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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ 

ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 503804 ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Χ.Τ. ΔΩΔΕΚΑ (12) 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ & ΜΕΙΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 
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. 

503804, γνωστοποιεί τις ακόλουθες συμπληρωματικές πληροφορίες και 

διευκρινίσεις επί της διακήρυξης του παραπάνω διαγωνισμού :   

 
- Στο Είδος 1 (κιβώτια κανονικών διαστάσεων) η πόρτα του χώρου 

τροφοδότησης από το Μ/Σ ως μέρος του μεταλλικού περιβλήματος πρέπει να 

έχει πάχος 2 mm κατ’ ελάχιστον (παρ. 1.5 του Φύλλου 1 των Τεχνικών 

Παρατηρήσεων του Παραρτήματος 8 της Διακήρυξης). Ομοίως και το πάχος 

ελάσματος της πόρτας του Είδους 2 (κιβώτια μειωμένων διαστάσεων) πρέπει 

να είναι 2 mm κατ’ ελάχιστον (παρ. 5.1 της Τ.Π. ΔΔ-328). 

 

- Τα κιβώτια 12 αναχωρήσεων (Είδη 1 και 2) προορίζονται για Υ/Σ 1000 kVA 

και ως εκ τούτου τοποθετούνται σε εσωτερικούς χώρους. 

 

- Στην παρ. 5.2.2.1 της Τ.Π. ΗΚ 07.58 αναφέρεται ότι: «Tο διαχωριστικό μέσο 

των δύο μερών θα είναι μεταλλικό με την προϋπόθεση της παραγράφου 5.4 

πιο κάτω» και στην παρ. 5.4 της ίδιας προδιαγραφής αναφέρεται ότι: «H 

απόσταση των τμημάτων, που θα έχουν τάση, από το περίβλημα δεν πρέπει 

να είναι μικρότερη από 5 cm». 

 

- Σχετικά με το υλικό κατασκευής και τη βαφή του περιβλήματος ισχύουν τα 

αναφερόμενα στην παρ. 1.5 του Φύλλου 1 των Τεχνικών Παρατηρήσεων του 

Παραρτήματος 8 της Διακήρυξης (Είδος 1) και την παρ. 5.1 της Τ.Π. ΔΔ-328 

(Είδος 2). 

 

- Οι παράγραφοι 5.4.5 των τεχνικών προδιαγραφών ΗΚ 07.58 (Είδος 1) και 

ΔΔ-328 (Είδος 2) προδιαγράφουν ότι τα αμπερόμετρα θα πρέπει να 

τοποθετηθούν στο πάνω αριστερό μέρος του κιβωτίου ασφαλειών (και όχι σε 

εξωτερικό μέρος). 
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