
Τεχνική Προδιαγραφή Πλαστικών 
Σφραγίδων  Μετρητικών 

Διατάξεων ΔΕΔΔΗΕ 

 



Σελίδα 2 από 18 
 

 

0. Περιεχόμενα 
 

1. Αντικείμενο ............................................................................. 3 

2. Συνθήκες Λειτουργίας ............................................................... 3 

Θερμοκρασία Λειτουργίας ................................................................ 3 

Υγρασία ........................................................................................ 3 

Πίνακας Κλιματολογικών Και Περιβαλλοντικών Συνθηκών ................... 3 

3. Κανονισμοί –Προδιαγραφές........................................................ 4 

4. Περιγραφή .............................................................................. 6 

Υλικά.......................................................................................... 11 

Κατασκευαστικά Χαρακτηριστικά και Απαιτήσεις Ασφαλείας ................ 11 

Σήμανση – Αρίθμηση- Μέγεθος ...................................................... 12 

5. Υποβολή Δειγμάτων ................................................................ 13 

6. Υποβολή Στοιχείων με την Προσφορά ........................................ 14 

7. ΔΟΚΙΜΕΣ .............................................................................. 15 

Ορισμοί Δοκιμών ....................................................................... 15 

Δειγματοληπτικές δοκιμές (δοκιμές αποδοχής) .............................. 15 

8. Εγγύηση Καλής Λειτουργιάς ..................................................... 17 

9. Οδηγίες Λειτουργίας ............................................................... 17 

10. Συσκευασία ........................................................................... 17 

 



Σελίδα 3 από 18 
 

 

1. Αντικείμενο 
Η παρούσα προδιαγραφή καθορίζει την κατασκευή, τις δοκιμές, τον έλεγχο 

παραλαβής και τη συσκευασία για μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες 

του ΔΕΔΔΗΕ πλαστικών σφραγίδων των μετρητικών διατάξεων Χαμηλής 

και Μέσης Τάσης.  

2. Συνθήκες Λειτουργίας 

Θερμοκρασία Λειτουργίας 
Η θερμοκρασιακή ζώνη καλής λειτουργίας της σφραγίδας πρέπει να είναι 

μεταξύ -20 οC και +50 οC . 

Η θερμοκρασιακή ζώνη αποθήκευσης και μεταφοράς πρέπει να είναι μεταξύ 

–20οC έως +70οC. 

Υγρασία 
Η σφραγίδα πρέπει να μπορεί να λειτουργεί σε μέση ετήσια σχετική 

υγρασία 75%. 

Για τριάντα (30) συνολικά μέρες διάσπαρτες εντός του έτους με σχετική 

υγρασία από 75% ως 95%. 

Επίσης για τυχαίες στιγμές εντός της ημέρας με σχετική υγρασία 85%  

Πίνακας Κλιματολογικών Και Περιβαλλοντικών Συνθηκών 
 

Μέγιστο υψόμετρο  2000m 

Ελάχιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος -20oC 

Μέση θερμοκρασία περιβάλλοντος 20oC 

Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος 50oC 

Μέγιστη θερμοκρασία στις εξωτερικές επιφάνειες 
εξαιτίας της ηλιακής ακτινοβολίας 

70oC 

Ελάχιστη σχετική υγρασία 5% 

Μέγιστη σχετική υγρασία 95% 
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3. Κανονισμοί –Προδιαγραφές  
 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ 

ISO 17712: 2013 Freight Containers – Mechanical Seals 

ISO/IEC 17020:2012 Conformity assessment — Requirements for the 

operation of various types of bodies performing 

inspection 

ISO/IEC 17025:2005 General requirements for the competence of 

testing and calibration laboratories 

RoHS  Restriction of Hazardous Substances – Directive – 

2011/65/EU 

ASTM F1158 - 

94(2015)  

 

Standard Guide for Inspection and Evaluation of 

Tampering of Security Seals 

ASTM F1157 - 

04(2015)  

 

Standard Practice for Classifying the Relative 

Performance of the Physical Properties of Security 

Seals 

ISO/IEC 18004:2015 Information technology Automatic identification 

and data capture techniques  QR Code bar code 

symbology specification 

ISO/IEC 15417:2007 Information technology -- Automatic identification 

and data capture techniques -- Code 128 bar code 

symbology specification 

EDF HN 33-E-60 Δοκιμές διάβρωσης και κλιματικής γήρανσης 

πλαστικών υλικών 

ISO 178:2010 Plastics - Determination of flexural properties 

ISO 472 Plastics - Vocabulary 

ISO 2580:1-2002 & ISO 

19062-1:2015 

 

Plastics — Acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) 

moulding and extrusion materials — Part 1: 

Designation system and basis for specifications 

 

ISO 527-2 Plastics - Determination of tensile properties - Part 
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ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ 

2: Test conditions for moulding and extrusion 

plastics 

ASTM E691 Standard Practice for Conducting an 

Interlaboratory Study to Determine the Precision 

of a Test Method 

ISO 291 Plastics - Standard atmospheres for conditioning 

and testing 

ISO 293 Plastics - Compression moulding of test specimens 
of thermoplastic materials 

ISO 294-1:1996 Plastics - Injection moulding of test specimens of 

thermoplastic materials - Part 1: General 

principles, and moulding of multipurpose and bar 

test specimens 

ISO 295 Plastics - Compression moulding of test specimens 

of thermosetting materials 

ISO 2602 Statistical interpretation of test results - 

Estimation of the mean - Confidence interval 

ISO 2818 Plastics - Preparation of test specimens by 

machining 

ISO 16012 Plastics - Determination of linear dimensions of 

test specimens 

ISO 20753 Plastics - Test specimens 

ASTM A-475 and ASTM A-

363 specifications 

compliant. 

συρματόσχοινα 

 
Οι σφραγίδες πρέπει να είναι βιομηχανικά προϊόντα κατασκευασμένα 

σύμφωνα με τους Διεθνείς-Ευρωπαικούς κανονισμούς ΕΝ/IEC και τις 

Τεχνικές Προδιαγραφές του ΔΕΔΔΗΕ, που αναφέρονται παραπάνω και είναι 

σε ισχύ κατά την ημέρα υποβολής των προσφορών καθώς και την ημέρα 

της εγκατάστασης και της παράδοσης. 

Όπου οι απαιτήσεις της παρούσας Προδιαγραφής έρχονται σε αντίθεση με 

τις παραπάνω εκδόσεις των Διεθνών Κανονισμών ή οποιωνδήποτε άλλων 

συναφών, θα υπερισχύει η υπόψη προδιαγραφή του ΔΕΔΔΗΕ. 

Οι σφραγίδες πρέπει να φέρουν τις σύμφωνες με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα 

σημάνσεις, απαραίτητα δε το σήμα πιστότητας “CE”. 

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:291:en
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:293:en
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:294:-1:ed-1:en
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:295:en
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:2602:en
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:2818:en
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:16012:en
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:20753:en
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Ο προμηθευτής των σφραγίδων πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό που 

θα πιστοποιεί ότι οι σφραγίδες έχουν κατασκευαστεί σε εγκαταστάσεις που 

συμμορφώνονται με το πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ISO 9001  και να 

εξειδικεύεται σε σχεδιασμό, ανάπτυξη κατασκευή και πώληση σφραγίδων 

ασφαλείας. 

4. Περιγραφή  
Οι σφραγίδες θα χρησιμοποιούνται για την σφράγιση μετρητικών διατάξεων 

ηλεκτρικής ενέργειας. 

Η διαδικασία της σφράγισης δεν θα απαιτεί την χρήση ειδικού εργαλείου 

(πχ πένσα σφράγισης) και θα πραγματοποιείται με την διέλευση του 

συρματόσχοινου από τις οπές του κυρίου σώματος και του μηχανισμού 

περιστροφής, την περιστροφή του μηχανισμού για την πλήρωση της 

σφραγίδας με συρματόσχοινο και την αφαίρεση του πτερυγίου.  

Η διαδικασία σφράγισης θα ολοκληρώνεται με την πλήρωση της σφραγίδας 

με συρματόσχοινο. Το πτερύγιο θα έχει ικανό πάχος ώστε να μην 

αποσπάται πριν την πλήρωση της σφραγίδας με συρματόσχοινο.  

Η συρμάτωση ασφάλισης και ο μηχανισμός ασφάλισης θα πρέπει να είναι 

εξωτερικά ορατός.  

Η αντοχή του πτερυγίου σε εφαρμογή αντίστροφής περιστροφής για την 

απασφάλισης της σφραγίδας θα είναι σε κάθε περίπτωση μικρότερη του 

μηχανισμού σφράγισης (τύπου καστάνια).    

Το πτερύγιο θα έχει πλάτος ικανό να περιστρέφεται με ευκολία από τα 

δάκτυλα του χεριού του τεχνικού ή του καταμετρητή.    

Η σφραγίδα θα αποτελείται από τρία μέρη, το κυρίως σώμα, τον 

περιστροφικό μηχανισμό περιέλιξης και ασφάλισης του σύρματος 

πρόσδεσης, και την τάπα τύπου φελλού για τον εγκλεισμό του μηχανισμού 

εντός του κυρίου σώματος της σφραγίδας. Κάθε μέρος είναι ενιαίο χυτό 

τεμάχιο χωρίς συγκολλήσεις. Οι σφραγίδες θα χρησιμοποιούνται με 

κατάλληλο συρματόσχοινο σφράγισης, το οποίο θα προσφέρεται μαζί με 

την σφραγίδα. Η αντοχή του συρματόσχοινου σε εφελκυσμό θα είναι σε 

κάθε περίπτωση μικρότερη της αντοχής ασφάλισης της σφραγίδας.  Η 

ενδεικτική μορφή της σφραγίδας παρουσιάζεται στο ακόλουθο σχήμα. 
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Το απαραβίαστο της σφράγισης θα πρέπει να  διασφαλίζεται και η 

αποσφράγιση θα είναι αδύνατη χωρίς την καταστροφή της όλης ή μέρους 

της σφραγίδας ή του συρματόσχοινου. Η απόπειρα παραβίασης, η 

παραβίαση, η σύνθεση σφραγίδας από μέρη άλλων σφραγίδων ή η 

επαναχρησιμοποίηση σφραγίδας θα πρέπει να αφήνει εμφανή ίχνη. Τα 

κατασκευαστικά χαρακτηριστικά της σφραγίδας που προδιαγράφεται έχουν 

ως σκοπό την αναγνώριση της μη εξουσιοδοτημένης αντικατάστασής της ή 

τυχόν παρέμβασης στα μέρη από τα οποία αποτελείται, με μακροσκοπική 

και αβίαστη επιθεώρηση. Σχετικές δοκιμές για την αποδοχή των 

προσφερόμενων τύπων σφραγίδων θα διεξαχθούν από τον ΔΕΔΔΗΕ επί 

των κατατεθειμένων δειγμάτων. 

Τα υλικά που καλύπτονται από αυτή την προδιαγραφή θα τοποθετούνται 

τόσο ακάλυπτα στο ύπαιθρο όσο και σε εσωτερικούς χώρους. 

Α. Κυρίως Σώμα 

Το κυρίως σώμα θα είναι κατασκευασμένο από διαφανές πολυκαρβονικό 

υλικό (PC), με αντοχή στην γήρανση από υπεριώδη ακτινοβολία. Το σχήμα 

του θα ακολουθεί τα παρακάτω μορφολογικά χαρακτηριστικά. 

Το ελάχιστο πάχος του υλικού θα είναι 1,2 mm. 

Επί του κυλινδρικού τμήματος θα φέρει δύο διαμπερείς οπές με 

παράλληλους άξονες, διαμέτρου ικανής για διέλευση του συρματόσχοινου 

από αυτές, αλλά όχι μεγαλύτερης των 3/2 της διαμέτρου του 

προσφερόμενου συρματόσκοινου.  

Σχήμα 1: Ενδεικτική Μορφή Σφραγίδας 
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Οι άξονες των οπών, θα είναι κάθετοι στον νοητό άξονα του κυλινδρικού 

τμήματος του κυρίου σώματος και θα τον τέμνουν. 

Η «μετώπη» αναγραφής στοιχείων θα εφάπτεται στην βάση του κυλίνδρου 

και η ανάγνωση των αλφαριθμητικών στοιχείων θα πραγματοποιείται από 

την πλευρά του πτερύγιου του περιστροφικού μηχανισμού, όπως 

παρουσιάζεται στο ακόλουθο σχήμα. 

 

 

 

 

Β. Περιστροφικός Μηχανισμός 

Ο περιστροφικός μηχανισμός θα είναι κατασκευασμένος από ABS 

(Acrylonitrile butadiene styrene), ολόσωμος και δίχως εξωτερικές 

κολλήσεις.  

Στο επάνω μέρος θα φέρει πτερύγιο περιστροφής του το οποίο θα 

αποσπάται από τον υπόλοιπο μηχανισμό με εφαρμογή κάμψης, μετά την 

ολοκλήρωση της σφράγισης. Η επιφάνεια του μηχανισμού στο σημείο 

απόσπασης του πτερυγίου δεν θα πρέπει να δημιουργεί προεξοχή ύψους 

μεγαλύτερου του 0,5mm. 

Το πτερύγιο θα έχει πλάτος μεγάλης επιφάνειας ικανό να εισέρχεται από τις 

δύο ορθογώνιες υποδοχές προσπέλασης επί του κυρίου σώματος.  

Σχήμα 2: Μετώπη Αναγραφής Στοιχείων 
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Η μεγάλη επιφάνεια του πτερυγίου θα είναι κάθετη στο επίπεδο που 

ορίζουν οι άξονες των οπών του μηχανισμού (Σχ.3). 

Ο μηχανισμός θα φέρει δύο διαμπερείς οπές επί του άξονά του με διάμετρο 

όχι μεγαλύτερη εκείνης των οπών του κυρίου σώματος. Ο άξονας των 

οπών θα είναι κάθετος στο επίπεδο της μεγάλης επιφάνειας του πτερυγίου 

περιστροφής. Οι οπές του κυρίου σώματος και του μηχανισμού 

περιστροφής θα ευθυγραμμίζονται ώστε να διέρχεται από αυτές το σύρμα 

σφράγισης. Οι σφραγίδες θα παραδίδονται με τις οπές ευθυγραμμισμένες.  

Μεταξύ των δύο οπών θα υπάρχουν κυλινδρικοί δίσκοι απομόνωσης των 

δύο χώρων περιέλιξης του σύρματος σφράγισης. Η ανοχή μεταξύ των  

κυλινδρικών πτερυγίων και της εσωτερικής διαμέτρου του κυρίου σώματος 

θα είναι μικρότερη του 0,5mm. 

Ο περιστροφικός μηχανισμός θα φέρει τουλάχιστον τέσσερα πτερύγια, 

ώστε να συνεργάζεται με κατάλληλες εγκοπές στο κύριο σώμα και να 

δημιουργείται μηχανισμός αποκλειστικά δεξιόστροφής περιστροφής 

(καστάνια). Η μορφή του πτερυγίου παρουσιάζεται στο ακόλουθο σχήμα. 

 

  

 

 



Σελίδα 10 από 18 
 

Γ. Κάλυμμα κυρίου σώματος 

Το κάλυμμα του κυρίως σώματος της σφραγίδας θα έχει την μορφή 

φελλού, ώστε μετά την εφαρμογή της στο εργοστάσιο να μην εξέχει από 

την επιφάνεια του κυρίου σώματος, όπως ορίζεται στο ακόλουθο σχήμα.  

 

 

 

Εσωτερικά του κυλίνδρου του κυρίου σώματος θα υπάρχει περιμετρική 

εσοχή ώστε να εφαρμόζει το κάλυμμα.  

Η συγκράτηση του καλύμματος στο κυρίως σώμα θα εκτελείται με 

κατάλληλη μέθοδο συγκόλλησης καθ’ όλες τις επιφάνειες επαφής των δύο 

μερών.  

Η εφαρμογή συνθλιπτικής δύναμης επί του μηχανισμού θα οδηγεί σε 

διάσπαση της κεφαλής του καλύμματος, με το συγκολλημένο τμήμα αυτού 

να παραμένει στην θέση του, παρεμποδίζοντας την εξαγωγή του 

μηχανισμού περιστροφής από το κυρίως σώμα, χωρίς την καταστροφή του. 

 

Δ. Συρματόσχοινο σφράγισης 

Το συρματόσχοινο σφράγισης των σφραγίδων θα αποτελείται από 

εύκαμπτο γαλβανισμένο χάλυβα επτά συρματιδίων. 

Σχήμα 3: Κάλυμμα τύπου φελλού 
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Για λόγους τυχαίας και μη ηθελημένης επαφής του συρματόσχοινου με 

ενεργά μέρη της μετρητικής διάταξης κατά την διαδικασία της σφράγισης, 

θα υπάρχει επικάλυψη του συρματόσχοινου με εύκαμπτο μη αγώγιμο και 

πολυμερές πλαστικό. 

Η συνολική διατομή του συρματόσχοινου θα είναι τέτοια ώστε να είναι 

ευχερής η διέλευσή του από τις οπές του σώματος και του περιστροφικού 

μηχανισμού της σφραγίδας. Η διάμετρος του συρματόσχοινου θα είναι  

μεταξύ 0,9 mm και 1 mm. 

Το συρματόσχοινο θα παραδίδεται σε στροφεία. Το  μέγιστο μήκος ανά 

στροφείο δύναται να είναι από 50 έως 250 μέτρα. Το μήκος του 

συρματόσχοινου θα αναφέρεται επί του στροφείου.  

Οι σφραγίδες και τα στροφεία συρματόσχοινου αποτελούν απαρτία. Για 

κάθε 100 σφραγίδες θα αντιστοιχούν  50 m συρματόσχοινου. Ο υποψήφιος 

ανάδοχος θα δηλώνει στην προσφορά του το πλήθος των στροφείων που 

αντιστοιχούν στο ζητούμενο μήκος συρματόσχοινου.  

Υλικά  

Τα υλικά κατασκευής των σφραγίδων θα πρέπει να έχουν τις ακόλουθες 

ιδιότητες: 

 Υψηλή μηχανική αντοχή έναντι κρούσης, εφελκυσμού και 

διάτμησης. 

 Μεγάλη ανθεκτικότητα έναντι χημικών, κοινών διαλυτών και 

υπεριωδών ακτινών. 

 Αντοχή στην γήρανση. 

 Πρακτικά άθραυστα, χωρίς την χρήση εργαλείων. 

 Να μην επηρεάζονται από την θερμοκρασία, την υγρασία και την 

ηλιακή ακτινοβολία. 

Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή των σφραγίδων 

πρέπει να είναι πολύ καλής ποιότητας, κατάλληλα για τον σκοπό και τις 

συνθήκες λειτουργίας που προδιαγράφονται. 

Οι σφραγίδες πρέπει να έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής, τουλάχιστον 15 έτη 

στις κλιματολογικές συνθήκες που προδιαγράφονται και στην ηλιακή 

ακτινοβολία, χωρίς αλλοίωση της επιφάνειας τους, αλλαγή χρώματος, 

θάμπωμα, αποφλοίωση,  παραμόρφωση ή καταστροφή και χωρίς να 

επηρεάζονται οι μηχανικές ιδιότητες τους.  

Κατασκευαστικά Χαρακτηριστικά και Απαιτήσεις 

Ασφαλείας  

Οι σφραγίδες πρέπει να είναι κατασκευασμένες κατά τρόπο που να 

εξασφαλίζουν την ασφαλή σφράγιση, τη στιβαρότητα και αξιοπιστία, να 
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προσφέρουν ικανοποιητική μηχανική αντοχή έναντι κρούσης, εφελκυσμού 

και διάτμησης. 

Όλες οι επιφάνειες πρέπει να είναι χωρίς ελαττώματα, λείες και 

γυαλιστερές.  

Οι ακμές της σφραγίδας να είναι στρογγυλεμένες ώστε να αποτρέπονται 

τραυματισμοί από αυτές.  

Σήμανση – Αρίθμηση- Μέγεθος 

Οι σφραγίδες θα φέρουν τις κάτωθι ενδείξεις: 

 Το λογότυπο του ΔΕΔΔΗΕ και τα λογότυπο (ή τα αρχικά) του 

κατασκευαστή σε μορφή ΔΕΔΔΗΕ - ΧΧ 

 Το αύξοντα μοναδικό αριθμό μαζί με το χαρακτηριστικό γράμμα 

σειράς. Ο μοναδικός αριθμός θα αποτελείται από οκτώ (8) 

αλφαριθμητικά ψηφία (πχ Β123A123)  

 Τον αντίστοιχο μοναδικό κωδικό αυτόματης οπτικής ανάγνωσης 

(Barcode ή QR code). Το υπόβαθρο του κωδικού οπτικής ανάγνωσης 

θα είναι λευκό ώστε να υπάρχει έντονη αντίθεση κατά την σάρωση. 

Οι ενδείξεις θα αναγράφονται στην ίδια πλευρά της «μετώπης» του κυρίου 

σώματος της σφραγίδας. Η ανάγνωση των αλφαριθμητικών στοιχείων θα 

πραγματοποιείται από την πλευρά του πτερύγιου του περιστροφικού 

μηχανισμού.  

Ο χρωματισμός του μηχανισμού περιστροφής της σφραγίδας καθώς οι 

ακριβείς θέσεις και διαστάσεις όλων των ενδείξεων θα συμφωνηθούν με 

την έγκριση δείγματος πριν την εν σειρά παραγωγής κάθε τύπου.   

Το σύνολο των σημάνσεων επί των σφραγίδων θα πραγματοποιηθεί με 

εγχάραξη με Laser, με τους χαρακτήρες να έχουν μαύρο χρώμα ώστε να 

είναι ευανάγνωστοι στο διαφανές υλικό του σώματος της σφραγίδας.  

Η εγχάραξη θα πρέπει να γίνεται αντιληπτή με την αφή ως εσοχή επί της 

επιφανείας. Τα ανάγλυφα εγχάρακτα στοιχεία θα είναι ανεξίτηλα και θα 

παραμένουν  ευδιάκριτα από το προσωπικό καθ’ όλη την ωφέλιμη διάρκεια 

ζωής των σφραγίδων (15 έτη).  

Το μέγεθος της χρησιμοποιούμενης γραμματοσειράς θα είναι  το μέγιστο 

δυνατό βάση των διαστάσεων του σώματος της σφραγίδας. Το ύψος των 

γραμμάτων ή αριθμών στην μετώπη θα είναι μεγαλύτερο των 3mm. 

Οι επιτρεπτές διαστάσεις της σφραγίδας και της μετώπης αναγραφής των 

στοιχείων παρουσιάζονται στο ακόλουθο σχήμα. 
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Ο χρωματισμός των διαφόρων τμημάτων της σφραγίδας, τα γράμματα 

σειράς και το εύρος των αυξόντων κωδικών αριθμών των σφραγίδων, θα 

ορίζονται από την διακήρυξη εκάστοτε διαγωνισμού.   

Το υλικό κατασκευής του κυρίου σώματος και του ταπώματος της 

σφραγίδας θα είναι διάφανο. 

Οι ποσότητες των διαφόρων χρωμάτων των σφραγίδων θα καθορίζονται 

από την διακήρυξη του εκάστοτε διαγωνισμού, με ενιαία τιμή ανά 

σφραγίδα ανεξαρτήτου χρώματος. 

5. Υποβολή Δειγμάτων 
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να παραδώσουν μαζί με την 

προσφορά τους 40 πλήρη δείγματα σφραγίδων από κάθε προσφερόμενο 

είδος καθώς και 50 μέτρα του προσφερόμενου συρματόσκοινο σφράγισης 

για έλεγχο και δοκιμές που μπορεί να απαιτηθούν ως προς το αν το υλικό 

ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της παρούσας τεχνικής 

προδιαγραφής. Δεν θα επιστρέφονται τα δείγματα δεδομένου ότι θα 

πραγματοποιούνται σε αυτά δοκιμές παραβίασης και καταστροφικές 

Σχήμα 4: Επιτρεπτές Διαστάσεις Σφραγίδας & Μετώπης 
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δοκιμές. Οι προσφορές που δεν θα συνοδεύονται  από δείγματα δεν θα 

γίνονται αποδεκτές. 

Η υποβολή δείγματος κατά την διαδικασία του διαγωνισμού επέχει ρόλο 

κυρίως ως προς την δοκιμότητα των Προμηθευτών.  

Οπωσδήποτε όμως ο μειοδότης ή οι μειοδότες οίκοι είναι υποχρεωμένοι να 

καταθέσουν στην Υπηρεσία μας, πριν την σειρά παραγωγή, πλήρη δείγματα 

από κάθε είδος για την τελική έγκριση.   

6. Υποβολή Στοιχείων με την Προσφορά 
Μαζί με την προσφορά οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει 

υποχρεωτικά να υποβάλουν για κάθε προσφερόμενο χρώμα:  

1. Σχέδια στα οποία να φαίνονται οι βασικές διαστάσεις. 

2. Λεπτομερή περιγραφή. 

3. Οδηγίες σφράγισης και επιθεώρησης μη παραβίασης εγκατεστημένης 

σφραγίδας.  

4. Δήλωση Κατασκευαστή για το σήμα πιστότητας “CE” με αναφορά 

των σχετικών κανονισμών και προτύπων. 

5. Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 του εργοστασίου 

κατασκευής με εξειδίκευση σε σχεδιασμό, ανάπτυξη κατασκευή και 

πώληση σφραγίδων ασφαλείας. 

6. Πιστοποιητικά των δοκιμών τύπου που περιγράφονται στην παρούσα 

προδιαγραφή. 

7. Δήλωση του εργοστασίου κατασκευής και του τύπου όλων των 

επιμέρους υλικών που χρησιμοποιούνται καθώς και της επεξεργασίας 

αυτών. (πχ Κύριο σώμα από υλικό ΧΧ, μηχανισμός ασφάλισης με 

περιστροφή από υλικό ΧΧ, τάπωμα από υλικό ΧΧ, συρματόσχοινο 

από υλικό ΧΧ με επικάλυψη πλαστικού από ΧΧ). 

8. Δοκιμές τύπου της πρώτης ύλης που να περιλαμβάνουν μηχανικές, 

θερμικές και οπτικές ιδιότητες των κυρίου σώματος της σφραγίδας. 

9. Δοκιμές τύπου της πρώτης ύλης που να περιλαμβάνουν μηχανικές 

και θερμικές ιδιότητες του μηχανισμού περιστροφής της σφραγίδας. 

10.Δήλωση του εργοστασίου κατασκευής ότι ακολουθεί τις διαδικασίες 

που περιγράφονται στο Παράρτημα Α του ISO 17712:2013 για τις 

σφραγίδες που προσφέρονται στον ΔΕΔΔΗΕ.  

11.Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου ανάδοχου ότι ακολουθεί τις 

διαδικασίες που περιγράφονται στο Παράρτημα Α του ISO 

17712:2013 ως διανομέας ή μεταπωλητής των σφραγίδων 

(distributor or reseller) για τις σφραγίδες που προσφέρονται στον 

ΔΕΔΔΗΕ.  

12.Δήλωση συνεργασίας του εργοστασίου κατασκευής και του 

προμηθευτή όπου να αναφέρεται ότι ακολουθούν τις διαδικασίες που 
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περιγράφονται στο Παράρτημα Α του ISO 17712:2013 για τις 

σφραγίδες που προσφέρονται στον ΔΕΔΔΗΕ. 

13.Δήλωση του εργοστασίου περί μη χορήγησης σε άλλο προμηθευτή 

σφραγίδων με τα μοναδικά κατασκευαστικά χαρακτηριστικά που ο 

ΔΕΔΔΗΕ θα καθορίσει. 

 

 

7. ΔΟΚΙΜΕΣ 

Ορισμοί Δοκιμών 

 Δοκιμές τύπου 

Είναι όλες οι δοκιμές που προορίζονται για τον προσδιορισμό των 

χαρακτηριστικών τύπου της σφραγίδας για να αποδειχθεί η 

συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των σχετικών κανονισμών τους οποίους 

πρέπει να πληρούν. 

 Δοκιμές σειράς 

Είναι οι δοκιμές που γίνονται σε καινούργιες σφραγίδες για να 

επιβεβαιωθεί ότι ικανοποιούν τα αποτελέσματα των παραπάνω δοκιμών 

ή να αποδειχθεί ότι η παρτίδα καλύπτει τις εξειδικευμένες γενικές και 

ειδικές απαιτήσεις της σχετικής προδιαγραφής. 

 Δοκιμές αποδοχής 

Είναι οι δειγματοληπτικές δοκιμές που γίνονται σε μια παρτίδα 

σφραγίδων πριν την παράδοση με σκοπό να επιτρέψουν τη λήψη 

απόφασης όσον αφορά την αποδοχή ή την απόρριψη της παρτίδας. 

Όλες οι δοκιμές θα εκτελούνται όπως περιγράφονται στην εκάστοτε 

τελευταία έκδοση των κανονισμών IEC ή ASTM. 

Δειγματοληπτικές δοκιμές (δοκιμές αποδοχής) 

Δειγματοληπτικές δοκιμές για αποδοχή κατά τον έλεγχο παραλαβής είναι 

όλες οι δοκιμές που προδιαγράφονται στο ΕΝ 62058-31. 

Η διαδικασία δειγματοληψίας για τις δοκιμές θα είναι σύμφωνη με το IEC 

60410 με τα ακόλουθα κριτήρια: 

- Στάθμη ελέγχου ΙΙ πίνακας Ι, ΙΕC 60410. 

- Απλή ή διπλή δειγματοληψία (πίνακες ΙΙ και ΙΙΙ, ΙΕC 60410). 

- Αποδεκτή στάθμη ποιότητας Α.Q.L = 1 για κάθε δοκιμή χωριστά. 
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Δοκιμές τύπου 

Οι προσφορές θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από πιστοποιητικά εκτέλεσης 

των ακόλουθων δοκιμών που έχει εκδοθεί από αναγνωρισμένο και 

διαπιστευμένο εργαστήριο δοκιμών κατά ISO/IEC 17025:2005 ή από 

εργαστήριο δοκιμών της ΔΕΗ. Τα πιστοποιητικά δοκιμών θα πρέπει να 

αναφέρουν ρητώς εάν τα αποτελέσματα των δοκιμών είναι επιτυχή 

σύμφωνα τα κριτήρια της παρούσας προδιαγραφής:  

Δοκιμή διάβρωσης και κλιματικής γήρανσης 

Η δοκιμή θα διεξαχθεί με τον τρόπο που περιγράφεται στους Κανονισμούς 

EDF HN 33-E-60.  

Οι σφραγίδες θα δοκιμαστούν ασφαλισμένες με σύρμα σφράγισης σε 

βρόγχο, ικανού μεγέθους για την διενέργεια δοκιμών εφελκυσμού.  

Τα δοκίμια θα υποστούν για έξι εβδομάδες διάβρωση συνδυασμένου 

κύκλου αλατονέφωσης –διοξειδίου του θείου και για έξι εβδομάδες 

κλιματική γήρανση με ακτινοβολία (ΞΕΝΟΥ), θερμικές κρούσεις και βροχή.  

Η δοκιμή θεωρείται επιτυχής εάν: 

 Δεν υπάρχει ένδειξη παραμόρφωσης, ραγίσματος ή άλλης βλάβης 

στα πλαστικά μέρη μετά την εκτέλεση της, που να περιορίζει την 

λειτουργική τους ικανότητα. 

 Το υλικό παραμένει διάφανο με αποδεκτό τον ελαφρός κίτρινο 

χρωματισμό. 

 Μετά την εκτέλεση της, οι σφραγίδες με το συρματόσκοινο 

σφράγισης θα δοκιμαστούν σε εφελκυσμό και θα πρέπει να 

πραγματοποιείται η θραύση του συρματόσκοινου σφράγισης πριν την 

απασφάλισης της σφραγίδας. Οι δοκιμές θα πρέπει να 

πραγματοποιηθούν σε θερμοκρασία -20 οC, 20 οC και 70 οC. 

 

Δοκιμές αποδοχής 

Οι δοκιμές αποδοχής είναι οι ακόλουθες: 

1. Οπτικός Έλεγχος. Οι σφραγίδες θα εξεταστούν οπτικά για να 

επιβεβαιωθεί ότι: 

 Σε κανένα σημείο δεν διακρίνεται ίχνος ζημιάς ή 

παραμόρφωσης. 

 Οι εξωτερικές επιφάνειες είναι λείες και χωρίς ελαττώματα. 

 Δεν υπάρχουν ενδείξεις ελαττωματικής χύτευσης. 

 Η επισήμανση είναι σωστή και σύμφωνη με τις απαιτήσεις της 

προδιαγραφής. 

 Η κόλληση του κυρίως σώματος και του καλύμματος τύπου 

φελλού, να εφαρμόζεται σε όλη την επιφάνεια επαφής τους. 
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2. Έλεγχος καλής λειτουργίας. Θα πραγματοποιηθεί σφράγιση ώστε να 

διαπιστωθεί η καλή λειτουργία. 

3. Έλεγχος διαστάσεων 

4. Μηχανικές αντοχές.  Οι σφραγίδες με το συρματόσκοινο σφράγισης 

θα δοκιμαστούν σε εφελκυσμό και θα πρέπει να πραγματοποιείται η 

θραύση του συρματόσκοινου σφράγισης πριν την απασφάλισης της 

σφραγίδας. Οι δοκιμές θα πρέπει να πραγματοποιηθούν σε 

θερμοκρασία -20 οC, 20 οC και 70 οC. 

5. Κάθε δοκιμή που θα προκύψει από την χρησιμοποίηση του υλικού ή 

από αναζήτηση νέων διαδικασιών παραβίασης σφραγίδων. 

8. Εγγύηση Καλής Λειτουργιάς  
Για τις σφραγίδες θα δίδεται εγγύηση καλής λειτουργίας πέντε (5) ετών, 

από την ημερομηνία παράδοσής τους. 

9. Οδηγίες Λειτουργίας 
Μαζί με τις προσφορές οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να 

παραδώσουν εγχειρίδιο με την διαδικασία σφράγισης και ελέγχου 

παραβίασης, απόπειρας παραβίασης ή επανασυναρμολόγησης 

χρησιμοποιημένων σφραγίδων. 

10. Συσκευασία 
Οι σφραγίδες πρέπει να τοποθετηθούν επιμελώς συσκευασμένες μέσα σε 

προστατευτικά κιβώτια από χαρτόνι. Σε κάθε χαρτόνι θα περιλαμβάνονται 

1.000 τεμάχια σφραγίδων ίδιου χρώματος. Εντός του καθενός 

χαρτοκιβωτίου οι σφραγίδες θα είναι διαχωρισμένες σε πλαστικές 

σφραγισμένες σακούλες των 100 τεμαχίων, με αύξοντα συνεχή αριθμό 

σφραγίδων.   

Τα στροφεία με το συρματόσχοινο πρέπει να τοποθετηθούν επιμελώς 

συσκευασμένα μέσα σε προστατευτικά κιβώτια από χαρτόνι. 

Κάθε κιβώτιο θα είναι σφραγισμένο από το εργοστάσιο παραγωγής με 

σχετική σήμανση.  

Τα κιβώτια θα τοποθετούνται σε παλέτες EU για την εύκολη μεταφορά 

τους. Το συνολικό βάρος ανά παλέτα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 550Kg. 

Κάθε κιβώτιο θα έχει εξωτερικά τυπωμένα: 

 τον αριθμό της Σύμβασης,  

 τον Κωδικό Υλικού,  

 τα στοιχεία του Προμηθευτή,  
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 το όνομα ή το λογότυπο του Κατασκευαστή και  

 το εύρος των αυξόντων μοναδικών κωδικών σφραγίδων που 

περιλαμβάνει. 

Κάθε παράδοση (τμηματική ή συνολική) θα συνοδεύεται από βεβαίωση του 

κατασκευαστή όπου θα αναφέρεται το εύρος και η συνέχεια των αυξόντων 

μοναδικών κωδικών σφραγίδων που περιλαμβάνει και την μοναδικότητα 

αυτών. Σε περίπτωση διάθεσης σε τρίτους σφραγίδων από τον 

κατασκευαστή ή τον προμηθευτή καθόλα ίδιων με τους προσφερόμενους 

τύπους στον ΔΕΔΔΗΕ μη χαραγμένων ή με επανάληψη των μοναδικών 

κωδικών, ο ΔΕΔΔΗΕ θα δύναται να κινηθεί νομικά προς διεκδίκηση 

αποζημίωσης ανάλογης της προκληθείσης ζημίας.    

Με την παραπάνω συσκευασία θα είναι ικανά να αποθηκευτούν και σε 

εξωτερικό χώρο χωρίς περαιτέρω προστασία έναντι  καιρικών συνθηκών 

(βροχή ή υγρασία). 

 


