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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : Προμήθεια τριών 

(3) πινάκων προστασίας και 
μετασχηματιστών έντασης 

 

 

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός 

Περραιβού 20 και Καλλιρρόης 5 (στο εξής ΔΕΔΔΗΕ), δια της Διευθύνσεως Ειδικών 

Εγκαταστάσεων Δικτύου που εδρεύει στο Νέο Φάληρο, οδός Λεωφ. Αθηνών  
αριθμός 72, έχοντας υπόψη: 
1. Τα άρθρα 123 επ. του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών 

Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα 
μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (Α΄ 179),  

2. Το ν. 4412/2016 «Συμβάσεις δημοσίων έργων, προμηθειών και 
υπηρεσιών» (Α΄ 147),  

3. Την με αρ. 57654/23-5-2017 (Β΄/1781) Απόφαση «Ρύθμιση των 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και 

Ανάπτυξης», 

4. Τις αποφάσεις του ΣΟΔΙΔ Ι που αφορούν την παροχή εξουσίας υπογραφής 
αποφάσεων και συμβάσεων του ΔΕΔΔΗΕ, : 

 

Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σε ευρώ για την ανάδειξη αναδόχου 
για την προμήθεια του συνόλου των υλικών που αναφέρονται στο άρθρο 1 και στο 
Παράρτημα 1  ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ της παρούσας.  
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Κατωτέρω αναφέρονται οι όροι του διαγωνισμού.  

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα διακήρυξη εφαρμόζονται οι 

διατάξεις που μνημονεύονται ανωτέρω.  
Ο ΔΕΔΔΗΕ θα προσκαλέσει επιπλέον τους ακόλουθους οικονομικούς φορείς για 

υποβολή προσφοράς: 1. ΑΒΒ Α.Ε., 2. ΠΡΟΤΑΣΙΣ Α.Ε., 3. ΣΤΡΟΜ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΕΠΕ. Η πρόσκληση θα γίνει με έγγραφο που θα αποσταλεί ταυτόχρονα στους 
φορείς αυτούς. 
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1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ 
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

1.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η ανάδειξη 

αναδόχου για την προμήθεια των υλικών που αναλυτικά περιγράφονται στο 
Παράρτημα 1  ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ Κωδικοί Κοινού 

Λεξιλογίου για τις Δημόσιες Συμβάσεις [CPV]31211110-2 και 3117000-8)    

1.2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 
56.100,00€, (πενήντα έξι χιλιάδες εκατό ευρώ) πλέον φόρου προστιθέμενης αξίας, 

και κατανέμεται ανά είδος/ομάδα, όπως αναφέρεται στο  Παράρτημα 1 ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ, χωρίς δικαίωμα προαίρεσης. Το ποσό του 

προϋπολογισμού είναι ενδεικτικό.  

1.3. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος της ποσότητας ενός 
είδους/ομάδας. 

1.4. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

 
 
2. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

2.1. Οι Προσφορές  θα υποβληθούν με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της 
Διεύθυνσης Ειδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου στις 25.04.2018 και έως ώρα 9:30 
π.μ. ή με ταχυδρομική αποστολή τους στην έδρα της ίδιας Διεύθυνσης έως τις 
25.04.2018 και έως ώρα 9:30 π.μ. Επί ταχυδρομικής αποστολής, ο προσφέρων 

έχει ο ίδιος την ευθύνη για την έγκαιρη παράδοση της προσφοράς και ο ΔΕΔΔΗΕ 
δεν έχει υποχρέωση να παραλάβει την προσφορά από οποιοδήποτε άλλο σημείο. 
2.2. Προσφορά που περιέρχεται στον ΔΕΔΔΗΕ μετά τη λήξη των πιο πάνω 

προθεσμιών δεν γίνεται δεκτή και δεν ανοίγεται, αλλά επιστρέφεται σε εκείνον που 

την υπέβαλε.  
 

3. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ- ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
3.1. Η παρούσα διακήρυξη δημοσιεύθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων στις 12.04.2018 και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ 

www.deddie.gr. από τις 13.04.2018  .  
3.2. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι κάθε οικονομικός 
φορέας έχει λάβει πλήρη γνώση και έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα το σύνολο των 

όρων του διαγωνισμού.   
3.3  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί 
φορείς μπορούν να ζητούν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις 

σχετικά με τα έγγραφα του διαγωνισμού το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Αιτήματα παροχής πληροφοριών 

που υποβάλλονται είτε μετά την ως άνω ημερομηνία είτε με  άλλον τρόπο δεν 

εξετάζονται. Ο ΔΕΔΔΗΕ θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλα τα 
αιτήματα που θα υποβληθούν μέχρι την ως άνω ημερομηνία το αργότερο (6) 

ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών που ορίζεται στο 
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άρθρο 2 της παρούσας. Οι παρεχόμενες διευκρινίσεις δίνονται μέσω του Τομέα 

Μελετών της ΔΕΕΔ, Λεωφ. Συγγρού 98-100, 11741 Αθήνα , τηλ. 210 9090621 Kα 

Νταλή Βασιλική (V.Ntali@deddie.gr) και στο διαδικτυακό τόπο του ΔΕΔΔΗΕ. 
 

4. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

4.1. Αποφαινόμενο όργανο του ΔΕΔΔΗΕ στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού 
είναι ο Διευθυντής της ΔΕΕΔ. 

4.2. Γνωμοδοτικό όργανο είναι η Επιτροπή , η οποία 

είναι αρμόδια σε όλα τα στάδια αξιολόγησης των προσφορών μέχρι και την 
κατακύρωση. 

 
5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

5.1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οικονομικοί φορείς, ήτοι φυσικά και νομικά 

πρόσωπα καθώς και ενώσεις/κοινοπραξίες/προσωρινές συμπράξεις φυσικών ή και 
νομικών προσώπων, που είναι εγκατεστημένα: α) Σε ένα κράτος – μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή β) Σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

(Ε.Ο.Χ.), ή γ)  Σε τρίτες χώρες, που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία 
Δημοσίων Συμβάσεων, στο βαθμό που η υπό ανάθεση σύμβαση καλύπτεται από τα 

Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 

Ευρωπαϊκή Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Σ.Δ.Σ.  ή δ) Σε τρίτες χώρες, που 
δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις και έχουν συνάψει διμερή ή πολυμερή 

συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προϋπόθεση του δικαιώματος συμμετοχής 

είναι η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού που προβλέπονται στο άρθρο 6 της 
παρούσας και η εκπλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής που προβλέπονται 

στο άρθρο 7 της παρούσας. 
5.2. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οικονομικοί φορείς οι οποίοι έχουν 

αποκλειστεί από τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων σύμφωνα με τα άρθρα 74 και 
306 του ν. 4412/2016 για όσο διάστημα ισχύει ο αποκλεισμός. 
5.3. Ενώσεις/κοινοπραξίες/προσωρινές συμπράξεις δεν είναι υποχρεωτικό να 

προσλάβουν ορισμένη νομική μορφή για τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό. 

Κάθε μέλος της ένωσης/κοινοπραξίας/προσωρινής σύμπραξης, η οποία υποβάλλει 
προσφορά, ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο έναντι του ΔΕΔΔΗΕ για όλες 

τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, την 

κατακύρωση και τη σύμβαση. Πριν τη σύναψη της συμβάσεως, η 
ένωση/κοινοπραξία/προσωρινή σύμπραξη πρέπει να τηρήσει τις υποχρεώσεις που 

απορρέουν από την εμπορική και τη φορολογική νομοθεσία για την έναρξη της 
εμπορικής της δραστηριότητας και να υποβάλει στον ΔΕΔΔΗΕ τα αντίστοιχα 

αποδεικτικά. 

5.4. Κάθε οικονομικός φορέας, αυτοτελώς ή ως μέλος 
κοινοπραξίας/ένωσης/προσωρινής σύμπραξης, μπορεί να υποβάλει μόνο μία 

προσφορά. Σε περίπτωση παραβίασης της διάταξης αυτής απορρίπτονται όλες οι 

προσφορές που υποβλήθηκαν από τον ίδιο οικονομικό φορέα. 
5.5. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σε επιχειρήσεις, που αποκλείονται της 

συνάψεως δημοσίων συμβάσεων κατά το άρθρο 57 του Συντάγματος. 

5.6. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων, η μη συνδρομή των 
λόγων αποκλεισμού καθώς και η πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής 

mailto:V.Ntali@deddie.gr
D.Balampanis
Αξιολόγησης Προσφορών
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πρέπει να συντρέχουν κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατά τη σύναψη της σύμβασης. 

 
6. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

6.1. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στον διαγωνισμό: 

 
6.1.1. ΠΟΙΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Εκείνος, εις βάρος του οποίου υπάρχει  

αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν ή περισσότερους από τους 

ακόλουθους λόγους: 
6.1.1.1. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο 

άρθρο 2 της απόφασης πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24-10-2008 
για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11-11-0088, 

σ. 42). 

6.1.1.2. Δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της 
καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25-06-1997, σ. 1) 

και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 22-07-2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό 

τομέα (ΕΕ L 192 της 31-07-2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη 

νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα. 
6.1.1.3. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την 

προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 

316 της 27-11-1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  
6.1.1.4. Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με 

τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 
της απόφασης πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13-06-2002, για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22-06-2002, σ. 3) ή ηθική 
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 4 αυτής. 

6.1.1.5. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 
2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26-10-2005, 

«σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος 

για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» (EE L 309 της 25-11-2005, σ. 15), η οποία 

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με τον ν. 3691/2008 (Α΄ 166),  
6.1.1.6. Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 05-04-2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 

αντικατάσταση της απόφασης πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 

της 15-04-2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με τον ν. 
4198/2013 (Α΄ 215). 

 

6.1.2. ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ: 
Εκείνος που τελεί σε κάποια από τις ακόλουθες καταστάσεις: 
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6.1.2.1. Έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, και αυτό έχει διαπιστωθεί από 

δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ , σύμφωνα με 
τις διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή του ελληνικού δικαίου  ή 

αποδεικνύεται με τα κατάλληλα μέσα. Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας 

πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και 

την επικουρική.   

6.1.2.2. Έχουν επιβληθεί εις βάρος του μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) 
ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) 

τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 

χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β` 

266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι 
οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο 

(2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την 
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες 

ελέγχους. Οι υπό αα και ββ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και 

δεσμευτική ισχύ. 
 

6.1.2.3. Ο λόγος αποκλεισμού παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός 

φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 

 
Ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να αποκλείει από τη συμμετοχή στον διαγωνισμό1: 
 

6.1.3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:  

Εκείνον που τελεί σε κάποια από τις ακόλουθες καταστάσεις: 
6.1.3.1. Έχει αθετήσει ισχύουσες υποχρεώσεις του που προβλέπονται στην 

παρ. 2 του άρθρου 253 του ν. 4412/2016. 

6.1.3.2. Τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 
ειδικής εκκαθάρισης ή υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 

δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει 
αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή βρίσκεται σε οποιαδήποτε 

ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 

εθνικές διατάξεις νόμου (μόνο για αλλοδαπούς).  
 

6.1.4. ΣΤΡΕΒΛΩΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Εκείνον για τον οποίο ο ΔΕΔΔΗΕ διαθέτει 

επαρκείς εύλογες ενδείξεις, ότι συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς 
φορείς, με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού. 
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6.1.5. Εάν υπάρχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων που δεν μπορεί να 

θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά μέσα,  

6.1.6. Εάν υπάρχει μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την 
πρότερη συμμετοχή των οικονομικών φορέων κατά την προετοιμασία της 

διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 280 του ν. 

4412/2016 που δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά μέσα.  
6.1.7.  Εκείνον που έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά 

την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης 

ή προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης, που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις.  
6.1.8. Εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις 
πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης που απαιτούνται στο άρθρο 16 της παρούσας.  

6.1.9. Εκείνον που επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων του ΔΕΔΔΗΕ, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 

να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή  να 

παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 

ανάθεση. 

6.1.10. Εκείνον που έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το 
οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του. 

   
 

6.2. ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:  
Όταν η προσφορά υποβάλλεται από νομικό πρόσωπο, οι λόγοι αποκλεισμού 
εξετάζονται στο ίδιο το νομικό πρόσωπο, εκτός από εκείνους της παρ. 6.1.1 

ανωτέρω, που εξετάζονται στο πρόσωπο των μελών του διοικητικού, διευθυντικού 

ή εποπτικού οργάνου του και εκείνων που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό και ιδίως:  

6.2.1. Για τις ανώνυμες εταιρίες τον διευθύνοντα σύμβουλο και όλα τα μέλη του 

διοικητικού συμβουλίου,  
6.2.2. Για τις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τις ιδιωτικές 

κεφαλαιουχικές (Ι.Κ.Ε.) και τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.)  εταιρίες  τους 
διαχειριστές,  

6.2.3.  Για τους συνεταιρισμούς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου .  

 
6.3. Όταν η προσφορά υποβάλλεται από ένωση/κοινοπραξία/προσωρινή 

σύμπραξη, η συνδρομή κάποιου από τους λόγους αποκλεισμού στο πρόσωπο ενός 

από τα μέλη της ή, κατά περίπτωση, του εκπροσώπου του μέλους, επάγεται  
αποκλεισμό της προσφοράς της Ενώσεως/κοινοπραξίας/προσωρινή σύμπραξης. 
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6.4. ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ:   

Οικονομικός φορέας, για τον οποίο συντρέχει κάποιος από τους λόγους 

αποκλεισμού των παραγράφων 6.1.1., 6.1.2.2. και 6.1.3 έως 6.1.10., μπορεί να 
προσκομίσει στον Φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» της προσφοράς του 

στοιχεία, από τα οποία να αποδεικνύεται ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να 

αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρ’ ότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. 
Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται 

από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης. Για τον σκοπό αυτό ο οικονομικός 

φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευτεί να καταβάλει αποζημίωση 
για τυχόν ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι 

έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με τρόπο ολοκληρωμένο, μέσω 
ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα 

τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού 

κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα 
μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται από το 

όργανο που είναι αρμόδιο για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής σε 

συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται 

στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Ο οικονομικός φορέας 

που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή στις διαδικασίες 
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της 

δυνατότητας που παρέχεται βάσει της παρούσας παραγράφου κατά την περίοδο 

του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος μέλος, στο οποίο 
ισχύει η απόφαση. Η απόφαση του ΔΕΔΔΗΕ για τη διαπίστωση της επάρκειας ή μη 

των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται μετά 
από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 73 παρ. 9 του ν. 4412/2016, η 

οποία εκδίδεται εντός προθεσμίας 30 ημερών από την περιέλευση του σχεδίου 
απόφασης του ΔΕΔΔΗΕ στην εν λόγω Επιτροπή συνοδευόμενου από όλα τα 
σχετικά στοιχεία. Με την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας ο ΔΕΔΔΗΕ 

αποκλείει από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης τον εν λόγω οικονομικό φορέα. 

 
7. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Για την παραδεκτή συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται επιπλέον, ο 

προσφέρων:  
 

7.1.. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ/ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ:  
7.1.1. Αναφορικά με την επαγγελματική/τεχνική ικανότητα του προσφέροντα 

απαιτείται: 

7.1.2.  Να είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο με επάγγελμα συνα ές 
προς το αντικείμενο της προκείμενης συμβάσεως. 

7.1.3. Το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών (προσφέρων ή 

τρίτος) να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 
 

7.1.4. Να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία στην εκτέλεση συνα ών συμβάσεων.  

7.1.5. Να διαθέτει, στο εργοστάσιο στο οποίο πρόκειται να γίνει η κατασκευή των 
υπό προμήθεια υλικών, τον αναγκαίο, κατά ποσότητα και ποιότητα, μηχανολογικό 

D.Balampanis
9001

D.Balampanis
στο αντικείμενο, μελέτη-κατασκευή 

D.Balampanis
πινάκων Χ.Τ. και έλεγχου, το οποίο να βρίσκεται σε ισχύ.

D.Balampanis
φ

D.Balampanis
φ
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εξοπλισμό για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα κατασκευή σύμφωνα με τη 

σύμβαση.   

7.1.6. Επί ενώσεων/κοινοπραξιών/ προσωρινών συμπράξεων, η απαιτούμενη 
εμπειρία στην εκτέλεση των συμβάσεων απαιτείται να συγκεντρώνεται τουλάχιστον 

από ένα μέλος της. 

 
7.2. ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ: Για την κάλυψη των 

κριτηρίων επιλογής του παρόντος άρθρου ο προσφέρων μπορεί να στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων φορέων ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του, που τον 
συνδέουν με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να αποδείξει ότι θα έχει στη 

διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, ιδίως με την προσκόμιση της σχετικής  
δέσμευσης των φορέων για τον σκοπό αυτό. Εάν η στήριξη στις ικανότητες τρίτων 

αφορά στα κριτήρια του άρθρου 7.1 της παρούσας (που σχετίζονται με τους 

τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα του  προσφέροντος ή του 
αναδόχου ή των διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης ή με τη σχετική 

επαγγελματική εμπειρία), ο αντίστοιχος τρίτος φορέας θα εκτελέσει τις υπηρεσίες, 

για τις οποίες απαιτούνται οι αντίστοιχες ικανότητες.  
 

8. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ 

Επειδή το συνολικό αντικείμενο της συμβάσεως, μαζί με το δικαίωμα προαιρέσεως 
του άρθρου 1.5 της παρούσας δεν υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000,00) 

ευρώ δεν απαιτείται έλεγχος της ονομαστικοποίησης των μετοχών των 

οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στη διαδικασία. 
 

9. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
9.1. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά  βάσει τιμής για το σύνολο των υλικών. 
9.2.  Εφόσον δύο ή περισσότεροι προσφέροντες προσφέρουν την ίδια τιμή για το 
ίδιο είδος/ομάδα και είναι  οι προσφέροντες με τη χαμηλότερη τιμή , θα 

διενεργηθεί κλήρωση μεταξύ τους. Η κλήρωση διενεργείται από την  αρμόδια 

Επιτροπή παρουσία των ενδιαφερομένων. 
 

10. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ   

10.1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για χρονικό 
διάστημα ίσο με έξι (6) μήνες από την  επομένη της διενέργειας της διαδικασίας 

ανάθεσης. Προσφορά, στην οποία δηλώνεται μικρότερος χρόνος ισχύος 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

10.2. Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους προσφέροντες να 

παρατείνουν εγγράφως τη διάρκεια ισχύος των προσφορών τους πριν από τη λήξη 
της. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις 

προσφορές τους και οι λοιποί αποκλείονται.  

  
11. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Για την παραδεκτή συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν απαιτείται η υποβολή 

εγγυήσεως συμμετοχής.  
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12. ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

12.1. ΓΕΝΙΚΑ 

Οι προσφορές συντάσσονται στα ελληνικά. Τεχνικά φυλλάδια και 
τεχνικοί/εμπορικοί όροι μπορεί να είναι διατυπωμένοι στα αγγλικά. Νομιμοποιητικά 

έγγραφα και λοιπά δικαιολογητικά, που τυχόν έχουν συνταχθεί σε  άλλη γλώσσα, 

πλην της ελληνικής (εναλλακτικά: ή της αγγλικής), πρέπει να συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα θα 

συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από 

πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο 
κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. Στα 

αλλοδαπά δημόσια έγγραφα εφαρμόζεται η συνθήκη της Χάγης της 05-10-1961 
που κυρώθηκε με τον ν. 1497/1984, εφόσον τα έγγραφα αυτά εκδίδονται από 

Αρχές συμβαλλόμενων στη Σύμβαση της Χάγης  κρατών.  

 
Οι προσφορές υποβάλλονται σε ένα (1) πρωτότυπο και σε δύο (2) ακριβή 

αντίγραφα, εκ των οποίων το ένα (1) να είναι σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf). Το 

πρωτότυπο φέρει σε κάθε σελίδα την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». Η ακρίβεια των  
αντιγράφων βεβαιώνεται με σχετική ενυπόγραφη δήλωση εκείνου που υπογράφει 

την προσφορά στο τέλος κάθε αντιγράφου. Σε περίπτωση διαφοράς ανάμεσα στο 

πρωτότυπο και στα αντίγραφα υπερισχύει το πρωτότυπο. Οι προσφορές πρέπει να 
συνοδεύονται από πίνακα περιεχομένων, να φέρουν ενιαία αρίθμηση και να 

μονογράφονται σε κάθε σελίδα τους. Οι προσφορές πρέπει να είναι 

δακτυλογραφημένες. Τυχόν διορθώσεις ή προσθήκες πρέπει να είναι ευκρινείς , να 
μονογράφονται και να σφραγίζονται από τον προσφέροντα. Επισημαίνεται ότι όλα 

τα απαιτούμενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά  γίνονται δεκτά και σε απλά, 
ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των αρχικών εγγράφων, τόσο δημοσίων όσο και 

ιδιωτικών. Ειδικότερα για τα δημόσια έγγραφα γίνονται δεκτά ευκρινή 
φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή νομίμως επικυρωμένων αντιγράφων τους και 
για τα ιδιωτικά έγγραφα γίνονται δεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα αντιγράφων που 

έχουν επικυρωθεί από δημόσια αρχή ή από δικηγόρο. Για τα έγγραφα που έχουν 

εκδοθεί από αλλοδαπή αρχή γίνονται δεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από 
αντίγραφα που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. Ο ΔΕΔΔΗΕ πάντως μπορεί σε 

οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας να ζητήσει την υποβολή πρωτοτύπου ή 

επικυρωμένου αντιγράφου. 
Οι προσφορές περιλαμβάνουν υποχρεωτικά και με ποινή απόρριψης όλα τα 

στοιχεία που καθορίζονται στην παρούσα και υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο 
φάκελο με την ένδειξη «ΚΥΡΙΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», στον οποίο 

αναγράφονται η επωνυμία του προσφέροντος, ο αριθμός και ο τίτλος της 

παρούσας διακήρυξης. 
 

12.2. ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  

Δεν απαιτείται η προσκόμιση ή υποβολή δείγματος.  
Ο φάκελος προσφοράς περιέχει τρεις (3) σφραγισμένους φακέλους (Α΄, Β΄ και Γ΄) 

με τις ίδιες ακριβώς επισημάνσεις του φακέλου προσφοράς και συγκεκριμένα: 
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12.3. ΦΑΚΕΛΟΣ Α΄ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ο «Φάκελος Α΄ - Δικαιολογητικά συμμετοχής» περιέχει: 

12.3.1. Συμπληρωμένο το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 
(Τ.Ε.Υ.Δ.) στο οποίο ο προσφέρων επιβεβαιώνει ότι πληροί τις προϋποθέσεις των 

άρθρων 6 και 7 της παρούσας για τη συμμετοχή του. Κατά την υποβολή του 

Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), είναι δυνατή, με μόνη 
την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η  

απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην 

παράγραφο 6.1.1. για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. Ως εκπρόσωπος του 
οικονομικού φορέα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, νοείται ο 

νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το 

πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το 
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα 

για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης 

σύμβασης. 
 

12.3.2. Οι ενώσεις/κοινοπραξίες/προσωρινές συμπράξεις οικονομικών 

φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά,  υποβάλλουν  το ΤΕΥΔ για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει σε αυτές.   

12.3.3. Στην περίπτωση που προσφέρων στηρίζεται στις ικανότητες τρίτων 

σύμφωνα με το άρθρο 7.2. της παρούσας, οφείλει να συμπληρώσει τα σχετικά 
πεδία του Τ.Ε.Υ.Δ. και Τ.Ε.Υ.Δ. θα υποβάλλεται και από τον τρίτο.   

12.3.4. Τυχόν στοιχεία που κατά την περιεχόμενη στο ΤΕΥΔ δήλωση του 
προσφέροντος, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχει λόγος αποκλεισμού, 

αποδεικνύουν ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία 
του κατά το άρθρο 6.4 της παρούσας.  
12.3.5. Ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να ζητεί από τους προσφέροντες σε οποιοδήποτε 

χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλουν όλα ή ορισμένα 

δικαιολογητικά, που τεκμηριώνουν την απουσία λόγων αποκλεισμού ή/και τη 
συνδρομή των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή 

διεξαγωγή της διαδικασίας.  

  
12.4. ΦΑΚΕΛΟΣ Β΄ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Ο «Φάκελος Β΄ Τεχνική Προσφορά» πρέπει να περιέχει τα αναγκαία τεχνικά 
στοιχεία των προσφερόμενων υπηρεσιών, όπως αναφέρονται κατωτέρω 

(σημειώνεται, ότι οι Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτήματος 8 υπερισχύουν σε 

κάθε περίπτωση): 
Ποσότητα και είδος προσφερόμενων  υλικών. Για τον σκοπό αυτό οι 

συμμετέχοντες συμπληρώνουν το Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς σύμφωνα με το 

Παράρτημα 5.  
12.4.1. Τόπο και εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών 

καθώς και τόπο επιθεώρησης αυτών. Εφόσον το εργοστάσιο δεν ανήκει στον ίδιο 

τον προσφέροντα ή σε μέλος της προσφέρουσας ενώσεως/κοινοπραξίας/ 
προσωρινής σύμπραξης, πρέπει επιπλέον να προσκομίζεται σε πρωτότυπο ή 





  

 

Διεύθυνση Ειδικών 

Εγκαταστάσεων 

Δικτύου 
 
 

 

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ΔΕΕΔ-ΥΛ-01 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Προμήθεια τριών (3) 

πινάκων προστασίας και μετασχηματιστών 
έντασης 

 
Σελ. 14 από 91 

  

 

 

 

νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο δήλωση συνεργασίας του νόμιμου εκπροσώπου/  

νόμιμων εκπροσώπων του εργοστασίου κατασκευής, από την οποία θα προκύπτει η 

δέσμευσή του για την εκτέλεση της προμήθειας, εφόσον ανατεθεί στον 
συγκεκριμένο προσφέροντα.  

12.4.2. Δήλωση του εργοστασίου κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, 

με αναλυτικές πληροφορίες (ταχυδρομική διεύθυνση, στοιχεία πωλήσεων, 
απασχολούμενο προσωπικό, συνοπτική περιγραφή εγκαταστάσεων, περιγραφή 

δυνατοτήτων διενέργειας δοκιμών κλπ). Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να 

διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001 η οποία να είναι σε ισχύ, να καλύπτει το πεδίο 
παραγωγής των υπό προμήθεια υλικών και να υποβληθεί. Σημειώνεται ότι ο 

προσφέρων θα δίνει στοιχεία επικοινωνίας του οίκου πιστοποίησης καθώς και 
οποιαδήποτε άλλα σχετικά στοιχεία του ζητηθούν κατά το στάδιο της τεχνικής 

αξιολόγησης, τα οποία θα διευκολύνουν την επαλήθευση της εγκυρότητας του 

πιστοποιητικού ISO 9001. Επιπλέον, θα προσκομίζεται δήλωση, ότι ο 
κατασκευαστής αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβαίνει στις απαραίτητες 

ενέργειες ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ανανέωση του πιστοποιητικού ISO 

9001 του εργοστασίου κατασκευής, καθ΄ όλη τη διάρκεια τυχόν σύμβασης με τον 
ΔΕΔΔΗΕ. Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να διαθέτει επάρκεια εξοπλισμού 

μετρήσεων και ποιοτικού ελέγχου. ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα επιτόπιας 

εξέτασης των δυνατοτήτων του εργοστασίου κατασκευής του προσφερόμενου 
υλικού.  

12.4.3. Δήλωση του τύπου των προσφερόμενων υλικών.  

12.4.4. Φύλλο συμμόρφωσης των προσφερόμενων υλικών, από το οποίο να 
προκύπτει η συμμόρφωσή τους προς τις τεχνικές προδιαγραφές, σύμφωνα με το 

Παράρτημα 8.  
12.4.5. Τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή του προσφερόμενου τύπου 

υλικών, από τα οποία να προκύπτει η συμμόρφωσή τους προς τις τεχνικές 
προδιαγραφές της παρούσας. Όταν η τήρηση μίας τεχνικής προδιαγραφής δεν 
προκύπτει ευθέως από τα τεχνικά φυλλάδια, μπορεί να αναπληρώνεται από το 

φύλλο συμμόρφωσης, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν βρίσκεται σε αντίθεση με 

το τεχνικό φυλλάδιο. 
12.4.6. Στοιχεία που να αποδεικνύουν την εμπειρία του εργοστασίου 

κατασκευής, όπως κατάλογοι πωλήσεων, συστατικές επιστολές (πρωτότυπα ή 

αντίγραφα), αντίγραφα συμβάσεων ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αποδεικνύει τη 
δυνατότητα του οίκου στην κατασκευή των υλικών.  

12.4.7. Συμπληρωμένο τον συνημμένο Πίνακα για την εφαρμογή της 
Οδηγίας REACH της Ε.Ε. ή δήλωση ότι τα προσφερόμενα υλικά δεν εμπίπτουν στις 

διατάξεις του Κανονισμού REACH σύμφωνα με το Παράρτημα 9 της παρούσας. 

12.4.8. Εγγύηση των προσφερόμενων υλικών σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
της παραγράφου 5 της τεχνικής περιγραφής εργασιών. 

12.4.9. Τα πιστοποιητικά δοκιμών, οι συστατικές επιστολές, τα αντίγραφα 

συμβάσεων κλπ, θα αφορούν σε υλικά κατασκευασμένα στο εργοστάσιο που θα 
κατασκευαστούν τα προσφερόμενα υλικά. Σε περίπτωση μετεγκατάστασης του 

εργοστασίου κατασκευής, μπορούν να γίνονται αποδεκτά πιστοποιητικά δοκιμών 

και συστατικές επιστολές, αντίγραφα συμβάσεων κλπ τα οποία αφορούν την 
αρχική θέση του υπόψη εργοστασίου. H μετεγκατάσταση του εργοστασίου 
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κατασκευής θα πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση των κατάλληλων 

εγγράφων επικυρωμένων κατάλληλα. Στην περίπτωση αυτή οι προδιαγραφόμενες 

δοκιμές θα επαναλαμβάνονται απαραίτητα στην αρχή ενδεχόμενης σύμβασης 
12.4.10. Οποιαδήποτε, κατά την κρίση του διαγωνιζόμενου, επιπλέον τεχνικά 

στοιχεία.  

  
 

12.5. ΦΑΚΕΛΟΣ Γ΄ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Ο «Φάκελος Γ΄ - Οικονομική Προσφορά» πρέπει να περιέχει τα αναγκαία 
οικονομικά στοιχεία των προσφερόμενων υπηρεσιών, δηλαδή:  

12.5.1. Το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς του Παραρτήματος 5 
συμπληρωμένο με τιμές μονάδας και προσφερόμενες υπηρεσίες, εκφρασμένες σε 

ευρώ και γραμμένες αριθμητικώς και ολογράφως.   

12.5.2.  Οι τιμές δεν υπόκεινται σε αναπροσαρμογή σε όλη τη διάρκεια 
εκτέλεσης της συμβάσεως. 

Προσφορές που περιλαμβάνουν ρήτρα ισοτιμίας ξένου νομίσματος ή 

οποιουσδήποτε  άλλους  όρους ή αιρέσεις απορρίπτονται. 
12.5.3. Σημειώνεται, ότι οι τιμές περιλαμβάνουν όλες τις νόμιμες κρατήσεις 

και επιβαρύνσεις, εκτός από τον φόρο προστιθέμενης αξίας ο οποίος βαρύνει τον 

ΔΕΔΔΗΕ με τον συντελεστή που θα ισχύει κατά τον χρόνο εκδόσεως του σχετικού 
τιμολογίου του  προμηθευτή. Οι τιμές αυτές αφορούν παράδοση των υλικών στις 

Περιφερειακές Αποθήκες του ΔΕΔΔΗΕ πάνω σε αυτοκίνητο του προμηθευτή  

 
13. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Η προσφορά απορρίπτεται ιδίως σε κάθε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 
13.1. Αν δεν υποβλήθηκε εμπρόθεσμα ή δεν υποβλήθηκε  με τον τρόπο που 

αναφέρεται ανωτέρω.  
13.2. Αν υποβλήθηκε από οικονομικό φορέα που δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής. 
13.3. Αν υποβλήθηκαν περισσότερες από μία προσφορές από τον ίδιο οικονομικό 

φορέα είτε αυτοτελώς είτε ως μέλος ένωσης/κοινοπραξίας/προσωρινής σύμπραξης.  

13.4. Αν αποτελεί εναλλακτική προσφορά.  
13.5. Αν δεν αφορά ολόκληρη την ποσότητα ενός τουλάχιστον από τα ζητούμενα 

είδη/ομάδας.  

13.6. Αν αποκλίνει ουσιωδώς από τις απαιτήσεις του άρθρου 12 της  παρούσας 
ως προς τη μορφή των προσφορών ή δεν περιλαμβάνει όλα ανεξαιρέτως τα 

δικαιολογητικά που προβλέπονται στο ίδιο άρθρο. 
13.7. Αν το επάγγελμα που ασκεί ο προσφέρων, με το οποίο είναι γραμμένος στο 

οικείο Επιμελητήριο, όπως δηλώνεται  στο ΤΕΥΔ, δεν είναι συναφές προς το 

αντικείμενο της συμβάσεως. 
13.8. Αν ο προσφέρων στηρίζεται στις ικανότητες τρίτου/τρίτων φορέων για την 

πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του άρθρου 7 της παρούσας και είτε 

τα κριτήρια αυτά δεν πληρούνται ούτε από τον επικαλούμενο τρίτο εί τε δεν 
αποδεικνύεται ότι ο προσφέρων θα έχει πράγματι στη διάθεσή του τους 

αναγκαίους πόρους μέσω του τρίτου. 

13.9. Αν σε αυτή δηλώνεται διάρκεια ισχύος μικρότερη από την απαιτούμενη στο 
άρθρο 10 της παρούσας.  
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13.10. Αν στην οικονομική προσφορά η τιμή δεν είναι εκφρασμένη σε ευρώ ή 

περιέχει όρους αναπροσαρμογής του τιμήματος ή ρήτρα ξένου νομίσματος ή 

άλλους οποιουσδήποτε όρους μη προβλεπόμενους στην παρούσα.  
13.11.  Αν περιέχει αντίκρουση οποιουδήποτε όρου της παρούσας ή επιφύλαξη ή 

αίρεση ή αν δεν προκύπτει από αυτή με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή και η 

πλήρης αποδοχή όλων των όρων της παρούσας. 
13.12.  Αν περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, που δεν επιδέχονται 

συμπλήρωσης ή διόρθωσης κατά το άρθρο 14 της παρούσας ή, αν και επιδέχονται 

συμπλήρωσης ή διόρθωσης, ο προσφέρων δεν τις αποκατέστησε ή δεν έδωσε 
ικανοποιητικές εξηγήσεις.  

13.13.  Αν παραβιάζει ή δεν καλύπτει πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές και 
απαιτήσεις της παρούσας.  

13.14.  Αν δηλώνεται χρόνος παράδοσης μεγαλύτερος του προβλεπόμενου.  

13.15.  Αν ο μηχανολογικός εξοπλισμός που δηλώνεται στην προσφορά είναι 
ανεπαρκής για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα κατασκευή των προσφερόμενων 

υλικών. 

13.16.  Αν ο προσωρινός Ανάδοχος παραλείψει την έγκαιρη και προσήκουσα 
υποβολή όλων των δικαιολογητικών κατακύρωσης κατά το άρθρο 16 της 

παρούσας. 

13.17.  Αν η προσφερόμενη τιμή αποκαλύπτεται, άμεσα ή έμμεσα, σε άλλα 
οποιαδήποτε στοιχεία, πλην του φακέλου της οικονομικής προσφοράς. 

13.18.  Αν δεν τηρούνται οι διατάξεις για τις απαγορεύσεις που απορρέουν από το 

άρθρο 57 του Συντάγματος.  
 

14. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
14.1. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να 

καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής που έχουν υποβάλει, μέσα σε προθεσμία εφτά (7) 
ημερών από την ημερομηνία αποστολής σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. 

Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση υποβάλλεται από τους προσφέροντες 

χωρίς να έχει ζητηθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ δεν λαμβάνεται υπόψη. Η πιο πάνω 
διευκρίνιση ή συμπλήρωση αφορά μόνο στις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή 

πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, όπως ιδίως 

παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και 
σήμανσης του φακέλου και των  φακέλων των προσφορών, λεκτικές και φραστικές 

αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων  της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το 

περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελή 

σήμανση αντιγράφων, που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του 
Ν 4250/2014, μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, 

διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα,   

που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης . Η 
συμπλήρωση ή διευκρίνιση δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη 

αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση όρων της διακήρυξης, αλλά 

μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμα και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή 
δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. Η διευκρίνιση ή συμπλήρωση αυτή δεν 
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μπορεί να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των οικονομικών φορέων ή να έχει 

ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού φορέα στη 

διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης.  
14.2. Ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί επίσης, μέσα σε προθεσμία εφτά (7) ημερών από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, να ζητήσει έγγραφη 

διευκρίνιση του περιεχομένου της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς, αν περιέχει 
ασάφειες, ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά 

ή υπολογιστικά σφάλματα που ο ΔΕΔΔΗΕ κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν. Η 

διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της 
προσφοράς, σύμφωνα με τα κριτήρια ανάθεσης και δεν πρέπει να προσδίδει 

αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της συγκεκριμένης προσφοράς σε σχέση με 
τις λοιπές.  

14.3. Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων κατά τα ανωτέρω δίδεται 

οπωσδήποτε στον προσφέροντα, αν επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία, 
λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών συμμετοχής ή των λοιπών εγγράφων της 

προσφοράς.  

 
15. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

15.1. Η διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών διενεργείται 

σε ενιαίο στάδιο.  
15.2. ΠΑΡΑΛΑΒΗ: Η Επιτροπή κατ’ αρχήν παραλαμβάνει τις προσφορές που 

υποβάλλονται σε αυτή και καταγράφει την επωνυμία των προσφερόντων στο 

Πρακτικό Αποσφράγισης Προσφορών, κατά σειρά παράδοσης. Αμέσως μετά την 
εκπνοή της ώρας λήξης παραλαβής προσφορών, ο Πρόεδρος της Επιτροπής 

παραλαμβάνει από την Υπηρεσία του Πρωτοκόλλου τις προσφορές που έχουν 
κατατεθεί εκεί και καταγράφει στο Πρακτικό Αποσφράγισης τις επωνυμίες των 

αντίστοιχων προσφερόντων, οπότε και κηρύσσει περαιωμένη τη διαδικασία 
παραλαβής των προσφορών. 
15.3. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ/ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Στη συνέχεια η Επιτροπή αποσφραγίζει 

τους Κύριους Φακέλους Προσφορών με τη σειρά με την οποία έχουν καταγραφεί οι 

προσφορές και ελέγχει την ύπαρξη των Φακέλων Α΄ («Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής»), Β΄ («Τεχνική Προσφορά») και Γ΄ («Οικονομική Προσφορά»). Μετά 

αποσφραγίζονται ο Φάκελος Α΄ («Δικαιολογητικά Συμμετοχής»), ο Φάκελος Β΄ 

(«Τεχνική Προσφορά») και ο Φάκελος Γ΄ («Οικονομική Προσφορά») και 
μονογράφονται από την Επιτροπή όλα τα έγγραφα και στοιχεία που υπάρχουν σε 

αυτούς. Κατά την αποσφράγιση των φακέλων αυτών δικαιούνται να παρίστανται οι 
προσφέροντες, οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους ή εξουσιοδοτημένα από αυτούς 

πρόσωπα.  

15.4. Μετά την αποσφράγιση η αρμόδια επιτροπή προβαίνει στον έλεγχο και την 
αξιολόγηση των φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και 

«Οικονομική Προσφορά» και συντάσσει αντίστοιχο πρακτικό, στο οποίο 

καταχωρούνται οι προσφέροντες, τα δικαιολογητικά συμμετοχής, οι τεχνικές 
προσφορές, οι οικονομικές προσφορές, καθώς και τα αποτελέσματα του ελέγχου 

και της αξιολόγησής τους, κατά σειρά κατάταξης και με το οποίο εισηγείται για τις 

προσφορές που πρέπει να απορριφθούν ως απαράδεκτες και εκείνες που πρέπει να 
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γίνουν αποδεκτές ως παραδεκτές, καθώς και για την τελική κατάταξη των 

παραδεκτών προσφορών. 

15.5. Η εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής και τα αποτελέσματα ελέγχου των 
δειγμάτων διαβιβάζονται στον Διευθυντή της ΔΕΕΔ ο οποίος αποφασίζει. 

15.6. Διευκρινίσεις σύμφωνα με το άρθρο 14 της παρούσας καθώς και οι 

απαντήσεις των προσφερόντων σε αυτές ζητούνται και υποβάλλονται εγγράφως. 
Οι διευκρινίσεις που ζητήθηκαν από ορισμένο προσφέροντα καθώς και η απάντησή 

τους σε αυτές κοινοποιούνται σε όλους τους προσφέροντες. 

15.7.  Όσοι υπέβαλαν προσφορές μπορούν να λαμβάνουν γνώση των 
αποφάσεων του ΔΕΔΔΗΕ και των σχετικών πρακτικών της γνωμοδοτικής επιτροπής  

και των προσφορών των λοιπών προσφερόντων. Εξαιρούνται από το δικαίωμα 
γνώσης εκείνα τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς, τα οποία ο προσφέρων έχει 

χαρακτηρίσει στην προσφορά του ως εμπιστευτικά, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή 

εμπορικού απορρήτου. Για να ληφθεί υπόψη από τον ΔΕΔΔΗΕ ο χαρακτηρισμός 
στοιχείων της προσφοράς ως εμπιστευτικών, πρέπει  στον οικείο φάκελο να 

περιλαμβάνεται και  σχετική αιτιολόγηση, στην οποία να αναφέρονται ρητά όλες οι 

σχετικές διατάξεις  νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την 
εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας, καθώς και οι συγκεκριμένοι 

λόγοι, για τους οποίους η συγκεκριμένη πληροφορία είναι εμπιστευτική. Δεν 

χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις 
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής 

προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

15.8.   Αν ο έλεγχος των Φακέλων όλων των προσφερόντων αποβεί αρνητικός, 
τα αποτελέσματα της διαδικασίας ματαιώνονται. 

 
16. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

16.1. Μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης των προσφορών η  αρμόδια 
Επιτροπή καλεί τον  προσφέροντα με τη χαμηλότερη τιμή, στον οποίο πρόκειται να 
γίνει η κατακύρωση του είδους/ των ειδών (προσωρινό ανάδοχο), να υποβάλει τα 

δικαιολογητικά  Προσωρινού Αναδόχου μέσα σε προθεσμία δέκα(10) ημερών από 

την κοινοποίηση της ειδοποίησης.  
16.2. Τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου είναι τα αναφερόμενα στο 

Παράρτημα 7 της παρούσας. 

16.3. Τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου υποβάλλονται μέσα σε 
σφραγισμένο φάκελο που κατατίθεται ή αποστέλλεται ταχυδρομικά στην Υπηρεσία 

που διενεργεί τον διαγωνισμό και πρέπει να είναι πρωτότυπα ή αντίγραφα , 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014, να  συντάσσονται στην 

ελληνική γλώσσα ή να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 

γλώσσα. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα  θα συνοδεύονται από μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις 

διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας 

στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961 που κυρώθηκε 

με το ν. 1497/1984, εφόσον τα έγγραφα αυτά εκδίδονται από Αρχές 

συμβαλλόμενων στη Σύμβαση της Χάγης  κρατών. 
Ο φάκελος αυτός φέρει τις ενδείξεις: 
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«ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ … 

(αριθμός διακήρυξης ΔΕΔΔΗΕ). 

Αριθμός Διαγωνισμού: … 
Επωνυμία, Έδρα Προσφέροντος: … 

Σημείωση: Να μην ανοιχθεί παρά μόνο από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού» 

16.4. Μέσα σε  πέντε (5) ημέρες από την υποβολή των δικαιολογητικών 
Προσωρινού Αναδόχου, η Επιτροπή αποσφραγίζει τον Φάκελο και ελέγχει τα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτή προσφορά στον 

διαγωνισμό, μπορούν να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενό του. 
16.5. Αν δεν υποβληθούν δικαιολογητικά κατακύρωσης ή υπάρχουν ελλείψεις σε 

αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα 
υποβάλει ή να τα συμπληρώσει, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση 

της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η Επιτροπή μπορεί να παρατείνει 

την προθεσμία αυτή, εφόσον η παράταση αιτιολογείται επαρκώς.  
16.6. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά 

προσωρινού αναδόχου ή από τον έλεγχό τους προκύψει, ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν με  το ΤΕΥΔ περί μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού και συνδρομής 
των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 6 και 7 της παρούσας είναι ψευδή 

ή ανακριβή, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και 

επαναλαμβάνεται η διαδικασία με  την κλήση του επόμενου σε σειρά κατάταξης 
προσφέροντος για υποβολή δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου  και ούτω 

καθ’ εξής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίσει εμπρόθεσμα τα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης ή δεν υπέβαλε αληθή και ακριβή δήλωση, η 
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.  

16.7. Η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης ολοκληρώνεται με 
τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή και τη διαβίβαση του φακέλου στον 

Διευθυντή της ΔΕΕΔ ως αποφαινόμενο όργανο για την έκδοση απόφασης είτε 
κατακύρωσης είτε ματαίωσης της διαδικασίας. Τα πρακτικά και οι αποφάσεις του 
ΔΕΔΔΗΕ κοινοποιούνται στους προσφέροντες που υπέβαλαν παραδεκτές 

προσφορές. 

 
17. ΟΨΙΓΕΝΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 

17.1. Αν μετά την υποβολή της προσφοράς επέλθουν ή καταστούν γνωστές στον 

προσφέροντα μεταβολές στις προϋποθέσεις συμμετοχής, οι οποίες προβλέπονται 
στα άρθρα 6 και 7 της παρούσας («Λόγοι Αποκλεισμού» - «Κριτήρια Ποιοτικής 

Επιλογής») και τις οποίες ο προσφέρων δήλωσε με την προσφορά του, ο 
προσφέρων οφείλει να ενημερώσει τον ΔΕΔΔΗΕ αμελλητί και πάντως το αργότερο 

μέχρι την κοινοποίηση σε αυτόν της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης κατά το άρθρο  16 της παρούσας.  
17.2. Στην περίπτωση έγκαιρης ειδοποίησης του ΔΕΔΔΗΕ για τις ανωτέρω 

μεταβολές η προσφορά, εφόσον δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις συμμετοχής, 

απορρίπτεται.  
  

18. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  

18.1. Εφόσον ο έλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού 
αναδόχου  αποβαίνει θετικός, ο Διευθυντής της ΔΕΕΔ ως αποφαινόμενο όργανο 
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εκδίδει την πράξη κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνονται τα αποτελέσματα 

αξιολόγησης των προσφορών.  

18.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθώς και τα πρακτικά αποσφράγισης και 
αξιολόγησης των προσφορών κοινοποιούνται αμέσως σε όλους τους προσφέροντες 

επί αποδείξει με τον πρόσφορο κατά την κρίση του ΔΕΔΔΗΕ τρόπο και ειδικότερα 

με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή ταχυδρομικά.  
 

19. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  

19.1. Σε ένσταση υπόκεινται η διακήρυξη, η απόφαση αποδοχής ή απόρριψης 
προσφορών καθώς και η απόφαση κατακύρωσης. 

19.2. Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στην Επιτροπή μέσα σε 
πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 

ενδιαφερόμενο. Ειδικά οι ενστάσεις κατά της διακήρυξης υποβάλλονται  σε 

προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη 
δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής 

συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των 
προσφορών. Ο ΔΕΔΔΗΕ αποφασίζει επί των ενστάσεων μέσα σε δέκα (10) ημέρες 

από την υποβολή της. Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας αυτής 

τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της 
διακήρυξης, ο ΔΕΔΔΗΕ αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

 
20. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

20.1. Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει τα αποτελέσματα του 
διαγωνισμού σε οποιαδήποτε φάση μέχρι την κατακύρωση. Ματαίωση μπορεί να 

αποφασισθεί, ιδίως στις ακόλουθες: 
20.1.1. Αν μεταβλήθηκαν οι ανάγκες του ΔΕΔΔΗΕ ως προς την προμήθεια 
των συγκεκριμένων υλικών.  

20.1.2. Αν η προσφορά κρίνεται ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη .  

20.1.3. Αν δεν αναπτύχθηκε επαρκής ανταγωνισμός ή αν υπάρχουν 
υπόνοιες ότι έγινε συνεννόηση μεταξύ των προσφερόντων ή άλλη προσπάθεια 

νόθευσης του ανταγωνισμού. 

20.1.4. Αν η διαδικασία ανάθεσης διεξήχθη παράτυπα. 
20.1.5. Σε κάθε άλλη περίπτωση σοβαρού λόγου που επιβάλλει τη 

ματαίωση. 
20.2. Σε περίπτωση ματαίωσης οι προσφέροντες δεν έχουν δικαίωμα 

αποζημίωσης.  

 
21. ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

21.1. Μετά την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης και εφόσον δεν ασκηθούν 

εμπρόθεσμα ενστάσεις ή εφόσον αυτές απορριφθούν, ο ΔΕΔΔΗΕ προσκαλεί τον 
ανάδοχο για το είδος/ομάδα ή τα είδη/ομάδες στα οποία αναδείχθηκε, να υποβάλει 

την εγγύηση καλής εκτέλεσης σύμφωνα με το Παράρτημα 3 και να υπογράψει τη 

σύμβαση μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη λήψη της σχετικής 
έγγραφης ειδοποίησης.   
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21.2. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει εμπρόθεσμα για να υποβάλει την εγγύηση 

καλής εκτέλεσης και να υπογράψει τη σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος, και η 

διαδικασία κατακύρωσης επαναλαμβάνεται με τον προσφέροντα, που προσέφερε 
την αμέσως επόμενη κατά σειρά κατάταξης τιμή και ούτω καθ’ εξής. Αν κανένας 

από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για να υποβάλει εγγύηση καλής εκτέλεσης 

και να υπογράψει τη σύμβαση, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.  
 

22. ΣΥΜΒΑΣΗ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

22.1. Οι όροι της συμβάσεως μεταξύ ΔΕΔΔΗΕ και αναδόχου αναφέρονται στα 
συνημμένα στην παρούσα Παραρτήματα  11 (Ειδικοί Όροι) και 12 (Γενικοί Όροι).  

22.2.   Τροποποίηση της συμβάσεως, μετά τη σύναψή της, μπορεί να γίνει μόνο 
με κοινή συμφωνία μεταξύ ΔΕΔΔΗΕ και αναδόχου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν 

διαφοροποιεί ουσιωδώς το χαρακτήρα της συμβάσεως κατά το άρθρο  337 του ν. 

4412/2016.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: 

Επισυνάπτονται τα ακόλουθα παραρτήματα, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 

της παρούσας: 
 

 

 
 

 

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 
 

 

ΕΙΔΟΣ Α: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Μ/Σ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛ. ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1 (ΕΝΑΣ)   

ΕΙΔΟΣ Β: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ  ΠΡΟΫΠΟΛ. ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1 (ΕΝΑΣ)   

ΕΙΔΟΣ Γ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΥΚΝΩΤΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛ. ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1 (ΕΝΑΣ)   

ΕΙΔΟΣ Δ: ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 1/2Α 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛ. ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

3 (ΤΡΕΙΣ)   

ΕΙΔΟΣ Ε: Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 25/5-5Α 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛ. ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1 (ΕΝΑΣ)   
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2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Α. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ 

Β. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΕΝΩΣΗΣ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ 
ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ 
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3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Προς 

το ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ                           Ημερομηνία : 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) 

Περραιβού 20 & Καλλιρόης 5, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 117 43 

 
 

1. Σας γνωρίζουμε ότι, παραιτούμενοι ρητά και ανεπιφύλακτα από την 

ένσταση του ευεργετήματος της δίζησης, και από το δικαίωμά μας να σας 
προβάλουμε όλες τις οποιεσδήποτε ακόμη και μη προσωποπαγείς ενστάσεις του 

πρωτοφειλέτη, ιδιαίτερα δε κάθε άλλη ένσταση από τα άρθρα 852-856, 862-864 
και 865-869 του  Αστικού Κώδικα, καθώς και από τα τυχόν δικαιώματα μας που 

απορρέουν από τα πιο πάνω άρθρα, εγγυόμαστε, με την παρούσα ρητά, 

αμετάκλητα και ανεπιφύλακτα και ευθυνόμαστε έναντί σας εις ολόκληρον και ως 
αυτοφειλέτες υπέρ του Προμηθευτή σας 

....................................................................................................... που 

εδρεύει ή κατοικεί 
..................................................................................................................

............................ 

μέχρι του ποσού των ευρώ      
...................................................................................................... 

(€                         ) για την ακριβή, πιστή και εμπρόθεσμη εκπλήρωση όλων των 

οποιασδήποτε φύσεως υποχρεώσεων που ανέλαβε ο εν λόγω Προμηθευτή σας, 
σύμφωνα με τη Σύμβαση που συνομολόγησε μαζί σας για την προμήθεια 

................................................................................... 

..................................................................................................................

....................................... 
με αριθμό ......................................... αντίγραφο της οποίας μας παραδόθηκε, 
βεβαιώνεται δε με την παρούσα ή λήψη τούτου. 

 

 
2. Στην περίπτωση που, λόγω της παραπάνω εγγύησης, αποφασίσετε κατά την 

ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας, την οποία θα μας γνωστοποιήσετε, ότι ο εν 

λόγω Προμηθευτής παρέβη οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του, που έχει 
αναλάβει με την πιο πάνω σύμβαση, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την 

παρούσα την υποχρέωση να σας καταβάλουμε αμέσως και χωρίς οποιαδήποτε 
αντίρρηση το ποσό της εγγύησης, ολόκληρο ή μέρος αυτού, σύμφωνα με τις 

οδηγίες σας και μόλις μας το ζητήσετε, χωρίς να απαιτείται για αυτή την πληρωμή 

οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση εκ μέρους του παραπάνω 
Προμηθευτή και χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν σχετική ένσταση 

επιφύλαξη ή προσφυγή του Προμηθευτή σε διαιτησία ή σε δικαστήρια με αίτημα τη 

μη κατάπτωση αυτής της εγγυητικής επιστολής ή θέση αυτής σε δικαστική 
μεσεγγύηση. 

 

3.Δηλώνουμε ακόμη ότι η εγγύηση μας αυτή θα ισχύει μέχρι να εκπληρώσει ο 
Προμηθευτής σας όλες τις υποχρεώσεις που ανέλαβε με την παραπάνω Σύμβαση 
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και με τα συμπληρώματά της που δεν προσαυξάνουν το αρχικό συμβατικό τίμημα 

και μέχρι να μας επιστραφεί αυτή η εγγυητική επιστολή μαζί με έγγραφη δήλωσή 

σας που θα μας απαλλάσσει από αυτήν την εγγύηση. 
Τόπος έκδοσης, ημερομηνία 
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4. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

 

Α. ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 
ΠΡΟΣ 

ΔΕΔΔΗΕ 

Διεύθυνση: ………………… 
 
 Ο υπογράφων (όνομα – επώνυμο – πατρώνυμο – Α.Δ.Τ. – Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.) 

υποβάλλω προσφορά για τον διαγωνισμό της διακήρυξης με αριθμό …/……. της 
Υπηρεσίας σας.  

 Με την παρούσα δηλώνω ότι έχω λάβει γνώση όλων των όρων του 
διαγωνισμού και της σύμβασης, τους οποίους έχω μελετήσει με προσοχή, και ότι 
τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα. 

 
Ημερομηνία: ………………. 

Υπογραφή/Σφραγίδα: ……………… 

 
Β. ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

ΠΡΟΣ 

ΔΕΔΔΗΕ 
Διεύθυνση: ………………… 

 

 Ο υπογράφων (όνομα – επώνυμο – πατρώνυμο – Α.Δ.Τ. – Α.Φ.Μ. – 
Δ.Ο.Υ.), με την ιδιότητά μου ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρίας (επωνυμία και 

νομική μορφή εταιρίας, έδρα, Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.) υποβάλλω προσφορά για τον 

διαγωνισμό της διακήρυξης με αριθμό …/……. της Υπηρεσίας σας.  
 Με την παρούσα δηλώνω ότι έχω λάβει γνώση όλων των όρων του 
διαγωνισμού και της σύμβασης, τους οποίους έχω μελετήσει με προσοχή, και ότι 
τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα. 

 

Ημερομηνία: ………………. 
Υπογραφή/Σφραγίδα: ……………… 

 

Γ. ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΩΣΗΣ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ/ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ  
ΠΡΟΣ 
ΔΕΔΔΗΕ 

Διεύθυνση: ………………… 
 

 Οι υπογράφοντες: 1. (όνομα – επώνυμο – πατρώνυμο – Α.Δ.Τ. – Α.Φ.Μ. – 
Δ.Ο.Υ.), 2. (όνομα – επώνυμο – πατρώνυμο – Α.Δ.Τ. – Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.), 3. 

(όνομα – επώνυμο – πατρώνυμο – Α.Δ.Τ. – Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.), με την ιδιότητά μας 
ως νομίμων εκπροσώπων των εταιριών: 1.  (επωνυμία και νομική μορφή εταιρίας, 
έδρα, Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.), 2. (επωνυμία και νομική μορφή εταιρίας, έδρα, Α.Φ.Μ. – 

Δ.Ο.Υ.), 3. (επωνυμία και νομική μορφή εταιρίας, έδρα, Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.), οι 





  

 

Διεύθυνση Ειδικών 

Εγκαταστάσεων 

Δικτύου 
 
 

 

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ΔΕΕΔ-ΥΛ-01 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Προμήθεια τριών (3) 

πινάκων προστασίας και μετασχηματιστών 
έντασης 

 
Σελ. 27 από 91 

  

 

 

 

οποίες δυνάμει του από …………… συμφωνητικού έχουν συστήσει 

ένωση/κοινοπραξία για τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό της διακήρυξης με 

αριθμό …/……. της Υπηρεσίας σας, υποβάλλουμε την προσφορά της 
ενώσεως/κοινοπραξίας στον διαγωνισμό αυτό.  

 Με την παρούσα δηλώνουμε ότι έχουμε λάβει γνώση όλων των όρων του 

διαγωνισμού και της σύμβασης, τους οποίους έχουμε μελετήσει με προσοχή, και 
ότι τους αποδεχόμαστε ανεπιφύλακτα. 

 

Ημερομηνία: ………………. 
1. Υπογραφή/Σφραγίδα: ……………… 

2. Υπογραφή/Σφραγίδα: ……………… 
3. Υπογραφή/Σφραγίδα: ………………  
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5. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 

Ι. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

ΠΡΟΣ 

ΔΕΔΔΗΕ 
Διεύθυνση: ………………… 

 

Ο υπογράφων (όνομα – επώνυμο – πατρώνυμο – Α.Δ.Τ. – Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.) και σε 
σχέση με τον διαγωνισμό της …/…… διακήρυξής σας, υποβάλλω την παρούσα 

προσφορά:  
 

ΕΙΔΟΣ Α: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Μ/Σ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

  

Αριθμητικώς   

Ολογράφως   
 

ΕΙΔΟΣ Β: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

  

Αριθμητικώς   

Ολογράφως   

ΕΙΔΟΣ Γ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΥΚΝΩΤΗ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

  

Αριθμητικώς   

Ολογράφως   
ΕΙΔΟΣ Δ: ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 1/2Α 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

  

Αριθμητικώς   
Ολογράφως   

ΕΙΔΟΣ Ε: Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 25/5-5Α 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

  

Αριθμητικώς   
Ολογράφως   

 

 
 

 

Ημερομηνία: ……………. 
Υπογραφή/Σφραγίδα: ……………. 
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Β. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

ΠΡΟΣ 

ΔΕΔΔΗΕ 
Διεύθυνση: ………………… 

 

Ο υπογράφων (όνομα – επώνυμο – πατρώνυμο – Α.Δ.Τ. – Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.) με την 
ιδιότητά μου ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρίας (επωνυμία και νομική μορφή 

εταιρίας, έδρα, Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.) και σε σχέση με τον διαγωνισμό της …/…… 

διακήρυξής σας, υποβάλλω την παρούσα προσφορά:  
 

ΕΙΔΟΣ Α: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Μ/Σ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

  

Αριθμητικώς   
Ολογράφως   

 

ΕΙΔΟΣ Β: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

  

Αριθμητικώς   

Ολογράφως   
ΕΙΔΟΣ Γ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΥΚΝΩΤΗ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

  

Αριθμητικώς   

Ολογράφως   
ΕΙΔΟΣ Δ: ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 1/2Α 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

  

Αριθμητικώς   

Ολογράφως   

ΕΙΔΟΣ Ε: Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 25/5-5Α 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

  

Αριθμητικώς   
Ολογράφως   

 
 

 

Ημερομηνία: ……………. 
Υπογραφή/Σφραγίδα: ……………. 
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Γ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΩΣΗΣ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ/ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ  

ΠΡΟΣ 

ΔΕΔΔΗΕ 
Διεύθυνση: ………………… 

Οι υπογράφοντες: 1. (όνομα – επώνυμο – πατρώνυμο – Α.Δ.Τ. – Α.Φ.Μ. – 

Δ.Ο.Υ.), 2. (όνομα – επώνυμο – πατρώνυμο – Α.Δ.Τ. – Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.), 3. 
(όνομα – επώνυμο – πατρώνυμο – Α.Δ.Τ. – Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.), με την ιδιότητά μας 

ως νομίμων εκπροσώπων των εταιριών: 1.  (επωνυμία και νομική μορφή εταιρίας, 

έδρα, Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.), 2. (επωνυμία και νομική μορφή εταιρίας, έδρα, Α.Φ.Μ. – 
Δ.Ο.Υ.), 3. (επωνυμία και νομική μορφή εταιρίας, έδρα, Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.), οι 

οποίες δυνάμει του από …………… συμφωνητικού έχουν συστήσει 
ένωση/κοινοπραξία για τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό της διακήρυξης με 

αριθμό …/……. της Υπηρεσίας σας και σε σχέση με τον διαγωνισμό αυτό 

υποβάλλουμε την παρούσα προσφορά της ενώσεως/κοινοπραξίας:   
 

ΕΙΔΟΣ Α: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Μ/Σ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

  

Αριθμητικώς   

Ολογράφως   
 

  

ΕΙΔΟΣ Β: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

  

Αριθμητικώς   
Ολογράφως   

ΕΙΔΟΣ Γ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΥΚΝΩΤΗ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

  

Αριθμητικώς   

Ολογράφως   
ΕΙΔΟΣ Δ: ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 1/2Α 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

  

Αριθμητικώς   

Ολογράφως   
ΕΙΔΟΣ Ε: Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 25/5-5Α 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

  

Αριθμητικώς   

Ολογράφως   

 
Ημερομηνία: ……………. 

Υπογραφή/Σφραγίδα: 

……………. 
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ΙΙ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 
ΠΡΟΣ 

ΔΕΔΔΗΕ 

Διεύθυνση: ………………… 
 

Ο υπογράφων (όνομα – επώνυμο – πατρώνυμο – Α.Δ.Τ. – Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.) και σε 

σχέση με τον διαγωνισμό της …/…… διακήρυξής σας, υποβάλλω την παρούσα 
οικονομική προσφορά:  

 

ΕΙΔΟΣ Α: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Μ/Σ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

Αριθμητικώς Αριθμητικώς Αριθμητικώς 

Ολογράφως Ολογράφως Ολογράφως 

ΕΙΔΟΣ Β: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

Αριθμητικώς Αριθμητικώς Αριθμητικώς 

Ολογράφως Ολογράφως Ολογράφως 

ΕΙΔΟΣ Γ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΥΚΝΩΤΗ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

Αριθμητικώς Αριθμητικώς Αριθμητικώς 

Ολογράφως Ολογράφως Ολογράφως 

ΕΙΔΟΣ Δ: ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 1/2Α 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

Αριθμητικώς Αριθμητικώς Αριθμητικώς 

Ολογράφως Ολογράφως Ολογράφως 

ΕΙΔΟΣ Ε: Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 25/5-5Α 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

Αριθμητικώς Αριθμητικώς Αριθμητικώς 

Ολογράφως Ολογράφως Ολογράφως 

 

 

Ημερομηνία: ……………. 
Υπογραφή/Σφραγίδα: ……………. 





  

 

Διεύθυνση Ειδικών 

Εγκαταστάσεων 

Δικτύου 
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Β. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

ΠΡΟΣ 

ΔΕΔΔΗΕ 
Διεύθυνση: ………………… 

 

Ο υπογράφων (όνομα – επώνυμο – πατρώνυμο – Α.Δ.Τ. – Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.) με την 
ιδιότητά μου ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρίας (επωνυμία και νομική μορφή 

εταιρίας, έδρα, Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.) και σε σχέση με τον διαγωνισμό της …/…… 

διακήρυξής σας, υποβάλλω την παρούσα οικονομική προσφορά:  
 

ΕΙΔΟΣ Α: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Μ/Σ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

Αριθμητικώς Αριθμητικώς Αριθμητικώς 

Ολογράφως Ολογράφως Ολογράφως 

ΕΙΔΟΣ Β: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

Αριθμητικώς Αριθμητικώς Αριθμητικώς 

Ολογράφως Ολογράφως Ολογράφως 

ΕΙΔΟΣ Γ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΥΚΝΩΤΗ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

Αριθμητικώς Αριθμητικώς Αριθμητικώς 

Ολογράφως Ολογράφως Ολογράφως 

ΕΙΔΟΣ Δ: ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 1/2Α 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

Αριθμητικώς Αριθμητικώς Αριθμητικώς 

Ολογράφως Ολογράφως Ολογράφως 

ΕΙΔΟΣ Ε: Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 25/5-5Α 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

Αριθμητικώς Αριθμητικώς Αριθμητικώς 

Ολογράφως Ολογράφως Ολογράφως 

 
 

Ημερομηνία: ……………. 

Υπογραφή/Σφραγίδα: ……………. 
 





  

 

Διεύθυνση Ειδικών 

Εγκαταστάσεων 

Δικτύου 
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Γ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΩΣΗΣ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ/ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ  

ΠΡΟΣ 

ΔΕΔΔΗΕ 
Διεύθυνση: ………………… 

Οι υπογράφοντες: 1. (όνομα – επώνυμο – πατρώνυμο – Α.Δ.Τ. – Α.Φ.Μ. – 

Δ.Ο.Υ.), 2. (όνομα – επώνυμο – πατρώνυμο – Α.Δ.Τ. – Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.), 3. 
(όνομα – επώνυμο – πατρώνυμο – Α.Δ.Τ. – Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.), με την ιδιότητά μας 

ως νομίμων εκπροσώπων των εταιριών: 1.  (επωνυμία και νομική μορφή εταιρίας, 

έδρα, Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.), 2. (επωνυμία και νομική μορφή εταιρίας, έδρα, Α.Φ.Μ. – 
Δ.Ο.Υ.), 3. (επωνυμία και νομική μορφή εταιρίας, έδρα, Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.), οι 

οποίες δυνάμει του από …………… συμφωνητικού έχουν συστήσει 
ένωση/κοινοπραξία για τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό της διακήρυξης με 

αριθμό …/……. της Υπηρεσίας σας και σε σχέση με τον διαγωνισμό αυτό 

υποβάλλουμε την παρούσα οικονομική προσφορά της ενώσεως/κοινοπραξίας:   

ΕΙΔΟΣ Α: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Μ/Σ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

Αριθμητικώς Αριθμητικώς Αριθμητικώς 

Ολογράφως Ολογράφως Ολογράφως 

ΕΙΔΟΣ Β: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

Αριθμητικώς Αριθμητικώς Αριθμητικώς 

Ολογράφως Ολογράφως Ολογράφως 

ΕΙΔΟΣ Γ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΥΚΝΩΤΗ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

Αριθμητικώς Αριθμητικώς Αριθμητικώς 

Ολογράφως Ολογράφως Ολογράφως 

ΕΙΔΟΣ Δ: ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 1/2Α 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

Αριθμητικώς Αριθμητικώς Αριθμητικώς 

Ολογράφως Ολογράφως Ολογράφως 

ΕΙΔΟΣ Ε: Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 25/5-5Α 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

Αριθμητικώς Αριθμητικώς Αριθμητικώς 

 
Ημερομηνία: ……………. Υπογραφή/Σφραγίδα: ……………. 
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6.   ΔΗΛΩΣΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΛΩΝ 

ΕΝΩΣΗΣ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ/ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ 

 
ΕΝΩΣΗ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ/ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ 

(επωνυμία μελών, έδρα) 

 
 

ΠΡΟΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Διεύθυνση: ………………………… 
Ταχ/Δνση: ………………………… 

 

 

Ημερομηνία: ………….. 

ΔΗΛΩΣΗ 

Οι υπογράφοντες: 1. (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, κατοικία), 2. (όνομα, 

επώνυμο, πατρώνυμο, κατοικία), 3 (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, κατοικία), ως 
νόμιμοι εκπρόσωποι των εταιριών: 1. (επωνυμία, έδρα), 2. (επωνυμία, έδρα), 3. 

(επωνυμία, έδρα), που δυνάμει του από ……………….. συμφωνητικού συνέστησαν 

ένωση/κοινοπραξία/προσωρινή σύμπραξη για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό της 
διακήρυξης ............/………….. με τίτλο …………………………………, δηλώνουμε ότι κάθε 

ένα από τα μέλη της ενώσεως/κοινοπραξίας ευθύνεται αλληλεγγύως και εις 

ολόκληρον μαζί με τα λοιπά μέλη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από τη συμμετοχή στον διαγωνισμό.  

 
Οι δηλούντες: 

1. Υπογραφή – Σφραγίδα, 
2. Υπογραφή – Σφραγίδα, 
3. Υπογραφή – Σφραγίδα.  

7. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

  
Α. Νομιμοποιητικά έγγραφα  

1. Τα νομιμοποιητικά  στοιχεία των νομικών προσώπων που υποβάλλουν 

προσφορά και συγκεκριμένα: 
1.1. Επί ανωνύμων εταιριών:  

α. Αντίγραφο του καταστατικού και των τροποποιήσεών του ή αντίγραφο 
κωδικοποιημένου καταστατικού που περιλαμβάνει όλες τις τροποποιήσεις του. 

β. Βεβαίωση της αρμόδιας Αρχής περί των τροποποιήσεων του καταστατικού.   

γ. Φύλλα της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ή κατά περίπτωση στοιχεία του 
Γενικού Εμπορικού Μητρώου, από τα οποία προκύπτει η δημοσίευση του 

καταστατικού καθώς και τυχόν τροποποιήσεών του καθώς και η απόφαση εκλογής 

του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου και η πράξη συγκρότησής του σε σώμα. 
Εάν η δημοσίευση των πράξεων αυτών δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, θα 

υποβάλλεται αποδεικτικό υποβολής τους για δημοσίευση. 

δ. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης (Διοικητικού Συμβουλίου ή κατά 
περίπτωση του Διευθύνοντος Συμβούλου), με την οποία εγκρίνεται η συμμετοχή 
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Εγκαταστάσεων 

Δικτύου 
 
 

 

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ΔΕΕΔ-ΥΛ-01 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Προμήθεια τριών (3) 

πινάκων προστασίας και μετασχηματιστών 
έντασης 

 
Σελ. 35 από 91 

  

 

 

 

στο Διαγωνισμό προκειμένου να αναληφθεί η υπό ανάθεση σύμβαση, στην οποία 

θα καθορίζεται και το πρόσωπο ή πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν 

την προσφορά καθώς και ο αντίκλητος, κάτοικος του Δήμου/ευρύτερης περιοχής, 
όπου έχει την έδρα της η Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό, και ο οποίος 

εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση με τη διεξαγωγή 

του Διαγωνισμού (αν είναι διαφορετικά από τον νόμιμο εκπρόσωπο). 
1.2. Επί εταιριών περιορισμένης ευθύνης:  

α. Αντίγραφο του καταστατικού και των τροποποιήσεών του ή αντίγραφο 

κωδικοποιημένου καταστατικού που περιλαμβάνει όλες τις τροποποιήσεις του. 
β. Βεβαίωση της αρμόδιας Αρχής περί των τροποποιήσεων του καταστατικού.  

γ. Φύλλα της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ή κατά περίπτωση στοιχεία του 
Γενικού Εμπορικού Μητρώου, από τα οποία προκύπτει η δημοσίευση του 

Καταστατικού καθώς τυχόν τροποποιήσεών του. Εάν η δημοσίευση των πράξεων 

αυτών δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, θα υποβάλλεται αποδεικτικό υποβολής τους 
για δημοσίευση 

δ. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης (Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων ή 

του/των Διαχειριστών κατά περίπτωση), με την οποία εγκρίνεται η συμμετοχή στο 
Διαγωνισμό προκειμένου να αναληφθεί η υπό ανάθεση σύμβαση και καθορίζεται το 

πρόσωπο ή τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν την προσφορά, 

καθώς και ο αντίκλητος, κάτοικος του Δήμου/ευρύτερης περιοχής που 
εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση με τη διεξαγωγή 

του Διαγωνισμού (αν είναι διαφορετικά από τον νόμιμο εκπρόσωπο). 

1.3. Επί ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιριών:  
α. Αντίγραφο του καταστατικού και των τροποποιήσεών του ή αντίγραφο 

κωδικοποιημένου καταστατικού που περιλαμβάνει όλες τις τροποποιήσεις του και 
τα αποδεικτικά δημοσίευσης.  

β. Βεβαίωση της αρμόδιας Αρχής περί των τροποποιήσεων του καταστατικού.  
γ. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης (Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων ή 
των Διαχειριστών), με την οποία εγκρίνεται η συμμετοχή στο Διαγωνισμό 

προκειμένου να αναληφθεί η υπό ανάθεση σύμβαση και καθορίζεται το πρόσωπο ή 

τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν την προσφορά, καθώς και ο 
αντίκλητος, κάτοικος του Δήμου/ευρύτερης περιοχής που εξουσιοδοτείται να 

παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση με τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού (αν 

είναι διαφορετικά από τον νόμιμο εκπρόσωπο). 
1.4. Επί προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. ή Ε.Ε.): 

α. Αντίγραφο του καταστατικού και των τροποποιήσεών του ή αντίγραφο 
κωδικοποιημένου καταστατικού που περιλαμβάνει όλες τις τροποποιήσεις του. 

β. Βεβαίωση της αρμόδιας Αρχής περί των τροποποιήσεων του καταστατικού.  

γ. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης με την οποία εγκρίνεται η συμμετοχή 
στο Διαγωνισμό προκειμένου να αναληφθεί η υπό ανάθεση σύμβαση και 

καθορίζεται το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν την 

προσφορά, καθώς και ο αντίκλητος, κάτοικος του Δήμου/ευρύτερης περιοχής, που 
εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση με τη διεξαγωγή 

του Διαγωνισμού (αν είναι διαφορετικός από τον νόμιμο εκπρόσωπο). 

1.5. Επί των λοιπών νομικών προσώπων (ημεδαπών ή αλλοδαπών): 
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Αντίστοιχα προς τα ανωτέρω νομιμοποιητικά έγγραφα βάσει των ισχυουσών 

διατάξεων για έκαστο εξ αυτών.    

2. Επί ενώσεων/κοινοπραξιών/ προσωρινών συμπράξεων  φυσικών ή νομικών 
προσώπων, οπότε η προσφορά υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους 

οικονομικούς φορείς που την αποτελούν είτε από εκπρόσωπό τους ειδικά 

εξουσιοδοτημένο , επιπλέον:   
α. Συμφωνητικό σύστασης της Κοινοπραξίας ή της Ένωσης. Στο συμφωνητικό 

σύστασης της Κοινοπραξίας/ Ένωσης/ προσωρινής σύμπραξης προσώπων θα 

αναγράφεται και θα οριοθετείται με τη μέγιστη δυνατή σαφήνεια το μέρος και το 
είδος της υπό ανάθεση προμήθειας (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο – σε 

ποσοστό, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής της αμοιβής μεταξύ τους) που 
αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Κοινοπραξίας/Ένωσης/ προσωρινής σύμπραξης στο 

σύνολο της προσφοράς, θα δηλώνεται ένα μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό 

και τη διοίκηση όλων των μελών της Κοινοπραξίας/Ένωσης/ προσωρινής 
σύμπραξης (leader), θα δηλώνεται από τα μέλη ότι αναλαμβάνουν αλληλεγγύως 

και εις ολόκληρον την ευθύνη για την εκτέλεση της σύμβασης και θα ορίζεται 

κοινός εκπρόσωπος της Κοινοπραξίας/Ένωσης/ προσωρινής σύμπραξης και των 
μελών της έναντι του ΔΕΔΔΗΕ.  

β. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα των εταιρειών/φορέων που την αποτελούν, 

ανάλογα με τη νομική μορφή τους και σύμφωνα με τις προηγούμενες 
παραγράφους, και  

γ. Δήλωση υπογεγραμμένη από τα μέλη της ή, κατά περίπτωση, τους νόμιμους  

εκπροσώπους των μελών της, ότι τα μέλη της Κοινοπραξίας/ ένωσης/ προσωρινής 
σύμπραξης ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για τη συμμετοχή στον 

διαγωνισμό και την εκτέλεση της σύμβασης (Σύμφωνα με το Παράρτημα  6) 
 

Β. Δικαιολογητικά περί μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού   
 
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν την 

κοινοποίηση της ειδοποίησης για υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Σε 

περίπτωση που στο προσκομιζόμενο απόσπασμα αναφέρονται καταδίκες, πρέπει να 
υποβληθούν και αντίγραφα των σχετικών αποφάσεων, ώστε να κριθεί, αν 

στοιχειοθετούν λόγο αποκλεισμού. Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από 

νομικό πρόσωπο το απόσπασμα ποινικού μητρώου θα αφορά τα μέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του και εκείνους που έχουν 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό και ιδίως:  
α) Για τις ανώνυμες εταιρίες τον διευθύνοντα σύμβουλο και όλα τα μέλη του 

διοικητικού συμβουλίου,  

β) Για τις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τις ιδιωτικές κεφαλαιουχικές 
εταιρίες (Ι.Κ.Ε.) και τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε.) τους διαχειριστές  

γ)  Για τους συνεταιρισμούς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 
2.   Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 

τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ειδοποίησης για υποβολή των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν: 
2.1. Σε πτώχευση. 
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2.2. Σε διαδικασία εξυγίανσης.  

2.3. Σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης 

2.4. Αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο. 
2.5. Σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού. 

2.6. Σε αναστολή των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων ή 

2.7. Σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου (μόνο για αλλοδαπούς). 

3. Πιστοποιητικό της αρμόδιας διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει 

ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους για καταβολή φόρων.  
4. Πιστοποιητικό της αρμόδιας διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει 

ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους για καταβολή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης έναντι όλων των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, προς 

τους οποίους έχουν υποχρέωση καταβολής εισφορών. Αν ο οικονομικός φορέας 

είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, το πιστοποιητικό 
πρέπει να καλύπτει τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

5. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και 

Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να 
προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε 

βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν 

από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς .  
6.  Όταν η προσφορά υποβάλλεται από νομικό πρόσωπο, οι λόγοι 

αποκλεισμού εξετάζονται στο ίδιο το νομικό πρόσωπο, εκτός από εκείνους της παρ. 

1 ανωτέρω, που εξετάζονται στο πρόσωπο των μελών του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του και εκείνων που έχουν εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  
 

 
Γ. Επαγγελματική/Τεχνική ικανότητα   
 

1. Πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου, στο οποίο ο προσφέρων είναι 

εγγεγραμμένος, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του σε αυτό, καθώς και το 
επάγγελμα, με το οποίο έχει γίνει η εγγραφή. 

 

 
Δ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων 

  
1. Δεσμευτική δήλωση του τρίτου/τρίτων ή/και ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του 

προσφέροντος και του τρίτου/τρίτων στα οποία θα κατονομάζονται οι αναγκαίοι 

πόροι και θα αποδεικνύεται ότι ο προσφέρων θα έχει στη διάθεσή του τους 
αναγκαίους πόρους για την εκτέλεση της σύμβασης.  

 

2. Δικαιολογητικά του τρίτου/τρίτων, αντίστοιχα με τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης του προσφέροντος, σύμφωνα με το παρόν Παράρτημα. 
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

1. Αν στη χώρα του προσφέροντος δεν εκδίδονται όλα ή ορισμένα από τα πιο 

πάνω δικαιολογητικά, μπορούν να αντικαθίστανται με ένορκη βεβαίωση του 
προσφέροντος ή, κατά περίπτωση, του νόμιμου εκπροσώπου του και, αν δεν 

προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 
οργανισμού του κράτους καταγωγής του υπόχρεου. Στην ένορκη βεβαίωση ή, 

κατά περίπτωση, υπεύθυνη δήλωση, θα βεβαιώνεται και η αδυναμία έκδοσης του 

συγκεκριμένου δικαιολογητικού. 
2. Έγγραφα και λοιπά δικαιολογητικά, που τυχόν έχουν συνταχθεί σε άλλη 

γλώσσα, πλην της ελληνικής, πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα θα συνοδεύονται από 

μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο 

κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο 
της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα 

εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 05-10-1961 που κυρώθηκε με τον ν. 

1497/1984. 
3. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων, η μη συνδρομή των 

λόγων αποκλεισμού καθώς και η πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής 

πρέπει να συντρέχουν κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατά τη σύναψη της σύμβασης. 
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8. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ -ΣΧΕΔΙΑ 

 

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥOY 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

ΕΡΓΟ: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ Υ/Σ 150/20 kV ΣΕΡΒΙΩΝ» 

 

 
 

 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
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1. ΓΕΝΙΚΑ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 

 
Ο ΔΕΔΔΗΕ στην παρούσα φάση πρόκειται να υλοποιήσει επέκταση του 

υφιστάμενου Υ/Σ 150/20 kV Σερβίων, στα πλαίσια της σύνδεσης με το Δίκτυο 

του Aιολικού σταθμού του Παραγωγού, ισχύος 18 MW, στη θέση «Ράχη-
Φλαμουριά» της Δημοτικής Ενότητας Σερβίων, του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού. 

Αναλυτικά, στο αντικείμενο της επέκτασης του Υ/Σ 150/20 kV Σερβίων 

περιλαμβάνονται τα παρακάτω:  

• Μία (1) πύλη 150 kV για την τροφοδότηση του νέου Μ/Σ 150/20 kV, 

ονομαστικής ισχύος 20/25 MVA. 

• Τέσσερα (4) πεδία ΜΤ που θα περιλαμβάνουν 2 πύλες αναχωρήσεων ΜΤ για 
τη σύνδεση ανεξάρτητων παραγωγών (IPPM), μία πύλη ΜΤ για τη σύνδεση 

του νέου Μ/Σ 150/20 kV (TM) και μία πύλη ΜΤ για τη σύνδεση συστοιχίας 
πυκνωτών ισχύος 8,6 MVAr. Οι παραπάνω πύλες ΜΤ θα είναι υπαίθριου 
τύπου. 

• Μία συστοιχία πυκνωτών ΜΤ παράλληλης σύνδεσης, δύο βαθμίδων, 

συνολικής ισχύος 8,6 MVAr (2*4,3 ΜVAr). H υπαίθρια διάταξη των 
πυκνωτών περιλαμβάνει επίσης έξι μονοπολικούς διακόπτες κενού 20 kV 
για την ζεύξη/απόζευξη κάθε φάσης και βαθμίδας των πυκνωτών και έξι 

αυτεπαγωγές ξηρού τύπου απόσβεσης ρευμάτων ηλέκτρισης πυκνωτών 20 
kV, 80 μΗ, 150 A. Η είσοδος/έξοδος των δύο βαθμίδων του συγκροτήματος 
πυκνωτών 20 kV θα υλοποιείται κατ’ επιλογήν του χειριστή του Υ/Σ, μέσω 

κατάλληλων διατάξεων, κομβίων τοπικών χειρισμών και αυτοματισμών που 
θα περιλαμβάνονται στον Πίνακα Προστασίας της συστοιχίας πυκνωτών 

QC.1. 

• Μία (1) πύλη ΜΤ τομής ζυγών για τη διασύνδεση των ζυγών ΜΤ.  

Αντικείμενο της εν λόγω προμήθειας είναι η προμήθεια και παράδοση του 
παρακάτω εξοπλισμού για την προστασία του εξοπλισμού της επέκτασης και 

συγκεκριμένα: 

Α. Πίνακας Προστασίας του νέου Μ/Σ σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
παράγραφο 3.2. Ο πίνακας προστασίας θα περιλαμβάνει επίσης τον 

αυτόματο ρυθμιστή τάσης του Μ/Σ, καθώς και μία πύλη τομής ζυγών. 
Επιπρόσθετα, θα περιλαμβάνει τρεις (3) ενδιάμεσους μονοφασικούς Μ/Σ 
εντάσεως λήψεων με λόγο 1/2 Α, επειδή οι Μ/Σ εντάσεως που 

χρησιμοποιούνται για τη διαφορική προστασία στην πύλη τομής ζυγών 
έχουν λόγο 1440-1900/0.58 Α και όχι 720-950/0.58 Α, όπως στις πύλες 

των αναχωρήσεων ΜΤ και στην πύλη πυκνωτή. Με τον τρόπο αυτό θα 

διατηρηθεί σταθερός ο λόγος στην είσοδο του Η/Ν διαφορικής προστασίας.  

Β. Πίνακας προστασίας δύο αναχωρήσεων ΜΤ, με πρόβλεψη δυνατότητας 

υποστήριξης δύο επιπλέον μελλοντικών αναχωρήσεων.  

Γ. Πίνακας προστασίας συστοιχίας πυκνωτών ΜΤ QC.1. 
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Δ.  Τρεις (3) ενδιάμεσοι μονοφασικοί Μ/Σ εντάσεως λήψεων με λόγο 1/2 Α, για 

να διατηρηθεί σταθερός ο λόγος στην είσοδο του Η/Ν διαφορικής 

προστασίας στον πίνακα προστασίας του υφιστάμενου Μ/Σ. Οι εν λόγω Μ/Σ 
εντάσεως θα παραδοθούν ως χύμα υλικό για να εγκατασταθούν επί του 

πίνακα προστασίας του υφιστάμενου Μ/Σ ισχύος (Μ/Σ Νο1). 

Ε.  Ένας (1) Μ/Σ έντασης, ο οποίος θα τοποθετηθεί στον ουδέτερο κόμβο του 

Μ/Σ ισχύος, με λόγο 25/5-5 Α. 

Οι παραπάνω Πίνακες Προστασίας θα εγκατασταθούν εντός του υφιστάμενου 
κτιρίου ελέγχου του Υποσταθμού. 
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2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ Ιεραρχικά επίπεδα ελέγχου  

Στον Υ/Σ 150/20 kV Σερβίων θα υπάρχουν τα παρακάτω τρία (3) διακριτά 
επίπεδα ελέγχου, από τα οποία θα γίνονται οι απαιτούμενοι χειρισμοί για τα 
διάφορα στοιχεία του εξοπλισμού. Η σειρά με την οποία τα επίπεδα αυτά 

καταγράφονται παρακάτω, αποτελεί και την ιεραρχική τους διαβάθμιση από το 
κατώτερο προς το υψηλότερο επίπεδο : 

i. Επιτόπου του εξοπλισμού (Α/Ζ 150 kV, Α/Δ 150 kV, Α/Δ ΜΤ, Μηχανισμός 
αλλαγής τάσης υπό φορτίο του Μ/Σ ισχύος (OLTC), λοιπός εξοπλισμός 

ισχύος). 

ii. Από το επίπεδο κεντρικού ελέγχου του Υ/Σ (κτίριο ελέγχου Υ/Σ). 

iii. Από τα απομακρυσμένα κέντρα επιτήρησης, εκτός του Υ/Σ μέσω τηλε-
μεταβιβαζόμενων εντολών. 

Κάθε ένα από τα τρία προαναφερόμενα επίπεδα θα μπορεί να διεκπεραιώσει 

τους προβλεπόμενους σε αυτό το επίπεδο χειρισμούς, μόνο εφόσον συντρέχουν 

οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

 το χειριστήριο "τοπικά" - "ανώτερο επίπεδο ελέγχου" (Local-Remote) του 

επιπέδου που πρόκειται να εκτελέσει χειρισμούς, βρίσκεται στην θέση 
"τοπικά" (Local). 

 τα χειριστήρια "τοπικά" - "ανώτερο επίπεδο ελέγχου" (Local-Remote) όλων 
των κατώτερων του προαναφερόμενου επιπέδων, βρίσκονται στη θέση 
"ανώτερο επίπεδο ελέγχου" (Remote). 

Οποιαδήποτε εντολή χειρισμού θα δίνεται κάθε φορά μόνο από ένα επίπεδο 

ελέγχου, αποκλείοντας ταυτόχρονα τα άλλα δύο. Η ανάληψη της δυνατότητας 
χειρισμών από οποιοδήποτε επίπεδο θα γνωστοποιείται, με κατάλληλη σήμανση, 
σε όλα τα ανώτερα ιεραρχικά επίπεδα. 

 

2.2  Έλεγχος επιτόπου του εξοπλισμού (α’ επίπεδο) 

Για την μεταγωγή του ελέγχου στο α’ επίπεδο χειρισμών θα χρησιμοποιηθούν τα 

χειριστήρια "Local"-0-"Remote" στους επιτόπιους πίνακες των επιμέρους 
στοιχείων εξοπλισμού 150 kV (Α/Δ, Α/Ζ), στους Α/Δ μέσης τάσης και στο 

μηχανισμό αλλαγής τάσης υπό φορτίο (OLTC) του νέου Μ/Σ ισχύος. Η θέση 
“Remote” στα επιμέρους χειριστήρια θα μετάγει τον έλεγχο των στοιχείων στο 

κτίριο ελέγχου του Υ/Σ (β’ επίπεδο). 

Ειδικά για τον Α/Δ 150 kV, ο οποίος θα διαθέτει δύο πηνία ανοίγματος και ένα 
πηνίο κλεισίματος, το κύκλωμα +Ιπύλης 150 για τοπικούς χειρισμούς, θα 

διεγείρει μόνο το ένα πηνίο ανοίγματος (Νο1) και το πηνίο κλεισίματος όταν το 
χειριστήριο του Α/Δ βρίσκεται στη θέση "Local". Επίσης, όταν το εν λόγω 
χειριστήριο βρίσκεται στη θέση "Local", το ρεύμα διέγερσης των Η/Ν του Α/Δ 

που ελέγχουν τις συνθήκες πίεσης SF6 και φόρτισης ελατηρίων, ώστε να 
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επιτρέπουν ή να δεσμεύουν αντίστοιχα τους χειρισμούς του Α/Δ, θα είναι το 

+Ιπύλης Μ/Σ 150.  
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    2.3  Κεντρικός  έλεγχος του Υ/Σ (β’ επίπεδο) 

Ο έλεγχος και η εποπτεία του εξοπλισμού της επέκτασης του Υ/Σ θα 

πραγματοποιείται στους πίνακες ελέγχου και προστασίας, οι οποίοι, όπως 

προαναφέρθηκε, θα εγκατασταθούν εντός του υφιστάμενου κτιρίου ελέγχου 
του Υποσταθμού. Στους πίνακες ελέγχου θα υπάρχει η απεικόνιση με μιμικό 

διάγραμμα της αντίστοιχης πύλης, καθώς και η δυνατότητα χειρισμού των 
διακοπτικών στοιχείων και απεικόνισης των βασικών μετρούμενων μεγεθών 

κάθε πύλης (ρεύμα ανά φάση, τάση, ενεργός-άεργος ισχύς, συχνότητα, κ.λ.π.). 

Επισημαίνεται ότι οι διάφορες μη κανονικές καταστάσεις (ανωμαλίες, 
δυσλειτουργίες, ελλείψεις) στις οποίες μπορεί να βρεθούν τα στοιχεία του 

εξοπλισμού και τα υποσυστήματα του Υ/Σ αποτελούν προειδοποιητικές 

σημάνσεις (“alarms”) και απεικονίζονται ειδικά στους πίνακες ελέγχου, με 
φωτεινές ενδείξεις και την ονοματολογία κάθε σήμανσης. 

Οι χειρισμοί (άνοιγμα - κλείσιμο) του Α/Δ της πύλης 150 kV του Μ/Σ σε αυτό το 
επίπεδο, θα υλοποιούνται με ένα ανεξάρτητο κύκλωμα ΣΡ 110 V (+Qπύλης 

σύμφωνα με την ονοματολογία ΔΕΔΔΗΕ), το οποίο θα διεγείρει τα αντίστοιχα 

πηνία ανοίγματος και κλεισίματος του διακόπτη, όταν το χειριστήριο "Local"-0-
"Remote" βρίσκεται στη θέση "Remote".  

Η τροφοδοσία +Q150 για την πύλη 150 kV θα ξεκινάει από τον Γενικό Πίνακα 

ΣΡ του Υ/Σ και θα διαχωρίζεται στον Πίνακα Προστασίας της πύλης 150 kV, σε 

επιμέρους τροφοδοσίες +Qπύλης. Οι επιμέρους παροχές +Qπύλης θα 
επιτηρούνται κατάλληλα (μέσω βοηθητικού Η/Ν) και σε περίπτωση απώλειας 

των τάσεων θα εκδίδονται οι κατάλληλες σημάνσεις (τοπικές και 

τηλεσημάνσεις) για τις εν λόγω πύλες του Υ/Σ. 

Για τις πύλες των αναχωρήσεων ΜΤ και την πύλη του πυκνωτή, ο έλεγχος και η 

εποπτεία θα υλοποιείται από τους αντίστοιχους πίνακες προστασίας (αντικείμενο 
της προμήθειας) με χειριστήρια, σημάνσεις, κλπ, όπως περιγράφονται στη 
συνέχεια (παρ. 3.3, 3.4). 

Ενδεικτικά, αναφέρουμε τη λίστα των χειρισμών που πραγματοποιούνται στα 

πλαίσια του κεντρικού ελέγχου του Υ/Σ: 

 "άνοιγμα"–"κλείσιμο" όλων των διακοπτικών στοιχείων 150 kV (Α/Δ, Α/Ζ) 

του Υ/Σ (επί του πίνακα προστασίας του Μ/Σ ισχύος). 

 "άνοιγμα"–"κλείσιμο" όλων των Α/Δ Μέσης Τάσης του Υ/Σ (επί των 

πινάκων προστασίας του Μ/Σ, των αναχωρήσεων ΜΤ και του πυκνωτή). 

 μεταγωγή στις θέσεις "αυτόματο"-"χειροκίνητο" για το μηχανισμό αλλαγής 

τάσης υπό φορτίο (OLTC) του Μ/Σ ισχύος (επί του πίνακα προστασίας του 
Μ/Σ).  

 "αύξηση"-"μείωση" του βήματος τάσης και "επείγουσα κράτηση" για το 
μηχανισμό αλλαγής τάσης υπό φορτίο (OLTC) του Μ/Σ Ισχύος (επί του 

πίνακα προστασίας του Μ/Σ).  
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 "ενεργοποίηση"–"απενεργοποίηση" της αυτόματης επαναφοράς και των 

στιγμιαίων στοιχείων υπερέντασης των αναχωρήσεων μέσης τάσης (επί του 

πίνακα προστασίας των αναχωρήσεων ΜΤ). 

 "επαναφορά" (reset) σε όσους Η/Ν απαιτείται, μετά την ενεργοποίησή τους 

(π.χ. δισταθείς Η/Ν πτώσης "lock out") (επί του πίνακα προστασίας του 
Μ/Σ). 

 

Για τη μεταγωγή του ελέγχου στο γ’ επίπεδο χειρισμών θα προβλεφθούν τρία 

(3) χειριστήρια "Local"-"Remote" επί του πίνακα προστασίας του Μ/Σ ισχύος. 
Συγκεκριμένα, η θέση "Remote" στο πρώτο χειριστήριο θα μετάγει τον έλεγχο 

των Α/Ζ ζυγών 150 kV στο ΚΕΕ, ενώ στο δεύτερο χειριστήριο η θέση "Remote" 
θα μετάγει τον έλεγχο του Α/Δ 150 kV του Μ/Σ (Ρ25), του Α/Δ ΜΤ του Μ/Σ 

(Ρ225) και του Α/Δ της τομής ζυγών (Ρ255) στο ΚΕΔΔ. Η θέση "Remote" στο 

τρίτο χειριστήριο θα παρέχει τη δυνατότητα τηλεχειρισμού για τη λειτουργία 
MANUAL/AUTO του μηχανισμού αλλαγής τάσης υπό φορτίο (OLTC) του Μ/Σ 

ισχύος, με μεταγωγή του ελέγχου στο ΚΕΔΔ. 

    2.4  Έλεγχος του Υ/Σ από απομακρυσμένα κέντρα επιτήρησης (γ’ 
επίπεδο) 

Για το γ’ επίπεδο χειρισμών δεν υπάρχουν χειριστήρια "Local"-"Remote", 

δεδομένου ότι αυτό αποτελεί το ανώτερο, ιεραρχικά, επίπεδο και ως εκ τούτου, 
σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, δεν μπορεί το ίδιο να κάνει ανάληψη 
ελέγχου, παρά μόνο του παραχωρείται ο έλεγχος από τα κατώτερα ιεραρχικά 

επίπεδα, όταν τα χειριστήρια αυτών τεθούν στη θέση "Remote". 
 

3.  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 

Το σύστημα προστασίας που πρόκειται να μελετηθεί και να εγκατασταθεί 
περιγράφεται στην παρούσα τεχνική περιγραφή και στις σχετικές προδιαγραφές. 

Τα στοιχεία του εξοπλισμού προστασίας, για τα οποία δεν έχουν καταχωρηθεί 
ειδικές τεχνικές περιγραφές θα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των 
αντίστοιχων Ευρωπαϊκών Κανονισμών IEC. 

    3.1  Βασικές αρχές σχεδιασμού 

Οι βασικές αρχές σχεδιασμού αναφέρονται παρακάτω: 
 

 Ο σχεδιασμός του συστήματος θα περιλαμβάνει δύο ανεξάρτητα κυκλώματα 

προστασίας για κάθε πύλη (+Qπύλης, +Pπύλης), τροφοδοτούμενα 
απευθείας, μέσω επιτηρούμενων μικροαυτόματων διακοπτών, από το Γενικό 
Πίνακα Σ.Ρ. του Υ/Σ. Επιπλέον, κάθε κύκλωμα προστασίας θα διαχωρίζεται 

σε επιμέρους παροχές (+QL, +QR, +PL, +PR) για τοπικό (Local) και 
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απομακρυσμένο (Remote) έλεγχο αντίστοιχα. Το κύκλωμα +Qπύλης θα 

περιλαμβάνει όλες τις επιμέρους προστασίες της πύλης και θα διεγείρει το 

πηνίο No1 πτώσης του Α/Δ 150 kV της πύλης, όταν το τοπικό χειριστήριο 
θέσης ελέγχου "Local-0-Remote" του Α/Δ βρίσκεται στη θέση "Remote". 

Αντίστοιχα, το κύκλωμα +Pπύλης θα περιλαμβάνει και αυτό όλες τις 

επιμέρους προστασίες της πύλης αλλά θα διεγείρει το Νο2 πηνίο πτώσης 
του Α/Δ 150 kV της πύλης, όταν το τοπικό χειριστήριο θέσης ελέγχου 

"Local-0-Remote" του Α/Δ βρίσκεται στις θέσεις "Local" ή "Remote". 

Σε κάθε περίπτωση, το ρεύμα διέγερσης των Η/Ν του Α/Δ 150 kV που 
ελέγχουν τις συνθήκες πίεσης SF6 και φόρτισης ελατηρίων, ώστε να 

επιτρέπουν ή να δεσμεύουν αντίστοιχα τους χειρισμούς του Α/Δ, θα είναι το 
ίδιο με αυτό που διεγείρει το κάθε πηνίο ανοίγματος (για το πηνίο 

ανοίγματος Νο1: διέγερση πηνίου και Η/Ν που επιτρέπουν τη λειτουργία 
του με +Qπύλης, αντίστοιχα για το πηνίο ανοίγματος Νο2: διέγερση πηνίου 

και Η/Ν που επιτρέπουν τη λειτουργία του με +Pπύλης). 

 Ο σχεδιασμός του συστήματος θα περιλαμβάνει επίσης ένα ανεξάρτητο 

κύκλωμα σημάνσεων για κάθε πύλη (+Sπύλης), τροφοδοτούμενo 
απευθείας, μέσω επιτηρούμενων μικροαυτόματων διακοπτών, από τον 
Γενικό Πίνακα ΣΡ του Υ/Σ. Ο επιμέρους μικροαυτόματος +Sπύλης θα 

επιτηρείται κατάλληλα και σε περίπτωση απώλειας της τάσης θα εκδίδεται η 
κατάλληλη σήμανση (τοπική και τηλεσήμανση) για την εν λόγω πύλη του 
Υ/Σ. 

 Οι προσφερόμενοι ηλεκτρονόμοι (Η/Ν) για τις προστασίες της πύλης του 
Μ/Σ θα είναι ψηφιακού τύπου, θα ικανοποιούν τις λειτουργικές απαιτήσεις 

των σχετικών προδιαγραφών και το πρωτόκολλο επικοινωνίας τους θα είναι 
κατά IEC 61850. 

 Όλα τα κυκλώματα προστασίας σε κάθε πηνίο πτώσης (“tripping coil”) του 
Α/Δ 150 kV θα επιτηρούνται από κατάλληλες διατάξεις και κυκλώματα και 

θα τηλεσημαίνονται. 

 Σε όλους τους Πίνακες που φέρουν εξοπλισμό προστασίας 150 kV και ΜΤ 
θα υπάρχουν υποδοχές ("κιβώτια") δοκιμών (όχι κλεμμοσειρές ελέγχου), 

σύμφωνα με την προδιαγραφή TD-43, για όλα τα σήματα τάσεων, 
εντάσεων και εντολών πτώσεως που οδηγούνται προς/από τους Η/Ν 

προστασίας. Ειδικότερα, όλα τα σήματα τάσεων (για προστασία και 

μετρήσεις) της κάθε πύλης θα οδηγούνται από τις ασφάλειες (στην 
"κασέττα" των Μ/Σ τάσεως) προς ένα κιβώτιο υποδοχής τάσεων τύπου "Ω" 
στην είσοδο του Πίνακα και κατόπιν στα κιβώτια δοκιμών που 
προαναφέρθηκαν. Όλα τα κιβώτια δοκιμών θα φέρουν "καπάκια", ενώ 

ειδικά για τις εντάσεις, τα καπάκια θα έχουν κατάλληλους 

βραχυκυκλωτήρες. Για όλα τα κιβώτια δοκιμών θα πρέπει να παραδοθεί 
ικανοποιητικός αριθμός "βυσμάτων". 

 Οι τρεις φάσεις και ο ουδέτερος σε όλα τα σήματα τάσεων και εντάσεων θα 
διαφοροποιούνται χρωματικά. 
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 Οι Η/Ν που θα χρησιμοποιηθούν για εντολές πτώσης ("trip") στον 

εξοπλισμό, πρέπει να είναι πολύ καλής ποιότητας και χρόνου απόκρισης 

μικρότερου ή το πολύ ίσου με 10 ms. Ειδικά οι Η/Ν που θα 
χρησιμοποιηθούν για εντολές πτώσης στις πύλες Μ/Σ ισχύος θα είναι δύο 

καταστάσεων (δισταθείς, "lock-out") και θα απαιτείται εντολή επαναφοράς 

"reset" μετά την ενεργοποίησή τους. Η εντολή αυτή θα μπορεί να δίνεται 
και με τηλεχειρισμό. 

 

    3.2  Πίνακας Προστασίας Μ/Σ 

Ο πίνακας προστασίας του νέου Μ/Σ θα εγκατασταθεί εντός του υφιστάμενου 

κτιρίου ελέγχου του Υποσταθμού και θα περιλαμβάνει, εκτός από τον εξοπλισμό 
προστασίας, τα απαιτούμενα χειριστήρια ελέγχου για την πραγματοποίηση εξ 

αποστάσεως χειρισμών στους διακόπτες υψηλής (Ρ25) και μέσης τάσης (Ρ225 

και Ρ255) και στον αποζεύκτη 150 kV (Α/Ζ 26). Στα χειριστήρια του πίνακα θα 
περιλαμβάνονται και τρία (3) κομβία Local/Remote, υποστηρίζοντας τη 

δυνατότητα τηλεχειρισμού, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 2.3. Ο 

πίνακας προστασίας θα διαθέτει επίσης όργανα μετρήσεων για την απεικόνιση 
των βασικών μετρούμενων μεγεθών (μέτρηση τάσης, έντασης, ενεργού και 

αέργου ισχύος) στην πλευρά της μέσης τάσης. 

Θα προβλεφθούν σχήματα προστασίας υπερεντάσεων, διαφορικής προστασίας 

Μ/Σ, προστασίας σώματος Μ/Σ ισχύος (ίδιες προστασίες), καθώς και προστασίας 
ουδετέρου κόμβου του Μ/Σ. Τα σχήματα που θα μελετηθούν και ο εξοπλισμός 

που θα εγκατασταθεί, περιγράφονται αναλυτικά στις προδιαγραφές SS-96/1, 

SS-100/4, TD-50/7 και SS-94/5 για Η/Ν προστασίας (Βλέπε ενδεικτικό 
μονογραμμικό διάγραμμα). 

Συνοπτικά αναφέρονται τα απαιτούμενα σχήματα προστασίας και επισημαίνονται 
οι λειτουργικές απαιτήσεις των σχημάτων αυτών: 

 Προστασία υπερέντασης φάσεων και γης στην πύλη 150 kV του Μ/Σ, με 
δυνατότητα προσδιορισμού κατεύθυνσης τόσο για σφάλματα φάσεων όσο 

και γης και με προστασία έναντι αποτυχίας διακόπτη, που θα καλύπτει όλες 
τις χαρακτηριστικές καμπύλες χρόνου και τις λοιπές απαιτήσεις της 
προδιαγραφής SS-131/6. Ο Η/Ν υπερέντασης 150 kV λαμβάνει ως είσοδο 

το ρεύμα του δευτερεύοντος του Μ/Σ εντάσεως 150 kV (500-1000/1Α) και 
σε περίπτωση που εντοπίσει σφάλμα, ο διακόπτης 150 kV της πύλης Μ/Σ 
(Ρ25) οδηγείται σε πτώση, ενώ εκδίδεται και κατάλληλη προειδοποιητική 

σήμανση. 

 Ίδιες προστασίες του Μ/Σ (Buchholz, θερμοκρασία τυλιγμάτων Μ/Σ, 

θερμοκρασία λαδιού Μ/Σ, στάθμη λαδιού, κλπ.) θα διεγείρουν ένα (1) 
βοηθητικό ηλεκτρονόμο μανδαλώσεως 8 επαφών (30ΧΑ κατά ονοματολογία 

ΔΕΔΔΗΕ), ο οποίος θα οδηγεί εντολές πτώσης στον Α/Δ 150 kV της πύλης 
Μ/Σ (Ρ25) και στον Α/Δ ΜΤ εισόδου από τον Μ/Σ (Ρ225). Ο Η/Ν αυτός θα 
είναι δύο καταστάσεων ("δισταθής", "lock out") και θα απαιτείται εντολή 
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"επαναφοράς" ("reset") για την ενεργοποίησή του μετά από διέγερση. Ο ως 

άνω Η/Ν θα είναι εγκατεστημένος εντός του Πίνακα Προστασίας Μ/Σ και θα 

είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με την Τεχνική Προδιαγραφή SS-96/1. 

Σημειώνεται ότι οι ίδιες προστασίες του Μ/Σ διεγείρουν μία σειρά 

βοηθητικών ηλεκτρονόμων ταχείας απόκρισης (fast relays) ALARM και 
TRIP, οι οποίοι δίνουν αντίστοιχα σημάνσεις και εντολές πτώσεως. Οι Η/Ν 

αυτοί διεγείρονται από αισθητήρια όργανα που βρίσκονται στο σώμα του 

Μ/Σ ισχύος (στοιχεία υπερπίεσης αερίων-BUCHHOLZ, θερμοκρασία 
τυλιγμάτων Μ/Σ, θερμοκρασία λαδιού Μ/Σ, κλπ.), στο δοχείο διαστολής του 
Μ/Σ (στοιχεία κανονικής και ελάχιστης στάθμης λαδιού Μ/Σ), καθώς και 

στον πίνακα του ρυθμιστή τάσης με φορτίο του Μ/Σ (στοιχεία ελέγχου 
ακραίων θέσεων των βαθμίδων τάσης, υγείας κυκλώματος της 

τροφοδοτικής τάσης του κινητήρα μεταβολής των βαθμίδων, κλπ.).  

Ειδικότερα, προβλέπεται η προμήθεια των εξής Η/Ν, οι οποίοι θα δίνουν 

εντολές πτώσεως (trip) 

 Η/Ν θερμοκρασίας λαδιού Μ/Σ  

 Η/Ν θερμοκρασίας τυλίγματος Μ/Σ Χ1 

 Η/Ν θερμοκρασίας τυλίγματος Μ/Σ Χ3 

 Η/Ν ανακούφισης πίεσης Μ/Σ 

 Η/Ν ανακούφισης πίεσης ΣΑΤΥΦ 

 Η/Ν Buchholz Μ/Σ 

 Η/Ν Buchholz ΣΑΤΥΦ 

 Η/Ν βαλβίδας ελέγχου λαδιού 

καθώς και των ακόλουθων Η/Ν που θα δίνουν προειδοποιητικές σημάνσεις 
(alarm) 

 Η/Ν θερμοκρασίας λαδιού Μ/Σ 

 Η/Ν θερμοκρασίας τυλίγματος Μ/Σ Χ1 

 Η/Ν θερμοκρασίας τυλίγματος Μ/Σ Χ3 

 Η/Ν ανακούφισης πίεσης Μ/Σ 

 Η/Ν ανακούφισης πίεσης ΣΑΤΥΦ 

 Η/Ν Buchholz Μ/Σ 

 Η/Ν Buchholz ΣΑΤΥΦ 

 Η/Ν στάθμης λαδιού Μ/Σ 

 Η/Ν στάθμης λαδιού ΣΑΤΥΦ 

Οι εντολές πτώσεως και οι προειδοποιητικές σημάνσεις οδηγούνται μέσω 

των Η/Ν ταχείας απόκρισης στις αντίστοιχες μονάδες ειδοποίησης 
σφαλμάτων (annunciator units), όπου εκδίδονται οι αντίστοιχες σημάνσεις 

(πολυκαρτελίνα σημάνσεων επί του πίνακα προστασίας του Μ/Σ για εντολές 

πτώσης και alarms). 
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Οι Η/Ν ταχείας απόκρισης θα βρίσκονται μαζί με τους Η/Ν προστασίας του 

Μ/Σ στον ίδιο πίνακα, αλλά σε κατάλληλη διάταξη για να διαχωρίζονται 

μεταξύ τους.  

 Σχήμα διαφορικής προστασίας Μ/Σ ισχύος εκτεταμένο, ώστε να 

περιλαμβάνει και τους Α/Δ ΜΤ των αναχωρήσεων Διανομής. Το σχήμα θα 
υλοποιηθεί με έναν (1) ψηφιακό ηλεκτρονόμο διαφορικής προστασίας του 

Μ/Σ σύμφωνα με την προδιαγραφή SS-100/4 και έναν (1) βοηθητικό 

ηλεκτρονόμο μανδαλώσεως 14 τουλάχιστον επαφών (30ΧΒ κατά 
ονοματολογία ΔΕΔΔΗΕ) σύμφωνα με την τεχνική προδιαγραφή SS-96/1, 
που θα διεγείρεται από τον προαναφερθέντα Η/Ν διαφορικής προστασίας. Ο 

Η/Ν διαφορικής προστασίας θα έχει δύο εισόδους και θα συγκρίνει τις 
παρακάτω εντάσεις: 

o στην πλευρά 150 kV: ρεύμα δευτερεύοντος του Μ/Σ εντάσεως 150 

kV στους ακροδέκτες του Μ/Σ ισχύος (100/1 Α). 

o στην πλευρά ΜΤ: το άθροισμα των ρευμάτων των δευτερευόντων 

των Μ/Σ εντάσεως των αναχωρήσεων ΜΤ και της πύλης πυκνωτή 

(720-950/0.58 Α), καθώς και της πύλης τομής ζυγών (1440-
1900/0.58 Α).  

Επισημαίνεται ότι επειδή οι Μ/Σ εντάσεως της πύλης τομής ζυγών έχουν 
λόγο 1440-1900/0.58 Α (και όχι 720-950/0.58Α όπως στις πύλες των 

αναχωρήσεων ΜΤ και στην πύλη πυκνωτή), απαιτείται η προσθήκη τριών 

(3) ενδιάμεσων μονοφασικών Μ/Σ έντασης πολλαπλών λήψεων με λόγο 
1/2 Α, προκειμένου να διατηρηθεί σταθερός ο λόγος στην είσοδο του Η/Ν 

διαφορικής προστασίας (βλ. σχέδιο ΔΕΗ/37510-27). Οι ενδιάμεσοι Μ/Σ 
έντασης θα εγκατασταθούν επί του πίνακα προστασίας του νέου Μ/Σ (Μ/Σ 

Νο2).  

Αντίστοιχα, για να διατηρηθεί σταθερός ο λόγος στην είσοδο του Η/Ν 

διαφορικής προστασίας στον πίνακα προστασίας του υφιστάμενου Μ/Σ 

ισχύος (Μ/Σ Νο1), απαιτείται η προσθήκη τριών ενδιάμεσων μονοφασικών 
Μ/Σ έντασης πολλαπλών λήψεων με λόγο 1/2 Α, όπως απεικονίζεται στο 
μονογραμμικό διάγραμμα. Οι εν λόγω Μ/Σ εντάσεως θα παραδοθούν ως 

χύμα υλικό για την εγκατάστασή τους επί του πίνακα προστασίας του Μ/Σ 
Νο1. 

Ο Η/Ν 30ΧΒ θα είναι δύο καταστάσεων ("δισταθής", "lock out") και θα 
απαιτείται εντολή "επαναφοράς" ("reset") για την ενεργοποίησή του μετά 

από κάθε διέγερση. Η εντολή αυτή θα μπορεί να δίνεται και με 
τηλεχειρισμό. Ο Η/Ν θα έχει ικανοποιητικό πλήθος κύριων επαφών για να 

οδηγεί εντολές πτώσης στον Α/Δ 150 kV της πύλης Μ/Σ, στον Α/Δ ΜΤ 

εισόδου από τον Μ/Σ, στον Α/Δ του πυκνωτή, σε όλες τις αναχωρήσεις ΜΤ 
του Μ/Σ, καθώς και στον Α/Δ της πύλης τομής ζυγών. Επιπλέον, θα 

διαθέτει ικανοποιητικό πλήθος βοηθητικών επαφών για όλες τις 
απαιτούμενες σημάνσεις (“alarms”) για τις παραπάνω εντολές πτώσης.  

 Προστασία υπερέντασης φάσεων και γης στην πύλη ΜΤ του νέου Μ/Σ 

ισχύος, μέσω αντίστοιχου Η/Ν σταθερού και αντιστρόφου χρόνου. Ο Η/Ν 
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υπερέντασης  Μέσης Τάσης λαμβάνει ως είσοδο το ρεύμα του 

δευτερεύοντος του Μ/Σ εντάσεως στην πλευρά ΜΤ του Μ/Σ (2000-1000/5 

Α) και σε περίπτωση που εντοπίσει σφάλμα, ο διακόπτης ΜΤ της άφιξης του 
Μ/Σ (Ρ225), καθώς και ο Α/Δ της πύλης τομής ζυγών (Ρ255) οδηγούνται σε 

πτώση, μέσω δύο επαφών που διεγείρουν βοηθητικούς Η/Ν πτώσεως και με 

τη δυνατότητα χρονικής καθυστέρησης (πρώτα θα γίνεται πτώση του 
διακόπτη της τομής ζυγών Ρ255 και στη συνέχεια του διακόπτη άφιξης του 

Μ/Σ Ρ225). Τα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του Η/Ν 

υπερέντασης θα πληρούν τις απαιτήσεις της προδιαγραφής TD-50/7.  

 Ανίχνευση ασθενών ρευμάτων (< 1,5 Α) στον ουδέτερο κόμβο ΜΤ του Μ/Σ 

ισχύος. Για την υλοποίηση αυτού του σχήματος, θα εγκατασταθεί στον 
πίνακα προστασίας κατάλληλος Η/Ν και στον ουδέτερο κόμβο του Μ/Σ 

ισχύος, ένας (1) Μ/Σ έντασης 25/5-5 A, ώστε η παρουσία ασθενών 
ρευμάτων στον κόμβο του Μ/Σ ισχύος να διεγείρει τον ηλεκτρονόμο, ο 

οποίος είτε θα εκδίδει προειδοποιητική σήμανση (ανίχνευση ρεύματος 1-1,5 

Α μέσω του ουδετέρου του Μ/Σ), είτε θα οδηγεί σε πτώση το διακόπτη ΜΤ 
άφιξης του Μ/Σ (Ρ225), σε περίπτωση ανίχνευσης ρεύματος μεγαλύτερου 
από 10 Α στον ουδέτερο του Μ/Σ. Τόσο ο Η/Ν όσο και ο Μ/Σ έντασης θα 

είναι σύμφωνα με την τεχνική Περιγραφή SS-94/5. Επισημαίνεται ότι ο Μ/Σ 
έντασης αποτελεί μέρος της προμήθειας. 

 Προστασία υπερθέρμανσης για την αντίσταση γείωσης ουδετέρου κόμβου 
του Μ/Σ ισχύος, με έναν (1) βοηθητικό ηλεκτρονόμο, ο οποίος θα 

διεγείρεται από το θερμοστάτη της αντίστασης γείωσης ουδετέρου κόμβου 
του Μ/Σ ισχύος και θα δίνει κατάλληλη σήμανση. 

Ο πίνακας προστασίας του Μ/Σ θα περιλαμβάνει επίσης τον Αυτόματο Ρυθμιστή 
Τάσης (AVR), μέσω του οποίου εκτελείται αυτόματα η εντολή για αλλαγή της 

θέσης – λήψης στην οποία πρέπει να μετακινηθεί το ΣΑΤΥΦ του Μ/Σ. O AVR 

τροφοδοτείται με ένταση από το τύλιγμα ΜΤ του Μ/Σ ισχύος 900/1 Α και με τάση 
από τον αντίστοιχο Μ/Σ τάσης 20000/100-100 V της πύλης ΤΜ και με 

κατάλληλους υπολογισμούς δίνει εντολή για διατήρηση ή μεταβολή της 

αντίστοιχης λήψης του ΣΑΤΥΦ. Στον πίνακα προστασίας του Μ/Σ θα 
περιλαμβάνονται κατάλληλες σημάνσεις για τις ακραίες θέσεις του ΣΑΤΥΦ μέσω 

ενδεικτικών λυχνιών. Τα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του Αυτόματου 

Ρυθμιστή Τάσης θα πληρούν τις απαιτήσεις της προδιαγραφής ΔΔ-264, με τις εξής 
τροποποιήσεις: 

 Επειδή η συσκευή θα τοποθετηθεί σε χώρο με έντονο ηλεκτρομαγνητικό 

πεδίο (χώρος Μ/Σ), για τη σωστή λειτουργία της πρέπει να πληροί το 

σχετικό πρότυπο IEC- 60255, 61000, 60068 & 60529. 

 Ο μηχανισμός αλλαγής τάσης υπό φορτίο θα ελέγχεται αυτόματα από τη 

συσκευή αυτή μέσω δύο επαφών, μία για την αύξηση και μία για τη μείωση 
της τάσης, με ικανότητα διακοπής 15 Α στα 250 V AC και συνεχές φορτίο 5 

Α στα 250 V AC/DC. 

 Η εν κενώ τάση πρέπει να ρυθμίζεται μεταξύ των τιμών 80 V ÷ 120 V 

τουλάχιστον είτε με συνεχή επιλογή είτε με βήματα 0,5 V. 
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 Η συσκευή θα έχει τη δυνατότητα απαγόρευσης λειτουργίας ανάποδης ροής 

(reverse power blocking ή αλλιώς Negative active power blocking), σε 

περίπτωση ανάποδης ροής ενεργού ισχύος. 

 Η τάση τροφοδοσίας της συσκευής θα παρέχεται από την υπό έλεγχο τάση 

(Self Powered) ή από ανεξάρτητη βοηθητική τάση τροφοδοσίας. Στην 
περίπτωση αυτή με την επανεμφάνιση της τάσης ο ρυθμιστής θα πρέπει να 

μπορεί να λειτουργήσει άμεσα χωρίς να απαιτείται επιτόπου επέμβαση 

(διατήρηση όλων των ρυθμίσεων). Στην περίπτωση που η προσφερόμενη 
συσκευή απαιτεί βοηθητική τάση λειτουργίας τότε αυτή θα πρέπει να είναι 
220 V AC ± 10% - 50 Hz ή συνεχής τάση 110V DC ± 10%. 

 Η συσκευή θα πρέπει να διαθέτει και ένα (1) ρελέ για την εντολή 

μπλοκαρίσματος της λειτουργίας του αυτόματου ρυθμιστή τάσης. 

Επισημαίνεται ότι αναφορικά με το OLTC του νέου Μ/Σ ισχύος, θα πρέπει να 

προβλεφθούν, σε κατάλληλη συσκευή (annunciator unit) επί του Πίνακα 
Προστασίας του Μ/Σ, όλες οι απαραίτητες σημάνσεις. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο τύπος REG-DA της Εberle καλύπτει πλήρως τις 
απαιτήσεις του ΔΕΔΔΗΕ. 

3.3  Πίνακας Προστασίας Αναχωρήσεων ΜΤ 

Ο πίνακας προστασίας των αναχωρήσεων ΜΤ που πρόκειται να κατασκευασθούν 
στην παρούσα φάση επέκτασης του Υ/Σ Σερβίων (2 πύλες για τη σύνδεση 

ανεξάρτητων παραγωγών) θα εγκατασταθεί εντός του κτιρίου ελέγχου του Υ/Σ 

και θα έχει τη δυνατότητα υποστήριξης δύο επιπλέον μελλοντικών 
αναχωρήσεων. Όσον αφορά στο απαιτούμενο σχήμα προστασίας, κάθε πύλη 

αναχώρησης ΜΤ θα περιλαμβάνει έναν Η/Ν υπερέντασης φάσεων και γης και 

αυτόματης επαναφοράς, σταθερού και αντιστρόφου χρόνου. Στη λειτουργία 
σταθερού χρόνου, ο Η/Ν θα διαθέτει δύο βαθμίδες υπερέντασης φάσεων (Ι>, 

Ι>>) και δύο βαθμίδες υπερέντασης γης (ΙΕ>, ΙΕ>>), ενώ στη λειτουργία 

αντιστρόφου χρόνου οι χαρακτηριστικές καμπύλες θα είναι κατά IEC 60255-3. 
Ο Η/Ν υπερέντασης λαμβάνει ως είσοδο το ρεύμα του δευτερεύοντος του Μ/Σ 

εντάσεως ΜΤ (600-400/5Α) και σε περίπτωση που εντοπίσει σφάλμα, ο 
διακόπτης ΜΤ της αναχώρησης οδηγείται σε πτώση.  

Ο πίνακας θα διαθέτει ψηφιακό αμπερόμετρο για μετρήσεις της κάθε πύλης 
(χωρίς επιλογικό διακόπτη), χειριστήρια ελέγχου από απόσταση των διακοπτών 

ΜΤ των αναχωρήσεων, κιβώτια δοκιμών για εντάσεις και εντολές πτώσεις, 
καθώς και τη δυνατότητα απομόνωσης των στιγμιαίων στοιχείων και των 
στοιχείων αυτόματης επαναφοράς (Α/Ε), μέσω των αντίστοιχων κομβίων 

χειρισμού και των κατάλληλων ενδείξεων. Θα περιλαμβάνεται επίσης ένα 

χειριστήριο "Local"-"Remote" για κάθε πύλη ΜΤ, στο οποίο η θέση "Remote" θα 
μετάγει τον έλεγχο του Α/Δ ΜΤ της πύλης στο ΚΕΔΔ. Ο πίνακας θα διαθέτει 

τέλος βοηθητικούς ηλεκτρονόμους για την πτώση και το κλείσιμο των 
διακοπτών ΜΤ, καθώς και για την παροχή διαφόρων σημάνσεων. 
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Τα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά των Η/Ν υπερέντασης θα πληρούν 

τις απαιτήσεις της προδιαγραφής TD-50/7.  

    3.4  Πίνακας Προστασίας Πυκνωτών 

Ο πίνακας προστασίας της βαθμωτής συστοιχίας πυκνωτών (QC1) θα 

εγκατασταθεί εντός του κτιρίου ελέγχου του Υ/Σ και θα περιλαμβάνει έναν Η/Ν 

υπερέντασης φάσεων και γης, καθώς και δύο Η/Ν ασυμμετρίας κόμβου 
πυκνωτών, οι οποίοι λαμβάνουν ως εισόδους τα ρεύματα των δευτερευόντων 

των Μ/Σ εντάσεως (400/5 Α και 40/5 Α αντίστοιχα) και σε περίπτωση 

ανίχνευσης σφάλματος, οδηγούν το διακόπτη της πύλης ΜΤ (Ρ325) σε πτώση. 
Ειδικότερα, ο Η/Ν υπερέντασης είναι σε θέση να εντοπίζει σφάλματα φάσεων 

και γης και να παρέχει προστασία υπερέντασης σταθερού και αντιστρόφου 
χρόνου, ρυθμίζοντας κατάλληλα τη χρονική καθυστέρηση. Αντίστοιχα, οι Η/Ν 

ασυμμετρίας ρεύματος εντοπίζουν βλάβες μονάδων πυκνωτή και παρέχουν 

σήμανση με την απώλεια μίας μονάδας πυκνωτή στην αντίστοιχη βαθμίδα και 
πτώση του Α/Δ με την απώλεια δύο μονάδων πυκνωτή στην ίδια βαθμίδα. Τα 

τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά, καθώς και οι δοκιμές των Η/Ν 

υπερέντασης και των Η/Ν ασυμμετρίας ρεύματος θα είναι σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις των προδιαγραφών TD-41/4 και TD-40/3 αντίστοιχα. 

Η είσοδος/έξοδος των δύο βαθμίδων του συγκροτήματος πυκνωτών θα 
υλοποιείται κατ’ επιλογήν του χειριστή του Υ/Σ, μέσω κατάλληλων διατάξεων 
και κομβίων τοπικών χειρισμών που θα περιλαμβάνονται στον Πίνακα 

Προστασίας της συστοιχίας πυκνωτών QC.1. Ειδικότερα, θα περιλαμβάνεται 
επιλογικός διακόπτης τριών (3) θέσεων για τη μεταγωγή του χειρισμού των 

βαθμίδων μόνο (τοπικά, αυτόματα από μονάδα SCC και με τηλεχειρισμό). Κάθε 
βαθμίδα θα διαθέτει επίσης επιλογικό διακόπτη τριών (3) θέσεων, παρέχοντας 

τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ των λειτουργιών μη ενεργής βαθμίδας, 

διενέργειας δοκιμών (test) και απενεργοποίησης βαθμίδας λόγω εντολής 
πτώσεως, είτε από τον αντίστοιχο Α/Δ είτε μέσω τηλεχειρισμού (Τ/Χ).  

Ο πίνακας προστασίας θα περιλαμβάνει επίσης ένα χειριστήριο "Local"-
"Remote", στο οποίο η θέση "Remote" θα μετάγει τον έλεγχο του Α/Δ ΜΤ του 
πυκνωτή (Ρ325) στο ΚΕΔΔ. Θα διαθέτει τέλος κιβώτια δοκιμών για τις εντάσεις 

και τις εντολές πτώσης, όργανα μέτρησης έντασης και αέργου ισχύος, 
ενδεικτικές λυχνίες και πολυκαρτελίνα alarm και trip.  

4.  ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΤ 

Όλοι οι ανωτέρω Πίνακες προστασίας θα είναι σύμφωνοι με τους κανονισμούς 
IEC 439 και την προδιαγραφή SS-44/1, αυτοστήρικτοι επί του δαπέδου, 

κατασκευασμένοι από στραντζαριστή λαμαρίνα, ικανή να αντέχει από μηχανικής 

απόψεως οποιοδήποτε σφάλμα μπορεί να εκδηλωθεί στο εσωτερικό τους. 
Ανάλογη μηχανική προστασία πρέπει να παρέχει και η πόρτα των πινάκων. Όλοι 

οι πίνακες θα είναι βαθμού προστασίας ΙΡ-31. 
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Όλοι οι Πίνακες ΧΤ του Υ/Σ θα σχεδιασθούν και θα κατασκευασθούν με επαρκή 

χώρο για την εγκατάσταση όλου του εξοπλισμού που θα απαιτηθεί για την 

πλήρη ανάπτυξη του Υ/Σ και με επιπλέον ελεύθερο χώρο 20%. Η σχεδίαση κα ι 
κατασκευή των πινάκων πρέπει να επιτρέπει ευχερή προσπέλαση σε όλες τις 

συσκευές και τις συνδέσεις καλωδίων στο εσωτερικό τους για λόγους 

αντικατάστασης στοιχείων, επέκτασης ή συντήρησης, ενώ δεν θα γίνει 
αποδεκτή η τοποθέτηση διπλών οριολωρίδων. 

Σε όλους τους πίνακες θα τοποθετηθούν πινακίδες σύμφωνα με τα ενδεικτικά 
σχέδια, σχετικά με την ονομασία κάθε πύλης, όπως αυτές παρουσιάζονται στο 
συνημμένο μονογραμμικό σχέδιο και κατόπιν έγκρισης του ΔΕΔΔΗΕ μετά την 

ανάθεση. Τυχόν καλώδια επικοινωνίας καθώς και άδειες χρήσης των συσκευών 
που θα τοποθετηθούν στου πίνακες θα παραδοθούν στον ΔΕΔΔΗΕ.  

5.  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Ο ανάδοχος θα παρέχει εγγύηση για τον εξοπλισμό του αντικειμένου 
προμήθειας, με διάρκεια ισχύος δύο (2) ετών από την ημερομηνία παράδοσης 

του εξοπλισμού. 
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ΛΙΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 
 

1. SS-44/1 - ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
2. TD-43 - ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΒΥΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 

ΕΝΤΑΣΕΩΣ, ΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΠΤΩΣΕΩΣ 

ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ 
3. SS-96/1  - ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ 

4. SS-100/4- ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΟΥ 

5. SS-94/5 - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ Η/Ν ΑΝΙΧΝΕΥΣΕΩΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 

ΓΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 

6. ΔΔ-264  - ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΑΣΗΣ M/Σ ΥΤ/ΜΤ 
7. TD-50/7 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΥΠΕΡΕΝΤΑΣΕΩΣ ΦΑΣΕΩΝ & ΓΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ 

& ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑΕΡΙΕΣ 
ΓΡΑΜΜΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ 

8. TD-41/4 - ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ΥΠΕΡΕΝΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ 
ΥΠΕΡΦΟΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ 
ΠΥΚΝΩΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 20 KV 

9. TD-40/3 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΠΥΚΝΩΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 20KV 
10.  SS-131/6 – ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ΥΠΕΡΕΝΤΑΣΕΩΣ ΦΑΣΕΩΝ & ΓΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ 

& ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΠΥΛΩΝ Μ/Σ 150 kV 

 
 
 

 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ 

 
1. ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Υ/Σ ΣΕΡΒΙΩΝ  
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9. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΔΗΓΙΑΣ REACH 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Ο υπογράφων  

______________________ 

Όνομα:  

Θέση: 

Ημερομηνία 

Στοιχεία  Προμηθευτή  

Εταιρική Επωνυμία / Έδρα   

Αρμόδιος επικοινωνίας για τον 

Κανονισμό REACH 
 

Στοιχεία Ουσίας / Παρασκευάσματος  / Aντικειμένου  

Ονομασία 
ουσίας/ 
παρασκευά-
σματος/αντι-
κειμένου  

Αριθμός 
CAS 

Αριθμός  
EC 

Υποχρέωση 
προκαταχώ-
ρησης/ 
καταχώρη-
σης; 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  
Αν όχι, γιατί;  

Αριθμός 
προκατα-
χώρησης; 

Προβλεπό
-μενη 
καταληκτ
ι-κή 
ημερομη-
νία 
καταχώρη
-σης; 

Επισυνά
-πτεται 
Δελτίο 
Δεδομέ-
νων 
Ασφαλεί
-ας; 
(ΝΑΙ/ 

ΟΧΙ) 
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10. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
 

1. ΤΙΜΕΣ 

 
Οι τιμές είναι σταθερές και μη υποκείμενες σε καμμία περαιτέρω αναπροσαρμογή, 

για παράδοση του υλικού στην αποθήκη του ΔΕΔΔΗΕ (7501) στη  Λεωφ. Αθηνών 

72, Ν.Φάληρο. 
 

2. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 

Οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο θα γίνονται σύμφωνα με τους όρους της 

Σύμβασης την εικοστή τέταρτη (24η) ημέρα του τρίτου μήνα μετά από την 
υποβολή στην Επιχείρηση όλων των σχετικών δικαιολογητικών τα οποία θα πρέπει 

να είναι επακριβή και πλήρη. Όλα αυτά τα έγγραφα θα πρέπει να έχουν εκδοθεί 

στο όνομα του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 
Εάν την 24η ημέρα του τρίτου μήνα δεν είναι εργάσιμη ημέρα, τότε η πληρωμή θα 

γίνει την αμέσως επόμενη ημέρα. 

Η πληρωμή του τιμήματος θα γίνει μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του 
υλικού που θα αποδεικνύεται με το υπογεγραμμένο πρωτόκολλο παραλαβής από 

την επιτροπή παραλαβής. 

 
 

3. ΤΡΟΠΟΣ - ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

Τα υλικά θα παραδοθούν στην αποθήκη  της ΔΕΕΔ (7501) στη  Λεωφ. Αθηνών 72, 
Ν.Φάληρο. 
 

4. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

 
Η παράδοση των υλικών θα γίνει μέσα σε οκτώ (8) εβδομάδες από την ημερομηνία 

της υπογραφής της σύμβασης.  

 
5. ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ 

 
Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης των υλικών , η Ποινική Ρήτρα θα 

ανέρχεται σε 0,5 % για κάθε εβδομάδα καθυστέρησης και κατ’ ανώτατο 5 %.  

 
6. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Απαιτείται μαζί με την υπογεγραμμένη σύμβαση ο Πωλητής να καταθέσει 
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης (Ε.Ε.Κ.Ε) που αντιστοιχεί στο 5% της αξίας 

της σύμβασης.  
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H Ε.Ε.Κ.Ε. θα επιστραφεί με την εκπλήρωση όλων των συμβατικών υποχρεώσεων 

του Πωλητή και κατόπιν έγγραφης απαίτησης του. 

 
Αριθμός Ε.Ε.Κ.Ε : …………………………………………………………………………………………... 

Τράπεζα : …………………………………………………………………………………………………... 

Ποσό : ………………………………………………………………………………………………………. 
 

7. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 

 
Στα προτιμολόγια, στα εμπορικά τιμολόγια και σε όλα τα άλλα έγγραφα των 

εμπορικών ρυθμίσεων, ο Πωλητής πρέπει να αναφέρει λεπτομερή περιγραφή των 
υπό προμήθεια υλικών χρησιμοποιώντας την ορολογία που βρίσκεται σε κοινά 

λεξικά. Συντομεύσεις, ασάφειες, επινοήσεις, ανακριβείς εκφράσεις, ασαφείς ή 

εμπορικοί όροι θα είναι μη αποδεκτοί και εφόσον χρησιμοποιηθούν, ο Αγοραστής 
έχει το δικαίωμα να επιστρέψει τέτοιου είδους έγγραφα, για ορθή διατύπωση. Ο 

Πωλητής θα είναι απολύτως υπεύθυνος για κάθε καθυστέρηση, κόστος, ζημιά ή 

απώλεια που προέρχεται από τα παραπάνω. 
 

8.   ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ 

 
8.1      Ο Πωλητής δεν μπορεί να υποκατασταθεί από άλλον στην εκτέλεση των 

υποχρεώσεών του που απορρέουν από αυτή τη σύμβαση, ούτε να εκχωρήσει σε 

οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο τα οποιασδήποτε φύσεως δικαιώματά του από αυτήν, 
χωρίς να έχει γι αυτό ειδική γραπτή συναίνεση του Αγοραστή. 

 
8.2      Κατ’εξαίρεση, ο Πωλητής επιτρέπεται να εκχωρήσει εφάπαξ τις πληρωμές 

που απορρέουν  από την παρούσα σύμβαση, μόνο σε Τράπεζες, που λειτουργούν 
νόμιμα στην Ελλάδα, χωρίς προηγούμενη συναίνεση του Αγοραστή, αφού πρώτα 
αφαιρεθούν : 

 

8.2.1 Κάθε απαίτηση του Αγοραστή, από οποιονδήποτε λόγο ή αιτία και εάν 
προέρχεται. 

 

8.2.2   Κάθε οφειλή του Πωλητή προς οποιονδήποτε τρίτο, ο οποίος θα είχε το 
δικαίωμα να την  εισπράξει από τον Αγοραστή.  

 
8.2.3  Κάθε οφειλή του Πωλητή προς το Δημόσιο, που θα προέρχεται από το 

αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας, που η προσκόμισή του είναι απαραίτητη 

σύμφωνα με τη σύμβαση και το Νόμο, για την πληρωμή οιουδήποτε ποσού πάνω 
από το όριο, που ορίζει εκάστοτε ο Νόμος. 

 

8.3     Σε περίπτωση μιας τέτοιας εκχώρησης, που θα του αναγγελθεί νόμιμα, ο 
Αγοραστής θα καταβάλει στην εκδοχέα Τράπεζα, τα ποσά και μόνο των πληρωμών, 

που απορρέουν από τη σύμβαση και τα οποία είναι υποχρεωμένος να καταβάλει 

στον Πωλητή, αφού πρώτα αφαιρεθούν από αυτά οι απαιτήσεις και οφειλές των 
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παραπάνω υπεδαφίων 8.2.1, 8.2.2 και 8.2.3, που υπάρχουν κατά τον χρόνο 

καταβολής στην Τράπεζα της εκχωρηθείσας πληρωμής. 

 
9.  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ 

 

Ο Ανάδοχος θα κατασκευάσει τους πίνακες σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές 
που αναφέρονται στη λίστα τεχνικών προδιαγραφών, στην τεχνική περιγραφή 

εργασιών και σύμφωνα με τα σχέδια. Όλοι οι ηλεκτρονόμοι που θα τοποθετηθούν 

στους πίνακες θα είναι παραμετροποιημένοι σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια. Ο 
Ανάδοχος πριν την κατασκευή των πινάκων θα προσκομίσει πλήρη κατασκευαστικά 

και σχηματικά σχέδια των πινάκων σε τρία (3) αντίτυπα. Ο ΔΕΔΔΗΕ θα θεωρήσει 
τα σχέδια εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή τους από τον Ανάδοχο.  

 

10. ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Ημερομηνία έναρξης της ισχύος της Σύμβασης, θα είναι η ημερομηνία που 

αναφέρεται στην πρώτη σελίδα αυτής. 

 
11. ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι το υλικό θα έχει όλες τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά 

που συμφωνούνται με την παρούσα σύμβαση. Ακόμα ο Ανάδοχος εγγυάται ότι θα 
παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη από την ημερομηνία 

παράδοσής του. Αν στο διάστημα αυτό το υλικό παρουσιάσει οποιαδήποτε τεχνική 

ανωμαλία ή έλλειψη που δεν οφείλεται σε κακή χρήση ή σε ανωτέρα βία, ο 
Ανάδοχος έχει την υποχρέωση, κατ’ επιλογή του ΔΕΔΔΗΕ, να το επισκευάσει, να 

το συμπληρώσει ή να το αντικαταστήσει κατά τρόπο ικανοποιητικό για τον ΔΕΔΔΗΕ 
χωρίς να πληρωθεί γι’ αυτό. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να αποζημιώσει τον 

ΔΕΔΔΗΕ για κάθε θετική ζημία που του προκάλεσε η κακή  κατάσταση ή λειτουργία 
του υλικού, αλλά η αποζημίωση αυτή δεν θα είναι μεγαλύτερη από το 50% του 
συνολικού συμβατικού τιμήματος. 

 

12. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Οι Γενικοί Όροι που διέπουν αυτή τη σύμβαση περιέχονται στο έντυπο 

Σ2/30.10.2000 το οποίο επισυνάπτεται . 
Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των Ειδικών Όρων και των Γενικών Όρων 

αυτής της σύμβασης υπερισχύουν οι Ειδικοί Όροι. 
 

13. ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Η παρούσα σύμβαση συναποτελείται από τα ακόλουθα μέρη : 

- Έντυπο Σ2/30.10.2000 - Γενικοί Όροι Σύμβασης 

- Τεχνική περιγραφή εργασιών, Σχέδια, Τεχνικές Περιγραφές 
- Τεχνικοοικονομική  Προσφορά της εταιρείας  

 

ΟΙ   ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
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11. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 

ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 

 

 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.  ENTYΠΟ Σ2/30.10.2000 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  Τροποποίηση 24.5.2001 

Γ’ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 7 – 104 32 ΑΘΗΝΑ 
 

 
 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 
1.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΟΡΩΝ 

 

Οι παρακάτω γενικοί όροι ισχύουν για την προμήθεια αυτή αν και όσο δεν τους 
αλλάζουν οι ειδικοί όροι της σύμβασης. 

 

 
2.  ΤΙΜΕΣ 

 
Οι τιμές που αναγράφονται στη σύμβαση περιλαμβάνουν κάθε απαίτηση του 

Πωλητή, του δημοσίου ή τρίτου, σχετική μ’ αυτή την προμήθεια και δεν 

περιλαμβάνουν τον ΦΠΑ του Ν.1642/86. Οι τιμές αυτές είναι σταθερές και δεν θ’  
αλλάξουν για οποιονδήποτε λόγο, εκτός εάν στους ειδικούς όρους της συμβάσεως 

προβλέπεται αναπροσαρμογή. 

 
 

3.  ΠΛΗΡΩΜΗ 
 
Η πληρωμή του τιμήματος θα γίνεται σύμφωνα με τους ειδικούς όρους της 

σύμβασης. Η ολική ή τμηματική καταβολή του τιμήματος θα γίνεται την 20η ημέρα 
του μεθεπόμενου μήνα από αυτόν κατά τον οποίο κατατέθηκαν στην αρμόδια 

Υπηρεσία του Αγοραστή τα σχετικά τιμολόγια, μαζί με τα αποδεικτικά ποσοτικής και 

ποιοτικής παραλαβής και αποκομιδής των υλικών, θεωρημένα από 
εξουσιοδοτημένο όργανο του Αγοραστή. Εάν η 20η ημέρα του μεθεπόμενου μήνα 

δεν είναι εργάσιμη ημέρα, τότε η πληρωμή θα γίνεται την αμέσως επόμενη 

εργάσιμη ημέρα. 
 

 

4.  ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ 
 

Ο Πωλητής θα εξασφαλίσει και θα διαφυλάξει τον Αγοραστή από οποιανδήποτε 

απαίτηση τρίτου που, σύμφωνα με τους νόμους για τις ευρεσιτεχνίες ,θα μπορούσε 
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να δημιουργήσει η χρήση ή η διάθεση του υλικού που θα του παραδώσει. Αν αυτό 

δεν γίνει σε εύλογο χρόνο, η αγοραπωλησία θ’ αναστραφεί και ο Πωλητής θ 

’αποζημιώσει τον Αγοραστή για κάθε θετική ζημιά που του προκάλεσε αυτή η 
παράλειψη. 

 

 
5.  ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 

 

Ο Πωλητής θα δώσει στον Αγοραστή, σε δύο (2) αντίτυπα και χωρίς να πληρωθεί 
ξεχωριστά γι αυτό τα απαραίτητα για την εγκατάσταση χρήση και συντήρηση του 

υλικού κείμενα και σχέδια, αν αυτά απαιτούνται από τους Ειδικούς Όρους της 
Σύμβασης. 

  

 
6.  ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ 

 

Ο Πωλητής εγγυάται ότι το υλικό θα έχει όλες τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά 
που συμφωνήθηκαν μ’ αυτή τη Σύμβαση. Ακόμη, εγγυάται την καλή λειτουργία 

του υλικού για δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία της ικανοποιητικής 

τεχνικής επιθεώρησής του ή, αν δεν έγινε τέτοια επιθεώρηση, από την αποστολή 
του στον Αγοραστή. Αν στο διάστημα αυτό το υλικό παρουσιάσει οποιαδήποτε 

τεχνική ανωμαλία ή έλλειψη που δεν οφείλεται σε κακή χρήση ή σε ανώτερη βία, ο 

Πωλητής έχει την υποχρέωση να το επισκευάσει, να το συμπληρώσει ή να το 
αντικαταστήσει κατά τρόπο ικανοποιητικό για τον Αγοραστή χωρίς να πληρωθεί γι 

αυτό. Ακόμη, ο Πωλητής έχει την υποχρέωση να αποζημιώσει τον Αγοραστή για 
κάθε θετική ζημία, που του προκάλεσε η κακή λειτουργία του υλικού, αλλά η 

αποζημίωση αυτή δεν θα είναι μεγαλύτερη από το 50% του συνολικού συμβατικού 
τιμήματος. 
 

 

7.  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΕΣ 
 

7.1 Ο Αγοραστής έχει το δικαίωμα να παρακολουθεί την κατασκευή του υλικού 

στο εργοστάσιο του Πωλητή, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τουλάχιστον 10 
ημέρες πριν από την επιθυμητή ημερομηνία επιθεώρησης, ο Πωλητής θα 

ειδοποιήσει, με επιστολή ή με TELEX τον Αγοραστή ότι το υλικό είναι έτοιμο για 
επιθεώρηση. Η επιθεώρηση θα γίνει στο εργοστάσιο του Πωλητή, με δικά του 

έξοδα και τεχνικά μέσα. Αν το υλικό δεν κριθεί ικανοποιητικό, ο Πωλητής μπορεί 

να το διορθώσει και να το ξαναπαρουσιάσει για επιθεώρηση δύο (2) ακόμη φορές. 
Η επιθεώρηση δεν απαλλάσσει τον Πωλητή από την ευθύνη του για τις 

συμφωνημένες ιδιότητες του υλικού. Η έναρξη της επιθεώρησης των υλικών  θα 

γίνει μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) το αργότερο ημερών από την ημερομηνία 
που ο Πωλητής θα κάνει την αναγγελία ετοιμότητας. 

 





  

 

Διεύθυνση Ειδικών 

Εγκαταστάσεων 

Δικτύου 
 
 

 

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ΔΕΕΔ-ΥΛ-01 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Προμήθεια τριών (3) 

πινάκων προστασίας και μετασχηματιστών 
έντασης 

 
Σελ. 62 από 91 

  

 

 

 

7.2 Ο Αγοραστής δεν έχει υποχρέωση να επιθεωρήσει και να παραλάβει υλικό 

εφόσον ο Πωλητής δεν έχει ετοιμάσει ολόκληρη την προβλεπόμενη ποσότητα της 

ολικής ή τμηματικής παράδοσης του υλικού. 
 

7.3 Σε κάθε περίπτωση επιθεωρήσεως του υλικού ,αν την ημερομηνία που 

καθορίστηκε για επιθεώρηση ο Πωλητής δεν προσκομίσει το υλικό ή παρεμποδίσει 
με οποιοδήποτε τρόπο το έργο της επιθεώρησης, του επιβάλλεται πρόστιμο 

ισόποσο με τις δαπάνες επιθεώρησης που άσκοπα πραγματοποιήθηκαν. Το 

πρόστιμο αυτό δεν αναιρεί ούτε συμψηφίζεται με τυχόν ποινικές ρήτρες που θα 
επιβληθούν από ενδεχόμενες καθυστερήσεις στην παράδοση του υλικού. 

 
7.4 Σε περίπτωση που τα υλικά τύχουν απαλλαγής επιθεωρήσεως ο Αγοραστής 

θα γνωστοποιήσει τούτο γραπτά στον Πωλητή και ο Πωλητής υποχρεούται να 

υποβάλει στον Αγοραστή για έλεγχο τα αντίστοιχα Δελτία Δοκιμών για τα υλικά ή 
πιστοποιητικά καταλληλότητας, αν υπάρχουν, έστω και αν έχει ήδη πληρωθεί.  

 

 
8.  ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΟΥ 

 

8.1 Ο Αγοραστής υποχρεούται να παραλαμβάνει τα έτοιμα υλικά από τις 
εγκαταστάσεις του Πωλητή μέσα σε τριάντα (30) μέρες, το αργότερο μετά την 

ικανοποιητική ποιοτική επιθεώρησή τους ή μετά την ημερομηνία της γραπτής 

γνωστοποίησης στον Πωλητή της απαλλαγής επιθεωρήσεως. 
 

8.2 Ο Πωλητής οφείλει, για είδη που έχουν απαλλαγεί επιθεωρήσεως είτε από 
τη σύμβαση, είτε σε χρόνο μεταγενέστερο από τη σύναψή της, να γνωρίζει 

εγγράφως, στο κλιμάκιο του Αγοραστή που είναι αρμόδιο για την αποκομιδή και 
μεταφορά των ειδών, τις ποσότητες που έχει κάθε φορά έτοιμες για παράδοση 
καθώς και το είδος και βάρος της συσκευασίας τους. 

 

Στις περιπτώσεις που τα είδη πρόκειται να παραδοθούν στον προορισμό τους με 
μέριμνα του ίδιου του Πωλητή, η ενημέρωση του τελικού παραλήπτη μπορεί να 

γίνεται από αυτόν και τηλεφωνικά. 

 
8.3 Ο Πωλητής οφείλει να μεριμνεί για τον έγκαιρο εφοδιασμό του με 

τριπλότυπα (και όχι διπλότυπα) Δελτία Αποστολής, θεωρημένα σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων, προκειμένου τα δύο αντίτυπά τους 

να παραδίνονται στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Αγοραστή και να χρησιμοποιούνται 

από αυτές όπως καθορίζεται στη σχετική διαδικασία παραλαβής των ειδών. 
 

8.4 Σε κάθε περίπτωση που η πληρωμή της αξίας των ειδών θα γίνεται με βάση 

το πραγματικό καθαρό βάρος τους, ο Πωλητής οφείλει να εκδίδει για κάθε 
φόρτωση και ένα ζυγολόγιο, αν τα είδη παραδίνονται χωρίς συσκευασία ή να 

αναγράφει σαφώς στο αντίστοιχο Δελτίο Αποστολής τους το μικτό και το καθαρό 

βάρος των ειδών που παραδίνονται συσκευασμένα, αντίγραφα δε αυτών των 
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ζυγολογίων ή των Δελτίων Αποστολής να υποβάλλει στον Αγοραστή μαζί με το 

σχετικό τιμολόγιό τους. 

 
8.5 Για την οριστική παραλαβή των υλικών πρέπει να υπάρχουν και αναλυτικές 

καταστάσεις περιεχομένου σε όσα «κόλα» περιέχουν περισσότερα από ένα είδος 

υλικού. 
 

 

9.  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ – ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
 

9.1 Ο Πωλητής θα συσκευάσει, θα επισημάνει και θα στείλει το υλικό στον 
Αγοραστή, όπως προβλέπουν οι ειδικοί όροι της σύμβασης αλλά πάντως κατά 

τρόπο που να εξασφαλίσει την έγκαιρη και ασφαλή παράδοσή του. Τα κιβώτια, 

δέματα κλπ. της σύμβασης πρέπει με μέριμνα του Πωλητή να είναι αριθμημένα, 
διαχωρισμένα κατά παράδοση και συσκευασμένα- ταξινομημένα με τρόπο που να 

διευκολύνεται η καταμέτρησή τους, ο έλεγχος του περιεχομένου τους και η 

επισήμανσή τους, από τους αρμόδιους Επιθεωρητές του Αγοραστή καθώς και από 
τους τελικούς παραλήπτες. 

 

9.2 Ειδικότερα, στις δύο μεγαλύτερες πλευρικές κάθετες όψεις κάθε κιβωτίου, 
δέματος σάκου, στροφείου κλπ. πρέπει να είναι τυπωμένα ή γραμμένα με χρώμα, 

ανεξίτηλο μελάνι κλπ. ή χαραγμένα σε μεταλλικό πλακίδιο τα εξής στοιχεία : 

Το είδος, η ποσότητα και η μονάδα μετρήσεως του περιεχομένου υλικού ή 
εξοπλισμού, σύμφωνα με την περιγραφή που δίνεται στη σύμβαση καθώς και ο 

κωδικός αριθμός ΔΕΗ αν πρόκειται για υλικά. Το μικτό και καθαρό βάρος κάθε 
κιβωτίου, δέματος κλπ.. Ο αριθμός της συμβάσεως. Ο αύξοντας αριθμός κάθε 

κιβωτίου, δέματος κλπ. σε ενιαία αρίθμηση για ολόκληρη τη σύμβαση. 
 
9.3 Είδη διαφόρων συμβάσεων καθώς και είδη της ίδιας συμβάσεως που έχουν 

διαφορετικούς προορισμούς δεν επιτρέπεται να συσκευάζονται από τον Πωλητή 

στο ίδιο κιβώτιο δέμα κλπ. 
  

 

 
10.  ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 

 
Ο Αγοραστής έχει το δικαίωμα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης αυτής να 

αυξομειώσει την ποσότητα του υλικού μέχρις ενός ποσοστού με ανάλογη 

αυξομείωση του συνολικού τιμήματος, χωρίς να έχει ο Πωλητής το δικαίωμα να 
αυξήσει τις τιμές μονάδας ή να ζητήσει άλλες παροχές. Το ποσοστό και οι 

προϋποθέσεις αυξομείωσης καθορίζονται στους ειδικούς όρους της σύμβασης. 

 
 

11.  ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ 

 





  

 

Διεύθυνση Ειδικών 

Εγκαταστάσεων 

Δικτύου 
 
 

 

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ΔΕΕΔ-ΥΛ-01 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Προμήθεια τριών (3) 

πινάκων προστασίας και μετασχηματιστών 
έντασης 

 
Σελ. 64 από 91 

  

 

 

 

11.1 Ο Πωλητής δέχεται να πληρώσει στον Αγοραστή, ως συμφωνημένη ποινική 

ρήτρα για κάθε ολόκληρη εβδομάδα καθυστερήσεως των συμβατικών παραδόσεων 

του υλικού (για κλάσμα της εβδομάδας δεν επιβάλλεται ποινική ρήτρα), ποσό ίσο 
με το μισό τοις εκατό (0,5%) του συμβατικού τιμήματος των ποσοτήτων που 

παραδόθηκαν εκπρόθεσμα για οποιαδήποτε λόγο ή αιτία, εκτός από ανωτέρα βία ή 

υπαιτιότητα του Αγοραστή. Αυτή η ποινική ρήτρα έχει ως ανώτατο όριο το πέντε 
τοις εκατό (5%) του συνολικού συμβατικού τιμήματος και συμψηφίζεται με την 

εγγύηση καλής εκτέλεσης της παρακάτω παραγρ.14, αν αυτή η εγγύηση 

καταπέσει. 
 

11.2 Αν μία ή περισσότερες παραδόσεις υλικού καθυστερήσουν περισσότερο από 
δέκα (10) ημερολογιακές εβδομάδες ο Αγοραστής έχει το δικαίωμα, με έγγραφη 

ανακοίνωσή του, να καταγγείλει αυτή τη Σύμβαση χωρίς υποχρέωση 

αποζημιώσεως του Πωλητή. Γι αυτήν την καταγγελία δεν υπάρχει προθεσμία, ούτε 
είναι απαραίτητη η εξάντληση του παραπάνω ανωτάτου ορίου ποινικής ρήτρας. 

 

11.3 Ο Πωλητής έχει υποχρέωση να πληρώσει ποινική ρήτρα και για τα υλικά 
που παραδόθηκαν έγκαιρα, αν δεν είναι δυνατή η χρησιμοποίησή τους χωρίς τα 

καθυστερούμενα. 

 
11.4 Ο Αγοραστής έχει δικαίωμα να παρακρατήσει το ποσό της ποινικής ρήτρας 

από τις οφειλές του προς τον Πωλητή ή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης της 

Συμβάσεως ή, μερικά και από τα δύο. 
 

11.5 Συμφωνείται ρητά ότι η επιβολή αυτής της ποινικής ρήτρας γίνεται 
ανεξάρτητα από τα αν ζημιώθηκε ή όχι ο Αγοραστής από την καθυστέρηση της 

παραδόσεως του υλικού, και ότι ο Αγοραστής έχει το δικαίωμα να αξιώσει, 
σωρευτικά και την ποινική ρήτρα και την αποκατάσταση κάθε θετικής ζημιάς του 
από αντισυμβατικές πράξεις ή παραλείψεις του Πωλητή. 

 

11.6 Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αγοραστή ή 
σε ανωτέρα βία, ο χρόνος παράδοσης θα παραταθεί ανάλογα, του Πωλητή 

παραιτούμενου από κάθε σχετική απαίτηση κατά του Αγοραστή. 

 
11.7 Τέτοιες ποινικές ρήτρες υπολογίζονται πάντα στην αρχική συμβατική τιμή 

και συνεπώς οποιαδήποτε αναπροσαρμογή αυτής της τιμής δεν λαμβάνεται υπόψη. 
 

 

12.  ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
 

12.1 Περιπτώσεις ανωτέρας βίας θεωρούνται όλα τα περιστατικά που ξεφεύγουν 

από τον έλεγχο του Πωλητή και που θα ήταν αναπότρεπτα όποιες προσπάθειες κι 
αν έκανε. Περιστατικά ανωτέρας βίας υποπρομηθευτών του Πωλητή δεν 

θεωρούνται περιστατικά ανωτέρας βίας  για τον Πωλητή. 
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12.2 Ο Πωλητής έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί με έγγραφό του στον 

Αγοραστή αμέσως και πάντως, το αργότερο σε δέκα (10) μέρες από την εμφάνισή 
της, κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας που είναι δυνατόν να επηρεάσει αυτήν τη 

Σύμβαση, αλλιώς δε θα έχει δικαίωμα να την επικαλεσθεί. 

 
 

13.  ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

 
13.1 Σε κάθε περίπτωση παραβάσεως οποιουδήποτε όρου αυτής της συμβάσεως, 

εκτός από τις περιπτώσεις υπαιτιότητας του Αγοραστή, ανωτέρας βίας ή την 
καθυστέρηση της παραδόσεως των υλικών, για την οποία ισχύει η παραπάνω 

παράγραφος 11, ο Αγοραστής έχει το δικαίωμα να την καταγγείλει και ο Πωλητής 

έχει υποχρέωση να αποζημιώσει τον Αγοραστή για κάθε θετική ζημία που του 
προκάλεσε μ’ αυτή την παράβαση με την προϋπόθεση όμως ότι ο Αγοραστής θα 

αποδείξει ότι υπέστη τέτοιες θετικές ζημιές και ότι η συνολική επιβάρυνση δεν θα 

υπερβαίνει το 50% της συνολικής αξίας της συμβάσεως. Η αποζημίωση αυτή είναι 
ανεξάρτητη και επιπλέον της ποινικής ρήτρας για καθυστερημένη παράδοση του 

υλικού. 

 
Σ’ αυτές τις περιπτώσεις ο Αγοραστής έχει ακόμη και το δικαίωμα να αξιώσει την 

εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του Πωλητή ή με έγγραφη ανακοίνωσή 

του σ’ αυτόν να καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς υποχρέωση να αποζημιώσει τον 
Πωλητή και χωρίς να τηρήσει οποιαδήποτε προθεσμία. 

 
13.2 Η καταγγελία αυτής της συμβάσεως από τον Αγοραστή επιφέρει και την 

κατάπτωση της εγγυήσεως καλής εκτέλεσης της παρακάτω παραγρ.14, αλλά ο 
Πωλητής έχει υποχρέωση να αποκαταστήσει κάθε θετική ζημιά του Αγοραστή 
ανεξάρτητα από την κατάπτωση ή όχι αυτής της εγγυήσεως. 

 

13.3 Ο Αγοραστής έχει το δικαίωμα να καταγγείλει αυτή την σύμβαση 
οποτεδήποτε και χωρίς υπαιτιότητα του Πωλητή. Σε περίπτωση τέτοιας 

καταγγελίας, ο Αγοραστής θα επιστρέψει στον Πωλητή τις δαπάνες στις οποίες ο 

τελευταίος υποβλήθηκε πράγματι κατά τη διάρκεια της εκτελέσεως της Συμβάσεως 
και μέχρι της ημερομηνίας της καταγγελίας, μετά από αφαίρεση του τιμήματος του 

υλικού που ήδη παρέλαβε και πλήρωσε ο Αγοραστής, με επιφύλαξη των διατάξεων 
του παρακάτω εδαφίου 13.5 καθώς και του εύλογου τιμήματος, που θα μπορούσε 

ο Πωλητής να λάβει από την πώληση του υλικού που δεν έχει ακόμα παραδοθεί. 

Ακόμα, ο Αγοραστής θα καταβάλει στον Πωλητή σαν αποζημίωση ποσό ίσο προς το 
πέντε τοις εκατό (5%) της αξίας του υλικού που δεν είχε παραδοθεί κατά το χρόνο 

της καταγγελίας. Τα προαναφερόμενα εξαντλούν τις υποχρεώσεις του Αγοραστή 

για την εκ μέρους του αναίτια καταγγελία της Συμβάσεως. 
 

13.4 Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων του Αγοραστή, σύμφωνα με το 

παρακάτω εδάφιο 13.5 και ανεξάρτητα από το αν η σύμβαση καταγγελθεί  αναίτια ή 
όχι, ο Αγοραστής θα καταβάλει στον Πωλητή το τυχόν οφειλόμενο συμβατικό 
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τίμημα για το υλικό που του παραδόθηκε μέχρι την ημερομηνία της καταγγελίας 

της Συμβάσεως, ο δε Πωλητής θα επιστρέψει στον Αγοραστή την προκαταβολή 

που του δόθηκε, μετά από αφαίρεση του μέρους της προκαταβολής που 
αντιστοιχεί στο συμβατικό τίμημα του υλικού που παραδόθηκε πριν από την 

καταγγελία. 

  
 

13.5 Πέρα από τις παραπάνω αναφερόμενες συνέπειες, η μη εκ μέρους του 

Πωλητή παράδοση στον Αγοραστή του συνόλου ή και μέρος του υλικού, παρέχει 
στον Αγοραστή το δικαίωμα να επιστρέψει στον Πωλητή, με έξοδα του τελευταίου, 

τα μέρη του υλικού που ήδη παραδόθηκαν στον Αγοραστή, εφόσον τα εν λόγω 
μέρη αυτά καθαυτά είναι ατελή και άχρηστα. Στην περίπτωση αυτή ο Πωλητής θα 

έχει την υποχρέωση να επιστρέψει στον Αγοραστή το τυχόν τίμημα που ο 

τελευταίος κατέβαλε για τα εν λόγω μέρη, καθώς και τυχόν άλλες δαπάνες στις 
οποίες υποβλήθηκε από την παράδοση των εν λόγω τμημάτων. 

 

 
14.  ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ 

 

14.1 Μαζί με την υπογεγραμμένη σύμβαση ο Πωλητής θα παραδώσει στον 
Αγοραστή, με δικές του δαπάνες, Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτελέσεως (ΕΕΚΕ) 

που να είναι διατυπωμένη σύμφωνα με το υπόδειγμα 42.10στ και να καλύπτει το 

δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού συμβατικού τιμήματος. Σύμφωνα με τα 
ισχύοντα σήμερα γίνονται δεκτές Εγγυητικές που έ- χουν εκδοθεί από Τράπεζα ή 

από τον ΕΟΜΜΕΧ ή από τον ΤΣΜΕΔΕ. 
 

14.2 Τυχόν καθυστέρηση του Πωλητή να παραδώσει αυτή την Εγγυητική 
Επιστολή, δίνει στον Αγοραστή το δικαίωμα να καταγγείλει αμέσως τη Σύμβαση, ο 
δε Πωλητής θα είναι απέναντί του υπεύθυνος για όλες τις ζημιές που τυχόν θα 

προκύψουν και θα επιστρέψει στον Αγοραστή όλα ανεξαιρέτως τα χρηματικά ποσά 

που του προκαταβλήθηκαν, με τόκο υπερημερίας. Ανάλογα με την περίπτωση, και 
για να εξασφαλίσει την εν λόγω επιστροφή, ο Αγοραστής μπορεί κατά την κρίση 

του, να εκπέσει την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ή και την Εγγυητική Επιστολή 

Προκαταβολής που έχει στα χέρια του. 
 

14.3 Το ποσό της Εγγυητικής Επιστολής μειώνεται στο μισό στις περιπτώσεις που 
έχει παραδοθεί το 50% τουλάχιστον της αξίας της συμβάσεως, με την προϋπόθεση 

όμως ότι δεν υπάρχουν απαιτήσεις του Αγοραστή από άλλους λόγους (π.χ.ποινικές 

ρήτρες κλπ.). 
 

14.4 Αν δεν υπάρχει αντίθετος ειδικός όρος σ’ αυτήν την σύμβαση και λόγος για 

την κατάπτωσή της, η επιστολή αυτή επιστρέφεται στον εκδότη της, κατόπιν 
αιτήσεως του Πωλητή μετά από την πλήρη και ολοσχερή εκ μέρους του τελευταίου 

εκπλήρωση όλων ανεξαιρέτως των συμβατικών υποχρεώσεων του και μετά από 

την οριστική εκκαθάριση των λογαριασμών, χωρίς να είναι απαραίτητη και η λήξη 
της εγγυήσεως για την καλή λειτουργία του υλικού. 
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15.  ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ 
 

15.1 Ο Πωλητής δεν μπορεί να υποκατασταθεί από άλλον στην εκτέλεση των 

υποχρεώσεών του που απορρέουν από αυτή τη σύμβαση, ούτε να εκχωρήσει  σε 
οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο τα οποιασδήποτε φύσεως δικαιώματά του από αυτήν, 

χωρίς να έχει γι αυτό ειδική γραπτή συναίνεση του Αγοραστή. 

 
15.2 Κατ’ εξαίρεση, ο Πωλητής επιτρέπεται να εκχωρήσει εφάπαξ τις πληρωμές 

που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση, μόνο σε Τράπεζες, που λειτουργούν 
νόμιμα στην Ελλάδα, χωρίς προηγούμενη συναίνεση του Αγοραστή, αφού πρώτα 

αφαιρεθούν : 

 
15.2.1 Κάθε απαίτηση του Αγοραστή, από οποιονδήποτε λόγο ή αιτία και εάν 

προέρχεται. 

 
15.2.2 Κάθε οφειλή του Πωλητή προς οποιονδήποτε τρίτο, ο οποίος θα είχε το 

δικαίωμα να την εισπράξει από τον Αγοραστή. 

  
 

15.2.3 Κάθε οφειλή του Πωλητή προς το Δημόσιο, που θα προέρχεται από το 

αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας, που η προσκόμισή του είναι απαραίτητη 
σύμφωνα με τη σύμβαση και το Νόμο, για την πληρωμή οιουδήποτε ποσού πάνω 

από το όριο, που ορίζει εκάστοτε ο Νόμος. 
 

15.3 Σε περίπτωση μιας τέτοιας εκχώρησης, που θα του αναγγελθεί νόμιμα, ο 
Αγοραστής θα καταβάλει στην εκδοχέα Τράπεζα, τα ποσά και μόνο των πληρωμών, 
που απορρέουν από τη σύμβαση και τα οποία είναι υποχρεωμένος να καταβάλει 

στον Πωλητή, αφού πρώτα αφαιρεθούν από αυτά οι απαιτήσεις και οφειλές των 

παραπάνω υπεδαφίων 15.2.1, 15.2.2 και 15.2.3, που υπάρχουν κατά τον χρόνο 
καταβολής στην Τράπεζα της εκχωρηθείσας πληρωμής. 

 

 
16.  ΤΟΚΟΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ 

 
16.1 Αν καθυστερήσει μερικά ή ολικά η παράδοση του υλικού χωρίς να υπάρχει 

ανωτέρα βία ή ευθύνη του Αγοραστή, ο Πωλητής έχει υποχρέωση να πληρώσει 

στον Αγοραστή ανεξάρτητα από την ποινική ρήτρα της παραπάνω παραγρ.11 και 
τόκο υπερημερίας για την προκαταβολή του τιμήματος που αναλογεί στις 

καθυστερούμενες ποσότητες. 

 
16.2 Ο τόκος αυτός υπολογίζεται από την λήξη του συμβατικού χρόνου 

παραδόσεως, που παρατείνεται μόνο για περιστατικά ανωτέρας βίας ή πταίσματα 

του Αγοραστή, μέχρι την ημερομηνία παραδόσεως του υλικού και με επιτόκιο αυτό 
που θα ισχύει στην Ελλάδα κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα. 
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16.3 Αν καταγγελθεί αυτή η σύμβαση ή ακυρωθεί μερικά με αίτηση του Πωλητή, 

ο παραπάνω τό- κος υπερημερίας θα υπολογίζεται επί του μέρους της 
προκαταβολής που αντιστοιχεί στο υλικό που δεν έχει ακόμα παραδοθεί και για 

χρονική περίοδο που αρχίζει από την ημερομηνία λήξης του συμβατικού χρόνου 

παράδοσης και τελειώνει στην ημερομηνία της επιστροφής της στον Αγοραστή.  
 

16.4 Ο υπολογισμός και η πληρωμή του εν λόγω τόκου υπερημερίας θα γίνεται 

κατά την πληρωμή κάθε τιμολογίου και θα οριστικοποιείται κατά την εκκαθάριση 
των σχετικών λογαριασμών. 

 
 

17.  ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ 

 
Συμφωνείται ότι οι πράξεις ή παραλείψεις οποιουδήποτε από τους συμβαλλόμενους 

δεν παρέχουν στον άλλο το δικαίωμα να απαιτήσει την αποκατάσταση των 

αποθετικών ζημιών του που ενδεχόμενα θα προκληθούν από αυτές. 
 

 

18.  ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
 

Σε περίπτωση διαφωνίας Αγοραστή και Πωλητή θα καταβάλλεται προσπάθεια 

επιλύσεως των διαφορών από εκπροσώπους των αντισυμβαλλομένων. 
Αν αυτή η διαπραγμάτευση, που δεν είναι υποχρεωτική, δεν τελεσφορήσει, η 

επίλυση των διαφορών θα γίνει αποκλειστικά στα δικαστήρια των Αθηνών και 
σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία. 
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 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα i  και τη 

διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:  

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 

φορέα (αφ) 

- Ονομασία: [ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [100028684]  

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ 20 & ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ 5]  

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Β. Νταλή] 

- Τηλέφωνο: [210 9090621] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [V.ntali@deddie.gr] 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.deddie.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 

CPV): [Προμήθεια τριών (3) πινάκων προστασίας και μετασχηματιστών έντασης -31211110-2 και 

3117000-8] 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ]  

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): 

[ΔΕΕΔ –ΥΛ-01] 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» iv  ή 

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 

απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 

εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[...............] 

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 
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εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους και σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε 

και υπογράψτε το μέρος V.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογοv: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 

εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 

σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλουςvi; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 

στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα  

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων 

που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους 

σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ vii  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα 

με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα 

από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους 

εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 

υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως 

οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις 

έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο 

οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες 

απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' 

εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός 

φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της 

σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης 

σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται 

στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για 

κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτηxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητεςxiii· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίαςxiv· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου xvi  το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
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[……][……][……][……]xvii 

Εάν ναι, αναφέρετεxviii: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xix 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)
xx

; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκανxxi: 

[……] 

 





  

 

Διεύθυνση Ειδικών 

Εγκαταστάσεων 

Δικτύου 
 
 

 

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ΔΕΕΔ-ΥΛ-01 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Προμήθεια τριών (3) 

πινάκων προστασίας και μετασχηματιστών 
έντασης 

 
Σελ. 78 από 91 

  

 

 

 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiii 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
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ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

εγγράφων): xxiv 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίουxxv; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 

παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσειςxxvi : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 
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της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσειςxxvii  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 

 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, λόγω της 

συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 

σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή [] Ναι [] Όχι 
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επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασηςxxx; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια xxxi  κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

[] Ναι [] Όχι 
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δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση;  
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η 

αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός 

φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να 

συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασήςxxxii; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 
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Β: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη 

διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας xxxiii  το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 

ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

2) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 

τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου 

ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων 

ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η 

καταλληλότητα των προϊόντων, 

επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές 

προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία 

ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στη διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….............................................] 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος V: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα 

με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των 

συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και 

χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών 

εγγράφων που αναφέρονταιxxxiv, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 

δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος 

μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxxxv. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά 

έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], 

προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 

υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 

Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της 

διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό 

τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    

 

                                            

i

 

 

 Σε περ ίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας ε ίνα ι  

περισσότερες (οι)  της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών  
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ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες  φορές  

χρειάζεται.  

iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ 

μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι 

πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

 Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους 

και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν 

υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

 Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της 

οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 

10 εκατομμύρια ευρώ. 

 Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι 

οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους  και των οποίων ο 

ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνε ι τα 50 εκατομμύρια ευρώ  και/ή  το 

σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνε ι τα 43 εκατομμύρ ια ευρώ . 

iv Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματ ική ένταξη 

ατόμων με ανα πηρία ή μειονεκτούντων ατόμων.  

v Τα δικαιολογητ ικά και η κατάταξη,  εάν υπάρχουν,  αναφέρονται  στην  

πιστοποίηση.  

vi Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου 

καθεστώτος.  

vii  Επισημαίνετα ι ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “ Όσον 

αφορά τα κριτήρ ια που σχετ ίζονται με τους τ ίτλους σπουδών και τα  

επαγγελματικά προσόντα που ορ ίζονται στην περίπτωση στ΄  του Μέρους Ι Ι  

του Παραρτήματος ΧΙΙ  του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική 

εμπε ιρία,  οι ο ικονομικο ί φορείς,  μπορούν ωστόσο ν α βασίζοντα ι στις  

ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν ο ι τελευταίοι θα εκτελέσουν τ ις εργασίες  

ή τ ις υπηρεσ ίες για τ ις οποίες απαιτούντα ι οι συγκεκριμένες ικανότητες .”  

viii Σύμφωνα με τ ις δ ιατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α,  εφόσον προβλέπετα ι  

στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ'  εξαίρεση παρέκκλιση από τον  
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υποχρεωτ ικό αποκλε ισμό  γ ια επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος,  

όπως δημόσιας υγε ίας ή προστασίας του περ ιβάλλοντος.   

ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης -πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου,  της 24ης Οκτωβρίου 2008,  για την καταπολέμηση του 

οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ.  42).  

x Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1  (β).  Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανον ισμός ΕΕ 

2016/7) αναφέρετα ι ως “διαφθορά”.  

xi Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της  

δωροδοκ ίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι  των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή 

των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ.  1) 

και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης -πλαίσ ιο 2003/568/ΔΕΥ 

του Συμβουλίου,  της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της  

δωροδοκ ίας στον ιδιωτ ικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ.  54).  

Περιλαμβάνε ι επίσης τη διαφθορά όπως ορ ίζετα ι στο ν .  3560/2007  (ΦΕΚ 

103/Α),  «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικο ύ δικαίου για τη 

διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄  αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη 

καθόσον στο ν.  Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία) .  

xii Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρω παϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της  

27.11.1995, σ.  48)   όπως κυρώθηκε με το ν.  2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) " Κύρωση 

της Σύµβασης σχετ ικά µε την  προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κα ι των συναφών µε  αυτήν Πρωτοκόλλων.  

xiii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης -πλαίσ ιο του Συμβουλίου,  

της 13ης Ιουν ίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατ ίας (ΕΕ L 164 της  

22.6.2002, σ.  3).  Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική 

αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος,  όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της  

εν λόγω απόφασης -πλαίσιο.  

xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγ ίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλ ίου και του Συμβουλίου,  της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την  

πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση  εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και  τη χρηματοδότηση 
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της τρομοκρατ ίας  (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 

3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από 

εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της 

εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 

αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 

15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 

215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των  θυμάτων 

αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xvi Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδ ίως:  α)  στις περιπτώσεις εταιρε ιών 

περιορ ισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών ετα ιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε),  

τους διαχειρ ιστές,  β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρε ιών (Α.Ε),  τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς κα ι όλα τα μέλη του Διοικητ ικού Συμβουλίου (  

βλ.  τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )  

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.  

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.  

xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.  

xx Οικονομικός φορέας που έχε ι αποκλε ιστε ί με  τελεσίδικη απόφαση από τη 

συμμετοχή σε δ ιαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε  

μπορε ί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλε ισμού 

που ορίζετα ι στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ . 7 τελευτα ίο εδάφιο)  

xxi Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν 

διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ ᾽  εξακολούθηση, συστηματικά . . . ) , η επεξήγηση 

πρέπε ι να καταδε ικνύει την επάρκε ια των μέτρων που λήφθηκαν.  

xxii Στην περ ίπτωση που ο ο ικονομικός φορ έας είναι Έλληνας πολίτης ή έχε ι  

την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τ ις  

εισφορές κο ινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την  

επικουρ ική ασφάλ ιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).   

xxiii Σημειώνεται ότι,  σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ.  α  και β,  εφόσον 

προβλέπετα ι στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον  
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υποχρεωτ ικό αποκλε ισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή 

ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για  επιτακτ ι κούς λόγους δημόσιου 

συμφέροντος,  όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και   

όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος,  ιδίως όταν μόνο μικρά 

ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν 

καταβληθεί,  ή όταν ο οικονομικός φ ορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές  

ποσό που οφείλεται  λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην  

καταβολή φόρων ή ε ισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο 

δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της  

παραγράφου 2 του άρθρου 73,  πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης  

συμμετοχής ή σε ανοικτές δ ιαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.  

xxv Όπως αναφέρονται γ ια τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης  

δημόσιας σύμβασης στις κείμενες δ ιατάξεις,  στα έγγραφα της σύμβασης  ή 

στο άρθρο 18 παρ. 2 .  

xxvi .  Η απόδοση όρων είνα ι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που 

διαφοροποιε ίται από τον Κανον ισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)  

xxvii Άρθρο 73 παρ. 5.  

xxviiiΕφόσον στα έγγραφα της σ ύμβασης γ ίνετα ι αναφορά σε συγκεκριμένη 

διάταξη,  να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν.  

3863/2010 .  

xxix Όπως προσδιορ ίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης .  

xxx Πρβλ άρθρο 48.  

xxxi  Η απόδοση όρων ε ίναι σύμφωνη με την περιπτ.  στ παρ. 4 του ά ρθρου 73 

που διαφοροποιείτα ι από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)  

xxxii Όπως περιγράφετα ι στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι  

ο ικονομικο ί φορε ίς από ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται  

με άλλες απαιτήσε ις που καθορίζονται στο Παράρτημα  αυτό.  

xxxiiiΕπισημαίνετα ι ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχε ι  αποφασίσε ι να αναθέσε ι  

τμήμα της σύμβασης σε τρ ίτους υπό μορφή υπεργολαβίας κα ι  στηρίζεται στ ις  

ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος,  τότε θα 
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πρέπε ι να συμπληρωθεί χωριστό  ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους ,  

βλέπε μέρος Ι Ι ,  ενότητα Γ ανωτέρω.  

xxxiv Πρβλ και άρθρο 1 ν.  4250/2014  

xxxv Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός  φορέας έχει παράσχε ι τ ις  

απαραίτητες πληροφορίες ( διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης,  

επακριβή στο ιχε ία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξε ι.  Όπου 

απαιτείτα ι,  τα στοιχεία αυτά πρέπε ι να συνοδεύονται από τη σχετική 

συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.   





 

------------------------------------------------- 
ΙΙγ/ΚΒ/ακ/ss-044e/Μάιος 1997                                                                                  ss-044 / 1 

1

∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ 
        ΑΘΗΝΑ - ΕΛΛΑΣ 

                 Μάιος 1997 
 
 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ   SS-44 / 1 
(Απόδοση Αγγλικού κειµένου στα Ελληνικά) 

 
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 

 
 
 
ΜΕΡΟΣ  I 
 
I. ΣΚΟΠΟΣ 
 
 Η παρούσα προδιαγραφή καλύπτει την κατασκευή και προµήθεια 

πινάκων ελέγχου, όπως εµφανίζονται στα συνηµµένα αντίτυπα των 
σχεδίων µας (προκαταρκτικά). 

 
II. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

1. Οι πίνακες ελέγχου θα κατασκευασθούν σε τµήµατα κατάλληλα 
για µεταφορά και ικανά για εγκατάσταση στον τόπο προορισµού 
τους για ανεξάρτητη λειτουργία και για σύνδεση µε εξωτερικά 
κυκλώµατα. 

 

2. ‘Ολοι οι πίνακες ελέγχου και διανοµής πρέπει να είναι 
µεταλλικοί, κατάλληλοι για εσωτερική εγκατάσταση εκτός εάν 
αναφέρεται διαφορετικά στα σχέδια.  Οι πίνακες αυτοί πρέπει να 
προβλεφθεί ώστε να είναι κατάλληλοι για επέκταση και να είναι 
πλήρεις µε όλες τις συρµατώσεις, οριολωρίδες ακροδεκτών, 
πινακίδων, ενδεικτικών λυχνιών, κ.τ.λ. 

 

3. Η µπροστινή πλευρά του πίνακα, πάνω στον οποίο είναι 
τοποθετηµένοι οι ηλεκτρονόµοι και οι συσκευές ελέγχου, θα είναι 
κατασκευασµένη από στραντζαριστή λαµαρίνα.   Επίσης από 
στραντζαριστή λαµαρίνα θα είναι κατασκευασµένη και η οροφή 
και η θύρα του πίνακα.   Οι πίνακες εσωτερικού χώρου, εκτός 
από τους πίνακες διανοµής χαµηλής τάσης συνεχούς και 
εναλλασσοµένου ρεύµατος τα οποία αποτελούν ένα 
συγκρότηµα, θα παραδοθούν χωρίς εξωτερικά πλευρικά 
τοιχώµατα. 

 Η στερέωση των ηλεκτρονόµων και συσκευών πάνω στα 
εσωτερικά πλευρικά τοιχώµατα θα γίνει µε κοχλίες µόνιµα 
στερεωµένους (πονταρισµένους) στη λαµαρίνα, ώστε αφ’ενός 
µεν να είναι σταθερή, αφ’ετέρου δε η αφαίρεση και 
επανατοποθέτηση των συσκευών να γίνεται µε ευκολία.   Το 
πάχος της λαµαρίνας των πινάκων θα πρέπει να µην είναι 
µικρότερο των 2,3mm. 
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 Οι πίνακες πρέπει να έχουν διαστάσεις 0,80 x 0,60 x 2,30 m. 
 Οι χειρολαβές και τα µάνδαλα ασφαλείας δεν πρέπει να 

τοποθετούνται ψηλότερα των 2,1m. πάνω από την επιφάνεια 
του δαπέδου. 

 ‘Ολοι οι ηλεκτρονόµοι πρέπει να είναι εγκατεστηµένοι στην 
µπροστινή πλευρά του πίνακα, σε θέση όχι χαµηλότερη των 
0,35m. και όχι ψηλότερη των 1,8m. πάνω από την επιφάνεια του 
δαπέδου. 

 

4. Η θύρα του πίνακα ανηρτηµένη σε µεντεσέδες πρέπει να ανοίγει 
τελείως ώστε να µην παρεµποδίζεται η προσπέλαση προς το 
εσωτερικό του πίνακα.   Η ανάρτηση της θύρας πρέπει να 
επιτρέπει την δι’ανυψώσεως αποµάκρυνσή της.   Η θύρα πρέπει 
να κλείνει µε χειρολαβές και να προβλέπονται µάνδαλα 
ασφαλείας.   Στο κάτω µέρος της θύρας θα προβλεφθούν 
περσίδες για τον αερισµό του πίνακα, καλυπτόµενες εσωτερικά 
µε δικτυωτή λαµαρίνα (µεταλλική σίτα). 

 

5. Το άνοιγµα των οπών και η απαιτούµενη συρµάτωση για τα 
όργανα, ηλεκτρονόµους ή άλλες συσκευές, πρέπει να 
εκτελεσθούν από τον Ανάδοχο Προµηθευτή των πινάκων. 

 

6. Το εσωτερικό των πινάκων πρέπει να χρωµατισθεί µε λευκό ή 
ελαφρά φαιό χρώµα, το δε εξωτερικό τους να χρωµατισθεί µε 
φαιό χρώµα.    Θα προβλεφθούν µια αρχική και δύο τελικές 
στρώσεις χρωµάτων (η αρχική στρώση από µίνιο µέσα σε 
βραστό λινέλαιο και οι δύο τελικές στρώσεις χρώµατος από 
θερµό σµάλτο (duco)). 

 

7. Μια λυχνία φθορισµού πρέπει να τοποθετηθεί στο εσωτερικό 
κάθε πίνακα για φωτισµό, όσο είναι δυνατό, όλων των 
συρµατώσεων και να µην προκαλεί θάµπωµα.   Αυτή η λυχνία 
του πίνακα πρέπει να ελέγχεται από τερµατικό διακόπτη θύρας. 

 Το χρώµα των ενδεικτικών λυχνιών στους πίνακες ελέγχου και 
προστασίας πρέπει να είναι σύµφωνο µε τον ακόλουθο 
τυποποιηµένο κώδικα χρωµάτων : 

 

ΚOKKINO   : Κύκλωµα διακόπτη κλειστό.   Το χρώµα 
αυτό προορίζεται για την αναφερόµενη 
λειτουργία µόνο. 

 

ΠΡΑΣΙΝΟ   : Κύκλωµα διακόπτη ανοικτό.    Το χρώµα 
αυτό προορίζεται για την αναφερόµενη 
λειτουργία µόνο. 

 

ΛΕΥΚΟ       : Λυχνίες κανονικά αναµµένες : Κύκλωµα 
τάσεως υγιές, κύκλωµα πτώσεως υγιές κ.τ.λ. 

 

ΚΙΤΡΙΝΟ     : Ενδείξεις σηµάνσεων για τις οποίες 
απαιτείται επέµβαση. Υπερύψωση 
θερµοκρασίας Μ/Σ, πτώση διακόπτη από 
σφάλµα, λειτουργία ηλεκτρονόµου Buchholz, 
απώλεια φορτιστή, κ.τ.λ. 
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8. Τα δευτερεύοντα κυκλώµατα των Μ/Σ εντάσεως και τάσεως 
πρέπει να γειώνονται σε ένα σηµείο και σε προσιτή θέση. 

 Συσκευές στο εσωτερικό των πινάκων πρέπει να εγκατασταθούν 
στις πλευρές των πινάκων κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι 
προσιτές οι συρµατώσεις και οι ακροδέκτες. 

 
9. ‘Ολα τα µεταλλικά τµήµατα των πινάκων πρέπει να είναι 

ηλεκτρικά συνδεδεµένα, µε χάλκινη γαλβανισµένη ταινία 
γειώσεως 25 x 3mm, προς τους ακροδέκτες γειώσεως, τους 
προβλεπόµενους για σύνδεση προς το σύστηµα γειώσεως. 

 
10. Η συρµάτωση του πίνακα πρέπει να εκτελεσθεί µε πολύκλωνο 

χάλκινο µονοπολικό αγωγό διατοµής 2,5mm2, µονωµένο που να 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της προδιαγραφής SS-140, 
εναλλαγή Β.   Το χρώµα της µόνωσης πρέπει να είναι µαύρο ή 
φαιό. 

 Οι ακροδέκτες της οριολωρίδας πρέπει να είναι κατάλληλοι για 
σύνδεση πάνω σ’αυτούς πολύκλωνου αγωγού διατοµής 
τουλάχιστον 6mm2, εκτός εάν σηµειώνεται διαφορετικά πάνω 
στα σχέδια.   ‘Ολη η συρµάτωση πρέπει να τοποθετηθεί µέσα σε 
πλαστικά κανάλια καλωδίων και να ανταποκρίνεται στον 
ακόλουθο τυποποιηµένο κώδικα χρωµάτων. 

 

 α. Συνδέσεις σε κυκλώµατα Ε.Ρ.: 
 

   Κόκκινο  : για την φάση Α 
   Κίτρινο  : για την φάση Β 
   Μπλε   : για την φάση C 
   Πράσινο  : για το ουδέτερο 
   Κίτρινο & πράσινο : για τη γείωση. 
 
 β. Συνδέσεις σε κυκλώµατα Σ.Ρ.: 
 

   Φαιό για τον θετικό και τον αρνητικό πόλο. 
  ‘Ολοι οι αγωγοί καθώς και τα πολυπολικά καλώδια των 

πινάκων πρέπει να φέρουν δακτύλιους µε τον ίδιο αριθµό 
στα δύο άκρα.  Οι δακτύλιοι πρέπει να είναι από µονωτικό 
υλικό, στιλπνής επιφάνειας για την προφύλαξη από 
προσκόλληση ακαθαρσιών.   Οι δακτύλιοι, οι αριθµοί, οι 
οριολωρίδες και οι ακροδέκτες και όλα τα συναφή µε τη 
συρµάτωση πρέπει να ανταποκρίνονται στο σχέιδο 
30180/1. 

 
11. Οι οριολωρίδες ακροδεκτών πρέπει να είναι εγκατεστηµένες 

κατακόρυφα στις πλευρές των πινάκων ώστε να επιτρέπουν 
εύκολη προσέγγιση για εκτέλεση συνδέσεων. 

 ‘Ολες οι συνδέσεις πρέπει να εκτελεσθούν στην µπροστινή 
πλευρά των οριολωρίδων των ακροδεκτών οι οποίες πρέπει να 
διαθέτουν ζεύγη ακροδεκτών για εισερχόµενους και 
εξερχόµενους αγωγούς. 

 
12. Οι κύριοι ζυγοί και οι λήψεις τους πρέπει να είναι 

κατασκευασµένοι από γαλβανισµένο χαλκό υψηλής 
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αγωγιµότητας µε ηµιστρογγυλευµένα άκρα.  ‘Ολες οι συνδέσεις 
των λήψεων πρέπει να είναι ισχυρά κοχλιωµένες. 

 
13. Ασφάλειες και γεφυροσύνδεσµοι, διατάξεις προστασίας και 

γεφυροσύνδεσµοι δοκιµής πρέπει να διαταχθούν στο εσωτερικό 
του πίνακα.   Σε κάθε πίνακα ελέγχου ή διανοµής πρέπει να 
προβλεφθεί αριθµός εφεδρικών ακροδεκτών, τοποθετηµένων 
στους οδηγούς, τουλάχιστον ίσος µε το 25% του συνόλου τους.  
Για κάθε τύπο ασφαλειών και ενδεικτικών λυχνιών πρέπει να 
παραδοθούν εξωλκείς ασφαλειών (εάν απαιτούνται) και ανά µία 
εφεδρική λυχνία και ασφάλεια (για κάθε πίνακα). 

 
14. ‘Ολοι οι αγωγοί που αφορούν τα κυκλώµατα πτώσεως πρέπει 

να εφοδιασθούν µε κόκκινους δακτύλιους µε την ένδειξη “TRIP”. 
 
15. Πινακίδες που προβλέπονται για όλες τις συσκευές πρέπει να 

είναι κατασκευασµένες από εγκεκριµένο υλικό, ώστε να 
διασφαλίζεται το ανεξίτηλο των γραµµάτων.   Η επιφάνεια της 
πινακίδας πρέπει να στερείται λαµπρότητας για την αποφυγή 
θαµπώµατος από το ανακλώµενο φως.   Στους πίνακες ελέγχου 
150kV και 15kV πρέπει να τοποθετηθεί ένα µιµικό διάγραµµα 
από λευκό µέταλλο (κράµα αλουµινίου). 

 
ΜΕΡΟΣ  II 
 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ∆ΟΚΙΜΕΣ 
 

Τα συγκροτήµατα εξοπλισµού που περιγράφονται παραπάνω πρέπει να 
αντέχουν στις ακόλουθες διηλεκτρικές δοκιµές για καθορισµό της επάρκειας 
την µόνωσής τους.  ‘Ολες οι διηλεκτρικές δοκιµές πρέπει να εκτελεσθούν 
µεταξύ φάσεων και φάσεως - γης. 
Συσκευές χρησιµοποιούµενες σαν µέρη του εξοπλισµού πρέπει να 
ικανοποιούν τις διηλεκτρικές απαιτήσεις τέτοιων συσκευών. 
 
1. Συσκευές Ε.Ρ. µε ονοµαστικά χαρακτηριστικά από 60 έως 600V πρέπει 

να αντέχουν επί ένα λεπτό σε εναλλασσόµενη τάση δοκιµής χαµηλής 
συχνότητας, τιµής κατά 1000V µεγαλύτερης της διπλάσιας της 
ονοµαστικής τους τιµής. 

 
2. ∆οκιµές συσκευών Σ.Ρ. ονοµαστικής τάσης 110V, υπό τάση 1500V. 
 Οι ανωτέρω δοκιµές πρέπει να εκτελεσθούν στο εργοστάσιο 

κατασκευής. 
 
3. Επιπρόσθετα, δοκιµές µπορούν να εκτελεσθούν στη θέση 

εγκατάστασης, µε χρησιµοποίηση του 75% των τιµών που δίνονται στις 
παραγράφους 1 και 2. 

ΜΕΡΟΣ  III 
 
 

ΣΧΕ∆ΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ 
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Σχέδια γενικής διατάξεως και διαγράµµατα συνδεσµολογιών πρέπει να 
υποβληθούν από τον Ανάδοχο για έγκριση, πριν από την έναρξη 
οποιασδήποτε εργασίας. 
‘Ολα τα διαγράµµατα συρµατώσεων των πινάκων πρέπει να είναι 
σχεδιασµένα όπως φαίνονται από την οπίσθια όψη. 
 
Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται, µαζί µε τους πίνακες, να παραδώσει και ένα 
εγκεκριµένο σχέδιο σε διαφανές χαρτί και τρείς φωτοτυπίες όλων τω σχεδίων 
που αφορούν κάθε έναν από τους πίνακες ελέγχου και διανοµής. 
Θα παραδοθούν επίσης φυλλάδια, τεύχη τεχνικών περιγραφών και οδηγιών 
λειτουργίας σε δέκα (10) αντίγραφα (στην Αγγλική ή Γαλλική γλώσσα) για 
κάθε τύπο συσκευής ή ηλεκτρονόµου. 
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∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. 
∆/ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ Υ/Σ-ΚΥΤ 
∆υρραχίου 89 & Κηφισού 
104 43  ΑΘΗΝΑ 
         
 
 
 
 
       
   ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤD-43  
                                               
 
∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΧΕΣ ΚΑΙ ΒΥΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΝΤΑΣΕΩΣ, 
ΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΠΤΩΣΕΩΣ ∆ΙΑΚΟΠΤΩΝ 
 
Οι δοκιµαστικές υποδοχές χρησιµοποιούντε για τον έλεγχο και την ρύθµιση 
κυκλωµάτων µέτρησης και προστασίας, χωρίς να διαταράσεται η λειτουργία των εν 
λόγω κυκλωµάτων. 
 
Ι. ∆οκιµαστικές Υποδοχές και Βύσµατα για  κυκλώµατα εντάσεως. 
 
1. ∆οκιµαστικές Υποδοχές για κυκλώµατα 

εντάσεως(σχήµα 1) 
Tεχνικά χαρακτηριστικά 
Τοποθέτηση: Σε εσοχή πίνακα 
Σύνδεση: Οπίσθια µε αγωγούς 2,5mm2 

Θέσεις για σύνδεση αγωγών:Τουλάχιστον οκτώ (8) 
Ονοµαστική τάση: 380V Ε.Ρ, 440V Σ.Ρ 
Ονοµαστικό ρεύµα: 15Α 
Μέγιστο ρεύµα: 200Α/1sec, 100A/5sec                                 
Αντοχή σε τάση βιοµηχανικής                                                               σχήµα 1 
συχνότητας: 2500V 50ΗΖ-1min   
Οι δοκιµαστικές υποδοχές για κυκλώµατα εντάσεως θα φέρουν κάλυµµα το οποίο 
θα εξασφαλίζει την συνέχεια του κυκλώµατος. 
Επίσης θα υπάρχει κατάλληλη διάταξη ώστε να επιτυγχάνεται βραχυκύκλωση των 
δευτερευόντων τυλιγµάτων των Μετασχηµατιστών εντάσεως πριν από τη µέτρηση 
όταν δηλαδή εισέρχεται στη δοκιµαστική υποδοχή (test socket) το δοκιµαστικό 
βύσµα (test plug). 
 
2. Βύσµατα 
Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Μαζί µε τις δοκιµαστικές υποδοχές για κυκλώµατα εντάσεως θα χορηγούνται 
κατάλληλα βύσµατα, µέσω των οποίων θα γίνονται οι ρυθµίσεις και οι µετρήσεις στα 
κυκλώµατα µέτρησης και προστασίας. 
Το κάθε βύσµα θα φέρει τουλάχιστον οκτώ (8) ακίδες ισοδύναµης διατοµής 2,5mm2. 
Ο αριθµός των ακίδων θα καθορίζεται από τον αριθµό των επαφών της 
δοκιµαστικής υποδοχής (test socket). 
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II ∆οκιµαστικές υποδοχές και βύσµατα για κυκλώµατα τάσεως για κυκλώµατα. 
 
1. ∆οκιµαστικές υποδοχές τάσεως (σχήµα 2) 
Τεχνικά χαρακτηριστικά:  
Τοποθέτηση: Σε εσοχή πίνακα  
Σύνδεση: Οπίσθια µε αγωγούς 2,5mm2    
Θέσεις για σύνδεση αγωγών: Τουλάχιστον οκτώ (8) 
Ονοµαστική τάση: 380V E.P, 440V Σ.P 
Ονοµαστικό ρεύµα: 8Α Ε.Ρ 
Μέγιστο ρεύµα: 800Α/25msec,25A/5sec A.C                                               
Αντοχή σε τάση βιοµηχανικής                                                             σχήµα 2 
συχνότητας: 2500V 50ΗΖ-1min 
Οι δοκιµαστικές υποδοχές για κυκλώµατα τάσεως θα φέρουν κάλυµµα το οποίο θα 
εξασφαλίζει την συνέχεια του κυκλώµατος. 
 
2. Βύσµατα 
Τεχνικά χαρακτηριστικά: 
Μαζί µε τις δοκιµαστικές υποδοχές για κυκλώµατα τάσεως θα χορηγούνται 
κατάλληλα βύσµατα µέσω των οποίων θα γίνονται οι µετρήσεις στα κυκλώµατα 
µέτρησης. 
Το κάθε βύσµα θα φέρει τουλάχιστον οκτώ (8) ακίδες ισοδύναµης διαοµής 2,5mm2 
O αριθµός των ακίδων θα καθορίζεται από τον αριθµό των επαφών της 
δοκιµαστικής υποδοχής (test socket). 
 
 
III ∆οκιµαστικές υποδοχές και βύσµατα για κυκλώµατα πτώσεως  
 
1. ∆οκιµαστικές υποδοχές για κυκλώµατα πτώσεως 

(σχήµα 3) 
Τεχνικά χαρακτηριστικά: 
Τοποθέτηση: Σε εσοχή πίνακα 
Σύνδεση: Οπίσθια µε αγωγούς 2,5mm2  

Θέσεις για σύνδεση αγωγών: Τουλάχιστον οκτώ (8) 
Ονοµαστική τάση: 380V E.P, 440V Σ.Ρ 
Ονοµαστικό ρεύµα: 8Α   
Μέγιστο ρεύµα: 25Α/5sec, 800A/25msec                                          
Αντοχή σε τάση βιοµηχανικής                                                             σχήµα 3 
 συχνότητας: 2500V 50HZ-1sec 
Οι δοκιµαστικές υποδοχές για κυκλώµατα πτώσεως θα φέρουν κάλυµµα το οποίο 
θα εξασφαλίζει την συνέχεια του κυκλώµατος. 
 
2. Βύσµατα  
Μαζί µε τις δοκιµαστικές υποδοχές για κυκλώµατα πτώσεως θα χορηγούνται 
κατάλληλα βύσµατα µέσω των οποίων θα ελέγχονται τα κυκλώµατα πτώσεως. 
Το κάθε βύσµα θα φέρει τουλάχιστον οκτώ (8) ακίδες ισοδύναµης διατοµής 2,5mm2  
O αριθµός των ακίδων θα καθορίζεται από τον αριθµό των επαφών της 
δοκιµαστικής υποδοχής (test socket). 
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∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 
ΑΘΗΝΑ - ΕΛΛΑΣ 
  

Οκτώβριος 2005 
 

 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ  Νο. SS-96/1 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ  ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ  
 
 

I. ΣΚΟΠΟΣ 
Η προδιαγραφή αυτή καλύπτει τις απαιτήσεις που αφορούν στα γενικά και 
λειτουργικά χαρακτηριστικά ενός ηλεκτρονόµου (Η/Ν) µεταγωγής, ο οποίος 
θα χρησιµοποιηθεί σαν βοηθητικός Η/Ν σε κυκλώµατα προστασίας και 
ελέγχου σε περιπτώσεις που απαιτείται να µην αποδιεγείρεται ο Η/Ν όταν η 
τάση τροφοδοτήσεως διακοπεί, ή που απαιτείται να γίνεται χειροκίνητα ή 
ηλεκτρικά η επαναφορά του Η/Ν 
 

II. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Τρόπος λειτουργίας: Ο Η/Ν µεταγωγής θα είναι εφοδιασµένος µε οκτώ ή 
δέκα τέσσερις επαφές (όπως καθορίζεται από την διακήρυξη) χωρισµένες σε 
δύο οµάδες. 

Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα µετατροπής των επαφών από κανονικά 
ανοικτές σε κανονικά κλειστές. Ο Η/Ν θα είναι ΄΄ αγκιστρωµένος΄΄ στην µία 
ή άλλη θέση µε τη βοήθεια ενός µόνιµου µαγνήτη ή µε ένα σύστηµα 
αλληλασφαλίσεως. Ο Η/Ν δεν θα απαιτεί τάση τροφοδοτήσεως ώστε να 
κρατείται σε µία θέση, καθώς ο µόνιµος µαγνήτης ή το σύστηµα 
αλληλασφαλίσεως, θα κρατάει τον οπλισµό του στη µία ή άλλη θέση, όταν 
η τάση τροφοδοτήσεως προς το πηνίο µέσω µιάς εν σειρά προς αυτό επαφής 
διακοπεί. 

 

Σχεδιασµός και Κατασκευή: Ο Η/Ν µεταγωγής θα είναι βυσµατωτού τύπου, 
εφοδιασµένος µε την κατάλληλη βάση του, θα περικλείεται δε µέσα σε ένα 
αφαιρούµενου πλαστικό περίβληµα. 

Ο Η/Ν µεταγωγής θα είναι επίσης εφοδιασµένος µε µηχανική ένδειξη της 
θέσεως του. 

Θα πρέπει να υπάρχει διάταξη για χειροκίνητη ή ηλεκτροκίνητη µεταφορά 
του οπλισµού του Η/Ν από την µία θέση στην άλλη. Επιπλέον ο Η/Ν θα 
πρέπει να είναι κατάλληλος για τοποθέτηση σε πίνακα ΄΄ εν εξοχή΄΄ µε 
σύνδεση των ακροδεκτών του εκ των όπισθεν µέσω κοχλιών. 

 
 

III. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
1. Ονοµαστική τάση  
    (καθορίζεται στη διακήρυξη)                      110 ή 220 V.Σ.P 
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- Περιοχή λειτουργίας                              80%-110% της ονοµ τάσεως 
 

   2.  Χρόνος λειτουργίας 
- Για τις επαφές ζεύξης ( Η/Ν µε 8 επαφές )         ≤ 25ms 
- Για τις επαφές διακοπής ( Η/Ν µε 8 επαφές )     ≤ 15ms 
- Για τις επαφές ζεύξης ( Η/Ν µε 14 επαφές )       ≤ 30ms 
- Για τις επαφές διακοπής ( Η/Ν µε 14 επαφές )   ≤ 25ms 
 
3. Επιτρεπόµενη θερµοκρασία περιβάλλοντος       - 10οC έως + 50 οC  
     ∆ιάρκεια µηχανικής ζωής                               περίπου 10 εκατ. λειτουρ. 
 
4. Στοιχεία επαφών 
- Αριθµός επαφών (καθορίζεται στη διακήρυξη)  8 ή 14 
- Ένταση επαφών                                                    
- Συνεχώς                                                               5 Α 
- Για 1 λεπτό                                                          20Α 
- Ικανότητα διακοπής 
- Σε Σ.Ρ. και για L/R ≤40ms, 220V.Σ.P                1Α 
 
5. ∆ιαθέσιµη τάση Σ.Ρ. από τους συσσωρευτές 
    του υποσταθµού                                                110 ή 220V + 10%, -20% 
 

 
IV. ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 

Οι προσφορές θα συνοδεύονται από τεχνική έκθεση στην οποία θα 
σηµειώνονται οποιεσδήποτε παρεκκλίσεις από την προδιαγραφή αυτή. 
 
 

V. ∆ΟΚΙΜΕΣ 
Οι Η/Ν θα υποστούν δοκιµές σύµφωνα µε τους αντίστοιχους κανονισµούς 
Β.S, A.S.A., U.T.E., ή V.D.E. ανάλογα µε τη χώρα κατασκευής των Η/Ν, 
και οι οποίοι ισχύουν για αυτού του είδους Η/Ν. 

 

VI. ΣΧΕ∆ΙΑ – ΦΥΛΛΑ∆ΙΑ 
Οι διαγωνιζόµενοι, θα πρέπει, µαζί µε την προσφορά τους να υποβάλουν 
σχέδια διαστάσεων, διάγραµµα συνδεσµολογίας καθώς και φυλλάδια και 
λεπτοµερή τεχνική περιγραφή για τον υπόψη ηλεκτρονόµο. 

 

 

 

 

 
ΙΙδ/πµ/ΠΚ/13.10.2005 





∆ΕΗ Α.Ε 
∆ΝΕΜ  
 
                                                                                                          Ιούνιος 2006 
                                         ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ  SS – 100/4 
                                               Αναθεώρηση Νο.4 
                       

ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ∆ΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΟΥ 

 
 
 
I ΣΚΟΠΟΣ 
 
 
  Η Προδιαγραφή αυτή καλύπτει τις απαιτήσεις που αφορούν τα τεχνικά και λειτουργικά 
χαρακτηριστικά καθώς και τις απαιτούµενες δοκιµές ψηφιακών ηλεκτρονόµων διαφορικής 
προστασίας για τριφασικούς µετασχηµατιστές ισχύος 40/50MVA, 150/15,75 – 21KV και 
συνδεσµολογίας τριγώνου - αστέρος  

 
 
II ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ 
 
   
Ψηφιακοί ηλεκτρονόµοι διαφορικής προστασίας µετασχηµατιστού, ψηφιακοί ηλεκτρονόµοι  
διαφορικής προστασίας µετασχηµατιστών δύο τυλιγµάτων. 
 

III ΧΡΗΣΗ 
 
 
    Οι ψηφιακοί ηλεκτρονόµοι διαφορικής προστασίας θα χρησιµοποιηθούν για την  
    προστασία τριφασικών µετασχηµατιστών ισχύος 40/50MVA 150/15,75 – 21ΚV 

συνδεσµολογίας τριγώνου – αστέρος.  Η ζώνη προστασίας του Η/Ν θα καλύπτει και  
τους ζυγούς 20KV του υποσταθµού. (∆/Φ προστασίας Μ/Σ + ζυγών 20KV). 

 
IV ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
 
 
    Οι ηλεκτρονόµοι θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τους τελευταίους κανονισµούς του IEC. 
    Ηλεκτρονόµοι µε βάση τους κανονισµούς ANSI / IEEE ή DIN / VDE µπορεί να προσφε- 
    ρθούν, υποκείµενοι όµως στην έγκριση του αγοραστή. 
 
 
V ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 
 

1. Εγκατάσταση        : Eντός κτιρίου 
2. Περιοχή Θερµοκρασίας      : -50C έως 55οC 
3. Σχετική Υγρασία       : 5% έως 85% 
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VI ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
    1. Ονοµαστική τάση (πολική)                                          150ΚV rms 
    2. Μέγιστη τάση λειτουργίας                                                             170KV rms 
    3. Oνοµαστική συχνότητα      : 50Hz 
    4. Ουδέτερος συστήµατος      : Στερεά γειωµένος 
    5. Εύρος λειτουργίας συχνότητας     : 50Ηz ± 0,2Hz 
    6. Oνοµαστική στάθµη βραχυκυκλώµατος      25ΚA στα 150KV 
    7. Μέγιστη διάρκεια σφάλµατος για διατήρηση 
        ευστάθειας του συστήµατος :                                                      : ≤ 500msec  
  
VII ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 

 
Oι ψηφιακοί ηλεκτρονόµοι διαφορικής προστασίας θα χρησιµοποιηθούν σε συνδυασµό 
µε Μ/Σ εντάσεως οι οποίοι έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 
- Πλευρά 150KV : Σχέση = 200/1Α, Επιφόρτιση = 25VA, κλάση Ακρίβειας =5P20 
- Πλευρά 15,75 – 20 ΚV: Σχέση = 950 – 720/0,58Α, Επιφόρτιση = 30VA, κλάση 

Ακριβείας = 5P20 για υποσταθµούς µε την πλευρά των 20KV στην ύπαιθρο. 
- Πλευρά 20 KV: Σχέση = 600/0,5Α, Επιφόρτιση = 15VA, κλάση Ακρίβειας =5P10 

για υποσταθµούς µε την πλευρά των 20KV εντός του κτιρίου ελέγχου. 
 
 
VIII ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ 
      ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΥ ∆/Φ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 
 
1.   ∆υνατότητα  Προστασίας      : α. Προστασία έναντι  
                                                                                                                  τριφασικών και  
                                                                                                                  διφασικών σφαλ- 
                                                                                                                  µάτων. 
                                                                                                              β. Προστασία έναντι 

      σφαλµάτων µεταξύ 
      τυλιγµάτων. 
  γ. Προστασία έναντι  
      σφαλµάτων  
      φάσεως 
      γης.      

 
2.   Χαρακτηριστικά λειτουργίας                :  Xαρακτηριστική 
                                          διπλής ποσοστιαίας 
                                                                                                               κλίσης η οποία θα  
                                                                                                               αποτρέπει λειτουργία 
                                                                                                               του ηλεκτρονόµου 
                                                                                                               εκτός και εάν το 
                                                                                                               διαφορικό ρεύµα είναι 
                                                                                                               µεγαλύτερο κατά ένα 
                        ποσοστό του διερχο- 

              µένου ρεύµατος (λει- 
                       τουργίας). Το ποσοστό 

   αυτό θα πρέπει να  
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   είναι είτε συνεχούς  
   ρυθµίσεως ή κατά 
   βήµατα. 

3.   ∆ιανυσµατική προσαρµογής καθώς  
       & σχέση προσαρµογής Μ/Σ εντάσεως                                      :   ∆εν θα πρέπει  να 

                                                                                                       υπάρχει ανάγκη για 
                                                                                                      εξωτερικούς ενδιά- 
                                                                                                      µεσους µετασχη- 
                                                                                                      µατιστές εντάσεως. 

Θα πρέπει δηλαδή ο Η/Ν να 
διαθέτει δυνατότητα ρύθµισης 
σχέσεως και φασικής γωνίας 
των Μ/Ε στην είσοδο του. 

 
4.   Χαρακτηριστικά φραγής                                                            :   α. Φραγή έναντι 
                                                                                                               ρευµάτων                                  
                                                                                                                δευτέρας 
                                                                                                                αρµονικής, 
                                                                                                                επιπρόσθετα 
                                                                                                                φραγή έναντι 
                                                                                                                ρευµάτων       
                                                                                                                ηλέκτρισης 
                                                                                                                µετασχηµατιστού.  
        
                                                                                                            β.  Φραγή έναντι 
                                                                                                                  ρευµάτων 
                                                                                                                  πέµπτης 
                                                                                                                  αρµονικής. 
                                                                                                            γ.  Φιλτράρισµα ρευµάτων           
                                                                                                                  µηδενικής ακολουθίας έτσι     
                                                                                                                   ώστε σφάλµατα γης εκτός  
                                                                                                                   ζώνης να,µην ανιχνεύονται  
                                                                                                                   από την προστασία του       
                                                                                                                    Μ/Σ ως σφάλµατα εντός   
                                                                                                                    ζώνης. 
 
5.  Eπιπρόσθετα Χαρακτηριστικά 
     φραγής                                                                                                :  Φραγή έναντι 

                                                                                                               εξωτερικών  
                                                                                                               σφαλµάτων   
                                                                                                               επιρρεα- 
                                                                                                               ζόµενα από  
                                                                                                               κορεσµό των   
                                                                                                               µετασχηµατι-  
                                                                                                               στών  εντάσεως. 

6. Προστασία έναντι ασύµµετρων 
ρευµάτων  

   :   Tα ασύµµετρα 
        ρεύµατα τα οποία  
        παράγονται  από  τον       
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                                                                                                                    µηχανισµό αλλαγής 
        λήψεων του µετασ-  
        χηµατιστού ή από  
        ασυµφωνία σχέσεως 
        µετασχηµατιστών εν- 
       τάσεως θα αντισταθ- 
       µίζονται από την  
       χαρακτηριστική 
       ποσοστιαίας κλίσης. 

 
7.   Προστασία έναντι σφαλµάτων γης                                                  :  Θα πρέπει να   
                                                                                                                 υπάρχει προστασία 
                                                                                                                 περιορισµένων  
                                                                                                                 σφαλµάτων γης. 
                                                                                                                  
  
                                                                                                                 

XI ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ 
    ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΥ ∆/Φ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 
  1. Τύπος του ηλεκτρονόµου ∆/Φ Προστασίας                                     :  Ψηφιακός 
 
 2. Ονοµαστικό ρεύµα εισόδου                                                               :  1 A 
 
  3. Βοηθητική τάση τροφοδοσίας                                                           :  110V DC 

 
  4. Ανοχές βοηθητικής τάσης τροφοδοσίας                                            :   +10%    
                                                                                                                   -15% 
 

5. Επαφές  εξόδου  
    a. Επαφές πτώσεως 
        - Αριθµός                                   : Τουλάχιστον  δύο (2) 
        - Ονοµαστικό  ρεύµα συνεχούς  λειτουργίας                            : 5 Α. 
        - Ισχύς κατά το κλείσιµο  από χειρισµό                                    : 1000 W. Στα 110V Σ.Ρ. 
        - Iσχύς κατά το άνοιγµα από   χειρισµό                                    :  30 W.  Στα 110V Σ.Ρ. 
        - Ονοµαστικό ρεύµα  0,5 δευτερόλεπτων                                 : 30 Α. 
     
    b. Eπαφές σηµάνσεως 
        - Αριθµός                                    :  Τουλάχιστον δύο     

                                                  (2) επιλέξιµες επαφές 
                                                            και επιπρόσθετα δύο 
                                        (2) ΚΑ επαφές  όλες 
                                        ελεύθερες τάσεως. 

 
       - Ονοµαστικό ρεύµα συνεχούς λειτουργίας                                : 1Α. 
         
 
6. Κατασκευή                                                                                    : Ο ηλεκτρονόµος θα   
                                                                                                            πρέπει να είναι  
                                                                                                            συρταρωτού τύπου και 
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                              κατάλληλος για  τοπο- 
                      θέτηση επί πίνακος.  
 

7. Περίβληµα  ηλεκτρονόµου (θήκη)                                                 : Το περίβληµα του   
                                                                                                        ηλεκτρονόµου θα  
                                                                                                         πρέπει να παρέχει 

                                                                      βαθµό προστασίας 
                                                                                                             ΙP51   κατά IEC.                  
 
8. Αυτοδιαγνωστική  δυνατότητα                                                      : Ο ηλεκτρονόµος θα 
                                                 πρέπει  να είναι    
                                                                                                            εφοδιασµένος µε  
                                                                                                            αυτοδιαγνωστική  
                                                                                                            δυνατότητα έτσι ώστε  
                                                                                                            να διευκολύνει 
                                                                                                            επιδιορθώσεις. 
9. Βραχυκύκλωση  των επαφών  εντάσεως 
    της µονάδος εισόδου (εάν υπάρχει)                                             : Θα πρέπει να  προ- 
                                                                                                            βλέπεται αυτόµατη   
                                                                              βραχυκύκλωση των  
                                                 επαφών  των  
                                                                                                            εντάσεων εάν  η µο- 
                               νάδα εισόδου είναι  
                              συρταρωτού τύπου. 
 
10. ∆οµή  κατασκευής                                                                     :  Η δοµή θα πρέπει  
                             να είναι κατά προ-  
                                                 τίµηση δοµοστοι- 

                     χειωτής σχεδίασης 
                     µε  βυσµατωτές  
                     µονάδες.      

 
11. ∆ιάταξη (ρύθµιση)  του ηλεκτρονόµου                                        : Ολες οι ρυθµίσεις θα 
                              πρέπει να  εισάγο-  
                                                                                                            νται µέσω  ενσωµα- 
                                                                                                            τωµένου πληκτρο- 
                              λογίου  και οθόνης  
                                             PC. Oι ρυθµίσεις 
                                                                                                            θα πρέπει να  απο-   
                                                           θηκεύονται  σε µία  
                                                                                                             µη ασταθή µνήµη έτσι 
                                                  ώστε να  µη µπορεί  
                                                  να χαθούν  ακόµα  
                                                                                                             και κατά την διάρ- 

                       κεια  απώλειας της 
                       βοηθητικής τάσης  
                       του Υποσταθµού 
                       αλλά και της µπατα-  
                       ρίας του ηλεκτρονό- 
                       µου (εάν υπάρχει).  
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ΧΙΙ. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ  
      ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΥ  ∆ΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 
1. Καταγραφή Σφαλµάτων                                                                 :  Ολα τα σφάλµατα   
                                                                                                              θα πρέπει να  κα-  
                                                                                 ταγράφονται και να 
                                                                                                               αποθηκεύονται                     
                                                              για ανάλυση. 

                                                                                                                 H  χωρητικότητα της   
                                                                                                                 µνήµης θα πρέπει να  
                                                                                                                 επιτρέπει την απο-  

                                                                                                              θήκευση  τουλάχι-   
                                                                                                               στον  τεσσάρων  
                                                                                                               (4)σφαλµάτων.Θα 
                                                                                                               πρέπει να υπάρχει    
                                                                                                               δυνατότητα τα δε-  
                                                                                                               δοµένα των  
                                                                                                               σφαλµάτων να     
                                                                                                               µπορεί να διαβι-   
                                                                                                               βασθούν σε από- 
                                                                                                               σταση  µέσω  
                                                                                                               διαµορφωτού /  
                                                                                                               αποδιαµορφωτού. 
                                                                                                               Η καταγραφή  θα 
                                                                                                               πρέπει να  συµπε-     
                                                                                                               ριλαµβάνει αναλο-   
                                                                                                               γικά και ψηφιάκα  
                                                                                                               σήµατα.    
  
 
2. Μετρήσεις                                                                                    : Η λειτουργία  της µέτρησης  
                                                                                                          θα   πρέπει να  µπορεί να  
                                                                                                          µετρά  σε πραγµατικό χρόνο    
                                                                                                          τα ρεύµατα των τριών φάσεων 
                                                                                                          Θα πρέπει επίσης να υπάρχει 

δυνατότητα ώστε αυτά  τα  
                                                                                                          δεδοµένα να µπορεί να   
                                                                                                          διαβιβασθούν σε απόσταση 
                                                                                                          µέσω διαµορφωτού/ 
                                                                                                          αποδιαµορφωτού.  
                                                                                                                                                                  

 
3. Συγχρονισµός                                                                                :Ο ηλεκτρονόµος εκτός από  
                                                                                                           ένα εσωτερικό ρολόι  
                                                                                                           συγχρονισµού  θα πρέπει να    
                                                                                                           διαθέτει δυνατότητα  να  
                                                                                                           συγχρονισθεί  και από το  
                                                                                                           ρολόι  συγχρονισµού  ενός  
                                                                                                           αυτόµατου    συστήµατος  
                                                                                                            ελέγχου υποσταθµού το  
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                                                                                               οποίο θα διαθέτει δυ- 
                                                                                               νατότητα  συγχρονισµού  
                                                                                               µέσω  GPS εκτός  της δικής  
                                                                                               πηγής. 
 
4. Εξωτερική  συρµάτωση ηλεκτρονόµου                           : Ο ηλεκτρονόµος θα πρέπει 
                                                                                              να είναι  εφοδιασµένος  µε  
                                                                                              βιδωτού τύπου  τερµατικά        
                                                                                              κατάλληλα  για συρµάτωση  µε 
                                                                                              αγωγό  διατοµής 2,5 mm2.   
 
 
5. Ειδικά εξαρτήµατα                                                          :  Οτιδήποτε  ειδικά  
                                                                                              εξαρτήµατα τα οποία απαι- 
                                                                                              τούνται για  σκοπούς δοκί- 
                                                                                              µών και επικοινωνίας,    
                                                                                              θα πρέπει να δοθούν  
                                                                                              (όπως ειδικά καλώδια ,υποδο- 
                                                                                              χές,εξαρτήµατα διεπαφών,  
                                                                                              προσαρµοστές κλπ)..  
                             
 

ΧIII. EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
      Ο ηλεκτρονόµος θα πρέπει να διαθέτει δύο (2) θύρες για λόγους διεπαφών και  
       συγκεκριµένα: 
 
1. Μια σειριακή θύρα κατάλληλη για σύνδεση µε PC: Ενα λογισµικό πρόγραµµα  θα πρέπει  
     να είναι διαθέσιµο έτσι ώστε να είναι  φιλικό προς τον χρήστη και να επιτρέπει την ρύθµιση 
     (διάταξη) του ηλεκτρονόµου, την ανάλυση των δεδοµένων των σφαλµάτων και διαταραχών, 
     καθώς και την εγκατάσταση του ηλεκτρονόµου, είτε τοπικά ή εξ΄ αποστάσεως µέσω  
     <<διαµορφωτού αποδιαµορφωτού>> (modem). 

 
2. Mια σειριακή επίσης θύρα κατάλληλη για διεπαφή µέσω οπτικής ίνας µε αυτόµατο ψηφιακό 
      σύστηµα ελέγχου υποσταθµού. 

Το πρωτόκολλο επικοινωνίας θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε το IEC 60870-5-103, ή Profibus 
ή Lon ή Modbus  RTU ή DNP3.0 ή IEC – 61850. 

 
 

ΧIV ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 
Λογισµικό, κατά προτίµηση σε βάση  WINDOWS, για ρύθµιση (διάταξη) του ηλεκτρονόµου 

    την ανάλυση των δεδοµένων των σφαλµάτων και διαταραχών, καθώς και την εγκατάσταση 
    του ηλεκτρονόµου, θα πρέπει να διατίθεται στην βάση ελεύθερης χρήσης,  
    χωρίς αποκλειστικότητα, µε ανέκκλητη άδεια για χρήση ανά την ∆ΕΗ. Το λογισµικό θα  
    πρέπει να είναι φιλικό προς τον χρήστη και παράλληλα να είναι οδηγούµενο από µενού 
    (menu driven). 
    Το λογισµικό θα υποστηρίζει επίσης απεικόνιση επί οθόνης όλων των αναλογικών  
    κυµατοµορφών και ψηφιακών σηµάτων. 
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XI  ∆ΟΚΙΜΕΣ 
1. ∆οκιµές ρουτίνας σύµφωνα µε το κανονισµό IEC-60255-5 
    α.  ∆οκιµή διηλεκτρικής αντοχής                           : 2ΚV rms,50Ηz για ένα λεπτό, 
                                                                                    µεταξύ όλων των ακροδεκτών 
                                                                                    και περιβλήµατος - γης. 
 

          β.   ∆οκιµή αντοχής σε κρουστική τάση                 : 5ΚV αιχµή, 1,2/50µς, 0,5J 
   

 
 

2. ∆οκιµές τύπου 
        α.   ∆οκιµή αντοχής σε κρουστική τάση 

            σύµφωνα µε το IEC – 60255-5                       : 5KV αιχµή, 1,2/ 50µς, 0,5J 
 
      β.   ∆οκιµή Υψηλής Συχνότητας σύµφωνα 
            µε το IEC – 60255 – 22 –1                              : 2,5KV, αιχµή, 1MHz,t=15µς 
                                                                                      400 shots/sec, διάρκεια =2sec 
 
      γ.   ∆οκιµή Ηλεκτροστατικής εκκένωσης 
            σύµφωνα µε το IEC – 60255 – 22 – 2, 
            κλάση III.                                                          : 4KV εκκένωση επαφών. 8KV 
                                                                                       εκκένωση σε αέρα µε αµφότε- 
                                                                                       ρες πολικότητες.     

                   
         δ.   ∆οκιµή ταχέων µεταβατικών σύµφωνα 
               µε το IEC – 60255 –22 – 2, κλάση III.                : 2KV, 5KHz, µήκος φαινοµένου   

                                                                                          =15ms, ρυθµός επανάληψης 
                                                                                          = 300ms, αµφότερες πολικότητες, 
                                                                                          διάρκεια = 1 λεπτό 
 
       ε.   ∆οκιµή Μηχανικής καταπόνησης 
             σύµφωνα µε το IEC – 600 68 – 2 και 
             IEC 60255 – 21 – 1                                            : 10Hz έως 60Hz µε 0,035 µέτρο και 
                                                                                          60 Hz έως 500Hz, µε επιτάχυνση 
                                                                                          0,5g. 
 
 
 
Σηµείωση Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχουν δοκιµές κατά IEC, οι µόνοι άλλοι 
κανονισµοί οι οποίοι µπορούν να ληφθούν υπόψιν είναι οι DIN/VDE και ANSI/IEEE πάντα  
όµως υποκείµενοι στην έγκριση του αγοραστή. 
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XVI   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ∆ΟΘΟΥΝ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ  
         ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ. 
 
1. Όλα τα απαιτούµενα τεχνικά φυλλάδια καθώς και τεχνικές πληροφορίες έτσι ώστε να  
       µπορεί να γίνει η τεχνική κρίση του προσφερόµενου ηλεκτρονόµου . 
 
2. ∆ιαστασιολογικά σχέδια καθώς και σχέδια καλωδίασης. 
 
3. Πιστοποιητικά δοκιµών για τις προδιαγραφόµενες δοκιµές τύπου, µπορεί να 
       υποβληθούν. Η αποδοχή ή όχι των πιστοποιητικών αυτών θα υπόκεινται στην 
       κρίση του αγοραστή. 
 
4. Έναν κατάλογο πωλήσεων ο οποίος θα πρέπει να συµπεριλαµβάνει τα ακόλουθα: 
        -    Χώρα και αγοραστή. 
        -   Τύπο του ηλεκτρονόµου. 
        -   Αριθµό τεµαχίων που πουλήθηκαν. 
        -   Έτος πώλησης 
 
5. Όλοι οι προσφέροντες θα πρέπει να συµπληρώσουν το παράρτηµα ‘’Α’’. Η µη 
       συµπλήρωση του παραρτήµατος ‘’Α’’ ή ελλιπής συµπλήρωσής του θα αποτελεί 
       επαρκή λόγο για απόρριψη της προσφοράς. 
 
 
 
 
XVII  ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ∆ΟΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 
         ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
 
1. Πλήρη λειτουργικά σχέδια και σχέδια καλωδιώσεων για έγκριση πριν την  
       αποστολή του υλικού. 
 
2. Πλήρη διαστασιολογικά σχέδια για έγκριση πριν την αποστολή του υλικού. 

 
3. Όλα τα απαραίτητα ντοκουµέντα που αφορούν εγκατάσταση, λειτουργία,  

         συντήρηση, ρυθµίσεις, προγραµµατισµό και επιδιόρθωση του ηλεκτρονόµου. 
 
4. Πλήρεις οδηγίες για την λειτουργία και εφαρµογή του λογισµικού. 
 
 

 
 
ΧVIII ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
         Κάθε ηλεκτρονόµος µαζί µε τις λειτουργικές του µονάδες (εάν υπάρχουν) θα πρέπει 
         να είναι συσκευασµένος χωριστά σε κιβώτιο στιβαρής κατασκευής το οποίο θα πρέπει 
         να φέρει επ΄ αυτού και τις κατάλληλες ενδείξεις.               
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “A” 

 
 

1. Tύπος του προσφερόµενου Η/Ν   : ............................     
 
2. Εύρος θερµοκρασίας λειτουργίας του Η/Ν  : .............................    
 
3. Avαλογικοί Είσοδοι του Η/Ν 
    α. Ονοµαστικό ρεύµα     : ............................ 
    β. Ονοµαστική επιφόρτηση     : ............................ 
 
4. Ψηφιακοί Είσοδοι 
    α. Ονοµαστική τάση     : ............................. 
    β. Ανοχές ονοµαστικής τάσεως    : ............................. 
 
5. Επαφές Πτώσεως 
    α. Αριθµός επαφών πτώσεως    : .............................  
    β. Ονoµαστικό ρεύµα συνεχούς λειτουργίας  : ............................. 
    γ. Ικανότητα κλεισίµατος από χειρισµό   : ............................. 
    δ. Ικανότητα ανοίγµατος από χειρισµό   : ............................. 
    ε. Ονοµαστικό ρεύµα για 0,5 λεπτά             : ............................. 
    στ. Ονοµαστική τάση     : ............................. 
 
6. Επαφές Σήµανσης       
    α. Αριθµός επαφών σηµάνσεως   : ............................. 
    β. Είναι οι επαφές επιλέξιµες;                                    : ............................. 
    γ. Ονοµαστική τάση     : .............................     
 
7. Βοηθητική τάση τροφοδοσίας του Η/Ν                    :.............................    

  
 
8. Aνοχές της βοηθητικής τάσης τροφοδοσίας             
    του Η/Ν          : ..............................                   
  
9. Eίναι ο προσφερόµενος Η/Ν συρταρωτού  
    τύπου και κατάλληλος για τοποθέτηση            :............................... 
    επί πίνακος;                                                                             
 
10. Να περιγραφθούν τα χαρακτηριστικά 
      λειτουργίας του Η/Ν      : ............................... 
              ............................... 
         ............................... 
         ............................... 
 
11. Είναι ο Η/Ν εφοδιασµένος µε προσαρµογή 
      σχέσεων των Μ/Σ εντάσεως;           
                                     : ................................     
                                                ................................ 
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12. Είναι ο Η/Ν εφοδιασµένος µε προσαρµογή  
σχέσεως και γωνίας των Μ/Σ εντάσεως;             : ................................ 

 
13. Είναι ο Η/Ν κατάλληλος για να καλύπτει ζώνη ∆/Φ     

προστασίας Μ/Σ + ζυγών 20KV;                             : ................................  
     

14. Υπάρχει φραγή για ρεύµατα δεύτερης και πέµπτης 
      αρµονικής καθώς και για ρεύµατα ηλέκτρισης 
      µετασχηµατιστών;            
                                      : .............................  
                      .............................. 
          ............................... 
 
15. Yπάρχει φραγή έναντι εξωτερικών σφαλµάτων  
      τα οποία είναι απόρροια κορεσµού Μ/Σ εντάσεως; : ............................... 
         ................................   
                                      ................................ 
 
16.Υπάρχει αντιστάθµιση για ασύµµετρα ρεύµατα   
     προκαλούµενα από τον µηχανισµό αλλαγής 
     λήψεων ή από ασυµφωνία ρευµάτων;  : ............................... 
         ............................... 
         ............................... 
 
17. Yπάρχει προστασία περιορισµένων 
      σφαλµάτων γης;      : ...............................   
                                      ...............................    
                                                ............................... 
 
   
18. Yπάρχει αυτόµατη βραχυκύκλωση των επαφών 
      ρεύµατος στην περίπτωση που η µονάδα εισόδου 
      ρευµάτων (εάν υπάρχει) είναι συρταρωτού τύπου; : ................................        
 
19. Bαθµός προστασίας του περιβλήµατος του 
      Η/Ν       : ................................     
 
20. Είναι ο Η/Ν εφοδιασµένος µε τερµατικά βιδωτού 
      τύπου και κατάλληλα για συρµάτωση µε  
      αγωγό 2,5 mm2;      : ................................. 
        : ................................. 
    
21. Είναι ο Η/Ν εφοδιασµένος µε ενσωµατωµένο 
      πληκτρολόγιο και οθόνη για ρυθµίσεις;  : .................................   
                                       .................................   
                                       ................................. 
   
22. Μπορεί ο Η/Ν να ρυθµιστεί µέσω PC;  : ................................   
                                        
23. Είναι ο προσφερόµενος Η/Ν εφοδιασµένος µε 





 12

      αυτοδιάγνωση για εντοπισµό των εσωτερικών 
      σφαλµάτων;                                                       : ................................. 
         ................................. 
 
24. Είναι ο προσφερόµενος Η/Ν εφοδιασµένος µε 
      δυνατότητα καταγραφής σφαλµάτων;  : ............................... 
 
25. Eίναι ο προσφερόµενος Η/Ν εφοδιασµένος µε 
      δυνατότητα µετρήσεων;    : ............................... 
 
26. Nα περιγραφθεί έν συντοµία η δυνατότητα 
      µετρήσεων του Η/Ν     : .............................. 
         ............................... 
         ............................... 
 
27. Mπορεί ο προσφερόµενος Η/Ν να συγχρονισθεί 
      από ένα κεντρικό ρολόι ενός αυτόµατου 
      συστήµατος ελέγχου υποσταθµού;   : ............................. 
         ............................. 
         ............................. 
 
28. Είναι ο προσφερόµενος Η/Ν εφοδιασµένος µε 
      δύο θύρες; Μια για σύνδεση µε PC και η άλλη 
      για σύνδεση µε ένα αυτόµατο σύστηµα 
      ελέγχου υποσταθµού     : ............................ 
        .............................. 
                  ..............................       
 
29. Ποιο είναι το πρωτόκολλο επικοινωνίας 

του Η/Ν για επικοινωνία µε ένα αυτόµατο 
 σύστηµα ελέγχου υποσταθµού; : ........................... 
         ............................ 
         ............................  

 
30. ∆ιατίθεται λογισµικό;     : .......................... 
  
31. Τύπος του προσφερόµενου λογισµικού  : ...........................    
                                      ............................    
                                     .............................  
 
32. Ισχύς κατανάλωσης του Η/Ν    : ........................... 
    
33. Είναι ο προσφερόµενος Η/Ν δοµοστατικού 

τύπου;       : ............................ 
                                                                                  ............................ 

 34. Είναι ο προσφερόµενος Η/Ν εφοδιασµένος µε  
 φίλτρο για αποκλεισµό ρευµάτων µηδενικής 
 ακολουθίας;                                                              ............................. 
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µε/Α.Γ/20.3.2002 
Αναθεώρηση Νο. 2/ΙΙδ/πµ/ΑΓ/Οκτώβριος 2004 
Αναθεώρηση Νο. 3/ΙΙδ/νν/ΑΓ/Απρίλιος 2006 
Αναθεώρηση Νο. 4/ΙΙδ/πµ/ΑΓ/Ιούνιος 2006 

 





ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 
ΑΘΗΝΑ - ΕΛΛΑΣ 
  

Ιανουάριος 2006 
 

 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  Νο. SS-94/5 
ΨΗΦΙΑΚΟΣ  ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ  Η/Ν  

ΑΝΙΧΝΕΥΣΕΩΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΓΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ  
ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 

 
 

 
I. ΣΚΟΠΟΣ 

Η προδιαγραφή αυτή καλύπτει τις απαιτήσεις που αφορούν τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά, τα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά, καθώς και τις δοκιμές 
ενός ψηφιακού μονοφασικού Η/Ν ανιχνεύσεως ασθενών σφαλμάτων προς 
γη, για δίκτυα 20kV και ενός Μ/Σ εντάσεως ο οποίος  θα συνεργάζεται με 
τον παραπάνω Η/Ν.  
 

II. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

Ψηφιακός μονοφασικός Ηλεκτρονόμος ανιχνεύσεως σφαλμάτων γης, 
ηλεκτρονόμος σφαλμάτων γης, ηλεκτρονόμος υπερέντασης μετασχηματι-
στής εντάσεως, μετασχηματιστής οργάνων.  
 

III. ΧΡΗΣΗ 

Ο Η/Ν θα χρησιμοποιηθεί για την ανίχνευση ασθενών σφαλμάτων 
(σφάλματα μέσω μεγάλης αντίστασης) προς γη που δεν είναι δυνατόν, βάσει 
σχεδιασμού, να διεγείρουν τους Η/Ν προστασίας των γραμμών Μ.Τ. 
(20kV). 
Ο Μ/Σ εντάσεως εσωτερικού τύπου θα συνδέεται στον αγωγό γειώσεως του 
ουδετέρου κόμβου του Μ/Σ ισχύος μετά την αντίσταση γειώσεως.  

 

IV. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
Οι Ψηφιακοί Ηλεκτρονόμοι θα είναι σύμφωνοι με τους κανονισμούς IEC-
60255-5, 60255-22 και 61000-4 
Oι Μ/Σ εντάσεως θα είναι σύμφωνα με τον κανονισμό IEC-60044-1 
 

V. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Επίδοξοι προσφέροντες είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν ξεχωριστές 
τεχνικές και οικονομικές προσφορές για τα δύο (2) υλικά αυτής εδώ της 
προδιαγραφής. Επιπλέον μπορούν να υποβάλουν προσφορά για το ένα εκ 
των δύο υλικών ή και για τα δύο άλλα ξεχωριστά εάν το επιθυμούν. 
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VI. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΟΝ Η/Ν  

1. Εγκατάσταση : Εντός του κτιρίου ελέγχου του 
Υ/Σ 

2. Περιοχή θερμοκρασίας : -5 o C, έως 55 o C 
3. Σχετική Υγρασία : 5% έως 85% 
4. Υψόμετρο : Έως 1000m πάνω από το 

επίπεδο της θάλασσας 
 
ΓΙΑ ΤΟΝ Μ/Σ 
1. Εγκατάσταση :Εντός του μεταλλικού οικίσκου 

της αντίστασης γειώσεως 
κλάσεως προστασίας IP 34 κατά 
IEC-60529 

2. Περιοχή θερμοκρασίας : -25 o C, + 45 o C 
3. Υψόμετρο :Έως 1000m πάνω από το 

επίπεδο της θάλασσας 
4. Επίπεδο μόλυνσης : Μέτριο 

 
VII. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 20KV 

1. Ονομαστική τάση (πολική)  : 20kV 
2. Μέγιστη τάση λειτουργίας (πολική) : 24kV 
3. Αριθμός φάσεων : 3 
4. Ονομαστική συχνότητα : 50Hz 
5. Στάθμη βραχυκυκλώματος  : 10ΚΑ 
6. Βασική μόνωσης (κρουστική κεραυνική τάση 

αντοχής) 
: 150kV για υπαίθριο 
εξοπλισμό και 125kV 
για εξοπλισμό 
εσωτερικού χώρου. 

7. Βοηθητική τάση Σ.Ρ : 110Σ.Ρ                         

8. Μέθοδος γειώσεως 
 

:Το σύστημα των 20kV 
είναι γειωμένο μέσω 
αντιστάσεως 12Ω. 

 
VIII. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ TEXNIKA ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TOY ΨΗΦΙΑΚΟΥ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΥ 
1. Τύπος :Ψηφιακός ηλεκτρονόμος 

υπερεντάσεως σταθερού 
χρόνου για ανίχνευση 
ασθενών ρευμάτων προς γη. 

2. Ονομαστική ρεύμα εισόδου (IN) : 5A 
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3. Aριθμός βαθμίδων : Δύο (2), IE> και IE>> 

4. Βοηθητική τάσης τροφοδοσίας : 110V Σ.Ρ 

5. Περιοχή ρυθμίσεως και για τις δύο βαθμίδες : (0,01 έως 6) x ΙN σε βήματα 
των 0,05Α 

6. Χρόνος καθυστέρησης και για τις δύο βαθμίδες : 0 έως 150 δευτερόλεπτα σε 
βήματα του 
0,1δευτερολέπτου 

 

7. Θερμική αντοχή του Η/Ν σε Ε.Ρ εισόδου :100xIN για ένα (1) 
δευτερόλεπτο 

 40xIN για δύο (2) 
δευτερόλεπτα 

 4xIN συνεχώς  
8. Χρήση βαθμίδων   : Η μία βαθμίδα (ΙΕ>) θα 

χρησιμοποιηθεί για να 
δώσει σήμανση όταν 
ανιχνευθεί ρεύμα 1Α έως 
1,5Α  να διέρχεται μέσω του 
ουδετέρου του Μ/Σ (στο 
πρωτεύον του Μ/Σ 
έντασης). 

 Η δεύτερη βαθμίδα (ΙΕ>>) 
θα  χρησιμοποιηθεί  
επιλεκτικώς για να δώσει 
εντολή πτώσεως στον 
κεντρικό διακόπτη 20kV 
του Μ/Σ όταν ανιχνευθεί 
ρεύμα ≥10Α στον ουδέτερο 
του Μ/Σ. 

 
9. Αριθμός επαφών εξόδου :Δύο (2) επαφές, σχετιζό-

μενες με την βαθμίδα IE> 
και οι οποίες θα είναι τύπου 
σήμανσης ονομαστικού 
ρεύματος=1Α 
και 
δύο (2) επαφές σχετιζόμενες 
με την βαθμίδα IE>> εκ των 
οποίων η μία θα είναι τύπου 
σήμανσης, ονομαστικού 
ρεύματος=1Α 
και η άλλη ελέγχου 
ονομαστικού ρεύματος=5Α 
με ικανότητα κατά το 
κλείσιμο 30Α για 0,5 
δευτερόλεπτα και ικανότητα 
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κατά το άνοιγμα 0,25Α στα 
110V Σ.Ρ 

 
IX. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ 

ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΥ 
1. Ο ηλεκτρονόμος πρέπει να είναι μειωμένης ευαισθησίας σε ρεύματα 3ης 

αρμονικής. 
2. Ο Η/Ν πρέπει να διαθέτει θύρα RS232 για επικοινωνία με PC 
3. O H/N θα πρέπει να διαθέτει θύρα RS485 για επικοινωνία μέσω 

πρωτοκόλλου IEC-61850 ή IEC-60870-5-103 ή Profibus –fms, 
Modbus/RTU ή DNP.3.0 

4. Οι ακροδέκτες του ηλεκτρονόμου θα είναι κατάλληλοι για σύνδεση με 
καλώδιο διατομής 2,5mm2 και  βιδωτού τύπου. 

5. Ο ηλεκτρονόμος θα πρέπει να είναι κατάλληλος για στήριξη επί πίνακος 
εν εσοχή 

6. Ο βαθμός προστασίας του περιβλήματος του Η/Ν θα είναι IP52 κατά 
IEC-60529 

 
X. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ TEXNIKA ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ Μ/Σ 

ENΤΑΣΕΩΣ 

1. Ονομαστική τάση : 12kV 

2. Ονομαστική συχνότητα : 50Hz 

3. Σχέση : 25/5-5A 

4. Ονομαστικό ρεύμα πρωτεύοντος : 25Α 

5. Αριθμός τυλιγμάτων δευτερεύοντος : Δύο (2), ένα για 
προστασία και ένα για 
μέτρηση 

6. Χαρακτηριστικά τυλίγματος προστασίας   

α. Ονομαστικό ρεύμα  : 5Α 

β. Ονομαστική ισχύς εξόδου  : 30VA 

γ. Kλάση ακριβείας : 5Ρ 
δ. Συντελεστής ορίου ακριβείας : 10 

7. Χαρακτηριστικά τυλίγματος για μέτρηση  

α. Ονομαστικό ρεύμα  : 5Α 

β. Ονομαστική ισχύς εξόδου  : 30VA 

γ. Kλάση ακριβείας : 1 
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δ. Συντελεστής ασφαλείας οργάνου : FS2 

8. Τάση αντοχής συχνότητας δικτύου για το 
τύλιγμα του πρωτεύοντος  

 
: 28kV 

9. Αντοχή σε κεραυνική κρουστική τάση μορφής 
1,2/50μς 

 
:75kV 

10. Tάση αντοχής συχνότητας δικτύου για το 
τύλιγμα του δευτερεύοντος  

 
: 3kV 

11. Ονομαστικό θερμικό ρεύμα συνεχούς 
λειτουργίας 

 
: 1,2x25A=30Α 

12. Oνομαστικό βραχυχρόνιο θερμικό ρεύμα, Ιth : 1250Α 

13. Ονομαστικό δυναμικό ρεύμα; (Ι dyn) : 3125Α 

14. Όριo ανύψωσης της θερμοκρασίας του 
τυλίγματος όταν το πρωτεύον διαρρέετε από 
το ονομαστικό θερμικό ρεύμα συνεχούς 
λειτουργίας    

 
 
: 75 o C κατηγ. Ε 

15. Είδος μονωτικού υλικού του περιβλήματος : Κυκλοαλιφατική 
εποξειδική ρητίνη 

16. Επίπεδο μερικών εκφορτίσεων : 20pC στα 14,4kV 

17. Τύπος :Εσωτερικού χώρου, ξηρού 
τύπου 

18. Εγκατάσταση :Εντός του μεταλλικού 
οικίσκου της αντίστασης 
γειώσεως του ουδέτερου 
του Μ/Σ ισχύος 

 
 

XI. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ Μ/Σ 
ΕΝΤΑΣΕΩΣ 

1. Οι ακροδέκτες του πρωτεύοντος του Μ/Σ εντάσεως θα είναι κατάλληλοι 
για σύνδεση σε λάμα επικασσιτερωμένου χαλκού διαστάσεων 40x4mm 

(πλάτος x πάχος) μέσω κατάλληλων κοχλίων. 
2. Οι ακροδέκτες των  τυλιγμάτων του δευτερεύοντος θα είναι κατάλληλοι 

για σύνδεση με καλώδιο διατομής 4mm2. 
3. Ο Μ/Σ έντασης θα στηρίζεται σε μεταλλική επιφάνεια ή επί μεταλλικού 

βάθρου με κοχλίες και για τον σκοπό αυτό θα φέρει επί της βάσεως 
τέσσερες (4) μεταλλικές λάμες γαλβανισμένες εν θερμώ με κατάλληλες 
οπές για στήριξη του Μ/Σ μέσω κοχλιών (βιδών). Οι κοχλίες (βίδες) και 
τα απαιτούμενα περικόχλια (παξιμάδια) θα είναι μέρος της προμήθειας. 

4. Οι διαστάσεις του Μ/Σ έντασης δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις 35cm 
σε διάμετρο, 25cm σε ύψος και 20cm σε βάθος. 
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XII. ΔΟΚΙΜΕΣ 

Α. Δοκιμές του Ψηφιακού Ηλεκτρονόμου 
 

1 Δοκιμές σειράς  
α. Δοκιμή αντοχής με τάση  συχνότητας δικτύου: 2kV, 50Hz, 1 λεπτό 

σύμφωνα με τον κανονισμό IEC –60255-5 
 

2. Δοκιμές τύπου  
α. Δοκιμή αντοχής σε κρουστική τάση: 5kV μέγιστη τιμή, σύμφωνα με τον 

κανονισμό IEC-60255-5 
 
β. Δοκιμή διαταραχών υψηλής συχνότητας: 2,5kV, 1MHz, t=15μς, 400 

παλμοί/δευτερόλεπτο, διάρκειας 2 δευτερολέπτων, σύμφωνα με το IEC-
60255-22-1 κλάση ΙΙΙ.  

 
γ. Δοκιμή ταχέων μεταβατικών : 2kV, 5/50ns, 5ΜHz σύμφωνα με το IEC-

60255-22-4 κλάση ΙΙΙ. 
 
δ. Δοκιμή ηλεκτροστατικής εκφόρτισης          : 4kV/6kV εκφόρτιση επαφών. 
                                                                            8kV εκφόρτιση σε διάκενο        

αέρος με αμφότερες πολικό-
τητες 150pF,  

                                                                            Ri=330Ω, σύμφωνα με το 
IEC-60255-22-2 κλάση ΙΙΙ 
και το IEC-61000-4-2 κλάση 
III. 

 
 

Β. Δοκιμές Μ/Σ εντάσεως σύμφωνα με τον κανονισμό IEC-60044-1 
 

1. Δοκιμές σειράς  
α. Επιβεβαίωση  των σημάνσεων των ακροδεκτών 
 
β. Δοκιμή αντοχής του πρωτεύοντος τυλίγματος σε τάση συχνότητας 

δικτύου : 28kV, 50Hz, 1 λεπτό 
 
γ. Δοκιμή αντοχής σε τάση συχνότητας δικτύου του δευτερεύοντος 

τυλίγματος : 3kV, 50Hz, 1λεπτό 
 

δ. Μέτρηση μερικών εκφορτίσεων (≤20pCστα 14,4kV) 
 

ε. Προσδιορισμός των λαθών   
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2. Δοκιμές τύπου 
α. Δοκιμή ανύψωσης της θερμοκρασίας 
β. Κεραυνική κρουστική δοκιμή στο πρωτεύον τύλιγμα: 75kV μέγιστη τιμή, 

μορφής 1,2/50μς. 
γ. Δοκιμή βραχυχρόνιου ρεύματος 
δ. Δοκιμή αντοχής σε τάση συχνότητας δικτύου εν υγρώ  
     Τάση: 28kV, 50HZ για 1 λεπτό 
 

XIII. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

Οι ηλεκτρονόμοι και οι Μ/Σ εντάσεως θα πρέπει να παραδίδονται σε ξεχωριστά 
χάρτινα κιβώτια στιβαρής κατασκευής, κατάλληλα για τα συγκεκριμένα είδη 
του εξοπλισμού. 

 
XIV. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ 
1. Όλοι οι προσφέροντες θα πρέπει να παράσχουν όλες τις πληροφορίες που 

ζητούνται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΄΄Α΄΄ αυτής εδώ της προδιαγραφής. Η μη 
συμμόρφωση με την απαίτηση αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα την απόρριψη της 
προσφοράς. 

2. Διαστασιολογικά σχέδια του Η/Ν καθώς και του Μ/Σ έντασης. 
3. Προκαταρτικά σχέδια τομής και κατόψης του Μ/Σ έντασης όπου να δεικνύετε 

ο τρόπος στήριξης του. Η μη συμμόρφωση με την απαίτηση αυτή θα αποτελεί 
λόγο απόρριψης τις προσφοράς . 

4. Τεχνικά φυλλάδια και οτιδήποτε άλλες τεχνικές πληροφορίες για τους Η/Ν 
και Μ/Σ έντασης 

5. Σχηματικά και σχέδια συρμάτωσης του Η/Ν 
 

XV. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΣΕΙ Ο ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΤΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Οριστικά σχέδια διαστάσεων, τομής και κάτοψης του Μ/Σ έντασης όπου θα 
δεικνύετε και οι λάμες στηρίξεως του. 

 
2. Οδηγίες ρυθμίσεως του Η/Ν, οδηγίες συντήρησής του καθώς και όποιο τυχόν 

λογισμικό απαιτείται για τις ρυθμίσεις του. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “A” 
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ Η/Ν  

ΑΝΙΧΝΕΥΣΕΩΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΓΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 
ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ 

 
Η μη συμπλήρωση του παραρτήματος αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς 
 
Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ (Η/Ν) 
 
1.   Κατασκευαστής του Η/Ν 
 

: ……………………… 

2. Τύπος του Η/Ν : ……………………… 
 

3. Θερμοκρασιακά όρια λειτουργίας του Η/Ν 
 

: ……………………… 

4.Θερμοκρασιακά όρια του Η/Ν κατά την αποθήκευσή 
του 

 

 
: ……………………… 
 

5. Ονομαστική συχνότητα 
 

 
: ……………………… 
 

6. Ονομαστικό ρεύμα εισόδου (IN) 
 

: ……………………… 
 

7.  Είναι ο Η/Ν ψηφιακού τύπου; 
 

: ……………………… 

8. Είναι ο Η/Ν σταθερού χρόνου; 
 

: …………………… 
 

9. Αριθμός βαθμίδων υπερέντασης : ……………………… 
 

10. Βοηθητική τάση τροφοδοσίας 
 

: ……………………… 
 

11. Περιοχή ρύθμισης της πρώτης βαθμίδας (IE>) 
• Βήμα ρύθμισης 

: ……………………… 
: ……………………… 
 
 

12. Περιοχή ρύθμισης της δεύτερης βαθμίδας (IE>>) 
• Βήμα ρύθμισης 

 
 

: ……………………… 
: ……………………… 
 

13. Χρόνος καθυστέρησης και τις δύο βαθμίδες 
υπερέντασης 
• Βήμα 

 
: ……………………… 
: ……………………… 
 
 

14. Θερμική αντοχή του Η/Ν σε Ε.Ρ. εισόδου 
• Συνεχώς 
• Για 2 δευτερόλεπτα  
• Για 1 δευτερόλεπτο 

 
: ……………………… 
: ……………………… 
: ……………………… 
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15. Μπορεί η μία βαθμίδα υπερέντασης να 
χρησιμοποιηθεί για ανίχνευση ρεύματος της τάξεως 
1-1,5Α και να δώσει σήμανση και η άλλη για να 
δώσει πτώση όταν ανιχνεύσει ρεύμα της τάξεως 
≥10Α; 

 
       

 
 
 
 
: ……………………… 
 ……………………… 
 ……………………… 
 

16. Επαφές σχετιζόμενες με την βαθμίδα IE> 
 
         α. Αριθμός επαφών για σήμανση 
         β. Ονομαστικό ρεύμα επαφής σήμανσης 
         γ. Ονομαστικό ρεύμα κατά το κλείσιμο της επαφής 

σημάνσεως 
         δ. Ονομαστικό ρεύμα κατά το άνοιγμα της επαφής 

σήμανσης  
 

: ……………………… 
 
: ……………………… 
: ……………………… 
 
: ……………………… 
 
: ……………………… 

17. Επαφές σχετιζόμενες με την βαθμίδα IE>> 
      α. Αριθμός επαφών για σήμανση 
      β. Αριθμός επαφών για πτώση  
      γ. Ονομαστικό ρεύμα επαφής για σήμανση 
      δ. Ονομαστικό ρεύμα επαφής για πτώση 
      ε. Ρεύμα επαφής πτώσεως κατά το κλείσιμο για 0,5 

δευτερόλεπτα 
      στ. Ρεύμα επαφής πτώσεως κατά το άνοιγμα στα 110V 

Σ.Ρ 

 
: ………………………. 
: ……………………… 
: ……………………… 
: ……………………… 
 
: ……………………… 
 
: ……………………… 
 

18. Είναι ο ηλεκτρονόμος μειωμένης ευαισθησίας σε 
ρεύματα 3ης αρμονικής; 

 

 
: ……………………… 
 

19. Διαθέτει ο Η/Ν θύρα RS485 για επικοινωνία με 
πρωτόκολλο IEC 61850 ή IEC 60870-5-103 ή 
Profibus-fms ή Μodbus/RTU ή DNP3-0; 

 

 
 
: ……………………… 
 

20. Διαθέτει ο Η/Ν θύρα RS232 για επικοινωνία με PC; 
 

: ……………………… 
 

21. Είναι οι ακροδέκτες του Η/Ν βιδωτού τύπου και 
κατάλληλοι για συρμάτωση με καλώδιο διατομής 
2,5mm2; 

 
 
: ……………………… 
……………………… 
……………………… 
 
 

22. Είναι ο Η/Ν κατάλληλος για εγκατάσταση εν εσοχή 
επί πίνακος; 

 
: ……………………….. 

23. Βαθμός προστασίας του περιβλήματος του Η/Ν : ……………………….. 
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24. Βάρος Η/Ν : ……………………….. 

25. Κατανάλωση του Η/Ν σε VA : ……………………….. 

 
 
Β M/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ   
 
1.  Κατασκευαστής  
 

: ……………………… 

2.  Τύπος 
 

: ……………………… 

3.  Ονομαστική τάση  
 

: ……………………… 

4. Ονομαστική συχνότητα 
 

: ……………………… 
 

5. Σχέση 
 

: ……………………… 
 

6. Ονομαστικό ρεύμα πρωτεύοντος 
 

: ……………………… 
 

7. Αριθμός τυλιγμάτων δευτερεύοντος : ……………………… 
 

8. Χαρακτηριστικά τυλίγματος προστασίας : ……………………… 
 

α. Ονομαστικό ρεύμα  
 

: ……………………… 

β. Ονομαστική ισχύς εξόδου  
 

: …………………… 
 

γ. Κλάση ακριβείας : ……………………… 
 

δ. Συντελεστής ορίου ακριβείας 
 

: ……………………… 
 

9.Χαρακτηριστικά τυλίγματος μέτρησης : ……………………… 
 

α. Ονομαστικό ρεύμα  
 

: ……………………… 
 

β. Ονομαστική ισχύς εξόδου  
 

: ……………………… 
 

γ. Κλάση ακριβείας : ……………………… 
 

δ. Συντελεστής ασφαλείας οργάνου 
 

: ……………………… 
 

10. Ονομαστικό θερμικό ρεύμα συνεχούς λειτουργίας : ……………………… 
 

11. Ονομαστικό θερμικό βραχυχρόνιο ρεύμα (Ιdyn) 
 
 
 
 

: ……………………… 
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12. Ονομαστικό δυναμικό ρεύμα (Idyn) : ……………………… 
 

13. Τάση αντοχής συχνότητας δικτύου για το τύλιγμα 
πρωτεύοντος 

 

 
: ……………………… 
 

14. Τάση αντοχής συχνότητας δικτύου για το τύλιγμα 
δευτερεύοντος 

 
       

 
: ……………………… 

15. Αντοχή σε κεραυνική κρουστική τάση : ……………………… 

16. Όριο θερμοκρασιακής ανύψωσης : ……………………… 

17. Είδος μονωτικού περιβλήματος του Μ/Σ έντασης : ……………………… 

18. Επίπεδο μερικών εκφορτίσεων : ……………………… 

19. Είναι οι ακροδέκτες πρωτεύοντος κατάλληλοι για 
σύνδεση με χάλκινοι επικασσιτερωμένη λάμα 
διατομής 40x4mm; 

 
 
: ……………………… 
……………………… 
 

20. Είναι οι ακροδέκτες δευτερεύοντος κατάλληλοι για 
σύνδεση με καλώδιο διατομής 4mm2; 

 
: ……………………… 

21.Φέρει ο Μ/Σ έντασης επί της βάσεως του 
γαλβανισμένες εν θερμώ χαλύβδινες λάμες για την 
στήριξή του; 

 
 
: ……………………… 
……………………… 
 

22.Είναι οι απαιτούμενες κοχλίες και περικόχλια στήριξης 
μέρος της προμήθειας; 

 
: ……………………… 
 

23. Βάρος του Μ/Σ έντασης : ……………………… 
 

24. Διαστάσεις του Μ/Σ έντασης : ……………………… 

25. Κλάση μονώσεως κατά IEC-60085 : ……………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ΙΙδ/Αναθ. Νο.5/πμ/ΑΓ/Ιανουάριος 2006 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΕΗ Α.Ε.                                   ∆∆-264/Μάρτιος 2008 
 
 
 
 
 

ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΑΣΗΣ M/Σ ΥΤ/ΜΤ 
 
 
 
 
 
 
Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 
 
 
1.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 
2.  ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 
3.  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 
 
4.  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 
5.  ΚΕΛΥΦΟΣ 
 
6.  ∆ΟΚΙΜΕΣ 
 
7.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
8.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
9.  ΕΓΓΥΗΣΗ 
 
10. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





∆ΕΗ Α.Ε./∆∆                                                              ∆∆-264 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                              Ηµεροµηνία: Μάρτιος 2008 
 
 
ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΑΣΗΣ Μ/Σ ΥΤ/ΜΤ 
 
 
1.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 

Η Τεχνική Περιγραφή αναφέρεται στην προµήθεια και τις δοκιµές ηλεκτρονικής 
συσκευής αυτόµατης ρύθµισης της τάσης Μετασχηµατιστών ΥΤ/ΜΤ, οι οποίοι 
διαθέτουν µηχανισµό αλλαγής τάσης υπό φορτίο (Σ.Α.Τ.Υ.Φ.) 
 
 
2.  ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 

Η συσκευή πρέπει να είναι κατάλληλη για λειτουργία τόσο σε εσωτερικό όσο και 
σε εξωτερικό χώρο, µε διακύµανση θερµοκρασίας περιβάλλοντος από –10ο C µέχρι 
+50ο C. 

Επειδή η συσκευή θα τοποθετηθεί σε χώρο µε έντονο ηλεκτροµαγνητικό πεδίο 
(χώρος Μ/Σ), για τη σωστή λειτουργία της πρέπει να πληρεί το σχετικό στάνταρτ IEC-
1000-4-3 (10 V/M  80-1000 MHz). 
 
 
3.  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 
 
3.1. Ο µηχανισµός αλλαγής τάσης υπό φορτίο θα ελέγχεται αυτόµατα από τη 

συσκευή αυτή µέσω δύο επαφών, µία για την αύξηση και µία για τη µείωση 
της τάσης, µε ικανότητα διακοπής 10 Α στα 220 VAC και συνεχές φορτίο 5 Α 
στα 220 V AC. 

 
3.2. Η προσφερόµενη συσκευή πρέπει να έχει τη δυνατότητα ελέγχου τάσεων οι 

οποίες προέρχονται από Μ/Σ τάσης ……../100 V AC και ……../110 V AC, 50 
Hz και εντάσεων ……./1 Α και ……./5 Α. 

 
3.3. Η εν κενώ τάση πρέπει να ρυθµίζεται µεταξύ των τιµών 90 V ÷ 120 V 

τουλάχιστον είτε µε συνεχή επιλογή είτε µε βήµατα 0,5 V. 
 
3.4. Η συσκευή πρέπει να έχει τη δυνατότητα αντιστάθµισης της πτώσης τάσης µε 

απλή Ζ αντιστάθµιση (Ζ compenstation για ονοµαστικό φορτίο 1Α  ή  5 Α), 
µεταξύ 0 έως 10% τουλάχιστον της ονοµαστικής τιµής της ελεγχόµενης τάσης. 
Η επιλογή πρέπει να είναι συνεχής ή σε µικρά βήµατα. 

 
3.5. Η συσκευή πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα ελέγχου της παράλληλης 

λειτουργίας 2 τουλάχιστον Μ/Σ χρησιµοποιώντας τη µέθοδο «του ελαχίστου 
χωρητικού κυκλοφορούντος ρεύµατος» (minimum circulating reactive current 
method). Η ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της δυνατότητας αυτής πρέπει 
να γίνεται µε απλούς χειρισµούς. 

 
3.6. Η συσκευή πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα ρύθµισης του βαθµού 

αναισθησίας µεταξύ των ορίων ± 0,5% ..... ± 3% τουλάχιστον. Η επιλογή 
µπορεί να είναι συνεχής ή σε πολύ µικρά βήµατα (όχι µεγαλύτερα από 0,2%). 

 
3.7. Η συσκευή πρέπει να διαθέτει διάταξη χρονικής καθυστέρησης εκτέλεσης της 

εντολής ανύψωσης ή µείωσης. Η καθυστέρηση αυτή µπορεί να είναι 
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αντιστρόφου χρόνου ή αντιστρόφου και σταθερού χρόνου από 15 έως 120 
sec τουλάχιστον. Απαραίτητη επίσης κρίνεται η δυνατότητα πρόσθετης 
χρονικής καθυστέρησης 0-10 sec τουλάχιστον εφόσον παραπάνω από µία 
λειτουργίες του µηχανισµού είναι απαραίτητες ώστε να φέρουν την απόκλιση 
µέσα στα επιθυµητά όρια. 

 
3.8. Η συσκευή πρέπει να διαθέτει διάταξη διακοπής της λειτουργίας της (δηλ. των 

εντολών ύψωσης και µείωσης) στις παρακάτω τουλάχιστον περιπτώσεις : 
 

α. Εφόσον η ελεγχόµενη τάση µειωθεί στο 70 έως 100% της ονοµαστικής 
της τιµής (Undervoltage blocking). Η επιλογή πρέπει να είναι συνεχής ή 
σε βήµατα 1%. 

 
β. Όταν η ελεγχόµενη τάση αυξηθεί στο 101 έως 120% της ονοµαστικής της 

τιµής (overvoltage blocking). Η επιλογή της επιθυµητής στάθµης θα 
πρέπει να είναι συνεχής ή σε βήµατα όχι µεγαλύτερα από 1%. 

 
γ. Όταν η αναλογούσα ένταση του Μ/Σ έντασης αυξηθεί από 50-200% 

(overcurrent blocking). Η επιλογή της επιθυµητής στάθµης θα πρέπει να 
είναι συνεχής ή σε βήµατα όχι µεγαλύτερα από 5%. 

 
Σηµείωση: Οι επί τοις εκατό (%) τιµές των µεγεθών των προηγούµενων 

παραγράφων αναφέρονται στα ονοµαστικά µεγέθη των τιµών 
τάσης και  έντασης του δευτερεύοντος των Μ/Σ τάσης και έντασης 
της παραγρ. 3.2. 

 
3.9. Η τάση τροφοδοσία της συσκευής θα παρέχεται από την υπό έλεγχο τάση 

(Self Powered). Στην περίπτωση αυτή µε την επανεµφάνιση της τάσης ο 
ρυθµιστής θα πρέπει να µπορεί να λειτουργήσει άµεσα χωρίς να απαιτείται 
επιτόπου επέµβαση (διατήρηση όλων των ρυθµίσεων). Στην περίπτωση που 
η προσφερόµενη συσκευή απαιτεί βοηθητική τάση λειτουργίας τότε αυτή θα 
πρέπει να είναι 220 V AC ± 10%, 50 Hz. 

 
3.10. Η κλάση  ακριβείας του κυκλώµατος µέτρησης τάσης πρέπει να είναι 

µικρότερη από 0,3 σε θερµοκρασία 20ο C και συχνότητα 50 Hz ± 2%.  
Οι τιµές ακριβείας πρέπει να δοθούν από τον κατασκευαστή και να 
περιληφθούν στην προσφορά. 

 
3.11. Η συσκευή πρέπει να διαθέτει απαραίτητα τα παρακάτω ρελέ : 
 

α. Ένα ρελέ για την εντολή ύψωσης της τάσης 
β. Ένα ρελέ για την εντολή µείωσης της τάσης (παλµός διάρκειας 1,5 sec 

τουλάχιστον) 
γ. Ένα ρελέ για την ένδειξη της κατάστασης Αυτόµατου / Χειροκίνητου 
δ. Ένα ρελέ για την εντολή θέσης σε κατάσταση Αυτόµατου / Χειροκίνητου 
ε. Καθαρές επαφές ρελέ για τη σήµανση (alarm) των καταστάσεων 

υπέρτασης, υπότασης, υπερφόρτισης, βλάβης του ρυθµιστή. 
 

3.12. Στην πρόσοψη της συσκευής πρέπει απαραίτητα να υπάρχουν χειριστήρια 
και ενδεικτικά για όλα τα παρακάτω: 

 
• Θέση σε λειτουργία τη συσκευή (on / off). 
• Ανάγνωση της πραγµατικής τιµής της υπό έλεγχο τάσης και έντασης και όχι 

ως ποσοστό κάποιου άλλου µετρούµενου µεγέθους. 
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• Θέση και τροποποίηση (και ανάγνωση) όλων των παραµέτρων λειτουργίας 
του ρυθµιστή. 

• Ένδειξη της θέσης του tap του Μ/Σ. 
• Λειτουργία των εντολών ύψωσης / µείωσης. 
• Ένδειξη λειτουργιών όπως overvoltage, undervoltage, overcurrent blocking, 

etc. 
• Θέση του ρυθµιστή σε τοπική λειτουργία  LOCAL / REMOTE, 

και γενικά οποιαδήποτε άλλη παράµετρο απαιτείται. 
• Οι µετρούµενες τιµές θα εµφανίζονται µε ακρίβεια 2 δεκαδικών ψηφίων (format 

XXX.XX). 
 
3.13. Ο ρυθµιστής θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα επιλογής / καθορισµού του 

πρόσηµου (+/-) της αντιστάθµισης του φορτίου. 
 
 
4.  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 
4.1. Ο προσφερόµενος ρυθµιστής πρέπει να διαθέτει θύρα (ή θύρες) επικοινωνίας 

µε φορητό Η/Υ τοπικά, αλλά και από απόσταση, µέσω κατάλληλων modem. 
Μέσω του Η/Υ θα πρέπει να µπορούν να εισαχθούν οι διάφοροι παράµετροι 
ρυθµίσεις (configuration) και να διαβιβασθούν τα διάφορα µεγέθη. Θα πρέπει 
επίσης να δοθεί εντολή καταγραφής για συγκεκριµένη χρονική περίοδο της 
προς έλεγχο τάσης και έντασης. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να µπορούν να 
αποθηκευτούν στον ρυθµιστή και να ληφθούν εξ΄ αποστάσεως (uploading) για 
επεξεργασία. 

 
4.2.  Tο σχετικό πρόγραµµα παραµετροποίησης πρέπει να είναι φιλικό προς τον 

χρήστη, να παρέχει τη δυνατότητα πλήρους ελέγχου της καλής λειτουργίας του 
ρυθµιστή και σε περίπτωση σφάλµατος να δίνει την πιθανή αιτία που το 
προκάλεσε κ.λ.π. Πλήρης περιγραφή χρήσης του προγράµµατος αυτού θα 
πρέπει να παραδοθεί στην Αγγλική και Ελληνική Γλώσσα. Ο προµηθευτής 
πρέπει να παρουσιάσει στην προσφορά αναλυτικά τα χαρακτηριστικά του εν 
λόγω φορητού Η/Υ (λειτουργικό, χωρητικότητα δίσκου, Ι/Ο, κ.λ.π.) για να είναι 
δυνατή η εκτέλεση / χρήση του προγράµµατος παραµετροποίησης. 

 
4.3. Για την εξ΄ αποστάσεως επικοινωνία, θα περιγραφεί ξεχωριστά ο απαιτούµενος 

εξοπλισµός και στα δύο άκρα (τεχνικά χαρακτηριστικά , αρχές λειτουργίας). 
 

4.4. Εάν ο αυτόµατος ρυθµιστής έχει δυνατότητα σύνδεσης σε τοπικό δίκτυο, µέσω 
του οποίου θα διοχετεύει όλες τις πληροφορίες (προστασίας, ελέγχου κ.λ.π.) σε 
συγκεντρωτή (concentrator) του Υ/Σ, τότε στην προσφορά θα πρέπει να 
αναφερθούν όλες οι απαραίτητες τεχνικές λεπτοµέρειες για την εν λόγω 
λειτουργία. 

 
 
5.  ΚΕΛΥΦΟΣ 
 

Η συσκευή θα περιέχεται σε στεγανό κέλυφος και θα µπορεί να στηρίζεται κατά 
τέτοιο τρόπο που θα αποκλείει τη λειτουργία της (εντολή ύψωσης ή µείωσης) λόγω 
κραδασµών ή ηλεκτροµαγνητικών πεδίων. Τα κύρια µέρη της συσκευής θα πρέπει να 
είναι προσιτά µε την αφαίρεση του καλύµµατος για την εύκολη τοποθέτηση των 
διαφόρων ρυθµίσεων χωρίς διακοπή λειτουργίας της συσκευής. 
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6.  ∆ΟΚΙΜΕΣ 
 

∆οκιµές θα περιλαµβάνουν δοκιµή ακρίβειας και δοκιµή µόνωσης. Ο τρόπος των 
δοκιµών που υπόκειται στην έγκριση της Επιχείρησης θα πρέπει να προταθεί από 
τον κατασκευαστή και να περιλαµβάνεται απαραίτητα στην προσφορά του. 
 
 
7.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
 

Η προσφορά θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από Τεχνικά Φυλλάδια στην 
ελληνική ή αγγλική γλώσσα. Τα φυλλάδια αυτά πρέπει να περιέχουν πλήρη 
περιγραφή της λειτουργίας της συσκευής, συνδεσµολογίας του ηλεκτρικού 
κυκλώµατος, διαστάσεις και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες (τουλάχιστον αυτές 
που αναφέρονται στην παρ. 3), για την ποιοτική αξιολόγηση των προσφορών. 

Προσφορά χωρίς τα παραπάνω δεν θα αξιολογηθεί. 
 
 
8.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Κατά την υπογραφή της σύµβασης ο προµηθευτής θα πρέπει να υποβάλλει 
πέντε (5) πλήρεις σειρές από τα παρακάτω στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα : 
 
α. Τεχνικά Φυλλάδια Λειτουργίας (User manual και Maintenance manual) όπου θα 

παρατίθενται λεπτοµερώς όλες οι φάσεις της λειτουργίας της συσκευής, η 
συνδεσµολογία του ηλεκτρονικού κυκλώµατος, οι διαστάσεις καθώς και όλες οι 
απαραίτητες πληροφορίες για κάθε µία από τις παραµέτρους των ρυθµίσεων 
ξεχωριστά (µαζί µε παραδείγµατα).  

 
β. Λεπτοµερή σχέδια όλων των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών κυκλωµάτων της 

συσκευής. 
 
γ. Λίστες υλικών π.χ. ολοκληρωµένων κυκλωµάτων, τρανζίστορς, ρελέ, κλπ. από τα 

οποία αποτελείται η συσκευή. 
 
δ. Φυλλάδια δοκιµών κατάλληλα υπογεγραµµένα µε όλα τα στοιχεία της δοκιµής της 

κάθε συσκευής. 
 
 
9.  ΕΓΓΥΗΣΗ 
 

Η περίοδος εγγύησης θα έχει διάρκεια τουλάχιστον ένα (1) έτος και θα αρχίσει 
από την ηµεροµηνία παράδοσης του υλικού στην αποθήκη της Επιχείρησης. Η 
αρχική ετήσια περίοδος εγγύησης θα παρατείνεται αυτόµατα επί τρίµηνο εφόσον 
στην διάρκειά της υπάρχουν ακόµη προβλήµατα τα οποία αφορούν κάθε πλευρά 
λειτουργίας της συσκευής, είτε συνολικά είτε µερικά (πχ. κάποιο τµήµα της συσκευής 
δεν ανταποκρίνεται µε τους όρους Προδιαγραφής). Κατά τη διάρκεια της αρχικής 
περιόδου εγγύησης και των τριµήνων παρατάσεων ο προµηθευτής θα πρέπει χωρίς 
καµία πρόσθετη αµοιβή να αντικαθιστά οποιοδήποτε εξάρτηµα ή και ολόκληρη 
συσκευή που θα βρεθεί να µη λειτουργεί σωστά ή θα παρουσιάσει βλάβη µετά την 
τοποθέτησή της για κανονική λειτουργία. 
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10.  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
 

Ο προµηθευτής θα περιλαµβάνει στην προσφορά του έναν πλήρη κατάλογο µε 
τα ανταλλακτικά του προσφερόµενου ρυθµιστή. Η αξία των ανταλλακτικών αυτών 
κατά είδος, πρέπει να αναφερθεί στην προσφορά, αλλά δεν θα συνεκτιµηθεί µε την 
αξία της συσκευής κατά την αξιολόγηση των προσφορών. Η διαθεσιµότητα των 
ανταλλακτικών θα είναι εγγυηµένη για τα τρία (3) τουλάχιστον έτη. 
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∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  
ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ – ΚΥΤ 
 
            Ιανουάριος 2006 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  Νο 50/7 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Νο.7 

 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΥΠΕΡΕΝΤΑΣΕΩΣ ΦΑΣΕΩΝ & ΓΗΣ  

ΣΤΑΘΕΡΟΥ & ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  
ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ  

ΓΙΑ ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ  
 
 
 
 
Ι. ΣΚΟΠΟΣ 
 
 Σκοπός αυτής εδώ της τεχνικής περιγραφής είναι η κάλυψη των απαιτήσεων 

που σχετίζονται µε τα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά καθώς και 
δοκιµές Ηλεκτρονόµων Υπερεντάσεως Φάσεων και Γης, Σταθερού και 
Αντιστρόφου χρόνου καθώς και Αυτόµατης Επαναφοράς. Οι Η/Ν πρέπει να 
διαθέτουν προστασία υπερέντασης φάσεων και γης καθώς και αυτόµατης 
επαναφοράς για ένα ταχύ επανακλείσιµο και δύο τουλάχιστον διαδοχικά 
επανακλεισίµατα µε ρυθµιζόµενη χρονική καθυστέρηση.  

 
 
ΙΙ. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ 
 
           Ηλεκτρονόµος, Ηλεκτρονόµος Υ/Ε Φάσης-Γης και Αυτόµατης Επαναφοράς,   

Ηλεκτρονόµος Αυτόµατης Επαναφοράς. 
 
 
ΙΙΙ.    ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ 20kV    
         ΤΗΣ ∆ΕΗ 
 

1. Ονοµαστική Τάση                               : 20 kV 
2. Μέγιστη Τάση λειτουργίας                 : 24 kV 
3. Αριθµός Φάσεων                                 : 3 
4. Συχνότητα λειτουργίας                        : 50 Hz 
5. Βασική στάθµη µόνωσης                    : 125 kV αιχµή 
6. Στάθµη βραχυκυκλώµατος                  :10 kA  
7. Μέθοδος γειώσεως                              : Το σύστηµα των 20kV  
                                                                        είναι γειωµένο µέσω  
                                                                        αντίστασης 12Ω 
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    ΙV.   ΧΡΗΣΗ 
 
Οι εν λόγω Η/Ν θα χρησιµοποιηθούν για προστασία εναέριων γραµµών 
αναχώρησης µέσης τάσης (20 kV), έναντι σφαλµάτων φάσεων και γης σε 
συνδυασµό µε τριπολική αυτόµατη επαναφορά πολλαπλών επανοπλισµών.  
 
 

V. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
 

Οι Η/Ν Υ/Ε φάσης-γης σταθερού και αντιστρόφου χρόνου και αυτόµατης 
επαναφοράς θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τους κανονισµούς IEC 60255-3, 
60255-5 60255-22 και 60255-21. Προσφερόµενοι H/N που είναι σύµφωνα µε 
τους κανονισµούς ANSI/IEEE, µπορούν να γίνουν τεχνικά αποδεκτοί, κατά τη 
κρίση όµως της ∆ΕΗ Α.Ε.   

 
 
 VΙ.      ΑΠΑΙΤOYMENA ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ Η/Ν 
 

1. Τύπος Η/Ν 
Ψηφιακός.  
 
2. Κατασκευή – Εγκατάσταση 
Ο Η/Ν πρέπει να είναι εντός θήκης και να είναι κατάλληλος για τοποθέτηση 
σε εσοχή (πρόσωπο) επί πίνακος.  
 
3. Βαθµός Προστασίας της θήκης του Η/Ν 
IP51 κατά IEC 
 
4. Περιβαλλοντικές συνθήκες λειτουργίας  

          α.         Εγκατάσταση          : Εντός του κτιρίου ελέγχου του Υ/Σ 
 β. Θερµοκρασία περιβάλλοντος        : Ελάχιστη (-5οC) 
       Μέγιστη (+40οC) 
 γ. Υψόµετρο                 : Μέχρι 1000m πάνω 
       από την επιφάνεια 
       της θάλασσας. 
            δ.        Υγρασία                                          :    5% - 85% 
 

5. Ακροδέκτες του Η/Ν 
           Οι ακροδέκτες του Η/Ν θα πρέπει να είναι κατάλληλοι για συρµάτωση µε χάλκινα  
           καλώδια διατοµής 2,5 mm2. 

 
6. Βοηθητική τάση τροφοδοσίας  

 Ο Η/Ν θα τροφοδοτείται από βοηθητική τάση 110 Volt  Σ.Ρ. µε διακύµανση 
            +10%, -20% 
 

7. Ονοµαστικό ρεύµα εισόδου του Η/Ν (Είσοδος) 
Ρεύµα εισόδου  :  ΙΝ = 5 Α  
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8. Ικανότητα θερµικής αντοχής του Η/Ν 
 
  α. 100 x IN για 1 δευτερόλεπτο 
  β. 40 x IN για 2 δευτερόλεπτα 
  γ. (3 έως 4) x IN συνεχώς 
 
9. Απαιτούµενες λειτουργίες προστασίας του Η/Ν   

 
  α. Υπερένταση Φάσεων και Γης σταθερού χρόνου µε δύο βαθµίδες 
       υπερέντασης φάσεων Ι>, Ι>> και δύο βαθµίδες (2) υπερέντασης 
       γης, ΙΕ>, ΙΕ >>συνολικά τέσσερα (4) βαθµίδες. 
  β. Υπερένταση Φάσεων και Γης αντιστρόφου χρόνου µε χαρακτηριστικές  
      καµπύλες κατά IEC 60255-3, δηλαδή αντιστρόφου χρόνου, λίαν  
      αντιστρόφου χρόνου, εξαιρετικά αντιστρόφου χρόνου και εκτεταµένου 
      αντιστρόφου χρόνου και µία βαθµίδα υπερέντασης για φάση (Ip) και µία 

(1) για γη  (IPE).  
  γ. Αυτόµατη επαναφορά µε δυνατότητα τριών (3) τουλάχιστον 
      επανακλεισιµάτων 
 
10. Απαιτούµενες περιοχές ρυθµίσεων του Η/Ν  
 
Α. Υπερέντασης Σταθερού χρόνου 
     α. Για φάση (Ι>): (0,1 έως 4) x IN σε βήµατα του 0,1Α 
     β. Για γη (ΙΕ>): (0,05 έως 1) x IN σε βήµατα του 0,1Α 
     γ. Για φάση (Ι>>): (0,1 έως 20) x IN σε βήµατα του 0,1Α 
     δ. Για γη (ΙΕ>>): (0,05 έως 1) x IN σε βήµατα του 0,1Α 
     ε. Χρόνος καθυστέρησης : 0 - 150 sec σε βήµατα του 0,1 sec 
      
Β. Υπερέντασης Αντιστρόφου χρόνου 
     α. Για φάση (Ιp): (0,1 έως 4) x IN σε βήµατα του 0,1Α 
     β. Για γη (ΙPE): (0,1 έως 1,0) x IN σε βήµατα του 0,1Α   
     γ. Πολλαπλασιαστής χρόνου : 0,05 – 1,5 sec (IEC) ή 0,5-15sec (ΑΝSI) 

 
Γ. Αυτόµατη Επαναφορά  
 
α. Περιοχή ρύθµισης νεκρού                           : 
    χρόνου κατά το ταχύ  
   επανακλείσιµο 

0.1–2 δευτερόλεπτα µε 
ρύθµιση βήµατος 0.01 του 
δευτερολέπτου 

β. Περιοχή ρύθµισης νεκρού                           : 
    χρόνου κατά το πρώτο  
    βραδύ επανακλείσιµο 

0.5–15 δευτερόλεπτα  κατ’ 
ελάχιστον µε ρύθµιση 
βήµατος 0.5 του 
δευτερολέπτου  

γ. Περιοχή ρύθµισης νεκρού                           : 
    χρόνου κατά το δεύτερο  
    βραδύ επανακλείσιµο 

0.5–15 δευτερόλεπτα  κατ’ 
ελάχιστον µε ρύθµιση 
βήµατος 0.5 του 
δευτερολέπτου 
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δ. Περιοχή ρύθµισης χρόνου                           : 
    ανάκτησης (επαναφοράς) του Η/Ν 
   µετά από επιτυχή κύκλο επανακλεισιµάτων. 

1-300 δευτερόλεπτα µε 
βήµα 0.5 του 
δευτερολέπτου 

 11. Απαιτούµενα χαρακτηριστικά και στοιχεία της αυτόµατης 
       επαναφοράς 
 
α. Αριθµός επανακλεισιµάτων : τουλάχιστον τρία (3), ένα (1) ταχύ και 
   δύο (2) βραδέα (µε  χρονική  
   καθυστέρηση). 
 
β. Τρόπος λειτουργίας του διακόπτη  

µέσω αυτόµατης επαναφοράς   : Τριπολική λειτουργία διακόπτη 
 
γ. Τρόπος λειτουργίας της αυτόµατης επαναφοράς: 
Ο Η/Ν θα πρέπει να διαθέτει µέσω πληκτρολογίου και  PC δυνατότητα 
επιλογής των ακόλουθων τρόπων λειτουργίας : 

   - Αυτόµατη επαναφορά ΕΚΤΟΣ.   
   - Ένα ταχύ και ένα βραδύ επανακλείσιµο 
   - Ένα ταχύ και δύο βραδέα επανακλεισίµατα. 
 
δ. Περιγραφή λειτουργίας της αυτόµατης επαναφοράς: 
Στην περίπτωση σφάλµατος (φάσεων ή γης) θα ενεργοποιείται οποιαδήποτε 
βαθµίδα υπερεντάσεως σταθερού η αντιστρόφου χρόνου, ανάλογα µε τις 
ρυθµίσεις του χρήστη (∆.Ε.Η), και θα δίνει εντολή πτώσεως στο διακόπτη 
σε χρόνο ρυθµιζόµενο από την ∆ΕΗ. 
Η αυτόµατη επαναφορά ενεργοποιείται η δεν ενεργοποιείται ανάλογα µε 
την βαθµίδα που αρχικά έχει διεργεθεί . (Αυτό καθορίζεται από τις 
ρυθµίσεις που έχει κάνει ο κάθε χρήστης).  
Εάν η αυτόµατη επαναφορά  ενεργοποιηθεί, τότε αναλαµβάνει,  και µετά 
από ένα χρόνο (που έχει προγραµµατιστεί) δίνει εντολή κλεισίµατος στο 
διακόπτη. 
Εάν το σφάλµα παραµένει, τότε οποιαδήποτε βαθµίδα υπερεντάσεως 
σταθερού η αντιστρόφου χρόνου, ανάλογα µε τις ρυθµίσεις του χρήστη 
(∆.Ε.Η), αναλαµβάνει τον έλεγχο και δίνει εντολή πτώσεως στο διακόπτη 
µετά από έναν συγκεκριµένο προγραµµατισµένο χρόνο. 
Η αυτόµατη επαναφορά µετά από έναν προγραµµατισµένο χρόνο δίνει 
εντολή κλεισίµατος και πάλι στο διακόπτη. Εάν το σφάλµα συνεχίζει να 
παραµένει, τότε και πάλι οποιαδήποτε βαθµίδα υπερέντασης σταθερού η 
αντιστρόφου χρόνου ανάλογα µε τις ρυθµίσεις του χρήστη (∆.Ε.Η), 
αναλαµβάνει τον έλεγχο και δίνει εντολή πτώσεως στον διακόπτη, µετά 
φυσικά από έναν προγραµµατισµένο χρόνο, και µε οριστικό κλείδωµα του 
διακόπτη στη θέση αυτή. 

 
ε. Ο Η/Ν θα πρέπει να είναι εφοδιασµένος µε χρονοµετρητή, περιοχής  
     ρύθµισης 0-10sec για δέσµευση της αυτόµατης επαναφοράς οποτεδήποτε   
    δίνεται χειροκίνητα εντολή κλεισίµατος στον διακόπτη της γραµµής.  
 
στ. Ο Η/Ν θα πρέπει να διαθέτει δυνατότητα απαρρίθµησης των ταχέων 

καθώς    και των βραδέων επανακλεισιµάτων.  
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12. Επιπρόσθετες απαιτούµενες είσοδοι του Η/Ν 
O Η/Ν θα πρέπει να έχει τουλάχιστον πέντε (5) ψηφιακές εισόδους (binary    
    inputs) στα 110V Σ.Ρ. για εισόδους όπως αυτές παρακάτω: 
α. Είσοδο για σήµα από δυσλειτουργία διακόπτη π.χ. απώλεια SF6 ή 
    αφόρτιστο ελατήριο,  
β. Είσοδο από επαφή ανοίγµατος χειριστηρίου διακόπτη,  
γ. Είσοδο από επαφή κλεισίµατος χειριστηρίου διακόπτη, 
δ. Είσοδο για δέσµευση (block) της αυτόµατης επαναφοράς από εξ’  
    αποστάσεως εξωτερικό χειρισµό,      
ε. Είσοδο για δέσµευση (block) των ΄΄στιγµιαίων΄΄ στοιχείων της βαθµίδας 
υπερυψηλής υπερέντασης φάσεων και γης (Ι>> και ΙΕ>>) από εξ’ αποστάσεως 
εξωτερικό χειρισµό. 
∆ηλαδή την απενεργοποίηση της βαθµίδας υπερυψηλής υπερέντασης (Ι>> ή 
ΙΕ>>) για όλο το χρόνο λειτουργίας της αυτόµατης επαναφοράς. 
 
 

VII.    ΕΠΑΦΕΣ ΕΞΟ∆ΟΥ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ∆ΙΑΚΟΠΤΗ ΚΑΙ  
           ΣΗΜΑΝΣΗ 
  

Α. Επαφές εξόδου για έλεγχο διακόπτη (βαρέως τύπου) 
Ο Η/Ν θα πρέπει να είναι εφοδιασµένος µε τον ακόλουθο αριθµό επαφών 
βαρέως τύπου και µε τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 
 
   α. Αριθµός επαφών σε σχέση µε τις βαθµίδες φάσεως + γης  υπερέντασης            

σταθερού και αντιστρόφου χρόνου θα είναι ως ακολούθως: 
        Μία (1) επαφή κανονικά ανοικτή (1 ΝΟ) για πτώση και  
        Μία (1) επαφή κανονικά ανοικτή (1ΝΟ) για ζεύξη µέσω αυτόµατης 

επαναφοράς. 
 
  β. Τεχνικά χαρακτηριστικά των επαφών βαρέως τύπου 

Ονοµαστικό ρεύµα συνεχούς λειτουργίας 5Α 
Ρεύµα βραχείας διάρκειας κατά την ζεύξη 30 Α για 0,5 sec 

Ικανότητα διακοπής στα 110 V Σ.Ρ.  0,25 Α 
 
 
Β. Επαφές εξόδου για σήµανση 
Ο Η/Ν θα πρέπει να είναι εφοδιασµένος µε τον ακόλουθο αριθµό επαφών 
για σήµανση: 
 
   α. Αριθµός επαφών σε σχέση µε την υπερένταση σταθερού και αντιστρόφου  
       χρόνου θα είναι ως ακολούθως: 
 

Φάσης (Ι> & Ι>>)                       1 NO 
Γης (ΙΕ > & ΙΕ>>)                       1 NO 
Φάσης (Ip)                            1 ΝΟ 
Γης (IpE)                                1 NO 
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∆ηλαδή σύνολο 4 επαφές προσδιορισµένες ώς άνω ή  προγραµµατιζόµενες 
από τον χρήστη 

 
β. Αριθµός επαφών σε σχέση µε την αυτόµατη επαναφορά : 1 ΝΟ 

    Μία για ένδειξη ότι η αυτόµατη επαναφορά έχει δεσµευθεί.   
  
  Ο συνολικός αριθµός επαφών σήµανσης θα είναι πέντε (5)  
 
γ. Τεχνικά χαρακτηριστικά των επαφών για σήµανση: 

Ονοµαστικό ρεύµα συνεχούς λειτουργίας  1Α 
Ρεύµα βραχείας διάρκειας κατά τη ζεύξη στα 110 V Σ.Ρ.  8Α για 

0,5 sec  
Ικανότητα διακοπής στα 110 V Σ.Ρ.  0,25 Α 

 
 

VIII. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Η/Ν 
Οι παρακάτω διαστάσεις ισχύουν µόνο στην περίπτωση που η προµήθεια 
αφορά µεµονωµένους (χύµα) Η/Ν. ∆εν ισχύουν στην περίπτωση που oi H/N 
είναι µέρος της προµήθειας µεταλλοενδεδυµένων πινάκων. 

 
Οι διαστάσεις του Η/Ν θα είναι ως ακολούθως: 
 

• Για πλάτος µικρότερο  από 12cm, το µέγιστο ύψος θα είναι 40cm. 
• Για πλάτος µεταξύ 12cm και 19cm, το µέγιστο ύψος θα είναι 25cm. 
• Το πλάτος και βάθος του Η/Ν να µην υπερβαίνει τα 19cm και 30cm 

αντίστοιχα σε καµία των περιπτώσεων. 
• Όλοι οι ακροδέκτες του Η/Ν θα πρέπει να είναι στην οπίσθια πλευρά 

του. 
 

IΧ.     ∆ΟΚΙΜΕΣ 
 

Α. ∆οκιµές Σειράς (κατά IEC 60255-5) 
1. ∆οκιµή τάσεως βιοµηχανικής συχνότητας        :  2 kV rms, 50 Hz 
 
Β. ∆οκιµές Τύπου 
1. ∆οκιµή κρουστικής τάσεως                               :  5 kV αιχµή, 1.2/50µs,0.5J  
   (κατά IEC 60255-5)                                               3 θετικοί και 3 αρνητικοί  
                                                                                  παλµοί σε διαστήµατα των 
                                                                                  5 δευτερολέπτων    
2. ∆οκιµή υψηλής συχνότητας                              :  2.5 kV αιχµή, 1MHz,  
    ( κατά IEC 60255-22-1)                                        t=15ms, 400 παλµοί ανά  
                                                                                  δευτερόλεπτο,  
                                                                                  διάρκεια=2 δευτερόλεπτα    
 
 
3. ∆οκιµή Ταχέων Μεταβατικών                          :  2 kV 5/50 ns, 5 kHz,  
    (κατά IEC 60255-22-4 και 61000-4-4)                διάρκεια παλµού 15 δευ/τα, 
                                                                                  ρυθµός επαναλήψεων :   
                                                                                  κάθε 300 ms για ένα λεπτό 
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4. Μηχανική δοκιµή δόνησης κατά τη                    :60-150 Hz,  

                      επιτάχυνση 0,5 g     
    λειτουργία του Η/Ν              ρυθµός σάρωσης : 
   (κατά IEC 60255-21-1 και 60068-2-6)                 1 οκτάβα / λεπτό 
                20 κύκλοι σε 3  
                                                                                  ορθογώνιους άξονες  
5. ∆οκιµή ηλεκτροστατικής εκφόρτισης 

(κατά IEC-60255-22-2, κλάση IV)              : 8kV εκφόρτιση επαφής,15kV 
εκφόρτιση σε κενό αέρος, 
αµφότερες πολικότητες, 
150pF, Ri=330Ω 

 
            
 
 

                                                                  
Χ.      ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  
  

α. Ο Η/Ν θα πρέπει να µπορεί να επικοινωνεί µέσω θύρας RS485 µε ένα 
αυτόµατο σύστηµα ελέγχου και προστασίας υποσταθµού, µέσω  
πρωτοκόλλου IEC-61850 ή IEC- 60870–5–103 ή Profibus – fms ή 
Modbus / RTU ή DNP 3.0 

 
β. Ο Η/Ν θα πρέπει να είναι εφοδιασµένος µε θύρα RS232 για επικοινωνία µε 

PC. 
 
γ. Μαζί µε τον Ηλεκτρονόµο θα πρέπει να δοθεί το όποιο λογισµικό 

απαιτείται για την ρύθµιση και επικοινωνία του Η/Ν µε PC και αυτόµατο 
σύστηµα ελέγχου (τουλάχιστον τρία αντίγραφα). 

 
δ. Μαζί µε τον Η/Ν θα πρέπει να δίδονται και πέντε (5) τουλάχιστον καλώδια 

επικοινωνίας του Η/Ν µε PC. 
 
 

 
ΧI.     ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 

 
Η λειτουργία καταγραφής σφαλµάτων, γεγονότων και παλµογραφηµάτων, θα 
χρησιµοποιείται για την καταγραφή των φασικών και ρευµάτων γης κατά την 
διάρκεια σφάλµατος. Η εκκίνηση της καταγραφής θα γίνεται ή µέσω σήµατος 
πτώσεως εντολής διακόπτη ή διεγέρσεως (pick up).  
- Συνολικός χρόνος καταγραφής : 3 sec τουλάχιστον. 
- Χρονοδιαχωρισµός γεγονότων  : 1ms   
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ΧIΙ.   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ 
          ΑΠΟ ΤΟΥΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 

   
α. Σχέδια καλωδιώσεων – διαστάσεων 
Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να υποβάλλουν µαζί µε τις προσφορές τους, 
σχέδια στα οποία να φαίνονται οι διαστάσεις του Η/Ν, σχέδια συρµάτωσης 
του Η/Ν, διαγράµµατα απαραίτητα για την κατανόηση των λειτουργιών του 
Η/Ν και ειδικά της λειτουργίας των στοιχείων σταθερού χρόνου, αντιστρόφου 
χρόνου και αυτόµατης επαναφοράς καθώς και τα απαραίτητα τεχνικά 
φυλλάδια στα οποία θα αναφέρονται οι δυνατότητες του προσφερόµενου Η/Ν.   
 
β. Συµπλήρωση του συνηµµένου παραρτήµατος ‘Α’. Η µη συµπλήρωση του 
Παραρτήµατος Α ή ελλιπής συµπλήρωση του, θα αποτελεί επαρκή λόγο 
απόρριψης της προσφοράς. 
 
γ. Πιστοποιητικά, εάν υπάρχουν, για τις προδιαγραφόµενες δοκιµές τύπου σε 
αυτήν εδώ την τεχνική περιγραφή.  

 
 
ΧΙΙI.   ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
 

Οι ηλεκτρονόµοι θα πρέπει να παραδοθούν κατάλληλα συσκευασµένοι µέσα 
σε χάρτινα κιβώτια στιβαρής κατασκευής κατάλληλα για αυτό το είδος 
εξοπλισµού. 
Ένας ηλεκτρονόµος ανά κιβώτιο. 





 

ΙΙδ/πµ/ΑΓ/Ιανουάριος 2006  TD-50-7e 9

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ‘Α’ 
 
 
Πληροφορίες από τους προσφέροντες. Η µη πλήρης συµπλήρωση του εν λόγω 
παραρτήµατος αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. 
 

1. Τύπος και κατασκευαστής του Η/Ν :  ..................................  
................................... 

2. Είναι ο Η/Ν εφοδιασµένος µε δυνατότητα σταθερού και 
αντιστρόφου χρόνου υπερέντασης φάσεων-γης και αυτόµατης 
επαναφοράς; 

 
3. Η αυτόµατη επαναφορά έχει δυνατότητα ενός ταχέως 

επανακλεισίµατος και δύο τουλάχιστον διαδοχικών βραδέων 
επανακλεισιµάτων; 

 

 
 
:  .................................. 
 
 
 
:  .................................. 

4. Βαθµός προστασίας της θήκης του Η/Ν.  :  .................................. 
5. Θερµοκρασιακή περιοχή αντοχής του Η/Ν κατά τη λειτουργία :  .................................. 
6.   Αντοχή σε υψόµετρο    :  .................................. 

7.   Αντοχή σε συνθήκες υγρασίας  :  .................................. 

8.   Τύπος των ακροδεκτών του Η/Ν 
 

:  .................................. 

9. Είναι οι ακροδέκτες του Η/Ν κατάλληλοι για συρµάτωση µε 
καλώδιο διατοµής 2,5 mm2 ; 

 

 
:  .................................. 

10. Βοηθητική τάση τροφοδοσίας του Η/Ν 
 

:  .................................. 

11. Ονοµαστικό ρεύµα εισόδου του Η/Ν :  .................................. 

12. Θερµική ικανότητα αντοχής του Η/Ν 
α. Συνεχώς 
β. Για 2 δευτερόλεπτα 
γ. Για 1 δευτερόλεπτο 

 
:  .................................. 
:  .................................. 
:  .................................. 
 

13. Καλύπτει ο προσφερόµενος Η/Ν τις απαιτήσεις της παραγράφου 
VI – 9 της παρούσας τεχνικής περιγραφής; 

 

 
:  .................................. 





 

ΙΙδ/πµ/ΑΓ/Ιανουάριος 2006  TD-50-7e 10

14.Περιοχές ρυθµίσεων του Η/Ν 
  
Α. Υπερέντασης Σταθερού χρόνου 
      α. φάση (Ι>) 
      β. γη (ΙΕ>)       
      γ. φάση (Ι>>) 
      δ. γη (ΙΕ>>) 
      ε. χρόνος καθυστέρησης  
 
Β. Υπερέντασης Αντιστρόφου χρόνου 
      α. φάσης (Ιp) 
      β. γη (ΙpΕ)      
                
      ε. Πολλαπλασιαστής χρόνου  
 
Γ. Αυτόµατη επαναφορά 
    α. Περιοχή ρύθµισης νεκρού χρόνου κατά το ταχύ  
        επανακλείσιµο 
     
    β. Περιοχή ρύθµισης νεκρού χρόνου κατά το πρώτο  
        βραδύ επανακλείσιµο 
     
    γ. Περιοχή ρύθµισης νεκρού χρόνου κατά το δεύτερο  
          βραδύ επανακλείσιµο  
     
δ. Περιοχή ρύθµισης χρόνου ανάκτησης (επαναφοράς) του Η/Ν µετά 
από επιτυχή κύκλο επανακλεισιµάτων   

 
 
 
:  .................................. 
:  .................................. 
:  .................................. 
:  .................................. 
:  .................................. 
 
 
:  .................................. 
:  .................................. 
 
:  .................................. 
 
 
 
:  .................................. 
 
 
:  .................................. 
 
 
:  .................................. 
 
 
:  .................................. 
 

15.Απαιτούµενα χαρακτηριστικά της αυτόµατης επαναφοράς  
α. Υπάρχει η δυνατότητα αποµόνωσης της Α/Ε; 
β. Υπάρχει η δυνατότητα για ένα ταχύ και ένα βραδύ επανακλείσιµο; 
γ. Υπάρχει η δυνατότητα για ένα ταχύ και δύο βραδέα  
    επανακλεισίµατα; 
δ. Αριθµός επανακλεισιµάτων 
ε. ∆ιαθέτει ο Η/Ν απαριθµητή λειτουργιών για το ταχύ 
επανακλείσιµο και τα βραδέα επανακλεισίµατα; 

 

 
:  .................................. 
:  .................................. 
 
:  .................................. 
:  .................................. 
 
:  .................................. 
 

16.Χαρακτηριστικά επαφών βαρέως τύπου 
  α. Αριθµός επαφών σε σχέση µε τις βαθµίδες φάσεως + γης 

υπερέντασης σταθερού και αντιστρόφου χρόνου 
  β. Αριθµός επαφών αυτόµατης επαναφοράς                              
  γ. Ονοµαστικό ρεύµα επαφών βαρέως τύπου 
  δ. Ρεύµα βραχείας διάρκειας (0,5sec) των επαφών βαρέως τύπου 

κατά τη ζεύξη στα V Σ.Ρ 
  ε. Ικανότητα διακοπής των επαφών βαρέως τύπου στα 110V Σ.Ρ 
 

 
: .................................. 
 
:  .................................. 
:  .................................. 
 
:  ................................. 
:  .................................. 
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17.Χαρακτηριστικά επαφών για σήµανση    
       
  α.  Αριθµός επαφών για σήµανση 
  β. Είναι οι επαφές σήµανσης προγραµµατιζόµενες; 
  γ.  Ονοµαστικό ρεύµα επαφών για σήµανση 
  δ. Ρεύµα βραχείας διάρκειας (0,5 sec)των επαφών σήµανσης  
       κατά τη ζεύξη στα 110 V Σ.Ρ. 
  ε. Ικανότητα διακοπής των επαφών σήµανσης στα 110 V Σ.Ρ. 

 
 
:  .................................. 
:  .................................. 
:  .................................. 
 
:  .................................. 
: ................................... 
 

18.Καλύπτει ο Η/Ν τις απαιτήσεις της παραγράφου Χ της τεχνικής 
περιγραφής; 

 
    α. Είναι ο Η/Ν εφοδιασµένος µε θύρα RS232; 
    β. Είναι ο Η/Ν ικανός να επικοινωνήσει µέσω πρωτοκόλλου IEC-

61850 ή IEC-60870-5-103 ή Profibus-fms ή Modbus/RTU ή 
DNP.3.0 (µέσω θύρας RS485) 

 

 
:  .................................. 
 
:  .................................. 
 
 
:  .................................. 
 

19.Καλύπτει ο Η/Ν τις απαιτήσεις της παραγράφου ΧI της τεχνικής 
περιγραφής; 

    α. Μπορεί ο Η/Ν να καταγράψει σφάλµατα σε µορφή γεγονότων 
και παλµογραφηµάτων; 

     
    β. Μέγιστος χρόνος καταγραφής 
 
    γ. Χρονοδιαχωρισµός γεγονότων σφάλµατος  

 
:  .................................. 
 
:  .................................. 
 
:  .................................. 
 
:  .................................. 
 

20.Αναλυτική περιγραφή όλων των επιπρόσθετων εισόδων του Η/Ν 
 
 
 
 
 

: .................................. 
 .................................... 
 .................................... 
 ....................................  
 ....................................   
 ....................................  
 ....................................   
 ....................................   
 ....................................   
 

21.Κατανάλωση του Η/Ν σε VA :  .................................. 
 

22.Βάρος Η/Ν :  .................................. 
 

23.Συνολικές διαστάσεις του Η/Ν :  .................................. 
 

24.Είναι ο Η/Ν κατάλληλος για τοποθέτηση εν εσοχή σε πίνακα; :  .................................. 
 

25. Είναι ο Η/Ν εφοδιασµένος µε πληκτρολόγιο και θύρα RS232 για 
τους σκοπούς των ρυθµίσεων και παραµετροποίησης; 

 
:  .................................. 
 

26. Καλύπτει ο προσφερόµενος Η/Ν πλήρως τις απαιτήσεις της 
παραγράφου VI-11 αυτής εδώ της τεχνικής περιγραφής; 

 

 
:  .................................. 
   .................................. 
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      (Εάν όχι, να αναφερθεί πια σηµεία δεν καλύπτει)    .................................. 
   .................................. 
   .................................. 
   .................................. 
   .................................. 
   .................................. 
   .................................. 

27. Καλύπτει ο προσφερόµενος Η/Ν πλήρως τις απαιτήσεις της 
παραγράφου VI-12 αυτής εδώ της τεχνικής περιγραφής; 

 
:  .................................. 
   .................................. 
   .................................. 
   .................................. 
   .................................. 
 

28. ∆ίδεται το απαιτούµενο λογισµικό για ρύθµιση και επικοινωνία 
του Η/Ν; (Τρία αντίγραφα) 

 
:  .................................. 
   .................................. 
   .................................. 
   .................................. 
   .................................. 
 

29. ∆ίδονται πέντε (5) καλώδια για την επικοινωνία του Η/Ν µε PC; :  .................................. 
   .................................. 
   .................................. 
   .................................. 
   .................................. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 µµ/ΑΓ/Οκτώβριος 2003 
Αναθ. Νο.1/ πµ/ ΑΓ/ Μάρτιος 2005 
Αναθ. Νο.2/ πµ/ ΑΓ/ Ιούλιος 2005 
Αναθ. Νο.3/ βκ/ ΑΓ/ Αύγουστος 2005 
Αναθ. Νο.4/ σπ/ ΑΓ/ Σεπτέµβριος 2005 
Αναθ. Νο.5/ σπ/ ΑΓ/ Οκτώβριος 2005 
Αναθ.Νο. 6/ πµ/ ΑΓ/ Νοέµβριος 2005 
Αναθ.Νο. 7/ πµ/ ΑΓ/ Ιανουάριος 2006 
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∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 
∆ΝΕΜ/ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ Υ/Σ-ΚΥΤ 
 
 

Μάρτιος 2006 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-41/4 
 
ΨΗΦΙΑΚΟΙ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ΥΠΕΡΕΝΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΦΟΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ 

ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟ ΜΕ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΠΥΚΝΩΤΩΝ 
ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 20 KV 

      
 
 
I.       ΣΚΟΠΟΣ 
 

Αυτή εδώ η τεχνική περιγραφή καλύπτει τις απαιτήσεις της ∆ΕΗ όσον αφορά  
λειτουργικά χαρακτηριστικά, τεχνικά χαρακτηριστικά και δοκιµές για 
ψηφιακούς ηλεκτρονόµους υπερεντάσεως και υπερφόρτισης. 

 
II.      ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ 
 

Ηλεκτρονόµοι υπερέντασης και υπερφόρτισης, ηλεκτρονόµοι υπερεντάσεως. 
 
III.   ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
 

Οι ηλεκτρονόµοι θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τους κανονισµούς IEC. 
Μπορούν να προσφερθούν και ηλεκτρονόµοι σύµφωνα µε κανονισµούς 
ANSI/IEEE, είναι ωστόσο θέµα της έγκρισης από τη ∆ΕΗ.    
 

IV.   ΧΡΗΣΗ 
 

Ο ηλεκτρονόµος µε ξεχωριστή προστασία υπερφόρτισης και σφαλµάτων θα 
χρησιµοποιείται για προστασία  συγκροτηµάτων πυκνωτών αντιστάθµισης 20 
KV, 3X4 MVAR εξωτερικών ασφαλειών, έναντι υπερφορτώσεων και όλων 
των τύπων των σφαλµάτων. (3-φασικά σφάλµατα και σφάλµατα φάσης-γης) 

 
V.    ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
      

1. Εγκατάσταση : Εσωτερική, µέσα στο κτίριο ελέγχου του 
υποσταθµού 

2. Όρια θερµοκρασίας 
περιβάλλοντος κατά τη 
διάρκεια της λειτουργίας  

 
: -10oC έως +45oC 

3. Υψόµετρο : Έως 1000 m πάνω από το επίπεδο της θάλασσας. 
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VI. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ∆ΕΗ ΣΤΑ 20 KV  
 

 
VII. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΥ 
         

1.  Προστασία υπερέντασης αντιστρόφου χρόνου για όλα τα σφάλµατα 
φάσεων και γης. 
Η προστασία για σφάλµατα θα πρέπει να ρυθµίζεται πάνω από 3 X IN, 
όπου IN =350 A  
IN = Ρεύµα του συγκροτήµατος πυκνωτών αντιστάθµισης.                   
Η χρονική καθυστέρηση του  H/N θα πρέπει να ρυθµίζεται στους 5 µε 7 κύκλους 
έτσι ώστε το ρεύµα ηλέκτρισης να έχει αποσβεσθεί. ∆εδοµένου ότι οι πυκνωτές 
θα ενεργοποιούνται µε βήµατα των 4 MVAR µε τη βοήθεια αυτεπαγωγών 80µΗ, 
το αναµενόµενο ρεύµα ηλέκτρισης θα είναι της τάξης του (20-25)XIN, όπου 
IN=350 A. 

 
2. Προστασία υπερφόρτωσης (υπερέντασης) σταθερού χρόνου.  

Η προστασία υπερφόρτισης θα πρέπει να ρυθµιστεί σε µια περιοχή 1,3 έως 1,4 
φορές το ονοµαστικό ρεύµα των συγκροτηµάτων πυκνωτών (IN=350 A).  Η 
χρονική καθυστέρηση του  H/N θα πρέπει να ρυθµιστεί έτσι ώστε να 
αποφεύγονται εσφαλµένες πτώσεις κατά τη διάρκεια της ηλέκτρισης ( περίπου 5-
7 κύκλους, το οποίο είναι 100ms έως 140ms) 
 
3. Οι χαρακτηριστικές καµπύλες της υπερέντασης αντιστρόφου χρόνου θα είναι 
σύµφωνα µε τον κανονισµό IEC 60255-3, δηλαδή αντιστρόφου χρόνου, λίαν 
αντιστρόφου χρόνου, εξαιρετικά αντιστρόφου χρόνου και εκτεταµένου 
αντιστρόφου χρόνου.  

 
VIII.      ∆ΙΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
   

Εφόσον οι Μ/Σ εντάσεως του συγκροτήµατος των πυκνωτών είναι στερεά 
γειωµένοι, το ρεύµα γης µπορεί να εξαχθεί και από τα ρεύµατα φάσεων σύµφωνα 
µε το κύκλωµα  Holmgreen όπως υποδεικνύεται παρακάτω στο σχήµα 1.  
 

1. Ονοµαστική τάση(πολική) : 20KV 
2. Μέγιστη τάση λειτουργίας (πολική) : 24KV 
3. Αριθµός φάσεων : 3 
4. Ονοµαστική συχνότητα : 50Hz 
5. Στάθµη βραχυκυκλώµατος : 10kA 
6. Βασική στάθµη µόνωσης : 150KV 
7. Το σύστηµα των 20KV είναι γειωµένο 

µέσω αντιστάσεως 12 ohm 
 

8. ∆ιαθέσιµη βοηθητική τάση Σ.Ρ.    : 110V Σ.Ρ. 
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BR

 
Σχήµα 1 

  
IX.       ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ Η/Ν 
 
 
     1.    Ονοµαστικό ρεύµα εισόδου (In) (από τους Μ/Ε) :   5 A 
 
     2.    Ονοµαστική συχνότητα                                              :  50 Hz 
 
     3.    Βοηθητική τάση τροφοδοσίας              :  110 V Σ.Ρ. 
 
     4.   Περιοχή ρυθµίσεων                 
           α.  Προστασία υπερφόρτωσης σταθερού χρόνου 
                 (για φάσεις και γη, I> & IE >) 
 
          Περιοχή ρύθµισης για                             
          1. φάσεις                                                  :  (0,5 - 4)XIn µε βήµα  0,1Α 
          2.  γης                                                              :  (0,1 - 3)XIn µε βήµα  0,1Α                   
             3.  χρονική καθυστέρηση  
                 (για φάσεις και γη)                                :   0,01 to 20 δευτερόλεπτα  
                                                                                       µε βήµατα των 0,1  
                                                                                       του    δευτερόλεπτου. 
 
           β. Προστασία υπερέντασης αντιστρόφου χρόνου  
               (για φάσεις και γη Ι>> & ΙΕ>>) 
             1. Περιοχή ρύθµισης φάσεων                    : (0,5-4) XIn σε βήµατα του 0,1 Α 
             2. Περιοχή ρύθµισης γης                            : (0,1-3) XIn σε βήµατα του 0,1Α 
             3. Πολλαπλασιαστής χρόνου   
                  (για φάση + γη)                                     : 0,05-1,0 δευτερόλεπτα (IEC) 
                                                                                   ή 0,5-15 δευτερόλεπτα (ANSI)  
 

5. Αντοχή σε θερµικό ρεύµα  
α. 3xIn συνεχώς 
β. 100xIn για ένα (1) δευτερόλεπτο 

 
X. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ Η/Ν 

 
 
1. Τύπος Η/Ν : ψηφιακός σταθερού και αντιστρόφου χρόνου µε δύο βαθµίδες 

υπερέντασης για φάσεις (Ι> & Ι>>) και δύο βαθµίδες υπερέντασης για γη (ΙΕ> & 
ΙΕ>>). 

Η/Ν 
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2. Ο ηλεκτρονόµος θα πρέπει να είναι κατάλληλος για τοποθέτηση επί πίνακα εν 
εσοχή. 

 
3. Οι ακροδέκτες του ηλεκτρονόµου θα πρέπει να είναι κατάλληλοι για σύνδεση µε 

αγωγό διατοµής 2,5 mm2 και βιδωτού τύπου.  

 

  4.   Η ρύθµιση των παραµέτρων θα πρέπει να επιτυγχάνεται µέσω πληκτρολογίου και 
οθόνης.  

 
  5.   Ο ηλεκτρονόµος θα πρέπει να είναι εφοδιασµένος µε δυνατότητα εγγραφής 

γεγονότων και σφαλµάτων.  
 

  6.   Ο ηλεκτρονόµος θα πρέπει κατά προτίµηση να διαθέτει µια θύρα για σύνδεση 
µε προσωπικό υπολογιστή.  

 
  7.  Ο ηλεκτρονόµος θα πρέπει να διαθέτει µια θύρα για επικοινωνία µέσω του 

πρωτοκόλλου IEC 60870 – 5 – 103 ή IEC-61850 Ή Profibus-fms ή 
Modbus/RTU ή DNP3.0. 

 
  8.   ∆υαδικές έξοδοι (ψηφιακοί) 
        Ο ηλεκτρονόµος θα πρέπει να διαθέτει τις παρακάτω εξόδους :           
     
        α.  Αριθµός επαφών πτώσης                                :    1 NO 
   
        β.  Ρεύµα συνεχούς λειτουργίας των επαφών 
             πτώσης :     5 A 
 
        γ.  Ρεύµα επαφών πτώσης   
             για 0.5 sec                                                    :    30 A 
    
        δ.  Ικανότητα των επαφών πτώσης  
             κατά τη ζεύξη :    5 A στα 110V Σ.Ρ. 
        
        ε.   Αριθµός επαφών σήµανσης         :   4NO, προγραµµατιζόµενες 
 
        στ.   Ρεύµα συνεχούς λειτουργίας για τις  
              επαφές σήµανσης :    1 A 
 
 
 
XI.  ∆ΟΚΙΜΕΣ 
 

A. ∆οκιµές Σειράς 
        

1. ∆οκιµή αντοχής σε τάση βιοµηχανικής συχνότητας : 
2 KV ενδεικνυόµενη τιµή (rms), 50 Hz, 1 λεπτό σύµφωνα µε το  IEC 60255 – 5. 
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B. ∆οκιµές Τύπου 
 
1. ∆οκιµή αντοχής σε κρουστική τάση  : 

5KV κορυφή, 1,2/50 µs, 0,5J, 3 θετικοί και 3 αρνητικοί παλµοί σε  
διαστήµατα των  5 sec σύµφωνα µε το IEC 60255 – 5. 

 
2. ∆οκιµή υψηλής συχνότητας  : 

2,5KV κορυφή, 1 MHz, τ = 15 ms, 
400 παλµοί/ δευτερόλεπτο, διάρκεια = 2 sec  
σύµφωνα µε το IEC 60255 – 22 – 1, κλάση III. 
 

3. ∆οκιµή επίδρασης/ παρέµβασης ταχέων µεταβατικών  : 
4 KV, 5/50 ns, 5 KHz, διάρκεια διαταραχής = 15 ms, 
ρυθµός επανάληψης 300 ms  :  και για τις δύο πολικότητες, 
διάρκεια= 1 λεπτό σύµφωνα µε τα IEC 60255 – 22 – 4 
και IEC 61000 – 4 – 4, κλάση IV. 

 
 
XII.      ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

ΣΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
 
      1. Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να παρέχουν όλες τις πληροφορίες  που 

ζητούνται στο ‘’ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’’ αυτής εδώ της τεχνικής περιγραφής.  Η 
µη συµµόρφωση µε αυτήν την απαίτηση θα ληφθεί ως επαρκής λόγος για 
απόρριψη της προσφοράς.  

 
2. Τεχνικά φυλλάδια και σηµειώσεις τα οποία θα βοηθήσουν τη διαδικασία της 

αξιολόγησης.  
 
      3. Σχέδια διαστάσεων και καλωδιώσεων των προσφερόµενων  ηλεκτρονόµων 

περιλαµβανοµένων και οδηγιών τοποθέτησης.  
 

4. Οτιδήποτε πιστοποιητικά δοκιµών τύπου για τις δοκιµές τύπου όπως 
περιγράφονται σε αυτήν εδώ την τεχνική περιγραφή. Αποδοχή ή µη έγκειται 
στην έγκριση της ∆ΕΗ Α.Ε. 

 
XIII.    ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
 
            Οι ηλεκτρονόµοι θα πρέπει να συσκευάζονται µέσα σε χάρτινα κιβώτια 

στιβαρής κατασκευής, κατάλληλα για αυτό το είδος του εξοπλισµού. 
 Ένας Η/Ν ανά κιβώτιο. 
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                                                 “ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α” 
 

ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ΥΠΕΡΕΝΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΦΟΡΤΙΣΗΣ 
ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟ ΜΕ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΠΥΚΝΩΤΩΝ 

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ  20 KV 
 
 
 
Στοιχεία που πρέπει να παρέχουν όλοι οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό. Η µη 
συµµόρφωση θα έχει σαν αποτέλεσµα την απόρριψη της προσφοράς. 
 
1.    Τύπος και κατασκευαστής του Η/Ν :    ...………………………………. 
 
2.    Όρια θερµοκρασίας λειτουργίας του Η/Ν :    ……………………………........ 
 
3.    Ονοµαστικό ρεύµα εισόδου :    ………………………………… 
 
4.   Ονοµαστική συχνότητα :    ………………………………… 
 
5.   Βοηθητική τάση :   …………………………………. 
 
6.   Χαρακτηριστικά προστασίας  
      υπερεντάσεως σταθερού χρόνου            :    .…………………....................... 
       Περιοχές ρυθµίσεων 
 
      α.  Φάσεων                                                      : ………………………................. 
      β.   Γης :  ………………………………… 
      γ.   Χρονική καθυστέρηση 
            (για φάση και γη)                                      :  ………………………………… 

 
7.   Περιοχή ρύθµισης υπερέντασης 
      αντίστροφου χρόνου :   ……………………………….. 
      α.    Φάσεων                                                    :  ………………………………… 
      β.   Γης                                                            :  ……………………………….   
      γ.   Πολλαπλασιαστής χρόνου       :   ………………………………… 
      δ.   λόγος επαναφοράς                                     :  ………………………………… 
 
8. Είναι ο ηλεκτρονόµος κατάλληλος για  
      τοποθέτηση εν εσοχή επί πίνακα ;              :    ………………………………… 
 
9. Είναι οι ακροδέκτες του Η/Ν  
      κατάλληλοι για σύνδεση µε αγωγό  
      διατοµής 2,5 mm2;                                    :    ………………………………… 
 
10. Πώς επιτυγχάνεται η παραµετροποίηση;    :     ……………………………… 
 
11. ∆ιαθέτει ο Η/Ν τη δυνατότητα εγγραφής  
      συµβάντων και σφαλµάτων;                     :     ……………………………… 
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12. ∆ιαθέτει ο Η/Ν µια θύρα για  
      σύνδεση µε υπολογιστή;   :     ………………………………... 
 
13. ∆ιαθέτει ο ηλεκτρονόµος µία θύρα για 
       επικοινωνία µέσω πρωτοκόλλου 
       IEC 60870-5-103 ή IEC-61850 ή  
        Profibus-fms ή Modbus/RTU ή DNP3.0; :    ………………………………...  
 
14.     ∆υαδικές έξοδοι 
           
          α.  Είναι οι επαφές πτώσης  
                προγραµµατιζόµενες;      :    ………………………………... 
 
          β.   Αριθµός και είδος επαφών  

     πτώσης  :   ………………………................ 
   
          γ.   Ρεύµα συνεχούς λειτουργίας των 

   επαφών πτώσης                                :   ………………………………… 
 
          δ.  Ρεύµα των επαφών πτώσης   

   για 0,5 δευτερόλεπτα :   ………………………………… 
 
          ε.  Ικανότητα ζεύξης των επαφών πτώσης  
               στα  110V Σ.Ρ.  :    ………………………………... 
 
          στ.  Είναι οι επαφές σήµανσης 
                 προγραµµατιζόµενες; :   ………………………………… 
   
          ζ.    Αριθµός και είδος επαφών   

     σήµανσης :   ………………………………... 
 
         η.    Ρεύµα συνεχούς λειτουργίας των  
                επαφών σήµανσης :    ……………………………….. 
 
15.    Κατανάλωση του Η/Ν σε VA :    ………………………………. 
  
16.    Βάρος του ηλεκτρονόµου  :    ……………………………….. 
 
17.    Είναι οι ακροδέκτες του Η/Ν βιδωτού 
         τύπου;   :    ……………………………….. 
 
18. Αντοχή σε θερµικό ρεύµα 
  

α. συνεχώς                                                   :    ……………………………….. 
 

      β. για ένα δευτερόλεπτο                              :    ……………………………….. 
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∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.                 
∆ΝΕΜ/ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ Υ/Σ-ΚΥΤ 
 

 
              Μάρτιος 2006              

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-40/3 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ  
ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟ ΜΕ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ 

ΠΥΚΝΩΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 20KV   
                                                            Αναθεώρηση  No.3 

 
 
II..  ΣΣΚΚΟΟΠΠΟΟΣΣ  
 

Αυτή εδώ η τεχνική περιγραφή καλύπτει τις απαιτήσεις της ∆ΕΗ όσον αφορά 
λειτουργικά χαρακτηριστικά, τεχνικά χαρακτηριστικά και δοκιµές ηλεκτρονόµων 
ασυµµετρίας ρεύµατος.  

 
IIII..  ΛΛΕΕΞΞΕΕΙΙΣΣ  ΚΚΛΛΕΕΙΙ∆∆ΙΙΑΑ  
 

Ηλεκτρονόµοι ασυµµετρίας ρεύµατος, ηλεκτρονόµοι υπερεντάσεως.  
 
IIIIII..  ΚΚΑΑΝΝΟΟΝΝΙΙΣΣΜΜΟΟΙΙ  
 

Οι ηλεκτρονόµοι θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τους κανονισµούς IEC. Μπορούν να 
προσφερθούν επίσης και ηλεκτρονόµοι σύµφωνα µε κανονισµούς ANSI/IEEE, 
υποκείµενοι όµως στην έγκριση της ∆ΕΗ. 

 
IIVV..  ΧΧΡΡΗΗΣΣΗΗ  
 

Ο ηλεκτρονόµος θα χρησιµοποιείται για να εντοπίζει βλάβη ή βλάβες µονάδων 
πυκνωτή οπουδήποτε στους δύο αστέρες του συγκροτήµατος πυκνωτών 20KV, 
4MVAR εξωτερικών ασφαλειών, και  να παρέχει σήµανση µε την απώλεια µίας 
µονάδας πυκνωτή και πτώση µε την απώλεια δύο µονάδων πυκνωτή. 
 





 - 2 - 

 
VV..  ΣΣΥΥΝΝΘΘΗΗΚΚΕΕΣΣ  ΧΧΕΕΙΙΡΡΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ  
 

1. Εγκατάσταση : Εσωτερική, εντός του κτιρίου ελέγχου του 
υποσταθµού.  

2. Όρια θερµοκρασίας 
περιβάλλοντος κατά τη 
διάρκεια της λειτουργίας  

 

 
: -10oC έως +45oC 

3. Υψόµετρο : Έως 1000 m πάνω από το επίπεδο της θάλασσας. 
 

VVII..  ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΙΙΚΚΑΑ  ΧΧΑΑΡΡΑΑΚΚΤΤΗΗΡΡΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ  ΣΣΥΥΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ  2200KKVV  ΤΤΗΗΣΣ  ∆∆ΕΕΗΗ    
 

1. Ονοµαστική τάση(πολική) : 20KV 
2. Μέγιστη τάση λειτουργίας (πολική) : 24KV 
3. Αριθµός φάσεων : 3 
4. Ονοµαστική συχνότητα : 50Hz 
5. Στάθµη βραχυκυκλώµατος : 10ΚA 
6. Βασική στάθµη µόνωσης : 150KV 
7. Βοηθητική τάση Σ.Ρ.    : 110V Σ.Ρ. 
8. Το σύστηµα των 20KV είναι γειωµένο µέσω 

αντιστάσεως 12 ohm 
 

 
VII. ΑΑΠΠΑΑΙΙΤΤΟΟΥΥΜΜΕΕΝΝΕΕΣΣ  ΛΛΕΕΙΙΤΤΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΕΕΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΤΤΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ  ΤΤΩΩΝΝ  ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΝΝΟΟΜΜΩΩΝΝ 
 

Προστασία Ασυµµετρίας 
 
Ο ηλεκτρονόµος πρόκειται να χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε έναν Μ/Σ έντασης µε 
σχέση 40/5A, ο οποίος συνδέεται στο µέσο µεταξύ των δύο αστέρων των πυκνωτών 
αντιστάθµισης 20KV, 4MVAR εξωτερικών ασφαλειών. 
Η απώλεια µιας µονάδος πυκνωτή προκαλεί τη ροή ενός ρεύµατος της τάξεως των 
16Α(15,75Α) µεταξύ των ουδετέρων των δύο αστέρων. Η απώλεια δύο (2) µονάδων 
πυκνωτή προκαλεί τη ροή ενός ρεύµατος της τάξης των 35Α (34,65Α) µεταξύ των 
ουδετέρων των δύο αστέρων του συγκροτήµατος.    
 

VVIIIIII..  ΑΑΠΠΑΑΙΙΤΤΟΟΥΥΜΜΕΕΝΝΑΑ  ΧΧΑΑΡΡΑΑΚΚΤΤΗΗΡΡΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ  ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΝΝΟΟΜΜΟΟΥΥ  
  

1. Τύπος : Η/Ν υπερέντασης, µονοφασικός, σταθερού χρόνου. 
 

2. Ο ηλεκτρονόµος θα πρέπει να έχει µειωµένη ευαισθησία σε συχνότητες 
διαφορετικές από τη βασική έτσι ώστε να αποφεύγονται ανεπιθύµητοι χειρισµοί.  

 
3. Ο ηλεκτρονόµος θα πρέπει να είναι κατάλληλος για στήριξη επί πίνακα εν εσοχή.  
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4. Ο Η/Ν θα πρέπει να είναι εφοδιασµένος κατ’ ελάχιστον µε δύο (2) επαφές εξόδου 
πτώσεως η µια εκ’ των οποίων θα πρέπει να αντιστοιχεί στην χαµηλή βαθµίδα (IE>) 
και η άλλη στην υψηλή βαθµίδα (IE>>) και δυο (2) επαφές εξόδου σήµανσης εκ των 
οποίων η µια να αντιστοιχεί στην χαµηλή βαθµίδα και η άλλη στην υψηλή. 
 
5. Οι ακροδέκτες του ηλεκτρονόµου θα πρέπει να είναι κατάλληλοι για σύνδεση µε 

αγωγούς διατοµής 2,5mm2 και κατά προτίµηση βιδωτού τύπου. 
 

6. Ο Η/Ν θα πρέπει να είναι εφοδιασµένος µε δυνατότητα καταγραφής σφαλµάτων. 
 

7. Ο Η/Ν θα πρέπει να µπορεί να επικοινωνεί µέσω πρωτοκόλλου IEC-60870-5-103 ή 
IEC-61850 ή Profibus-fms ή Modbus/RTU ή DNP3.0  

 
IIXX..  ΑΑΠΠΑΑΙΙΤΤΟΟΥΥΜΜΕΕΝΝΑΑ  ΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΚΚΑΑ  ΧΧΑΑΡΡΑΑΚΚΤΤΗΗΡΡΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ  ΗΗ//ΝΝ  
  

1. Απαιτούµενος τύπος 
 
 
 
 
2. Ονοµαστική συχνότητα 

: Η/Ν υπερέντασης δύο βαθµίδων 
(χαµηλής και υψηλής) για 
εντοπισµό ρευµάτων ασυµµετρίας, 
µονοφασικός, σταθερού χρόνου. 

 
: 50Hz 

3.Περιοχή ρυθµίσεως χαµηλής 
βαθµίδος (IΕ>)  

 
: (0,1-3) x Ιn µε βήµα 0,1, 
 

4. Περιοχή ρυθµίσεως υψηλής 
βαθµίδος (IΕ>>) 

 
               : (0,1-3)  x In µε βήµα 0,1  
    

5. Χρονική καθυστέρηση : 0 έως 20sec για IΕ> & IΕ>> 
6. Ονοµαστική είσοδος (In) : 5A 
7. Βοηθητική τάση τροφοδοσίας : 110V Σ.Ρ. 
8. Αριθµός επαφών εξόδου για πτώση : Μία (1) NO  
9. Ονοµαστικό ρεύµα επαφών εξόδου 
για πτώση σε συνεχή λειτουργία  

 
: 5A 

10. Ρεύµα των επαφών εξόδου  
πτώσης για 0,5sec. 

 
: 30A 

11. Ικανότητα των επαφών εξόδου 
πτώσης κατά τη ζεύξη στα 110V 
Σ.Ρ. 

 
 
: 550VA 

12. Αριθµός επαφών εξόδου για 
σήµανση 

 
: 2 NO µία για την χαµηλή 
βαθµίδα και µία για την υψηλή 
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βαθµίδα 
13. Ρεύµα συνεχούς λειτουργίας για 
τις επαφές σήµανσης  

 
: 1A 

14. Ικανότητα των επαφών σήµανσης 
κατά τη    ζεύξη στα 110V Σ.Ρ. 

 
: 550VA 

15. Αντοχή σε θερµικό ρεύµα  
α. 2xIn συνεχώς 
β. 40xIn για ένα (1) δευτερόλεπτο 

 

 
 

∆∆ΟΟΚΚΙΙΜΜΕΕΣΣ  
 

A. ∆οκιµές Σειράς 

1. ∆οκιµή αντοχής σε τάση βιοµηχανικής συχνότητας : 
    2KV rms, 50Hz, 1 λεπτό σύµφωνα µε το IEC 60255-5 

 
B. ∆οκιµές Τύπου 

1. ∆οκιµή αντοχής σε κρουστική τάση : 
5KV, 1,2/50µs, 0,5J, 3 θετικοί και 3 αρνητικοί παλµοί σε διαστήµατα των 5 
δευτερολέπτων σύµφωνα µε το IEC 60255-5. 

 
2. ∆οκιµή υψηλών συχνοτήτων : 
2,5KV κορυφή, 1MHz, τ=15ms, 400 παλµοί/ δευτερόλεπτο, διάρκεια = 2 
δευτερόλεπτα σύµφωνα µε το IEC 60255-22-1, κλάση III. 
 
3. ∆οκιµή ταχέων µεταβατικών : 
4KV, 5/50ns, 5kHz, διάρκεια διαταραχής=15ms, ρυθµός επανάληψης = ανά 
300ms, και για τις δύο πολικότητες, διάρκεια=1λεπτό σύµφωνα µε το IEC-
60255-22-4, κλάση IV. 

 
XXII..  ΣΣΤΤΟΟΙΙΧΧΕΕΙΙΑΑ  ΠΠΟΟΥΥ  ΠΠΡΡΕΕΠΠΕΕΙΙ  ΝΝΑΑ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΣΣΧΧΟΟΥΥΝΝ  ΟΟΛΛΟΟΙΙ  ΟΟΙΙ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΕΕΧΧΟΟΝΝΤΤΕΕΣΣ  

ΣΣΤΤΟΟ  ∆∆ΙΙΑΑΓΓΩΩΝΝΙΙΣΣΜΜΟΟ  
 

1.  Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να παράσχουν όλες τις πληροφορίες  που 
ζητούνται στο ‘’ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’’ αυτής εδώ της τεχνικής περιγραφής.  Η µη 
συµµόρφωση µε αυτήν την απαίτηση θα ληφθεί ως επαρκής λόγος για 
απόρριψη της προσφοράς.  

 
2. Τεχνικά φυλλάδια και σηµειώσεις τα οποία θα βοηθήσουν τη διαδικασία της 

τεχνικής κρίσης.  
 
3.       Σχέδια όψεων και ηλεκτρικών συνδέσεων των προσφερόµενων  ηλεκτρονόµων 

περιλαµβανοµένου και οδηγιών τοποθέτησης.  
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4. Οτιδήποτε πιστοποιητικά δοκιµών τύπου για τις δοκιµές τύπου όπως 

περιγράφονται σε αυτήν εδώ την τεχνική περιγραφή. Αποδοχή ή µη έγκειται 
στην έγκριση της ∆ΕΗ Α.Ε.   

 
 
XII. ΣΣΥΥΣΣΚΚΕΕΥΥΑΑΣΣΙΙΑΑ 

Οι ηλεκτρονόµοι θα πρέπει να συσκευάζονται µέσα σε χάρτινα κιβώτια στιβαρής 
κατασκευής, κατάλληλα για το συγκεκριµένο είδος του εξοπλισµού.  
Ένας ανά κιβώτιο. 
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“ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A” 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ  

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟ ΜΕ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΠΥΚΝΩΤΩΝ 
ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 20KV 

 
 

1. Τύπος και κατασκευαστής του ηλεκτρονόµου; 
 

:  .................................. 
..................................... 

2. Είναι ο Η/Ν µονοφασικός και σταθερού χρόνου;  
 
3. Θερµοκρασιακά όρια λειτουργίας του ηλεκτρονόµου. 
 

:  .................................. 
 
:  .................................. 
 

4. Περιοχή ρυθµίσεως χαµηλής βαθµίδος (IE >) 
 

:  .................................. 

      α. µε βήµα  :  .................................. 

      β. χρονική καθυστέρηση 
 

:  .................................. 

5. Περιοχή ρυθµίσεως υψηλής βαθµίδος (IE >>) :  .................................. 

      α. µε βήµα  :  .................................. 

      β. χρονική καθυστέρηση 
 

:  .................................. 

6. Ονοµαστική είσοδος (In) 
 

:  .................................. 

7. Βοηθητική τάση τροφοδοσίας 
 

:  .................................. 

8. Αριθµός επαφών εξόδου για πτώση  
 

:  .................................. 

9. Ρεύµα συνεχούς λειτουργίας των επαφών πτώσης 
 

:  .................................. 

10. Ρεύµα των επαφών εξόδου πτώσης για 0,5 του δευτερολέπτου  
 

:  .................................. 

11. Ικανότητα των επαφών εξόδου για πτώση κατά τη ζεύξη στα 
110V Σ.Ρ. 

:  .................................. 

12. Αριθµός επαφών εξόδου για σήµανση 
 

:  .................................. 

13. Ρεύµα συνεχούς λειτουργίας των επαφών σήµανσης 
 

:  .................................. 
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14. Ικανότητα των επαφών σήµανσης κατά τη ζεύξη στα 110V Σ.Ρ. :  .................................. 

15. Ονοµαστική συχνότητα 
 

:  .................................. 

16. Κατανάλωση του ηλεκτρονόµου σε VA 
 

:  .................................. 

17. Είναι ο προσφερόµενος Η/Ν µειωµένης ευαισθησίας σε 
συχνότητες διαφορετικές από τη βασική ώστε να αποφεύγονται 
ανεπιθύµητες λειτουργίες;  

 

 
 
:  .................................. 

18. Είναι ο ηλεκτρονόµος κατάλληλος για στήριξη εν εσοχή επί 
πίνακα; 

 

:  .................................. 

19. Είναι οι ακροδέκτες του ηλεκτρονόµου κατάλληλοι για σύνδεση 
µε αγωγούς διατοµής 2,5mm2 ; 

 

 
:  .................................. 

20. Είναι οι ακροδέκτες του Η/Ν βιδωτού τύπου; :  .................................. 

21. Είναι ο Η/Ν εφοδιασµένος µε δυνατότητα καταγραφής 
σφαλµάτων;  

 
:  .................................. 

22. ∆ιαθέτει ο Η/Ν δυνατότητα επικοινωνίας µε πρωτόκολλο IEC-
60870-5-103;  

 
:  .................................. 

23. Το βάρος του ηλεκτρονόµου :  .................................. 

24. Αντιστοιχεί µια επαφή εξόδου πτώσεως και µια επαφή εξόδου 
σήµανσης στην χαµηλή βαθµίδα (IE>); 

 

 
:  .................................. 

25. Αντιστοιχεί µια επαφή εξόδου πτώσεως και µια επαφή εξόδου 
σήµανσης στην υψηλή βαθµίδα (IE>>); 

 
:  .................................. 

26. Αντοχή σε θερµικό ρεύµα  
α. συνεχώς 
β. για ένα (1) δευτερόλεπτο 

 
: .................................. 
: .................................. 

 
 
 
 

µτ/ΑΓ/Οκτώβριος 2002 
Αναθεώρηση Νο.1/πµ/ΑΓ/Μαϊος 2004 
ΙΙδ/πµ/ΑΓ/Ιούνιος 2005 
ΙΙδ/πµ/ΑΓ/Αύγουστος 2005 
ΙΙδ/πµ/ΑΓ/Μάρτιος 2006 
 





ΓΖΜΟΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΖΛΔΚΣΡΗΜΟΤ Α.Δ. 
Γιεύθςνζη Νέων Έπγων Μεηαθοπάρ 

Σομέαρ Πποδιαγπαθών & Δξοπλιζμού Τ/-ΚΤΣ 
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ΖΛΔΚΣΡΟΝΟΜΟΗ ΤΠΔΡΔΝΣΑΖ 

ΦΑΔΩΝ & ΓΖ 

ΣΑΘΔΡΟΤ & ΑΝΣΗΣΡΟΦΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

ΜΔ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟΤ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ 

ΓΗΑ ΦΑΛΜΑΣΑ ΦΑΔΩΝ ΚΑΗ ΓΖ 

ΓΗΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ & ΠΤΛΩΝ 

Μ/ 150 kV 

 
 
 
 
 
 

       

 
 
 

            
           
 
 
 
 
 
 
 

ΑΘΖΝΑ - ΔΛΛΑΓΑ 
---*--- 

Νοέμβπιορ 2008 
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ΖΛΔΚΣΡΟΝΟΜΟΗ ΤΠΔΡΔΝΣΑΖ 

ΦΑΔΩΝ & ΓΖ 

ΣΑΘΔΡΟΤ & ΑΝΣΗΣΡΟΦΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

ΜΔ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟΤ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ 

 ΓΗΑ  ΦΑΛΜΑΣΑ ΦΑΔΩΝ ΚΑΗ  ΓΖ 
 

 

I. ΚΟΠΟ 
 Η πξνδηαγξαθή απηή θαιύπηεη ηηο απαηηήζεηο πνπ αθνξνύλ ζηα 

ηερληθά θαη ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ειεθηξνλόκσλ ππεξέληαζεο 
θάζεσλ θαη γεο, ζηαζεξνύ θαη αληηζηξόθνπ ρξόλνπ θαη κε 
δπλαηόηεηα πξνζδηνξηζκνύ θαηεύζπλζεο ηόζν γηα ηα ζθάικαηα 
θάζεσλ όζν θαη γηα ηα ζθάικαηα γεο.  Οη ειεθηξνλόκνη (Η/Ν) απηνί 
ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ σο επηθνπξηθή πξνζηαζία ζηηο Γξακκέο 
Μεηαθνξάο 150 kVθαη ππιώλ 150kV Μεηαζρεκαηηζηή. 

 

II. ΛΔΞΔΗ ΚΛΔΗΓΗΑ 
 Ηιεθηξνλόκνη ππεξέληαζεο, ειεθηξνλόκνη θάζεο θαη γεο. 
 

III. ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΤΣΖΜΑΣΟ 150KV 
 

ρέζε κεηαζρεκαηηζκνύ Μ/ εληάζεσο : 500 - 1000 / 1 A. 

ρέζε κεηαζρεκαηηζκνύ Μ/ ηάζεσο   :         160000/√3 : 120/√3 V 

Ολνκαζηηθή ηάζε ζπζηήκαηνο : 150 kV 
Μέγηζηε ηάζε ζπζηήκαηνο : 170 kV 
πρλόηεηα δηθηύνπ : 50 Hz 
Αξηζκόο Μ/ εληάζεσο                           :          3 κνλνθαζηθνί 
Αξηζκόο Μ/ ηάζεσο                               :          3 κνλνθαζηθνί 

 

IV. ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΑΝΑΡΣΖΔΩ Ζ/Ν 
 

1. Ο Η/Ν ζα πξέπεη λα είλαη εληόο πιαηζίνπ θαηάιιεινπ γηα 
ηνπνζέηεζε ζε πίλαθα ζε εζνρή ή επί ηεο επηθαλείαο ηνπ πίλαθα. 

 
2. Ο Η/Ν ζα είλαη θαηάιιεινο γηα νπίζζηα ή εκπξόζζηα ζύλδεζε 
 
3. Ο Η/Ν ζα είλαη εθνδηαζκέλνο κε νξηνισξίδα θνριησηώλ (θαηά 

πξνηίκεζε) αθξνδεθηώλ, θαηάιιεισλ γηα ζύλδεζε αγσγώλ 
δηαηνκήο 2,5 mm

2
 

 

V. ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΖ ΒΟΖΘΖΣΗΚΖ ΣΑΖ Ζ/Ν 
           Η βνεζεηηθή ηάζε ηνπ Η/Ν πξέπεη λα είλαη : 110 V .Ρ. 
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VI. ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ ΣΟΤ Ζ/Ν 
Ο Η/Ν πξέπεη λα δηαζέηεη ηηο αθόινπζεο ιεηηνπξγίεο : 
α. Πξνζηαζία ππεξέληαζεο θάζεσλ θαη γεο, ζηαζεξνύ ρξόλνπ κε 

δύν (2) βαζκίδεο ππεξέληαζεο, ρακειήο θαη πςειήο, (Ι>, I>>, ΙΔ> 
& ΙΔ>>) θαη κε θαηεύζπλζε θαη γηα ηηο θάζεηο θαη γηα ηε γε 

β. Πξνζηαζία ππεξέληαζεο θάζεσλ θαη γεο, αληηζηξόθνπ ρξόλνπ κε 
βαζκίδα ππεξέληαζεο, γηα Φάζε θαη γε, (Ι>, ΙΔ>) θαη κε 
θαηεύζπλζε θαη γηα ηηο θάζεηο θαη γηα ηε γε. 

γ. Η πξνζηαζία ππεξέληαζεο θάζεσλ θαη γεο αληηζηξόθνπ ρξόλνπ 
πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ραξαθηεξηζηηθέο θακπύιεο είηε  IEC ή 
IEEE/ANSI όπσο θαηαγξάθνληαη θαησηέξσ: 

 

κατά 

IEEE / ANSI 
κατά 

IEC 

 

Βξαρένο ρξόλνπ αληηζηξόθνπ Βξαρένο ρξόλνπ αληηζηξόθνπ 

Μέηξηα αληηζηξόθνπ Καλνληθά αληηζηξόθνπ 

Αληηζηξόθνπ Πνιύ αληηζηξόθνπ 

Πνιύ αληηζηξόθνπ Δμαηξεηηθά αληηζηξόθνπ 

Δμαηξεηηθά αληηζηξόθνπ Μαθξνύ ρξόλνπ αληηζηξόθνπ 

 
δ. Πξνζηαζία έλαληη αζηνρίαο δηαθόπηε. Η πξνζηαζία απηή ζα 

επηηεξεί ηo ξεύκα δηέγεξζεο ηνπ Η/Ν, γηα νξηζκέλν (ξπζκηδόκελν) 
ρξνληθό δηάζηεκα, κεηά ηελ εληνιή πηώζεο από ηνλ Η/Ν ζηνλ 
δηαθόπηε. ηελ πεξίπησζε πνπ ε δηέγεξζε παξακέλεη κεηά ην 
πέξαο ηνπ πξναλαθεξόκελνπ ρξόλνπ (αζηνρία ιεηηνπξγίαο ηνπ 
δηαθόπηε) ζα ελεξγνπνηείηαη κία θαηάιιειε επαθή εμόδνπ ηνπ 
Η/Ν.  

. 

 

VII. ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΟ ΟΝΟΜΑΣΗΚΟ ΡΔΤΜΑ ΚΑΗ ΣΑΖ 

ΔΗΟΓΟΤ & ΟΝΟΜΑΣΗΚΖ ΤΥΝΟΣΖΣΑ Ζ/Ν 
  

1. Ολνκαζηηθό ξεύκα Η/Ν (Ιn)  : 1 A 
2. Ολνκαζηηθή ζπρλόηεηα Η/Ν  (fn) : 50 Hz 

3. Ολνκαζηηθή ηάζε Η/Ν   :          120/√3 V 

 

VIII. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΓΝΩΡΗΕΔΗ Ο 

ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ 

ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΦΑΔΩΝ ΚΑΗ ΓΖ ΣΟΤ 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΟΜΟΤ  

 
Δπεηδή ν Η/Ν ζα ηξνθνδνηείηαη από ηξεηο κνλνθαζηθνύο Μ/ ηάζεσο 
θαη ηξεηο κνλνθαζηθνύο Μ/ εληάζεσο, ζα πξέπεη λα κπνξεί λα 
ππνινγίδεη από κόλνο ηνπ, ην ξεύκα (Ιν) θαη ηελ ηάζε (Vo) ηεο γεο. 
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IX. ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΔ ΡΤΘΜΗΔΗ Ζ/Ν 

  

α. Ρσθμίσεις Υπερέντασης Σταθερού Χρόνοσ. 
 α.1.  

 

Στοιχείο Χαμηλής Υπερέντασης 

 

 

Περιοχή 

Φάζεσλ (Ι >) (0,1 - 3) x In ζε βήκαηα ηνπ 
0,1 Α 

Γεο  (ΙΔ >) (0,1 - 3) x In ζε βήκαηα ηνπ 
0,1 A 

Υξόλνο θαζπζηέξεζεο γηα 
Ι >  θαη ΙΔ > 

0,1–6 s ζε βήκαηα ηνπ 0,1 s 

 
 α.2.  

 

Στοιχείο Υψηλής Υπερέντασης 

 

 

Περιοχή 

Φάζεσλ (Ι >>) (0,5 - 8) x In ζε βήκαηα ηνπ 
0,1 Α 

Γεο  (ΙΔ >>) (0,5 - 8) x In ζε βήκαηα ηνπ 
0,1 Α 

Υξόλνο θαζπζηέξεζεο γηα 
Ι >  θαη ΙΔ > 

 

0,1-6 s ζε βήκαηα ηνπ 0,1 s 

 
 

 β. Ρσθμίσεις Υπερέντασης Αντιστρόυοσ Χρόνοσ. 
 
   

 

Στοιχείο Υπερέντασης 

 

 

Περιοχή 

Φάζεσλ (Ι >) (0,1 - 3) x In ζε βήκαηα ηνπ 
0,1 Α 

Γεο  (ΙΔ >) (0,1 - 3) x In ζε βήκαηα ηνπ 
0,1 Α 

Υξνληθόο πνιιαπιαζηαζηήο 
 

0,05–3,2 s ζε βήκαηα ηνπ 
0,1 s 
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X. ΔΠΗΠΡΟΘΔΣΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ 
 

Ο Η/Ν ζα : 
α. είλαη ςεθηαθνύ ηύπνπ. 
 
β.   δηαζέηεη δπλαηόηεηα θαηαγξαθήο ζθαικάησλ.  
 

γ. δηαζέηεη δπλαηόηεηα απνθιεηζκνύ ξεπκάησλ 2
εο

 αξκνληθήο. 
 

δ. είλαη εθνδηαζκέλνο θαη’ ειάρηζηνλ κε επηά (7) ΚΑ επαθέο εμόδνπ 
εθ ησλ νπνίσλ, νη έμη (6) ζα είλαη πξνγξακκαηηδόκελεο γηα 
επηιεθηηθή από ηνλ ρξήζηε αληηζηνίρεζε ησλ ζηνηρείσλ Ι>, Ι>>, 
ΙΔ> θαη ΙΔ>> ζηαζεξνύ ρξόλνπ θαη αληηζηξόθνπ ρξόλνπ θαη ε κία 
(1) επαθή ζα είλαη ξπζκηδόκελνπ ρξόλνπ θαη ζα αληηζηνηρεί ζηελ 
ιεηηνπξγία έλαληη αζηνρίαο δηαθόπηε, ε νπνία πεξηγξάθεηαη ζηελ 
παξάγξαθν VIδ. 

         Οη επαθέο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηα αθόινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 
- Ολνκαζηηθό ξεύκα ζπλερνύο ιεηηνπξγίαο  :  5 Α. 
- Ιθαλόηεηα δηαθνπήο :  0,3 Α ζηα 110 V .Ρ.  γηα L/R=40 ms 
- Ιθαλόηεηα θαηά ην θιείζηκν : 30 Α γηα 0,5 s  

 
 

XI. ΣΡΟΠΟ ΓΗΑΣΑΞΖ (ΡΤΘΜΗΔΩΝ) ΣΟΤ Ζ/Ν 
Η δηάηαμε (ξύζκηζε) ηνπ Η/Ν ζα πξέπεη λα γίλεηαη κέζσ ησλ 
αθνινύζσλ ηξόπσλ : 
 

α. Από ελζσκαησκέλν πιεθηξνιόγην θαη νζόλε 
β. Από Η/Τ κέζσ θαηάιιειεο ζύξαο θαη ινγηζκηθνύ, ην νπνίν ζα 

πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ πξνκήζεηα. 
 

XΗΗ. ΛΟΓΗΜΗΚΟ 
Tν όπνην ινγηζκηθό απαηηείηαη γηα ηελ παξακεηξνπνίεζε θαη ηηο 
ξπζκίζεηο ηνπ Η/Ν ζα πξέπεη λα δνζεί. 

 

XΗΗΗ. ΓΟΚΗΜΔ 
 

α. Γοκιμέρ Ροςηίναρ 
 

α.1. Γνθηκέο Μνλώζεσο θαηά IEC 60255-5. 
 

α.1.1. Γηειεθηξηθή δνθηκή : 2 kV rms, 50 Hz, 1 min, 

  κεηαμύ αθξνδεθηώλ θαη πεξηβιήκαηνο γεο. 
 

β. Γοκιμέρ Σύπος 
 

β.1. Κξνπζηηθή δνθηκή θαηά IEC 60255-5 :  5 kV αηρκή, 1,2/50 κs,  
        0,5 J 
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β.2. Γνθηκή πςειήο ζπρλόηεηαο 
  θαηά IEC 60255-2-1, θιάζε ΙΙΙ 
  ή ΙΔΔΔ / ANSI C 37.90.1  : 2,5 kV αηρκή, 1 ΜHz, 
         400 παικνί αλά sec., 
         δηάξθεηα = 2 sec. 
 

β.3. Γνθηκή ηαρέσλ παξνδηθώλ 
  θαηά IEC 60801-4, θιάζε ΙΙΙ / IV : 4 kV 
 

 

β.4. Γνθηκή θξαδαζκώλ 
  θαηά IEC 60068-2-6  : Δπηηάρπλζε : 0,5 g + 25% 
        Πεξηνρή ζπρλόηεηαο : 10 – 150 Hz 
        Αξηζκόο θύθισλ ζάξσζεο : 20 
        Ρπζκόο ζάξσζεο : 1 octave/mm  
          + 10%. 
        Γηάξθεηα αληνρήο :  2 ώξεο  θαη 
         30 ιεπηά. 
 
 ΗΜΔΙΩΗ : 

Οη πξνζθέξνληεο είλαη ππνρξεσκέλνη λα ππνβάινπλ, καδί κε ηελ 
ηερληθή ηνπο πξνζθνξά, ηπρόλ επίζεκα πηζηνπνηεηηθά δνθηκώλ γηα 
όιεο ηηο παξαπάλσ αλαθεξόκελεο δνθηκέο. Απνδνρή ή όρη ελαπόθεηηαη 
ζηελ θξίζε ηεο ΓΔΗ Α.Δ. 

 

XIV. ΔΠΗΠΡΟΘΔΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΓΩΟΤΝ 

ΟΗ ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΔ 
 

1. Καηάινγνο πξνεγνπκέλσλ πσιήζεσλ 
Θα πξέπεη λα ππνβιεζεί έλαο θαηάινγνο πξνεγνπκέλσλ 
πσιήζεσλ ηνπ πξνζθεξόκελνπ ηύπνπ Η/Ν, ζηνλ νπνίν ζα πξέπεη 
λα ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα αθόινπζα : 

 

- Υώξα θαη Αγνξαζηήο 
- Αξηζκόο εγθαηεζηεκέλσλ Η/Ν 
- Ηκεξνκελία παξαγγειίαο. 
 

2. ρέδηα, εγρεηξίδηα 

Οη πξνζθέξνληεο πξέπεη λα ππνβάινπλ, καδί κε ηελ ηερληθή ηνπο 
πξνζθνξά, ζρέδηα γεληθώλ δηαζηάζεσλ θαζώο επίζεο θαη θάζε 
πιεξνθνξία θαη δεδνκέλα ηα νπνία ζα ζπκβάινπλ ζηελ πιήξε 
πεξηγξαθή ηνπ πξνζθεξνκέλνπ Η/Ν. 

 
3. ρέδην ζύλδεζεο ηνπ Η/Ν κε Μ/ εληάζεσο θαη ηάζεσο 

ηελ πξνζθνξά ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη θαη ζρέδην ζύλδεζεο 
ηνπ Η/Ν κε ηνπο δηαηηζέκελνπο Μ/ εληάζεσο θαη ηάζεσο 
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XV. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ “Α” 
 Οη πξνζθέξνληεο είλαη ππνρξεσκέλνη λα ζπκπιεξώζνπλ ην 

παξάξηεκα “Α”. 
 Η κε ζπκπιήξσζε ηνπ παξαξηήκαηνο απνηειεί επαξθή ιόγν γηα 

απόξξηςε ηεο πξνζθνξάο. 

 

ΥVI. ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ ΚΑΗ ΓΗΔΠΑΦΔ  
 

Ο Η/Ν ζα πξέπεη λα δηαζέηεη δύν (2) ζεηξηαθέο ζύξεο γηα ιόγνπο 
επηθνηλσλίαο θαη δηεπαθώλ θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 
1. Μηα ζεηξηαθή ζύξα θαηάιιειε γηα ζύλδεζε κε Η/Τ. 
 Έλα ινγηζκηθό πξόγξακκα ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκν ην νπνίν 

ζα πξέπεη λα είλαη θηιηθό πξνο ηνλ ρξήζηε θαη ην νπνίν 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ξύζκηζε θαη παξακεηξνπνίεζε ηνπ 
ειεθηξνλόκνπ 

  
2. Μηα ζεηξηαθή ζύξα θαηάιιειε γηα δηεπαθή  κε ςεθηαθό απηόκαην 

ζύζηεκα ειέγρνπ Τπνζηαζκνύ. 
 Σν πξσηόθνιιν επηθνηλσλίαο ζα πξέπεη λα είλαη ζύκθσλα κε ην 

ΙΔC – 61850. Σα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά ζπκκόξθσζεο ζύκθσλα 
κε ην IEC-61850-10 ζα πξέπεη λα ππνβιεζνύλ.  
Η πηζηνπνίεζε ζα πξέπεη λα είλαη επηπέδνπ Α (επίπεδν Α ζεκαίλεη 
αλεμάξηεην εξγαζηήξην π.ρ. ΚΔΜΑ). 
Η πηζηνπνίεζε κπνξεί  λα είλαη επηπέδνπ Β (εξγαζηήξην 
θαηαζθεπαζηή) ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ην εξγαζηήξην ηνπ 
θαηαζθεπαζηή έρεη εγθξηζεί από ην UCA International Users Group. 
ηελ πξώηε πεξίπησζε (πηζηνπνίεζε επηπέδνπ Α), ην 
πηζηνπνηεηηθό ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί καδί κε ηελ ηερληθή 
πξνζθνξά. 
ηελ δεύηεξε πεξίπησζε (πηζηνπνίεζε επηπέδνπ Β), ζα πξέπεη λα 
ππνβιεζεί καδί κε ην πηζηνπνηεηηθό από ην UCA International 
Users Group, πνπ δηαζέηεη ην εξγαζηήξην ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

 
 

ΥVIΗ. ΔΓΓΤΖΖ  
 
Βεβαίσζε εγγύεζεο  θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ρξνληθό δηάζηεκα 
ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηώλ ζα πξέπεη λα δηαηίζεηαη. 
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ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ  SS-131 / 6 
 

 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΟΜΟΗ ΤΠΔΡΔΝΣΑΖ 

ΦΑΔΩΝ & ΓΖ 

ΣΑΘΔΡΟΤ & ΑΝΣΗΣΡΟΦΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

ΜΔ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟΤ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ 

 ΓΗΑ  ΦΑΛΜΑΣΑ ΦΑΔΩΝ ΚΑΗ  ΓΖ 
 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  “A” 
 
1. Σύπνο ηνπ πξνζθεξόκελνπ Η/Ν       : ………………………………….. 
 
2. Δίλαη ν πξνζθεξόκελνο Η/Ν 

θαηάιιεινο γηα ηνπνζέηεζε 
ζε πίλαθα ζε εζνρή ή επί ηεο 
 επηθαλείαο ηνπ πίλαθα;          : ………………………………….. 

 
3. Ολνκαζηηθό ξεύκα εηζόδνπ Η/Ν       : …............................................. 
 
4.       Ολνκαζηηθή ηάζε εηζόδνπ ηνπ Η/Ν     : ………………………………….. 
 
5. Ολνκαζηηθή ζπρλόηεηα Η/Ν       : ………………………………….. 
 
6. Βνεζεηηθή ηάζε Η/Ν        : ………………………………….. 
 
7. Δίλαη νη αθξνδέθηεο ηνπ Η/Ν 
 θνριησηνύ ηύπνπ θαη θαηάιιεινη  
          γηα ζύλδεζε κε αγσγό δηαηνκήο 
 2,5mm

2
;         : ………………………………….. 

 
8. Καιύπηεη ν Η/Ν ηηο ιεηηνπξγηθέο 

 απαηηήζεηο ηεο παξαγξάθνπ VI 
 ηεο πξνδηαγξαθήο;       : ………………………………….. 
 
9. Πεξηνρέο ξπζκίζεσο ξεύκαηνο 
 & ρξόλνπ ηνπ Η/Ν. 
 
9.α. ηαζεξνύ ρξόλνπ. 
9.α.1.  

 
ηνηρείν Υακειήο Τπεξέληαζεο 

 

 
Πεξηνρή 

Φάζεσλ ………….. x In ζε βήκαηα 

Γεο  ………….. x In ζε βήκαηα 

Υξόλνο θαζπζηέξεζεο γηα 
θάζε θαη γε 

…………… ζε βήκαηα …. 
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9.α.2.  

 
ηνηρείν Τςειήο Τπεξέληαζεο 

 

 
Πεξηνρή 

Φάζεσλ ………….. x In ζε βήκαηα 

Γεο  ………….. x In ζε βήκαηα 

Υξόλνο θαζπζηέξεζεο γηα 
θάζε θαη γε 

 

…………… ζε βήκαηα …. 

 
9.β. Αληηζηξόθνπ Υξόλνπ 
 

 
ηνηρείν Τπεξέληαζεο 

 

 
Πεξηνρή 

Φάζεσλ ………….. x In ζε βήκαηα 

Γεο  ………….. x In ζε βήκαηα 

Υξνληθόο πνιιαπιαζηαζηήο  

…………… ζε βήκαηα …. 

 
10. Μπνξεί ν Η/Ν λα απνθιείζεη ξεύκαηα  
          2

εο
αξκνληθήο;                                          :........................................ 

  
11. Καηαγξάςηε όιεο ηηο επαθέο ηνπ 
 Η/Ν θαζώο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο : .............................................. 

 (όπσο § X.δ.)     ………………………………….. 
       ………………………………….. 
       ………………………………….. 
                                                                           …………………………………..                                                                                      
    
12. Γηαζέηεη ν Η/Ν δπλαηόηεηα  

θαηαγξαθήο ζθαικάησλ;                      : ............................................... 
 

13. Γηαζέηεη ν Η/Ν πξνζηαζία έλαληη  
αζηνρίαο δηαθόπηε;                              : ............................................... 
 

14. Μπνξεί ν Η/Ν λα ιεηηνπξγήζεη  
κε βάζε ηηο απαηηήζεηο ηεο  

παξαγξάθνπ VIII;                                    : ........................................... 
   

15. Γίλεηαη ην ινγηζκηθό παξακεηξνπνίεζεο    : ........................................... 
 
16. Δίλαη ν πξνζθεξόκελνο ειεθηξνλόκνο  

εθνδηαζκέλνο κε δύν (2) ζεηξηαθέο ζύξεο, 
κηα γηα PC θαη άιιε κία γηα δηεπαθή κε 
ςεθηαθό ζύζηεκα ειέγρνπ ππνζηαζκνύ;  : ........................................... 

 

17. Μπνξεί ν πξνζθεξόκελνο ειεθηξνλόκνο 
           λα ξπζκηζηεί κέζσ ελζσκαησκέλνπ  
           πιεθηξνινγίνπ θαη νζόλεο θαη από Η/Τ;   : ........................................... 
 
18. Παξέρεηαη βεβαίσζε εγγύεζεο θαιήο 
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              ιεηηνπξγίαο γηα ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) έηε; : ........................................... 
  

19. Οη πξνζθεξόκελνη Η/Ν έρνπλ πηζηνπνηεζεί  
           θαηά IEC-61850-10;         :……………………………..... 

            Γηαηίζεληαη πηζηνπνηεηηθά;         :………………………………. 

 
20. Καηαλάισζε ζε ηζρύ ηνπ Η/Ν                     : ........................................... 
 
21. Βάξνο ηνπ Η/Ν                                            : ........................................... 
 
22. Γηαζηάζεηο ηνπ Η/Ν                                     : ........................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΙΙγ/Α.Γ/α.κ/SS-131g/18.07.2000 
ΙΙδ/πμ/ΑΓ/ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 
ΙΙδ/ΓΣ/Αύγουστος 2006 
ΙΙδ/πμ/ΙΑ/ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 
ΙΙδ/πτ/ΙΑ/ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 

 













ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  

 Στοιχεία που απαιτούνται από την Τεχνική Περιγραφή Εργασιών και τις τεχνικές προδιαγραφές 
 

 
Α/Α Τεχνική 

Προδιαγραφή 

Τεχνικό χαρακτηριστικό ή απαιτούμενο 

στοιχείο 

Κατασκευαστής και 

τύπος προσφερόμενου 

υλικού  

Συμμόρφωση 

(Ναι / Όχι) 

και σχόλια 

Αριθμός ή 

Παραπομπή 

Δικαιολογητικού (με 

αριθμό σελίδας) και 
σχόλια 

1  SS-44/1 

Πίνακες ελέγχου, προστασίας & διανομής 

σύμφωνα με την τεχνική προδιαγραφή SS-

44/1 
 

 

 

2  ΤD-43 

Δοκιμαστικές υποδοχές και βύσματα για 

κυκλώματα έντασης, τάσης και για τον έλεγχο 

κυκλωμάτων πτώσεως διακοπτών σύμφωνα με 
την τεχνική προδιαγραφή TD-43 

 

 

 

3  SS-96/1 
Βοηθητικοί ηλεκτρονόμοι μεταγωγής σύμφωνα 

με την τεχνική προδιαγραφή SS-96/1 
 

 
 

4  SS-100/4 
Ψηφιακοί ηλεκτρονόμοι διαφορικής 
προστασίας μετασχηματιστή σύμφωνα με την 

τεχνική προδιαγραφή SS-100/4; 
 

 
 

5  SS-94/5 

Ψηφιακός μονοφασικός ηλεκτρονόμος 

ανίχνευσης σφαλμάτων γης μεγάλης 

αντίστασης σύμφωνα με την τεχνική 
προδιαγραφή SS-94/5 

 

 

 

6  SS-94/5 
Μ/Σ έντασης σύμφωνα με την τεχνική 
προδιαγραφή SS-94/5 

 
 

 

7  ΔΔ-264 
Συσκευή αυτόματης ρύθμισης τάσης Μ/Σ 
ΥΤ/ΜΤ σύμφωνη με την τεχνική προδιαγραφή 

ΔΔ-264 
 

 
 

8  ΤD-50/7 

Ηλεκτρονόμος υπερέντασης φάσης και γης, 

σταθερού & αντιστρόφου χρόνου και 
αυτόματης επαναφοράς. σύμφωνα με την 

τεχνική προδιαγραφή ΤD-50/7 

 

 

 

9  ΤD-41/4 

Ψηφιακός ηλεκτρονόμος υπερέντασης και 

υπερφόρτισης για χρήση σε συνδυασμό με 
συγκροτήματα πυκνωτών αντιστάθμισης 20kV 

σύμφωνα με την τεχνική προδιαγραφή ΤD-

41/4  

 

 

 





  

 

 

 

Α/Α Τεχνική 
Προδιαγραφή 

Τεχνικό χαρακτηριστικό ή απαιτούμενο 
στοιχείο 

Κατασκευαστής και 
τύπος προσφερόμενου 

υλικού  

Συμμόρφωση 
(Ναι / Όχι) 

και σχόλια 

Αριθμός ή 
Παραπομπή 

Δικαιολογητικού (με 
αριθμό σελίδας) και 

σχόλια 

10  ΤD-40/3 

Ηλεκτρονόμος ασυμμετρίας ρεύματος για 

χρήση σε συνδυασμό με συγκροτήματα 
πυκνωτών αντιστάθμισης 20kV σύμφωνα με 

την τεχνική προδιαγραφή ΤD- ΤD-40/3 

 

 

 

11  SS-131/6 

Ηλεκτρονόμος  υπερέντασης φάσης και γης, 

σταθερού & αντιστρόφου χρόνου με 
δυνατότητα προσδιορισμού κατεύθυνσης για 

σφάλματα φάσεων και γης για προστασία 

γραμμών μεταφοράς & πυλών Μ/Σ 150kV 

 

 

 

12  

Τεχνική 

περιγραφή 
εργασιών  

Ενδιάμεσοι Μ/Σ έντασης σχέσης 1/2Α 
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