
 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. 
Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5        Τ 210 9281600     info@deddie.gr                                                    
117 43, Αθήνα                                 F 210 9281698     www.deddie.gr 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ 

ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 503801 ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΤΡΙΦΑΣΙΚΩΝ «ΕΞΥΠΝΩΝ» ΜΕΤΡΗΤΩΝ Χ.Τ.   
 

 
Η Διεύθυνση Υλικών, Προμηθειών & Μεταφορών (ΔΥΠΜ) της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., 

μετά από εμπρόθεσμα αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβλήθηκαν από 

ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς στο πλαίσιο του διαγωνισμού αριθμ. 

503801, γνωστοποιεί τις ακόλουθες συμπληρωματικές πληροφορίες και 

διευκρινίσεις επί της διακήρυξης του παραπάνω διαγωνισμού :   

 

1. Ο διαγωνισμός αριθμ. 503801 αφορά σε κιβώτια κατασκευασμένα από SMC 

για την τοποθέτηση μετρητικών διατάξεων ηλεκτρικής ενέργειας. Στις 

παραγράφους §12.1 και §13.2.8.20 της διακήρυξης αναφέρεται ότι «…ως 

παρόμοια κιβώτια εννοούνται κιβώτια από SMC αναλόγου μεγέθους με τα 

προσφερόμενα …». Επομένως, παρόμοια υλικά εννοούνται κιβώτια 

κατασκευασμένα από SMC, τα οποία έχουν παραπλήσιες διαστάσεις με τα 

ζητούμενα κιβώτια και χρησιμοποιούνται για την τοποθέτηση μετρητικών 

διατάξεων ηλεκτρικής ενέργειας. 

 

2. Πιστοποιητικά δοκιμών για παρόμοια κιβώτια που τεκμηριώνουν ότι αυτά 

καλύπτουν τις απαιτήσεις της διακήρυξης τόσο για την πρώτη ύλη 

κατασκευής τους όσο και το έτοιμο κιβώτιο είναι αποδεκτά. 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των παρόμοιων κιβωτίων και του υλικού 

κατασκευής τους (πολυεστερική πρώτη ύλη) θα πρέπει να καλύπτουν τις 

απαιτήσεις της διακήρυξης εκτός των διαστάσεων και της μορφής. 

 

3. Η αναφερόμενη σημείωση της §13.2.8.20 «…Δεν απαιτείται η υποβολή των 

απαιτούμενων από τα παραπάνω διαπιστεύσεων για προσφερόμενα υλικά 

ίδια ή παρόμοιου τύπου με τα ζητούμενα υλικά που είναι ήδη 

εγκατεστημένα στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ και λειτουργούν ικανοποιητικά...» 

αναφέρεται ρητά σε διαπιστεύσεις, καλύπτει μόνο τις απαιτούμενες 

διαπιστεύσεις της §13.2.8.20 και όχι απαιτήσεις της §13.2.8.7. 

 

4. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας μπορεί να εγκριθεί υποκατάσταση 

υποπρομηθευτή (εν προκειμένω προμηθευτή πρώτης ύλης) κατόπιν 

σχετικής αιτιολογημένης αίτησης του Αναδόχου, υπό την προϋπόθεση ότι 

τεκμηριώνεται ότι το υλικό του νέου προμηθευτή καλύπτει όλες τις 

απαιτήσεις της διακήρυξης. 

 

 
 

Διεύθυνση Υλικών, Προμηθειών 
& Μεταφορών  

Λ. Συγγρού 98-100 
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5. Τα απαιτούμενα της §13.2.8.7 αναφορικά με τη ζητούμενη εμπειρία 

μπορούν να τεκμηριωθούν από τον προσφέροντα με κάθε πρόσφορο 

τρόπο.  

 

6. Απαίτηση αντίστοιχη με αυτή της αναφερόμενης παραγράφου για υποβολή 

διαπιστεύσεων υπάρχει σε όλους τους διαγωνισμούς της Επιχείρησης. Τα 

αναφερόμενα  δεν αποτελούν διευκρινιστική ερώτηση του Οίκου. Σε 

περίπτωση που ο Οίκος ήθελε να στραφεί κατά της Διακήρυξης, θα έπρεπε 

να καταθέσει σχετική ένσταση/προσφυγή κατά της Διακήρυξης, ως είχε 

δικαίωμα. 

 

7. Τα πιστοποιητικά των Δοκιμών Τύπου επί της πολυεστερικής Α΄ύλης 

(παραγρ. 6.2.1. της Τεχνικής Προδιαγραφής ΔΔ-380/24.04.2017), πρέπει 

να αναφέρουν το εργοστάσιο κατασκευής καθώς και τον τύπο της 

πολυεστερικής  Α΄ύλης, η οποία δοκιμάστηκε.  

 

8. Τα πιστοποιητικά των Δοκιμών Τύπου επί των έτοιμων κιβωτίων (παραγρ. 

6.2.1. της Τεχνικής Προδιαγραφής ΔΔ-380/24.04.2017), θα πρέπει να 

αναφέρουν το εργοστάσιο κατασκευής καθώς και τον τύπο της 

πολυεστερικής Α΄ύλης, η οποία χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή αυτών. 

 

9. Το πάχος των τοιχωμάτων της βάσεως θα είναι τουλάχιστον 3mm και του 

καλύμματος τουλάχιστον 2,5mm. 

Αποκλίσεις στο ονομαστικό πάχος που θα επιλέξει ο κατασκευαστής είναι 

αποδεκτές εφόσον δεν υπερβαίνουν τα 0,2mm, σε καμία όμως περίπτωση 

δε θα γίνει αποδεκτό τοίχωμα λεπτότερο από 3mm για τη βάση και 2,5mm 

για το κάλυμμα. 

 

10. Σε περίπτωση στήριξης στις ικανότητες άλλου φορέα σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην παράγραφο 7.2. (ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ) της διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού ισχύουν οι 

απαιτήσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 12.1, 13.2.8.12 και 

13.2.8.20 και συνεπώς θα πρέπει να υποβληθεί η πλήρης σειρά δοκιμών 

τύπου του άλλου φορέα.    

 

 

 

 
 


