογα με τον παραλήπτη του εντύπου.     

P.3. Συστήματα Έγχρωμων Εκτυπώσεων 

P.3.1 

Ο  προσφέρων θα διαθέτει την υποδομή και την παραγωγική 
ικανότητα σχεδίασης - εκτύπωσης – εμφακέλωσης – 
αρχειοθέτησης 280.000 λογαριασμών της ΔΕΗ ΑΕ την ημέρα. 
Τα εκτυπωτικά συστήματα θα είναι συνεχόμενου φύλλου 
(continuous feed) με εκτύπωση τετραχρωμίας. (κεφάλαιο 11 
άρθρο 11.1.1 του τεύχους τεχνικών προδιαγραφών) 

  

P.3.2 Πρέπει να αναφερθεί το Πλήθος των  Έγχρωμων Εκτυπωτικών 
Μηχανών συνεχόμενου φύλλου    

P.3.3 
Πρέπει να αναφερθεί η ταχύτητα εκτύπωσης ανά ζεύγος που 
έχουν τα έγχρωμα εκτυπωτικά συστήματα συνεχόμενου 
φύλλου. 

  

P.3.4 

Πρέπει να αναφερθεί η ποιότητα εκτύπωσης (υλοποίηση σε 
επίπεδο μηχανής και όχι μέσω λογισμικού 600x600dpi ή 
600x1200dpi ) για το κάθε ζεύγος  που έχουν τα έγχρωμα 
εκτυπωτικά συστήματα συνεχόμενου φύλλου. 

  

P.3.5 Δυνατότητα  εκτύπωσης με τους λογαριασμούς 
προσωποποιημένων επιστολών   

P.3.6 

Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει  σύστημα διασφάλισης 
ποιοτικού ελέγχου έγχρωμης εκτύπωσης, προκειμένου να 
διασφαλίζεται η εξαιρετική κατάσταση εκτύπωσης με ευκρινή 
και άρτια όλα τα εκτυπωμένα στοιχεία και εικονογραφήματα, 
χωρίς αλλοιώσεις και ρυπάνσεις. (πχ κάμερες ελέγχου της 
εκτύπωσης). Στην προσφορά του ο υποψήφιος ανάδοχος 
πρέπει να περιγράφει αναλυτικά το υπόψη σύστημα 
διασφάλισης ποιοτικού ελέγχου. 

  

P.3.7 Δυνατότητα δυναμικού περφορέ με διαφορετικά patterns 
ανάλογα με τον παραλήπτη του εντύπου   

P.4. Συστήματα Εμφακελώσεων 

P.4.1 Πλήθος Εμφακελωτικών Συστημάτων που υπάρχουν   

P.4.2 Αναλυτικά ανά εμφακελωτικό σύστημα να δοθεί η ταχύτητα  
και το πλήθος των τροφοδοτών που διαθέτει το καθένα   

P.4.3 

Δυνατότητα επιλεκτικής ένθεσης ενθέτων/φυλλαδίων 
(διαφορετικών διαστάσεων πχ μονόπτυχων, δίπτυχων, 
τρίπτυχων) στους λογαριασμούς από τουλάχιστον έξι (6) 
τροφοδότες ενθέτων, βάσει αρχείου, ανά ομάδα πελατών και 
ανά λογαριασμό. 

  

P.4.4 Δυνατότητα συνεμφακέλωσης με τους λογαριασμούς 
προσωποποιημένων επιστολών.   

P.4.5 Δυνατότητα εμφακελώσεων σε φακέλους μεγέθους DL ή C5   

P.4.6 

Ο προσφέρων πρέπει να διαθέτει κατάλληλο Λογισμικό 
διασφάλισης μηδενικού λάθους στην αποστολή των 
λογαριασμών  (π.χ. δεν θα πάει ο ίδιος λογαριασμός δύο 
φορές στον πελάτη και αποτρέπεται η μη αποστολή του 
λογαριασμού στον πελάτη). Το λογισμικό θα παρέχει άμεσα 
βάσει κριτηρίων τις απαιτούμενες αναφορές (reporting) υπό 
τη μορφή πλήρους αρχείου καταγραφής της πιστοποιημένης 
ημερήσιας διαδικασίας εκτύπωσης, εμφακέλωσης, ένθεσης 
ενθέτων και αποστολής στον ανάδοχο ταχυδρομικών 
υπηρεσιών ανά λογαριασμό (απολογισμός παραγωγής), όπως 
αναφέρεται στα άρθρα 1.5.9, 2.5.9, 3.5.9, 4.5.9, 5.5.9, 6.5.9, 7.5.9, 
8.5.9 και 9.5.9. «Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος από τη ΔΕΗ 
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ΑΕ». To direct barcode δεν θεωρείται από μόνο του ως 
integrity control, παρά μόνο σε συνδυασμό με κατάλληλο 
λογισμικό (συνήθως του Κατασκευαστή της εμφακελωτικής 
μηχανής) με το οποίο διασφαλίζονται όλα τα παραπάνω. 

P.4.6 

Στο εξωτερικό του φακέλου αποστολής του λογαριασμού θα 
εκτυπώνεται από τον ανάδοχο η ημερομηνία παράδοσης του 
φακέλου στον ανάδοχο ταχυδρομικών υπηρεσιών της ΔΕΗ ΑΕ 
με το λεκτικό: « ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΕ ΣΤΑ …………………………… ΤΗΝ 
DD/MM/YΥΥY» σε σημείο και μέγεθος χαρακτήρων που θα 
υποδειχθεί από τη ΔΕΗ ΑΕ. Η μη δυνατότητα της παραπάνω 
εκτύπωσης στο εξωτερικό του φακέλου καθιστά την 
προσφορά του προσφέροντος  τεχνικά μη αποδεκτή.   

  

P.5. Τεχνική Αξιολόγηση Έργου 

P.5.1 

Η Τεχνική Αξιολόγηση (Δοκιμή), όπως καθορίζεται στο 
κεφάλαιο 10 του τεύχους, ολοκληρώνεται αυστηρά εντός 30 
ημερολογιακών ημερών.  Η Διάρκεια όλων των δοκιμών δεν 
πρέπει να υπερβεί το συνολικό χρόνο των  30 ημερολογιακών 
ημερών. Η υπέρβαση των 30 ημερών καθιστά την προσφορά 
Τεχνικά μη αποδεκτή. Η επιτυχία των υπόψη δοκιμών θα 
καταστήσει τεχνικά αποδεκτή  την προσφορά του 
προσφέροντος. Η μη επιτυχής δοκιμή καθιστά την προσφορά 
του προσφέροντος  τεχνικά μη αποδεκτή.   

  

P.5.2 
Αριθμός ημερών για το σχεδιασμό & την ανάπτυξη της 
εφαρμογής του Λογαριασμού Χαμηλής Τάσης και της Μέσης 
Τάσης 

  

P.5.3 
Χρόνος Εκτύπωσης & Εμφακέλωσης των 280.000 
λογαριασμών Χαμηλής Τάσης με άριστη η ποιότητα του 
τελικού αποτελέσματος. 

  

P.5.4 
Δημιουργία Readable Pdf αρχείου λογαριασμών για 
Αρχειοθέτηση και έλεγχος της εφαρμογής για την 
Αρχειοθέτηση του Αναδόχου 

  

Disaster Site 

D.1. Προφίλ Εταιρίας και Εμπειρία σε παρόμοια έργα billing  Disaster Site 

D.1.1 Μέγεθος σε όγκο εκτυπώσεων τετραχρωμίας (όψεις Α4) τα 3 
τελευταία έτη  αναλυτικά ανά αντίστοιχο έργο.   

D.1.2 Μέγεθος σε όγκο εμφακελώσεων  τα 3 τελευταία έτη  αναλυτικά 
ανά αντίστοιχο έργο.   

D.1.3 Εμπειρία του αναδόχου σε παρόμοιας πολυπλοκότητας έργα.   

D.1.4 Εμπειρία Υπευθύνων Έργου σε έργα αθροιστικά   

D.2. Λογισμικό Σχεδίασης Εντύπων 

D.2.1 
Δυνατότητα δημιουργίας λογαριασμών από τον ανάδοχο και 
εκτύπωσης τους με αποστολή στοιχείων από τη ΔΕΗ σε 
μορφή csv ή row data.  

  

D.2.2 Δυνατότητα εκτύπωσης εφόσον σταλεί αρχείο 
με pdf λογαριασμών .    

D.2.3 Χρήση γραμματοσειράς ping. Το κόστος των δικαιωμάτων 
χρήσης της γραμματοσειράς βαρύνει τον ανάδοχο.   

D.2.4 
Δυναμική ενσωμάτωση διαφορετικών εικονομηνυμάτων (το 
εκάστοτε εικαστικό θα το αποστέλλει η ΔΕΗ), ανά ομάδα 
πελατών και ανά λογαριασμό (χρήση flags).  

  

D.2.5 

Δυναμική εμφάνιση προσωποποιημένων μηνυμάτων σε 
περιοχές του εντύπου (περισσότερες από μια) που θα 
υποδειχθούν από τη ΔΕΗ, ανά πελάτη και ανά λογαριασμό 
(χρήση flags) . 
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D.2.6 Δυνατότητα αλλαγών λεκτικών σε υφιστάμενα μηνύματα ή 
στα κείμενα των σταθερών ενημερώσεων  των πελατών.      

D.2.7 Δημιουργία και αποτύπωση QR code/barcode 128 compress.   

D.2.8 Δυναμική χρήση icons (πχ βελάκια ↑,↓) ανά πελάτη και ανά 
λογαριασμό.   

D.2.9 Δυνατότητα εκτύπωσης διαφορετικού πλήθους σελίδων ανά 
λογαριασμό.   

D.2.10 Δυνατότητα ενσωμάτωσης και εκτύπωσης 
υδατογραφήματος επί του εντύπου   

D.2.11 Δυνατότητα ριζικού επανασχεδιασμού εντύπου σύμφωνα με 
τις υποδείξεις της ΔΕΗ.   

D.2.12 

Δυνατότητα δημιουργίας γραφημάτων  (διαφόρων ειδών, πχ 
μπάρες, πίτες, γραμμές κλπ), βάσει στοιχείων που 
περιλαμβάνονται στο λογαριασμό ή αποστέλλονται από τη 
ΔΕΗ σε μορφή csv ή rοw data.  (Διευκρινίζεται ότι τα 
εικαστικά στοιχεία / γραφήματα θα είναι μεν τα ίδια για 
όλους τους λογαριασμούς, αλλά θα διαφοροποιούνται με 
βάση τα δυναμικά στοιχεία του κάθε πελάτη μας Επομένως κι 
αυτά θα είναι δυναμικά). ) Στην προσφορά οι υποψήφιοι 
πρέπει να δώσουν στη ΔΕΗ ΑΕ όλες τις δυνατότητες 
υλοποίησης γραφικών των λογισμικών σχεδίασης ψηφιακών 
εντύπων που διαθέτουν. 

  

D.2.13 
Τα δυναμικά πεδία να μην είναι μόνο στοιχεία του SAP ISU 
αλλά και από άλλες πλατφόρμες (πχ του Recommendation 
Engine (Energy Mgmt) ή άλλου Data Analytics pool).  

  

D.2.14 Δυνατότητα εμφάνισης προσωποποιημένων κουπονιών από 
το Loyalty platform.      

D.2.15 Δυνατότητα δυναμικού περφορέ με διαφορετικά patterns 
ανάλογα με τον παραλήπτη του εντύπου.     

D.3. Συστήματα Έγχρωμων Εκτυπώσεων 

D.3.1 

Ο  προσφέρων θα διαθέτει την υποδομή και την παραγωγική 
ικανότητα σχεδίασης - εκτύπωσης – εμφακέλωσης – 
αρχειοθέτησης 280.000 λογαριασμών της ΔΕΗ ΑΕ την ημέρα. 
Ta εκτυπωτικά συστήματα θα είναι συνεχόμενου φύλλου 
(continuous feed) με εκτύπωση τετραχρωμίας. (κεφάλαιο 11 
άρθρο 11.1.1 του τεύχους τεχνικών προδιαγραφών) 
 

  

D.3.2 Πρέπει να αναφερθεί το Πλήθος των  Έγχρωμων Εκτυπωτικών 
Μηχανών συνεχόμενου φύλλου    

D.3.3 
Πρέπει να αναφερθεί η ταχύτητα εκτύπωσης ανά ζεύγος που 
έχουν τα έγχρωμα εκτυπωτικά συστήματα συνεχόμενου 
φύλλου. 

  

D.3.4 

Πρέπει να αναφερθεί η ποιότητα εκτύπωσης (υλοποίηση σε 
επίπεδο μηχανής και όχι μέσω λογισμικού 600x600dpi ή 
600x1200dpi ) για το κάθε ζεύγος  που έχουν τα έγχρωμα 
εκτυπωτικά συστήματα συνεχόμενου φύλλου. 

  

D.3.5 Δυνατότητα  εκτύπωσης με τους λογαριασμούς 
προσωποποιημένων επιστολών   

D.3.6 

Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει  σύστημα διασφάλισης 
ποιοτικού ελέγχου έγχρωμης εκτύπωσης, προκειμένου να 
διασφαλίζεται η εξαιρετική κατάσταση εκτύπωσης με ευκρινή 
και άρτια όλα τα εκτυπωμένα στοιχεία και εικονογραφήματα, 
χωρίς αλλοιώσεις και ρυπάνσεις. (πχ κάμερες ελέγχου της 
εκτύπωσης). Στην προσφορά του ο υποψήφιος ανάδοχος 
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πρέπει να περιγράφει αναλυτικά το υπόψη σύστημα 
διασφάλισης ποιοτικού ελέγχου. 

D.3.7 Δυνατοτητα δυναμικού περφορέ με διαφορετικά patterns 
ανάλογα με τον παραλήπτη του εντύπου   

D.4. Συστήματα Εμφακελώσεων 

D.4.1 Πλήθος Έμφακελωτικών Συστημάτων που υπάρχουν   

D.4.2 Αναλυτικά ανά εμφακελωτικό σύστημα να δοθεί η ταχύτητα  
και το πλήθος των τροφοδοτών που διαθέτει το καθένα   

D.4.3 

Δυνατότητα επιλεκτικής ένθεσης ενθέτων/φυλλαδίων 
(διαφορετικών διαστάσεων πχ μονόπτυχων, δίπτυχων, 
τρίπτυχων) στους λογαριασμούς από τουλάχιστον έξι (6) 
τροφοδότες ενθέτων, βάσει αρχείου, ανά ομάδα πελατών και 
ανά λογαριασμό. 

  

D.4.4 Δυνατότητα συνεμφακέλωσης με τους λογαριασμούς 
προσωποποιημένων επιστολών.   

D.4.5 Δυνατότητα εμφακελώσεων σε φακέλους μεγέθους DL ή C5   

D.4.6 

Ο προσφέρων πρέπει να διαθέτει κατάλληλο Λογισμικό 
διασφάλισης μηδενικού λάθους στην αποστολή των 
λογαριασμών  (π.χ. δεν θα πάει ο ίδιος λογαριασμός δύο 
φορές στον πελάτη και αποτρέπεται η μη αποστολή του 
λογαριασμού στον πελάτη). Το λογισμικό θα παρέχει άμεσα 
βάσει κριτηρίων τις απαιτούμενες αναφορές (reporting) υπό 
τη μορφή πλήρους αρχείου καταγραφής της πιστοποιημένης 
ημερήσιας διαδικασίας εκτύπωσης, εμφακέλωσης, ένθεσης 
ενθέτων και αποστολής στον ανάδοχο ταχυδρομικών 
υπηρεσιών ανά λογαριασμό (απολογισμός παραγωγής), όπως 
αναφέρεται στα άρθρα 1.5.9, 2.5.9, 3.5.9, 4.5.9, 5.5.9, 6.5.9, 7.5.9, 
8.5.9 και 9.5.9. «Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος από τη ΔΕΗ 
ΑΕ». To direct barcode δεν θεωρείται από μόνο του ως 
integrity control, παρά μόνο σε συνδυασμό με κατάλληλο 
λογισμικό (συνήθως του Κατασκευαστή της εμφακελωτικής 
μηχανής) με το οποίο διασφαλίζονται όλα τα παραπάνω. 

  

D.4.6 

Στο εξωτερικό του φακέλου αποστολής του λογαριασμού θα 
εκτυπώνεται από τον ανάδοχο η ημερομηνία παράδοσης του 
φακέλου στον ανάδοχο ταχυδρομικών υπηρεσιών της ΔΕΗ ΑΕ 
με το λεκτικό: « ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΕ ΣΤΑ …………………………… ΤΗΝ 
DD/MM/YΥΥY» σε σημείο και μέγεθος χαρακτήρων που θα 
υποδειχθεί από τη ΔΕΗ ΑΕ. Η μη δυνατότητα της παραπάνω 
εκτύπωσης στο εξωτερικό του φακέλου καθιστά την 
προσφορά του προσφέροντος  τεχνικά μη αποδεκτή.   

  

D.5. Τεχνική Αξιολόγηση Έργου 

D.5.1 

Η Τεχνική Αξιολόγηση (Δοκιμή), όπως καθορίζεται στο 
κεφάλαιο 10 του τεύχους, ολοκληρώνεται αυστηρά εντός 30 
ημερολογιακών ημερών.  Η Διάρκεια όλων των δοκιμών δεν 
πρέπει να υπερβεί το συνολικό χρόνο των  30 ημερολογιακών 
ημερών. Η υπέρβαση των 30 ημερών καθιστά την προσφορά 
Τεχνικά μη αποδεκτή. Η επιτυχία των υπόψη δοκιμών θα 
καταστήσει τεχνικά αποδεκτή  την προσφορά του 
προσφέροντος. Η μη επιτυχής δοκιμή καθιστά την προσφορά 
του προσφέροντος  τεχνικά μη αποδεκτή.   
 

  

D.5.2 
Αριθμός ημερών για το σχεδιασμό & την ανάπτυξη της 
εφαρμογής του Λογαριασμού Χαμηλής Τάσης και της Μέσης 
Τάσης 
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D.5.3 
Χρόνος Εκτύπωσης & Εμφακέλωσης των 280.000 
λογαριασμών Χαμηλής Τάσης με άριστη η ποιότητα του 
τελικού αποτελέσματος. 

  

D.5.4 
Δημιουργία Readable Pdf αρχείου λογαριασμών για 
Αρχειοθέτηση και έλεγχος της εφαρμογής για την 
Αρχειοθέτηση του Αναδόχου 
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12. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   
  

1.  Αξιολόγηση προσφορών 
Κριτήριο κατακύρωσης θα αποτελεί η πλέον συμφέρουσα, από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει 
της βέλτιστης σχέσης εμπειρίας/προσόντων Αναδόχου-τιμής, μεταξύ όλων των τεχνικά αποδεκτών 
προσφορών.  

Ειδικότερα, θα βασίζεται στη συνδυασμένη αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς (συντελεστής 
βαρύτητας 70%) και της Οικονομικής Προσφοράς (συντελεστής βαρύτητας 30%), σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα αναλυτικά παρακάτω.  

Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών 

Κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών, πραγματοποιείται βαθμολόγηση των κριτηρίων 
τεχνικής αξιολόγησης προσφορών και ο υπολογισμός του Συνολικού Βαθμού Τεχνικής Προσφοράς 
(TMi) κάθε προσφοράς, από τον οποίο κρίνεται η τεχνική ικανότητα και καταλληλότητα του κάθε 
προσφέροντος.  

Ο Συνολικός Βαθμός Τεχνικής Προσφοράς (TMi) υπολογίζεται από το άθροισμα των Βαθμών 
Κριτηρίων Τεχνικής Αξιολόγησης Προσφορών (ΒΚΤΑΠ) πολλαπλασιαζόμενων με τον συντελεστή 
βαρύτητας του (Σ.Β.) έκαστος  δηλ. (TMi) = Άθροισμα [(ΒΚΤΑΠ) επί (Σ.Β.) ].  

Τα κριτήρια αξιολόγησης και οι αντίστοιχοι συντελεστές βαρύτητας (Σ.Β.) ορίζονται ως εξής: 

Κριτήρια Τεχνικής Αξιολόγησης Προσφορών (ΚΤΑΠ) Σ.Β. (%) 

Προφίλ Εταιρίας και Εμπειρία σε παρόμοια έργα billing 20 

Τεχνική Αξιολόγηση Δοκιμών 20 

Τεχνολογία και παραγωγική ικανότητα Εξοπλισμού  60 

Κάθε κριτήριο τεχνικής αξιολόγησης προσφορών (ΒΚ) έχει συντελεστή βαρύτητας (Σ.Β. %)  

Η βαθμολόγηση του κάθε κριτηρίου  (ΒΚΤΑΠ)  πραγματοποιείται σε κλίμακα από το 1 έως το 100 
ανάλογα με το επίπεδο κάλυψης και βαθμό ανταπόκρισης της κάθε πρότασης ως προς τις διαστάσεις 
αξιολόγησης που τίθενται για κάθε κριτήριο, όπως προδιαγράφονται στον παρόν τεύχος και στον  
πίνακα συμμόρφωσης (Κεφάλαιο 11).  

Η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς (ΒΚΤΑΠ) προκύπτει από το άθροισμα των τριών (3) 
παραπάνω σταθμισμένων βαθμολογιών των κριτηρίων (Β.Κ). (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) 

Επισημαίνεται ότι, προς διασφάλιση της ΔΕΗ, τεχνικές προσφορές που στην τεχνική αξιολόγηση θα 
αξιολογηθούν με βαθμολογία κριτηρίου μικρότερη του 70 έστω και σε ένα από τα τρία κριτήρια 
αξιολόγησης προσφορών, θα κρίνονται  ως "Τεχνικά Μη Αποδεκτές".   

 Συνολική Αξιολόγηση Προσφορών 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά από όλες τις τεχνικά αποδεκτές προσφορές 
είναι εκείνη που συγκεντρώνει τον υψηλότερο Συνολικό Βαθμό Πρότασης (TPMi). Ο Συνολικός Βαθμός 
Πρότασης υπολογίζεται για κάθε προσφορά (i) ως εξής: 

Συνολικός Βαθμός Πρότασης: TPMi = [ΤΜi / TMmax] * 0,70 +  [FMmin / FMi] * 0,30  

Όπου: 
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TMi: η συνολική τεχνική βαθμολόγηση για την προσφορά (i), 
TMmax: η υψηλότερη συνολική τεχνική βαθμολογία μεταξύ όλων των προσφορών που 

χαρακτηρίστηκαν "Τεχνικά Αποδεκτές» σύμφωνα με τη παραπάνω διαδικασία, 
FMi: η οικονομική προσφορά της προσφοράς (i), 
FMmin: η χαμηλότερη οικονομική προσφορά μεταξύ όλων των προσφορών που χαρακτηρίστηκαν 

"Τεχνικά Αποδεκτές», σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία. 

 
Προϋπολογισμός Έργου 

Ο συνολικός Προϋπολογισμός, κατά την εκτίμηση της Επιχείρησης ανέρχεται σε € 7.800.000. Ο 
Προϋπολογισμός αυτός δεν αποτελεί το ανώτατο όριο προσφοράς. 
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13. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
To τίμημα της εκτύπωσης όψης Α4 θα είναι αναλογικό του ποσοστού κάλυψης   

*    Οι ποσότητες αφορούν σε εκτίμηση 5ετίας   

**   με ακρίβεια μέχρι δυο (2) δεκαδικών ψηφίων  

*** σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ της τιμής μονάδας και των συνολικών τιμών υπερισχύει η 
τιμή μονάδας 
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ΟΔΗΓΙΕΣ  
1  Όταν ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο η παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει, 

με κατάλληλη διαμόρφωση, να καλύπτει τις παρακάτω παραγράφους 1 και 5 
2 Αναγράφεται από το διαγωνιζόμενο η επωνυμία του προσφέροντος οικονομικού 

φορέα 
3 Αναγράφεται κατά περίπτωση νομικής μορφής του προσφέροντος «μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου …..» ή «διαχειριστές ….» 



 

 

• 

• 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ  
1  Όταν ο παρέχων στήριξη είναι φυσικό πρόσωπο η παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση θα 

πρέπει, με κατάλληλη διαμόρφωση, να καλύπτει τις παραγράφους 1 και 5 
2 Αναγράφεται η επωνυμία του παρέχοντος στήριξη οικονομικού φορέα 
3 Συμπληρώνονται στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η σύννομη άσκηση στη χώρα 

εγκατάστασης δραστηριότητας συναφούς με την στήριξη που θα παρασχεθεί (π.χ. 
εγγραφή σε επαγγελματικό μητρώο κλπ)  

4 Αναγράφεται κατά περίπτωση νομικής μορφής του παρέχοντος στήριξη «μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου …..» ή «διαχειριστές ….» 



 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ  
1 Αναγράφεται η επωνυμία του προσφέροντος οικονομικού φορέα 
2  Σε περίπτωση που έχουν εκδοθεί Συμπληρώματα της Διακήρυξης ο δηλών πρέπει να 

αναγράψει «και του/των Συμπληρώματος/των αυτής Νο ... έως και Νο ...» 



 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ  
1 Αναγράφεται ανάλογα με τη μορφή του προσφέροντος π.χ. «της σύμπραξης» ή «της 

ένωσης» ή «της κοινοπραξίας» 
2 Αναγράφεται το αντικείμενο της διαγωνιστικής διαδικασίας  



 

 



 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ  
1 Ανάλογα με τη μορφή του διαγωνιζόμενου αναγράφεται από τον εκδότη της εγγυητικής 

επιστολής μια από τις παρακάτω επιλογές: 
• Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: …… (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ……,  

…… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση) …… ή  
 
• Σε περίπτωση νομικού προσώπου: …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……,  

…… (δ/νση έδρας) …… ή 
 
• Σε περίπτωση Σύμπραξης/Ένωσης: των φυσικών ή νομικών προσώπων  

 
α) …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση κατοικίας ή έδρας) …… 
β) …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση κατοικίας ή έδρας) ……  
…… κ.ο.κ. …… 
που ενεργούν εν προκειμένω ως Σύμπραξη/Ένωση και ευθύνονται εις ολόκληρον το 
κάθε μέλος έναντι της ΔΕΗ 

2  Αναγράφεται σε ευρώ το ποσό ολογράφως και αριθμητικώς 



 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ  
1 Ανάλογα με τη μορφή του διαγωνιζόμενου αναγράφεται από τον εκδότη της εγγυητικής 

επιστολής μια από τις παρακάτω επιλογές: 
• Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: …… (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ……,  

…… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση) …… ή  
 
• Σε περίπτωση νομικού προσώπου: …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……,  

…… (δ/νση έδρας) …… ή 
 
• Σε περίπτωση Σύμπραξης/Ένωσης: των φυσικών ή νομικών προσώπων  



 

 

 

 
α) …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση κατοικίας ή έδρας) …… 
β) …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση κατοικίας ή έδρας) ……  
…… κ.ο.κ. …… 
που ενεργούν εν προκειμένω ως Σύμπραξη/Ένωση και ευθύνονται εις ολόκληρον το 
κάθε μέλος έναντι της ΔΕΗ 

2  Αναγράφεται σε ευρώ το ποσό ολογράφως και αριθμητικώς 
3 Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία που διενεργεί τo διαγωνισμό ο κατάλληλος αριθμός 

μηνών συνεκτιμώντας το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της σύμβασης πλέον ενός 
περιθωρίου από τυχόν καθυστερήσεις (π.χ. σε έργο με χρονικό ορίζοντα οριστικής 
παραλαβής τους δεκαοχτώ (18) μήνες μπορεί η μέγιστη ισχύς της εγγυητικής να 
ορίζεται σε είκοσι δύο (22) μήνες) 
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