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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Ν° 4 ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔEEΔ-23 
 

Το παρόν Συμπλήρωμα εκδίδεται προκειμένου να γίνουν οι ακόλουθες τροποποιήσεις: 

 

1. Τροποποίηση του τεύχους «Διακήρυξη». 

 

1.1      Διαγράφεται η Παράγραφος 1.2 του Άρθρου 9 «Κριτήρια Τεχνικής και επαγγελματικής 

ικανότητας»: 

 «Τα υλικά σύνδεσης και τερματισμού που θα εγκατασταθούν θα πρέπει να 

προέρχονται από δόκιμους κατασκευαστές, οι οποίοι θα έχουν βιομηχανοποιήσει και 

προμηθεύσει, κατά το χρονικό διάστημα από 01.01.2008 έως την ημ/νία υποβολής 

της προσφοράς, ίδια ή ίδιου τύπου υλικά και συγκεκριμένα θα έχουν προμηθεύσει ή 

συμβολαιοποιήσει ακροκιβώτια  και συνδέσμους, τουλάχιστον 150 τεμάχια από κάθε 

είδος.» 

 Επίσης, αναριθμούνται κατάλληλα οι παράγραφοι του Άρθρου 9 μετά τη διαγραφή του 

ανωτέρω Άρθρου. 

 

1.2 Η παράγραφος 4.2.1 του Άρθρου 19 «Αποδεικτικά μέσα ποιοτικής επιλογής» 

αντικαθίσταται από την παρακάτω παράγραφο: 

 «Πλήρως συμπληρωμένο σχετικό Πίνακα Εμπειρίας και Συστάσεων, σύμφωνα με τα 

συνημμένα στο Τεύχος «Υποδείγματα» της Εταιρείας, όπου θα αναφέρονται οι 

επιχειρήσεις και οι χώρες που οι προσφέροντες (ή μέλη Συμπράξεων) έχουν 

προμηθεύσει ή συμβολαιοποιήσει, κατά το χρονικό διάστημα 01.01.2008 έως την 

ημ/νία υποβολής της προσφοράς καλώδιο τάσης μεγαλύτερης ή ίσης των 66 kV  

είδους μόνωσης και μεθόδων παραγωγής όπως τα περιγραφόμενα στα τεύχη της 

Διακήρυξης. 

Στον πίνακα αυτό θα αναφέρονται οι ποσότητες των παραπάνω  καλωδίων που έχουν 

παραχθεί στο εργοστάσιο του Αναδόχου, ο αριθμός της Σύμβασης, η χρονολογία 

κατασκευής και παράδοσής των καθώς και βεβαιώσεις και στοιχεία για την 

συμπεριφορά τους μέχρι σήμερα από τους χρήστες.» 
 

1.3 Στο Άρθρο 21 παράγραφος 3 «Περιεχόμενο Προσφοράς – Φάκελος Β» προστίθεται η 

παρακάτω  παράγραφος   

 «Πλήρως συμπληρωμένο σχετικό Πίνακα Εμπειρίας και Συστάσεων, σύμφωνα με τα 

συνημμένα στο Τεύχος «Υποδείγματα» της Εταιρείας, όπου θα αναφέρονται οι 

επιχειρήσεις και οι χώρες όπου έχουν προμηθευτεί ή συμβολαιοποιηθεί οι σύνδεσμοι 

και ακροκιβώτια (Παράγραφοι Β3 και Β4- Τεύχους Τεχνικής Περιγραφής) 

χαρακτηριστικών και σχεδίασης όπως τα περιγραφόμενα στα τεύχη της Διακήρυξης  

κατά το χρονικό διάστημα 01.01.2008  έως την ημ/νία υποβολής της προσφοράς. 

Στον πίνακα αυτό θα αναφέρονται οι ποσότητες των παραπάνω  υλικών σύνδεσης και 

τερματισμού που έχουν παραχθεί στο εργοστάσιο του κατασκευαστή τους, ο αριθμός 

της Σύμβασης, η χρονολογία κατασκευής και παράδοσής των καθώς και βεβαιώσεις 

και στοιχεία για την συμπεριφορά τους μέχρι σήμερα από τους χρήστες.» 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2. Τροποποίηση του τεύχους «Τεχνική Περιγραφή του Έργου». 

 

2. 1. Στην παράγραφο Β3, προστίθεται  δεύτερο εδάφιο ως εξής: 

 

 «Τα υλικά σύνδεσης που θα εγκατασταθούν θα πρέπει να προέρχονται από δόκιμους 

κατασκευαστές, οι οποίοι θα έχουν βιομηχανοποιήσει και προμηθεύσει, κατά το 

χρονικό διάστημα από 01.01.2008 έως την ημ/νία υποβολής της προσφοράς, ίδια ή 

ίδιου τύπου υλικά και συγκεκριμένα θα έχουν προμηθεύσει ή συμβολαιοποιήσει 

τουλάχιστον 150 τεμάχια συνδέσμων». 

 

 

2.2  Στην παράγραφο Β4 προστίθεται  δεύτερο εδάφιο ως εξής: 

«Τα υλικά τερματισμού που θα εγκατασταθούν θα πρέπει να προέρχονται από δόκιμους 

κατασκευαστές, οι οποίοι θα έχουν βιομηχανοποιήσει και προμηθεύσει, κατά το χρονικό 

διάστημα από 01.01.2008 έως την ημ/νία υποβολής της προσφοράς, ίδια ή ίδιου τύπου 

υλικά και συγκεκριμένα θα έχουν προμηθεύσει ή συμβολαιοποιήσει τουλάχιστον 150 

τεμάχια ακροκιβωτίων.»   

 

3.    Τροποποίηση του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης δήλωσης».  

 

Τροποποιείται το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 79  παρ. 4 του 

ν. 4412/2016 (ΤΕΥΔ), που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης ΔΕΕΔ-23 ως 

εξής: 

Στο μέρος IV «Κριτήρια επιλογής», παράγραφος Γ «Τεχνική και Επαγγελματική 

Ικανότητα», διαγράφεται η δεύτερη υποπερίπτωση που αφορά στα υλικά σύνδεσης και 

τερματισμού. 

 

4. Τροποποίηση του Τεύχους «Ειδικοί Όροι» 

 Λόγω της αναρίθμησης του Άρθρου 9 της Διακήρυξης, όπως αναφέρεται στην 

παράγραφο 1.1 του παρόντος, η τελευταία πρόταση της παραγράφου 3 του Άρθρου 5 

των Ειδικών Όρων αντικαθίσταται από την ακόλουθη: 

 «Το αίτημά του αυτό θα υπόκειται στην έγκριση της Επιχείρησης, με βάση τα κριτήρια 

που τίθενται στη Διακήρυξη, στις παραγ. 1.2 και 3 του Άρθρου 9 και στο  Άρθρο 22, 

χωρίς καμία διαφοροποίηση στην Οικονομική του Προσφορά.» 

 

 

 


