
 

Διεύθυνση Παραγωγής Νησιών 
 
                                                         ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
                       ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ «ΤΚΗΜΕ 184» 
  «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΤΣΠ) ΣΙΦΝΟΥ»  
 
            
Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (εφεξής ΔΕΗ Α.Ε. ή ΔΕΗ ή Επιχείρηση), προσκαλεί, 
σύμφωνα με τις διατάξεις :  
 του Βιβλίου ΙΙ του ν 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147), όπως ισχύει για τις Εταιρείες του κεφαλαίου Β 
του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ Α’ 314) που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας, 
λαμβανομένης υπόψη και της παραγράφου 7 του άρθρου 222 του ν. 4412/2016,  

 της παρούσας Διακήρυξης, η οποία διαμορφώθηκε βάσει κατευθύνσεων του Διοικητικού 
Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε. με την υπ’ αριθ. 128/08.11.2016 απόφασή του, η οποία έχει 
αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΕΗ στην ηλεκτρονική διεύθυνση : 
https://www.dei.gr/el/i-dei/diakirukseis-diagwnismwn, 

όλους τους ενδιαφερόμενους σε μειοδοτικό διαγωνισμό με Ανοικτή Διαδικασία, με 
σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη Αναδόχου του Έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕΣΗΣ 
ΤΑΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΤΣΠ) ΣΙΦΝΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 
κατά τη μελέτη της Επιχείρησης 557.000,00 ΕΥΡΩ, εκ των οποίων  20.000,00 ΕΥΡΩ 
αφορούν απρόβλεπτες δαπάνες. 
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στα Γραφεία της Διεύθυνσης Παραγωγής Νησιών 
(Λεωφόρος  Συγγρού  112  –   όροφος  πρώτος,  τηλ. 210 9008809, αρμόδια κ. Ε. Κετσέ, fax: 
210 9239277) στις  01.12.2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. ενώπιον Επιτροπής που 
θα συστήσει η Επιχείρηση. 
Οι προσφορές θα παραδοθούν στο Πρωτόκολλο της ΔΕΗ Α.Ε./ΔΠΑΝ, Λ. Συγγρού 112 - όροφος 
έκτος, στις 30.11.2017 από τις 8:00 π.μ. έως τις 14:00 μ.μ. 
Ο Διαγωνιζόμενος, σε περίπτωση Επιχείρησης η ίδια, ή σε περίπτωση Σύμπραξης Επιχειρήσεων 
τα μέλη αθροιστικά, πρέπει να έχει αποδεδειγμένα σχεδιάσει, βιομηχανοποιήσει, δοκιμάσει, 
προμηθεύσει, εγκαταστήσει, θέσει σε λειτουργία σε εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ενέργειας ή στη 
βιομηχανία πεδία μέσης τάσης 6/15-20KV, μέσα στην τελευταία δεκαετία και έχουν 
λειτουργήσει επιτυχώς για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός (1) έτους. 
Οι Διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να είναι δόκιμοι και έμπειροι κατά την απόλυτη κρίση της 
Υπηρεσίας στην εκπόνηση μελετών και στην κατασκευή έργων όπως ανωτέρω. 
Εγγύηση συμμετοχής στο Διαγωνισμό καθορίζεται το ποσό των 11.140,00 Ευρώ, δηλαδή 
ποσοστό 2% του Προϋπολογισμού Υπηρεσίας σύμφωνα με το χορηγούμενο υπόδειγμα και 
απευθύνεται προς τη ΔΕΗ Α.Ε./ΔΠΑΝ. 
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης δημοσιεύεται στη διεύθυνση : 
https://www.dei.gr/el/diakirukseis-ulikwn-ergwn-paroxis-upiresiwn. Για προβλήματα στους 
κωδικούς πρόσβασης, τηλ :210-5293671, Δ. Κυριαζής. 
 
 
                              ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 
 
 


