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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

ΔΕΑ-42125 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : 

 

«ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  («έργο με το κλειδί στο χέρι») 

των νέων Υποσταθμών: 

ΤΜΗΜΑ Α: Υ/Σ GIS 150kV/ΜΤ Φολεγάνδρου και Μήλου 

ΤΜΗΜΑ Β: Υ/Σ GIS 150kV/ΜΤ Σερίφου 

στα πλαίσια της Δ’ φάσης Διασύνδεσης των Κυκλάδων» 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 

(ΑΔΜΗΕ) Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ή «ΑΔΜΗΕ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί 

της οδού Δυρραχίου, αρ. 89, ως διαχειριστής αναθέτων φορέας προκηρύσσει τον παρόντα διαγωνισμό 

σύμφωνα με το άρθρο 275 του ν.4412/2016 εξ’ ονόματός της  και για λογαριασμό  της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

«Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, 

Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5, προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία και 

κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση αποκλειστικά 

τη χαμηλότερη τιμή και χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού για την ανάδειξη Αναδόχων για κάθε 

τμήμα του έργου: «Μελέτη, προμήθεια εξοπλισμού και εγκατάσταση («έργο με το κλειδί στο χέρι») 

των νέων Υποσταθμών: 

ΤΜΗΜΑ Α: Υ/Σ GIS 150kV/ΜΤ Φολεγάνδρου και Μήλου  

ΤΜΗΜΑ Β: Υ/Σ GIS 150kV/ΜΤ Σερίφου 

στα πλαίσια της Δ’ φάσης Διασύνδεσης των Κυκλάδων». 

Το έργο πρόκειται να ενταχθεί για συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 

στο πλαίσιο του  Εθνικού  Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Η Δημόσια Δαπάνη 

χορηγείται μέσω του ΠΔΕ (ΣΑΤΑ: ΤΑ075 ) και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα  Νext 

Generation EU. To έργο θα χρηματοδοτηθεί με Ίδια Κεφάλαια, Εταιρικό Δανεισμό και Χρηματοδότηση 

από το Ταμείο Ανάκαμψης. 
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Αναθέτων Φορέας:  

ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΕΣ 

ΦΟΡΕΙΣ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 

ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

(ΑΔΜΗΕ) Α.Ε./ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ  

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΔΕΔΔΗΕ) ΑΕ   

 

(Ο ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ ως αναθέτοντες φορείς διεξαγάγουν, σύμφωνα με 

το άρθρο 275 ν. 4412/2016, από κοινού τις διαδικασίες  διαγωνιστικής 

διαδικασίας για την ανάθεση κατασκευής του παρόντος έργου) 

 

ΑΔΜΗΕ (διενεργεί τη διαγωνιστική διαδικασία σύναψης συμβάσης για την 

κατασκευή του έργου, όπως καθορίζεται λεπτομερώς στα τεύχη της 

παρούσας, τόσο για λογαριασμό του όσο και για λογαριασμό του 

ΔΕΔΔΗΕ). 

ΟΔΟΣ: ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 89, ΑΘΗΝΑ 

Α.Φ.Μ.: 099877486 

EMAIL: p.nika@admie.gr 

TΗΛ: +30 210 519 2329  

Τ.Κ: 104 43  

FΑΧ: +30 210 519 2326  

 

Λήψη εγγράφων του διαγωνισμού: Τα έγγραφα της Σύμβασης διατίθενται μέσω του συστήματος 

ηλεκτρονικών διαγωνισμών της εταιρείας cosmoONE 

 

Κωδικός αριθμός αναφοράς: CPV: 45232220-0, (Κατασκευή Υ/Σ) (και 31682540-7 Εξοπλισμός 

Υ/Σ), 

Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ: 2021/S 255-676335 

 

Αριθ. Προκήρυξης/Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ (Α.Δ.Α.Μ.): 22PROC009889625 2022-01-03. 
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Οι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να υποβάλουν προσφορά είτε για το Τμήμα Α, είτε για το 

Τμήμα Β. Οι οικονομικοί φορείς δεν δύνανται να υποβάλλουν προσφορά και για τα δύο 

τμήματα.  

Οι Οικονομικοί Φορείς καταθέτουν, χωριστά για το κάθε τμήμα του Έργου, για το οποίο 

συμμετέχουν, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για το τμήμα αυτό.  

Από το διαγωνισμό θα προκύψουν δύο διαφορετικοί Ανάδοχοι (ένας για κάθε τμήμα του 

Έργου) με τους οποίους θα συναφθούν δύο συμβάσεις. 

 

Προϋπολογισμός Έργου:  

Συνολικός Προϋπολογισμός του έργου (με την Προαίρεση, μη συμπεριλαμβανομένων των 

απροβλέπτων): €43.575.000, χωρίς ΦΠΑ, εκ των οποίων το ποσό των €41.500.000,00 αφορά στον 

προϋπολογισμό του έργου και  αποτελεί ανώτατο όριο προσφοράς και  το ποσό των €2.075.000,00 

αφορά στην  εκτιμώμενη αξία προαίρεσης 

Ποσό απρόβλεπτων δαπανών: €3.735.000,00  σε ποσοστό 9% επί του προϋπολογισμού. 

Προϋπολογισμός Τμήματος Α: Υ/Σ GIS 150kV/ΜΤ Φολεγάνδρου και Μήλου:  

Συνολικός Προϋπολογισμός του τμήματος Α έργου (με την προαίρεση, μη συμπεριλαμβανομένων 

των απροβλέπτων): είκοσι επτά εκατομμύρια οκτακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ 

(€27.825.000), χωρίς ΦΠΑ.  

Προϋπολογισμός Τμήματος Β: Υ/Σ GIS 150kV/ΜΤ Σερίφου:  

Συνολικός Προϋπολογισμός του τμήματος Β του έργου (με την προαίρεση, μη 

συμπεριλαμβανομένων των απροβλέπτων): δέκα πέντε εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα χιλιάδες 

ευρώ (€15.750.000), χωρίς ΦΠΑ.  

 

Γενική Περιγραφή του Έργου : 

Το έργο περιλαμβάνει τη μελέτη, προμήθεια εξοπλισμού και εγκατάσταση («έργο με το κλειδί στο 

χέρι») των νέων Υποσταθμών : 

ΤΜΗΜΑ Α: Υ/Σ GIS 150kV/ΜΤ Φολεγάνδρου και Μήλου 

 ΤΜΗΜΑ Β: Υ/Σ GIS 150kV/ΜΤ Σερίφου 

στα πλαίσια της Δ’ φάσης Διασύνδεσης των Κυκλάδων. 

 

Ο όρος κατασκευή με το κλειδί στο χέρι («Τurn key project») για τους δύο ως άνω Υ/Σ περιλαμβάνει 

μεταξύ άλλων:   

-   τη συλλογή στοιχείων για τις επικρατούσες τοπικές συνθήκες και την διενέργεια όλων των 

απαιτούμενων ερευνών για τη διαπίστωση των χαρακτηριστικών και τον προσδιορισμό 
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δεδομένων που απαιτούνται για τον σωστό σχεδιασμό, μελέτη και κατασκευή του έργου 

(π.χ. ανεμολογικών, σεισμολογικών, κλιματολογικών συνθηκών), 

-  τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό όλων των Η/Μ εγκαταστάσεων και των ΕΠΜ του έργου,  

-  την εκπόνηση και υποβολή στον ΑΔΜΗΕ όλων των υποστηρικτικών μελετών, μελετών 

εφαρμογής και σχεδίων (αρχιτεκτονικών, στατικών, ΕΠΜ και ηλεκτρομηχανολογικών), όπως 

προβλέπονται στα τεχνικά τεύχη της Διακήρυξης/Σύμβασης,  

-  την προετοιμασία πλήρων φακέλων μελετών-σχεδίων και λοιπών εγγράφων που απαιτούνται 

για τις αναθεωρήσεις των αδειών δόμησης των Υ/Σ, σύμφωνα με τον σχεδιασμό και τον 

εξοπλισμό του Αναδόχου, την κατάθεση τους στις αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες και την 

έκδοση των αναθεωρημένων αδειών δόμησης των Υ/Σ 

-  την έκδοση όλων των μελλοντικών αναθεωρήσεων των υπόψη αδειών που ενδέχεται να 

απαιτηθούν λόγω τροποποιήσεων κατά την φάση κατασκευής του έργου,   

- τις εργασίες διαμόρφωσης των γηπέδων στα οποία θα ανεγερθεί ο εξοπλισμός κάθε Υ/Σ, στα 

επίπεδα ισοπέδωσης που προβλέπονται στα σχέδια της Σύμβασης (περιλαμβάνονται 

επιχώσεις, εκσκαφές, εναποθέσεις πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών σε νόμιμα 

αδειοδοτημένους χώρους κλπ) καθώς και όλα τα έργα Πολιτικού Μηχανικού που 

περιγράφονται στα τεχνικά τεύχη του έργου,  

-  την εξασφάλιση όλων των εργοταξιακών παροχών για όλο το διάστημα ανέγερσης του έργου 

μέχρι το πέρας της επιτυχούς δοκιμαστικής λειτουργίας του (ένας μήνας μετά την ηλέκτριση 

κάθε Υ/Σ),  

-  την προμήθεια των υλικών και την μεταφορά τους επί τόπου του έργου,  

-   την εγκατάσταση του εξοπλισμού,   

- την ολοκληρωμένη ανέγερση κάθε Υ/Σ,   

-  την εκτέλεση όλων των προδιαγραφόμενων δοκιμών,   

-  την παράδοση των προβλεπόμενων ανταλλακτικών, 

- την παράδοση των Υ/Σ του έργου σε ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ έτοιμων για ενεργοποίηση 

(ηλέκτριση) και θέση σε εμπορική λειτουργία.  

- την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης για τη λειτουργία και συντήρηση του έργου.  

- την παροχή Εγγύησης καλής λειτουργίας του έργου. 
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Προθεσμίες Πέρατος:  

Η συνολική προθεσμία πέρατος/χρόνος ολοκλήρωσης κάθε Υ/Σ του έργου ορίζεται σε:  

- είκοσι δύο (22) μήνες για τον Υ/Σ Σερίφου  

- είκοσι τέσσερεις (24) μήνες για τον Υ/Σ Μήλου  

- είκοσι δύο (22) μήνες για τον Υ/Σ Φολέγανδρου  

 

Λήξη προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: Ορίζεται η 08η Φεβρουαρίου 2022 

ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.  

 

Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών: Ορίζεται η 08η Φεβρουαρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 

15:00. 

 


