
   

 

  
 

ΔΕΑ-42226 

  
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

  

 

  

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΔΕΑ - 42226 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 

 

«ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ XLPE 150 KV 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ Υ/Σ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ – ΚΥΤ ΑΧΑΡΝΩΝ 

ΑΝΩ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΕΣΧΑΤΙΑΣ» 

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

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

(ΑΔΜΗΕ) Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ή «ΑΔΜΗΕ», προκηρύσσει ηλεκτρονικό 
διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά, με βάση αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου στο έργου 
με αντικείμενο «Μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση υπογείων καλωδίων XLPE 150 kV για την 

μετατόπιση του κυκλώματος Υ/Σ Χαλκηδόνας – ΚΥΤ Αχαρνών άνω του ρέματος Εσχατιάς». 

 

Αναθέτων Φορέας: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ) 

Α.Ε./ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ, οδός Δυρραχίου 89 & Κηφισού, Αθήνα, ΤΚ: 104 43, 

FΑΧ: +30 210 519 2326, www.admie.gr 

 

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

ηλεκτρονικών διαγωνισμών της εταιρείας cosmoONE 

 

Κωδικός αριθμός αναφοράς: Ονοματολογία CPV: : 45314310 (Τοποθέτηση καλωδίων),  31321300 

(Καλώδια υψηλής τάσης) 
 

Αριθ. Προκήρυξης/Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ (Α.Δ.Α.Μ.): 22PROC011448821 2022-10-19. 

 

Προϋπολογισμός του έργου: εξακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (650.000,00€) χωρίς ΦΠΑ και 
αποτελεί ανώτατο όριο προσφοράς.  

Ποσό απρόβλεπτων δαπανών: €58.500,00 (ποσοστό 9% του προϋπολογισμού). 

 

Γενική Περιγραφή του Έργου : 

Το αντικείμενο του έργου αφορά στη μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση ενός μονού 

κυκλώματος 150kV AC για την μετατόπιση των υφιστάμενων καλωδίων άνω της νέου καναλιού 
για την διευθέτηση του ρέματος Εσχατιάς.  

Το έργο αυτό υλοποιείται στα πλαίσια της διευθέτησης του ρέματος Εσχατιάς.  

 

Προθεσμία πέρατος:  

Η συνολική προθεσμία πέρατος του του έργου που αφορά τη μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση του 
συστήματος  Υπογείων καλωδίων ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος 

της Σύμβασης 

www.admie.gr
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Λήξη προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: ορίζεται η 10η Νοεμβρίου 2022, ημέρα 

Πέμπτη και ώρα 14:00. 

Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών: ορίζεται η 10η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 

15:00. 


