
                  
           ΑΡΙΘΜ.: ΔΣΣΜ-14028 24/8/2021
  

Πληροφορίες: Λ. Τριανταφύλλου    

Τηλέφωνο: 2461096700   

e-mail: l.triantafyllou@admie.gr   

                                      
              

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
                 Ζητούνται προσφορές για την προμήθεια υλικών στον Υποτομέα Γραμμών τα παρακάτω υλικά : 

 

 
Α/Α 

 
                         Είδος Υλικού 

Μονάδα  
Μέτρησης  

Ποσότητα     Παρατηρήσεις 
Προϋπολογισμός 

 
1. 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΥΠΟΤΟΜΕΑ 
 ΓΡΑΜΜΩΝ  ΤΟΥ ΠΤΚΕΔΜ   

 
Σύμφωνα με τις  
τεχνικές προδιαγραφές   
 
  

 
ΤΕΜ 

 
    14 

 
      19.900,00 € 

                          
                                    ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

1. ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 14.10.2021 /ΩΡΑ: 10:00 π.μ. 
 

2. ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :  Στον ΑΔΜΗΕ ΑΕ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΚΟΖΑΝΗΣ - 
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ Τ.Κ. 50100 

 
3. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ :  ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΚΟΖΑΝΗΣ - ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ Τ.Κ. 
50100  
 

4. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Η προσφερόμενη τιμή θα είναι καθαρή. Ο ΦΠΑ βαρύνει 

τον ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 

Η πληρωμή προς τον προμηθευτή θα γίνει μετά την παραλαβή  των υλικών, τον 

έλεγχο της ποιότητάς τους  και την υποβολή όλων των απαραίτητων 

δικαιολογητικών στο αρμόδιο γραφείο του Τομέα, την 24η ημέρα του επόμενου 

μήνα.  

 

ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ  

 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΤΚΕΔΜ    
    
    
Πρόεδρος : ΓΙΩΤΑΣ Χ.  
 
Μέλος:        ΚΟΥΡΑΣ Δ. 

 
Μέλος:        ΜΠΟΓΙΑΣ Θ. 
    
 
 



 
 

 
                                        ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΟΡΩΝ. Οι παρακάτω γενικοί όροι ισχύουν για την προμήθεια αυτή αν και όσο 
δεν τους αλλάζουν οι ειδικοί όροι της Διακήρυξης. 

 
2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Για την κατάρτιση  της προσφοράς συμπληρώνεται και υπογράφεται από 
τον προμηθευτή, σε τρία αντίγραφα, η προσφορά που δίνουμε μαζί με τη διακήρυξη. Αν είναι αναγκαίο και τα 
τρία αντίγραφα της προσφοράς συμπληρώνονται με πρόσθετες σελίδες, πληροφοριακά φυλλάδια, σχέδια 
κλπ. στοιχεία, που υπογράφονται από τον προμηθευτή. Αν υπάρχει αντίφαση ανάμεσα στην προσφορά και 
στα παραρτήματά της, υπερισχύει η προσφορά. 

 
3. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Αν ο προμηθευτής δεν γράφει στην προσφορά του ποιους 
γενικούς και ειδικούς όρους μας δεν δέχεται, θεωρούμε ότι τους δέχεται όλους χωρίς εξαίρεση ή επιφύλαξη. 
 
4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Οι προμηθευτές παραδίδουν τις προσφορές  τους απευθείας στο αρμόδιο 
γραφείο μέχρι το πέρας της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Εναλλακτικά οι προσφορές μπορούν να 
ταχυδρομηθούν, αλλά θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε οι προσφορές αυτές να έχουν φθάσει στο αρμόδιο 
γραφείο του ΑΔΜΗΕ ΑΕ πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 
 
5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Η σύγκριση προσφορών γίνεται με βάση τις τιμές μετρητοίς. Αν οι ειδικοί 
όροι προβλέπουν και δυνατότητα χορήγησης προκαταβολών, τότε αυτές ανάγονται σε τιμές μετρητοίς με το 
επιτόκιο που αναγράφεται στους ειδικούς όρους. Εκτός από τις τιμές, τους όρους πληρωμής (με 
προκαταβολή) και τον τρόπο παράδοσης (τμηματικά), αξιολογούνται και άλλοι παράγοντες όπως η ποιότητα, 
η καταλληλότητα, η αποτελεσματικότητα, η διάρκεια ζωής, το κόστος λειτουργίας και συντηρήσεως, ο χρόνος 
παράδοσης των υλικών, οι τεχνικές και οικονομικές δυνατότητες των προμηθευτών και η νομοθεσία για την 
προτίμηση των εγχωρίων και των επαρχιακών προϊόντων. Τα παραπάνω κριτήρια απαριθμούνται ενδεικτικά 
και όχι περιοριστικά γι’ αυτό και ο ΑΔΜΗΕ ΑΕ έχει το δικαίωμα να αξιολογεί τις προσφορές με όποια μέθοδο 
θεωρεί καταλληλότερη. 
 
6. ΤΕΛΙΚΗ ΚΡΙΣΗ. Ο ΑΔΜΗΕ ΑΕ έχει το δικαίωμα να αναθέσει την προμήθεια σ’ οποιονδήποτε ή τμηματικά, 
σ’ οποιουσδήποτε προμηθευτές, να παραγγείλει μέρος μόνο του υλικού και να απορρίψει όλες τις 
προσφορές. Ακόμη μπορεί – πριν, κατά ή μετά την ανάθεση της προμήθειας και με ανάλογη αυξομείωση του 
συνολικού τιμήματος – να αυξομειώσει την ποσότητα του υλικού μέχρι 25% χωρίς να έχει ο προμηθευτής το 
δικαίωμα να αυξήσει τις τιμές μονάδας ή να ζητήσει άλλες παροχές. 
 
7. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Ο ανάδοχος προμηθευτής έχει την υποχρέωση να καταθέσει στον ΑΔΜΗΕ ΑΕ, 
μέσα στην προθεσμία που θα οριστεί, κάθε έγγραφο νομιμοποίησής του  που θα του ζητηθεί. Ακόμη έχει την 
υποχρέωση να φέρει τα απαραίτητα χαρτόσημα, να δεχθεί την παραγγελία και αν το ζητήσει ο ΑΔΜΗΕ ΑΕ, 
να καταθέσει σ’ αυτήν την ανάλογη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Αν ο ανάδοχος αρνηθεί να  
συμμορφωθεί με κάποιο από τους παραπάνω όρους, ο ΑΔΜΗΕ ΑΕ έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την 
ανάθεση της προμήθειας και να απαιτήσει την επανόρθωση κάθε σχετικής ζημίας ή απώλειάς της. 
 
 

 
 

                                                               Για τον ΑΔΜΗΕ ΑΕ  
                                                                  Θ.ΛΑΖΟΓΛΟΥ  
                                                               Τομεάρχης   

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 
 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

 
 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ : 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..………………………               
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : ……………………………    
Για Διακήρυξη Αριθ. ΔΣΣΜ- 14028 24/8/2021 
 
Προς τον ΑΔΜΗΕ Α.Ε./ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΚΟΖΑΝΗΣ -  ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΟΣ Τ.Κ. 50100 
 

 

 
 Ήτοι Σύνολο ΕΥΡΩ ………………………………………………………………………………….. 
 
ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
1. ΑΠΟΔΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 

ΝΑΙ/ΟΧΙ Δεν αποδεχόμεθα …………………………………………………………. 
 

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :  
Η παρούσα προσφορά μου ισχύει μέχρι 90 ημέρες μετά την ημερομηνία λήξης 
 

3. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ : Η προσφερόμενη τιμή θα είναι καθαρή. Ο ΦΠΑ βαρύνει 

τον ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 

Η πληρωμή προς τον προμηθευτή θα γίνει μετά την παραλαβή των υλικών, 

τον έλεγχο της ποιότητάς τους  και την υποβολή όλων των απαραίτητων 

δικαιολογητικών στο αρμόδιο γραφείο του Τομέα, την 24η ημέρα του 

επόμενου μήνα.  

ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 

 

 

 

 
Α/Α 

                  
                 Είδος Υλικού 

Μονάδα  
Μέτρησης 

 
Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδας 

Συνολική 
Τιμή 

 
1 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΥΠΟΤΟΜΕΑ 
 ΓΡΑΜΜΩΝ  ΤΟΥ ΠΤΚΕΔΜ   

 
Σύμφωνα με τις  
τεχνικές προδιαγραφές   
 
  

 
ΤΕΜ 

 
14 

  



 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

 

   Αναρτώμενες σκάλες αλουμινίου Γραμμών Μεταφοράς 
150KV και 400KV  

 
Ζητούνται 2 σκάλες ανάρτησης με τους αντίστοιχους ανακόπτες πτώσης. 
 
Δύο σκάλες διαιρούμενες οι οποίες θα έχουν ύψος 4μ έως 4,5μ και θα επιδέχονται 
προσθήκη 2 έως 2,5 μέτρα, ώστε να καλύπτουν και εργασίες σε πύργους 400KV. 
 
Οι σκάλες πρέπει να είναι κατασκευασμένες από ελαφρά κράματα αλουμινίου, ενώ 
οι γάντζοι ανάρτησης θα είναι κατασκευασμένοι από γαλβανισμένο χάλυβα.  
 
Τα σκαλιά θα έχουν αντιολισθητική κατασκευή. 
 
Οι σκάλες θα διαθέτουν ειδική υποδοχή για τον ανακόπτη πτώσης ο οποίος θα 
υποστηρίζει ελάχιστο φορτίο 100 kg.   
 
Οι σκάλες πρέπει να υποστηρίζουν ελάχιστο φορτίο 300kg και να έχουν βάρος όχι 
μεγαλύτερο από 4kg/m.  
 
Ο κατασκευαστής πρέπει να διαθέτει ISO 9001 και τα υλικά να ικανοποιούν το  
ευρωπαϊκό πρότυπο 89/686/CEE. 

 

    Καρότσι με κάθισμα για επιθεώρηση Γραμμών Μεταφοράς 
150KV  

 
Ζητείται 1 καρότσι με κάθισμα για επιθεώρηση γραμμών μεταφοράς 150 Kv 
 
Να είναι κατασκευασμένο από ελαφρύ κράμα αλουμινίου λιγότερο από 15 kg να 
αντέχει ελάχιστο φορτίο 100 kg και να επιτρέπει σε ένα άτομο να διασχίσει ή να 
επιθεωρήσει μεμονωμένες γραμμές αγωγού. Να είναι εφοδιασμένο με υποπόδιο, 
σταθερό φρένο μετρητή και ζώνη ασφαλείας. 
 
Ο κατασκευαστής πρέπει να διαθέτει ISO 9001 και τα υλικά να ικανοποιούν το  
ευρωπαϊκό πρότυπο 89/686/CEE 
 

   Κρικοπάλαγκα αλυσίδας 1,6t και 3,2t για Γραμμές 
Μεταφοράς 150KV και 400KV  

 
Ζητούνται 4 Κρικοπάλαγκα 1,6t και 4 Κρικοπάλαγκα 3,2t. 
 
Η αλυσίδα να είναι γαλβανισμένη και ανθεκτική με μήκος 1,5m. 
Να είναι ελαφριά. Το 1,6t να είναι λιγότερο από 10kg και το 3,2t λιγότερο από 17kg. 
Να έχουν προστασία υπερφόρτωσης. 
Ο μηχανισμός να έχει προστασία από σκόνες νερό και αλλά υλικά. 
Ικανότητα τραβήγματος για ανύψωση φορτιού πάνω από 300Ν για το 1,6t και πάνω 
από 380Ν για το 3,2t 
 
Ο κατασκευαστής πρέπει να διαθέτει ISO 9001 και τα υλικά να ικανοποιούν το  
ευρωπαϊκό πρότυπο 89/686/CEE. 
 



 

Πλατφόρμα Γραμμών Μεταφοράς 400KV 
 

Ζητούνται 2 πλατφόρμες επιθεώρησης εναέριων γραμμών μεταφοράς 400kv 
Για δίδυμο και τρίδυμο αγωγό 

Να είναι συμβατή με το πρότυπο en50374: 2004.  
Κατασκευασμένη από ελαφρύ κράμα αλουμινίου και να επιτρέπει σε ένα άτομο 
να διασχίσει ή να επιθεωρήσει μεμονωμένες γραμμές διπλού η τριπλού 
αγωγού. Πλήρης με επένδυση από νεοπρένιο αλουμινίου, μετρητή και σταθερό 
φρένο 2 άκαμπτους άξονες αγώγιμους τροχούς και lineman 
  Να είναι λιγότερο από 35kg  να αντέχει φορτίο το λιγότερο 100kg 
 
Ο κατασκευαστής πρέπει να διαθέτει ISO 9001 και τα υλικά να ικανοποιούν το  
ευρωπαϊκό πρότυπο 89/686/CEE. 

 

Καρότσι επιθεώρησης Γραμμών Μεταφοράς με πεταλ 150KV  
 

Ζητείται 1 καρότσι επιθεώρησης εναέριων γραμμών μεταφοράς με πεταλ για 150kv. 
 

Να είναι συμβατό με το πρότυπο en50374: 2004.  
Κατασκευασμένο από ελαφρύ κράμα αλουμινίου και να επιτρέπει σε ένα άτομο 
να διασχίσει ή να επιθεωρήσει μεμονωμένες γραμμές αγωγού.  
 
Να είναι κατάλληλο για τοποθέτηση σφαιρών προειδοποίησης αεροσκαφών 
σε μονές γραμμές και για τοποθέτηση αποστατών σε δύο, τρεις και τέσσερις 
αγωγούς. Να είναι κατασκευασμένο από πιστοποιημένο αλουμίνιο της ΕΕ, με 
ελαφριά δομή.  
Με μετάδοση cardan  εξοπλισμένο με ένα δισκόφρενο στον τιμόνι και με έναν 
πρόσθετο σφιγκτήρα ασφαλείας, ο οποίος να φρενάρει απευθείας στον αγωγό 
και να  λειτουργεί ως στάσιμο σύστημα. Με μετρητή  και αλυσίδες ασφαλείας 
  Να είναι λιγότερο από 30kg  να αντέχει φορτίο το λιγότερο 100kg  
 
Ο κατασκευαστής πρέπει να διαθέτει ISO 9001 και τα υλικά να ικανοποιούν το  
ευρωπαϊκό πρότυπο 89/686/CEE. 

 
 

 


