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ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Νο 1 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : 507701 

 

 

Α/Α ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας 
(ΕΕΕΠ) – Παράρτημα 13, έχει δοθεί μέσω του 
site της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. σε μη επεξεργάσιμη 

μορφή (φωτογραφία σε pdf) και όχι σε μορφή 
espd-request.  
- Η συμπλήρωση του εντύπου από τον 
Υποψήφιο Προμηθευτή θα γίνει στο έντυπο 

που έχει χορηγηθεί (Παράρτημα 13) από την 
Υπηρεσία?  
- Απαιτείται ψηφιακή ή φυσική υπογραφή του 
εντύπου? 
- Αν απαιτείται μόνο φυσική υπογραφή του 
εντύπου, υπάρχει σε αγγλική έκδοση? 

Η συμπλήρωση του ΕΕΕΠ θα γίνει είτε 
χρησιμοποιώντας το έντυπο που επισυνάπτεται 
στη διακήρυξη, είτε χρησιμοποιώντας την 

ηλεκτρονική συμπλήρωση αυτού. Στη συνέχεια, 
το συμπληρωμένο ηλεκτρονικά έντυπο θα 
πρέπει να εκτυπωθεί και να υπογραφεί (φυσική 
υπογραφή), προκειμένου να υποβληθεί με την 

προσφορά. Για το έντυπο ΕΕΕΠ δεν υπάρχει 
τεύχος στα αγγλικά. 

2. Ο φάκελος προσφοράς θα περιέχει δύο 
υποφακέλους. Ο φάκελος Α «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» και ο 
Φάκελος Β «Οικονομική Προσφορά». Ο 
φάκελος Α χωρίζεται σε δύο μέρη, Μέρος Α 
Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Μέρος Β 

Τεχνική Προσφορά. Στην παράγραφο 13 της 

διακήρυξης αναφέρονται τα δικαιολογητικά 
κάθε μέρους, παρόλο αυτά δεν αναφέρεται η 
θέση των δικαιολογητικών: 
- Παράγραφος 6 
- Παράγραφος 7 
- Παράγραφος 8 

- Παράγραφος 10 
- Παράρτημα 3 «Δήλωση αποδοχής όρων 
διαγωνισμού και σύμβασης» 
Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε αν τα 
παραπάνω δικαιολογητικά θα τοποθετηθούν 
στο Μέρος Α του φακέλου Α. 

Ο φάκελος Α εμπεριέχει τόσο τα Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής, όσο και την Τεχνική Προσφορά, 
χωρίς να υπάρχει διακριτά διαχωρισμός σε 
κατηγορίες. Τα υπόψη δικαιολογητικά αρκεί να 
περιλαμβάνονται στο φάκελο Α, με παραπομπή 
στην αντίστοιχη παράγραφο της διακήρυξης, 

όπου γίνεται αναφορά, ώστε κατά την 

αποσφράγιση του φακέλου Α να είναι εύκολη η 
πρόσβαση σε αυτά. 

3. Δήλωση Αντικλήτου. Η Διακήρυξη δεν 
εμπεριέχει κάπου κάποια αναφορά ή 
υπόδειγμα για τη δήλωση αντικλήτου.  
Παρακαλούμε επιβεβαιώστε μας την 
αναγκαιότητα του συγκεκριμένου εγγράφου 

καθώς και την τοποθέτησή του στο Μέρος Α 

του φακέλου Α. 

Η Δήλωση Αντικλήτου αναφέρεται στο Άρθρο 
30 του Υποδείγματος Σύμβασης, το οποίο 
επισυνάπτεται στο τεύχος της διακήρυξης. 
Σύμφωνα με το άρθρο αυτό, διορισμός 
αντικλήτου απαιτείται μόνο σε περίπτωση που ο 

Ανάδοχος εδρεύει στην αλλοδαπή. 

4. Η προσφορά υποβάλλεται σε ένα πρωτότυπο 
και δύο ακριβή αντίγραφα. Υπάρχει 
αναγκαιότητα Δήλωσης σχετικά με την 
ακρίβεια των αντιγράφων? 

Εφόσον τα αντίγραφα που θα προσκομιστούν 
σημαίνονται ως Ακριβή Αντίγραφα εκ του 
πρωτοτύπου, δεν υπάρχει αναγκαιότητα 
Δήλωσης σχετικά με την ακρίβειά τους. 

5. Στην παράγραφο 7.1.1 του Άρθρου 7 
(Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής) να 
τροποποιηθεί η απαίτηση του ποσοστού του 
15% του ειδικού κύκλου εργασιών διότι όπως 

Βλέπε Συμπλήρωμα Νο 2 
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είναι διατυπωμένη η παράγραφος οδηγεί 

εταιρείες με ιδιαίτερα μεγάλο κύκλο εργασιών 
και κύκλο εργασιών σε τηλεχειριζόμενους 
διακόπτες ακόμη και μεγαλύτερο του 
προϋπολογισμού, να αποκλείονται. 
Προτείνεται, όπως τροποποιηθεί η απαίτηση 
του κύκλου εργασιών δραστηριότητας σε 
τηλεχειριζόμενους διακόπτες ΜΤ και να 

αναφέρεται πλέον είτε σαν ποσοστό του 

προϋπολογισμού, είτε σαν απόλυτο ποσό, είτε 
ακόμη και να καταργηθεί αυτή πλήρως, 
δεδομένου ότι η ουσία της απαίτησης 
καλύπτεται από τις συστάσεις (references) 

6. Αναφορικά με την παράγραφο 11 της 

τεχνικής περιγραφής : οι αισθητήρες τάσης 
είναι εργοστασιακά προ-ρυθμισμένοι, ώστε να 
ικανοποιείται η απαίτηση ακρίβειας της 
παραγράφου 7.2.F για 1% θερμοκρασία 
περιβάλλοντος 20οC. Η ακρίβεια τότε για όλο 
το εύρος θερμοκρασίας -25++40οC θα είναι 

3%. Παρακαλούμε για τροποποίηση 

Βλέπε Συμπλήρωμα Νο 2 

7. Αναφορικά με τις διάφορες εργασίες που θα 
γίνονται τοπικά  (π.χ. σύνδεση των 
simulators) θα πρέπει να προστεθεί απαίτηση 
για πρίζα σούκο 110 V AC στο ερμάριο 
ελέγχου του διακόπτη 

Βλέπε Συμπλήρωμα Νο 2 

8. Το link για το Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας 
(ΕΕΕΠ) τόσο της Ελληνικής όσο και της 
αγγλικής έκδοσης 

Το eΕΕΕΣ παρέχεται στο διαδίκτυο από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο URL: 
https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/espd  

9. Ειδικός όρος 7.1.1 
Ο διαγωνιζόμενος πρέπει να διαθέτει ετήσιο 
κύκλο εργασιών κατά την τελευταία 
διαχειριστική χρήση ίσο σε ποσοστό 70% του 
προϋπολογισμού, δηλαδή 20.920.252,50 € 
και όχι της αξίας της ποσότητας για την οποία 
υποβάλλεται προσφορά, διότι αξιολογούνται 

μόνο προσφορές για το σύνολο των ειδών και 
ταυτόχρονα το 15% του εν λόγω κύκλου 
εργασιών, δηλαδή ειδικό κύκλο εργασιών 
3.138.037,87 €, που αφορά στην προμήθεια 
τηλεχειριζόμενων διακοπτών φορτίου 
εναερίων δικτύων ΜΤ, SF6 ή κενού, χωρίς να 

απαιτείται θετικό EBITDA; Θεωρείται 

απαραίτητο για την αξιολόγηση της 
οικονομικής βιωσιμότητας του διαγωνιζόμενου 
και την συνεπαγόμενη ικανότητα εκτέλεσης 
ενδεχόμενης σύμβασης εκτός του κύκλου 
εργασιών ότι είναι αναγκαίο να αξιολογηθεί 
και το θετικό πρόσημο EBITDA. 

Βλέπε Συμπλήρωμα Νο 2 
Δεν θα συμπεριληφθεί κριτήριο για το EBITDA 
για την αξιολόγηση της οικονομικής 
βιωσιμότητας των φορέων που συμμετέχουν 
στο Διαγωνισμό. Απαιτούνται μόνο τα 
δικαιολογητικά που αναγράφονται στη 
Διακήρυξη. 

10. Ειδικός όρος 7.1.2.1.2 
Στην περίπτωση όπου διαγωνιζόμενος διαθέτει 
πιστοποιητικό ISO 9001 με πεδίο εφαρμογής 

Οι απαιτήσεις αναλύονται στην παράγραφο  ΣΤ’ 
του παραρτήματος 6 της Διακήρυξης και στην 
παράγραφο 19.ια της Τεχνικής Περιγραφής 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
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κατασκευής διακοπτών φορτίου και RTU 

θεωρείται απαραίτητο να απαιτηθεί 
κατ’ελάχιστο δεσμευτική επιστολή 
συνεργασίας με Οίκο που διαθέτει το 
αντίστοιχο πιστοποιητικό σε περίπτωση όπου 
διαγωνιζόμενος κατέχει μόνο ένα εκ των δύο 

11. Ειδικός όρος 9.1 

Δεν είναι σαφές πως θα εμφανιστεί το εδάφιο 
γ. αναφορικά στην επιβάρυνση προσφοράς 

που περιλαμβάνει Δ/Φ με μόνωση SF6. Θα 
ληφθεί υπόψη το δηλωθέν από το κάθε 
διαγωνιζόμενο βάρος του κυρίου σώματος του 
Δ/Φ (με μόνωση SF6) σε χλγρ 
πολλαπλασιαζόμενο επί κόστους διάθεσης 

υλικού στο πέρας του κύκλου ζωής 10€/χλγρ 
επί 2000 τεμ. (του συνολικού αριθμού των 
Δ/Φ) ανοιγμένο σε παρούσα αξία βάσει του 
επιτοκίου 7% που ορίζει ο ΔΕΔΔΗΕ; 
Ζητείται να δοθεί υπόδειγμα του Φύλλου 
οικονομικής προσφοράς από όπου να 

προκύπτει σαφώς ο τρόπος συμπλήρωσης και 
αξιολόγησης των επί μέρους 9.1.α έως 9.1.γ. 

Όσον αφορά την εφαρμογή του εδαφίου γ’ 

αυτή επεξηγείται στο σχετικό παράρτημα 8 και 
ουσιαστικά το κόστος διάθεσης βασίζεται στην 

τρέχουσα μοναδιαία τιμή διάθεσης 10€/Kg, στο 
δηλωμένο βάρος από τον κατασκευαστή του 
Δ/Φ και στο επιτόκιο αναγωγής σε παρούσα 
αξία που είναι 7%. Το προκύπτον κόστος 
διάθεσης ανά Διακόπτη πολλαπλασιάζεται με 

τον αριθμό των Διακοπτών ώστε να προκύψει η 
συνολική επιβάρυνση για την περίπτωση 
προσφοράς διακόπτη φορτίου με μόνωση SF6. 

12. Ειδικός όρος 9.4 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι παρέχεται προτίμηση 
σε προϊόντα ευρωπαϊκής προέλευσης, κατά 
την οικονομική αξιολόγηση των προσφορών, 

έως 3%, παρακαλούμε να αναφερθεί σαφώς η 
απαίτηση να υποβληθεί στοιχειοθετημένη 
σχετική δήλωση προέλευσης και τυχόν 
ποσοστού επί συνολικής τιμής προϊόντων 
προέλευσης τρίτων χωρών με ρητή 
επισήμανση ως προς τη μη αποδοχή χωρών 
με τις οποίες η Κοινότητα δεν έχει συνάψει 

συμφωνία που να εξασφαλίζει αντίστοιχη και 
ουσιαστική πρόσβαση των κοινοτικών 
επιχειρήσεων στις αγορές των εν λόγω τρίτων 
χωρών. Προφανώς η προβλεπόμενη δήλωση 
που χορηγείται βάσει του άρθρου 13.2.9 ως 
προς τον τόπο κατασκευής και επιθεώρησης 

δεν ταυτίζεται με την προέλευση του 
προσφερόμενου προϊόντος, ούτε παρέχει 
αναφορά επί ποσοστού προέλευσης των εν 
λόγω τρίτων χωρών, συμμετοχής επί της 

συνολικής αξίας των προϊόντων που 
συνιστούν την εν λόγω προσφορά. 

Ως προς το ζήτημα της συμμετοχής στη 
διαδικασία ανάθεσης σύμβασης, αυτό 
προβλέπεται στο άρθρο 5.1 της Διακήρυξης. 
Ως προς την υιοθέτηση απαίτησης «να 

υποβληθεί στοιχειοθετημένη σχετική δήλωση 
προέλευσης και τυχόν ποσοστού επί συνολικής 
τιμής προϊόντων προέλευσης τρίτων χωρών», 
θεωρούμε ότι επαρκούν οι προβλέψεις στις 
παραγράφους 13.2.9 και 13.2.10 της 
Διακήρυξης, σύμφωνα με τις οποίες στην 
τεχνική προσφορά του, ο προσφέρων οφείλει 

να δηλώνει τον τόπο και το εργοστάσιο 
κατασκευής των προσφερόμενων υλικών, με 
αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και τον τόπο 
επιθεώρησης των προσφερόμενων υλικών, 
καθώς και η πρόβλεψη της παραγράφου 5 περ.f 
του Παραρτήματος 9 «ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΠΙ 

ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ» της Διακήρυξης. 
Άλλωστε, ως προς την τεχνική προφορά 
προβλέπεται ότι σε αυτή περιέχονται ιδίως τα 
έγγραφα και τα δικαιολογητικά που 

τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια και 
χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των 
προσφορών. 

Η δε πρόβλεψη της παρ. 3 του άρθρου 314 του 
Ν.4412/2016 που αποτυπώνεται στην 
παράγραφο 9.4 της Διακήρυξης εντάσσεται σε 
διαφορετικό στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης 
της σύμβασης, ήτοι στην αποσφράγιση και 
αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών. 

13. Παράρτημα Νο 1 
Να διευκρινιστεί εάν το είδος 10 (RTU χωρίς 

Το είδος 1 περιλαμβάνει το σύνολο των 
εξαρτημάτων που περιέχονται στην Καμπίνα 
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μπαταρίες) περιλαμβάνει μόνο τις RTU ή 

εννοείται ότι συμπεριλαμβάνει και πρόσθετες 
κάρτες με τις οποίες συνεργάζεται η εν λόγω, 
δηλαδή κάρτα ελέγχου κατάστασης 
μπαταρίας, κάρτα παραμετροποίησης, 
καταμεριστών τάσης, κλπ. 

Ελέγχου του Δ/Φ, συμπεριλαμβανομένης της 

RTU, εκτός των μπαταριών. 

14. Τεχνική Περιγραφή 19.α 

Να επιβεβαιωθεί ότι πρέπει να δηλώνονται οι 
τύποι και κατασκευαστές όλων των ειδών που 

αναφέρονται στον «Πίνακα Περιγραφής 
Υλικών και Ποσοτήτων». Ιδιαίτερα στην 
περίπτωση των απαρτιών (είδη 1, 2, 3, 9, 10) 
θα πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά τα 
επιμέρους συστατικά στοιχεία 

Η υπόψη παράγραφος της ΤΠ είναι σαφής και 

δεν απαιτείται περαιτέρω επεξήγηση. 

15. Τεχνική Περιγραφή 19.ε 
Να διευκρινιστεί ότι κριτήριο αποδοχής των 
προσφορών θα περιλαμβάνει εκτός της 
αξιολόγησης των πιστοποιητικών δοκιμών 
τύπου των Δ/Φ φορτίου και των Μ/Σ τάσης, 

ως ορίζει το εδάφιο 19.ζ, τα αντίστοιχα 
πιστοποιητικά για τις RTU, κατά IEC 60870-2-
1, 60870-3, 60068, 60255 

Η υπόψη παράγραφος της ΤΠ είναι σαφής και 
δεν απαιτείται περαιτέρω επεξήγηση. Τα 
πιστοποιητικά δοκιμών τύπου που θα 
υποβάλλονται με την προσφορά αναφέρονται 
την παράγραφο 19.ζ της ΤΠ. 

16. Τεχνική Περιγραφή 19.ζ 
Να διευκρινιστεί ότι τα πιστοποιητικά δοκιμών 
τύπου δύναται να αφορούν σε Μ/Σ τάσεως 

μέτρησης 20kV και να έχουν πραγματοποιηθεί 

στο ΚΔΕΠ, διότι οι εν λόγω θεωρούνται 
παρεμφερείς (έχουν μεγαλύτερη ακρίβεια και 
ίδιο επίπεδο τάσης, ως ορίζεται στην 
παράγραφο 19.ιε) και το εργαστήριο είναι 
αναγνωρισμένος ανεξάρτητος φορέας 

Η υπόψη παράγραφος της ΤΠ είναι σαφής και 
δεν απαιτείται περαιτέρω επεξήγηση. 

17. Τεχνική Περιγραφή 19.ιβ & 19.ιγ & 19.ιε 
Στην περίπτωση όπου κατασκευαστής διαθέτει 
συστάσεις για τηλεχειριζόμενους διακόπτες με 
RTU ίδιους ή ισοδύναμους με τους 
προσφερόμενους που χρησιμοποιούν τους 
ίδιους μονωτήρες με τους προσφερόμενους 

δεν πρέπει να προσκομίζει ξεχωριστά τις 
συστατικές επιστολές των εδαφίων 19.ιβ & 
19.ιγ & 19.ιδ 

Οι αντίστοιχες παράγραφοι της ΤΠ είναι σαφείς 
και δεν απαιτείται περαιτέρω επεξήγηση. 

18. Τεχνική Περιγραφή 19.ιε 
Να επιβεβαιωθεί ότι συστάσεις που αφορούν 
σε Μ/Σ τάσεως μέτρησης 20kV, με 

μεγαλύτερη ακρίβεια και ίδιο επίπεδο τάσης, 
θα θεωρούνται επαρκή για την πιστοποίηση 
της εμπειρίας του κατασκευαστή 

Η υπόψη παράγραφος της ΤΠ είναι σαφής και 
δεν απαιτείται περαιτέρω επεξήγηση. 

19. Στην παρ. 7 της διακήρυξης, όσον αφορά 
στην οικονομική και χρηματοοικονομική 

επάρκεια του προσφέροντος απαιτείται «Να 
έχει ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον ίσο 
με ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) της 
εκτιμώμενης αξίας της ποσότητας, για την 
οποία υποβάλλει προσφορά. Από τον ετήσιο 

Βλέπε Συμπλήρωμα Νο 2 
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κύκλο εργασιών του αναδόχου ποσοστό 

τουλάχιστον δέκα πέντε τοις εκατό (15%) 
πρέπει να αφορά στον τομέα δραστηριοτήτων 
που καλύπτεται από τη σύμβαση (≪ειδικός 
κύκλος εργασιών≫), δηλαδή να αφορά στην 
προμήθεια τηλεχειριζόμενων διακοπτών 
φορτίου εναερίων δικτύων ΜΤ, SF6 ή κενού.» 
Οι παραπάνω κύκλοι εργασιών αφορούν στην 

ελληνική οντότητα του προσφέροντος ή στην 

διεθνή όταν πρόκειται για πολυεθνική; Το 
ποσοστό 70% αφορά στον κύκλο εργασιών 
της εταιρείας μας στην ελληνική αγορά ή σε 
διεθνές επίπεδο? Το 15% απαιτείται επί της 
εκτιμώμενης αξίας της ποσότητας για την 
οποία υποβάλλουμε προσφορά ή επί του 

ετήσιου κύκλου εργασιών μας, κι αν αφορά 
στο δεύτερο, αφορά στον κύκλο εργασιών 
στην ελληνική αγορά ή στη διεθνή? 

20. Σύμφωνα με το άρθρο 11 του υποδείγματος 
Σύμβασης Προμήθειας (Παράρτημα Νο 14 της 

διακήρυξης) «Σε περίπτωση όμως που ο 
Ανάδοχος επιθυμεί να διενεργήσει, μετά από 
έγκριση του ΔΕΔΔΗΕ, τις δοκιμές τύπου σ’ 
εργαστήριο της επιλογής του, το συνολικό 
κόστος των δοκιμών, συμπεριλαμβανομένου 
του κόστους των δοκιμίων και των 

μεταφορικών τους, θα βαρύνει τον Ανάδοχο, 

ανεξαρτήτως επιτυχούς ή μη διεξαγωγής 
τους. Το ανωτέρω ισχύει για τις Δοκιμές 
Τύπου υπ. αριθμ. 1, 2, 3, 4, 6, 8 και 12 που 
είναι δυνατόν να εκτελεστούν στο ΚΔΕΠ/ΔΕΗ. 
Για τις άλλες Δοκιμές Τύπου υπ. αριθμ. 5, 7, 
9, 10, 11 και 13 που δεν μπορούν να γίνουν 
στο ΚΔΕΠ, ο Ανάδοχος έχει δηλώσει 

Εργαστήριο Δοκιμών (όπως απαιτείται στην 
παρ. 15.1 της ΤΠ) για να γίνουν εκεί, και 
εφόσον γίνουν επιτυχώς, το κόστος των 
δοκιμών θα το αναλάβει ο ΔΕΔΔΗΕ.» 
Για τις δοκιμές που δεν μπορούν να γίνουν 
στο ΚΔΕΠ, και για τις οποίες ο Ανάδοχος θα 

δηλώσει Εργαστήριο Δοκιμών, η δαπάνη θα 
γίνει όπως και για τις δοκιμές τύπου, δηλαδή 
ο προμηθευτής θα καταβάλει τη σχετική 

δαπάνη στο εργαστήριο, η οποία θα του 
επιστρέφεται με την προσκόμιση των 
παραστατικών επιτυχούς εκτέλεσης και των 
σχετικών πιστοποιητικών δοκιμών, ενώ σε 

περίπτωση αστοχίας θα βαρύνει τον ίδιο και 
δεν θα του καταβάλλεται; 
 

Το άρθρο 11 του Υποδείγματος Σύμβασης 
Προμήθειας είναι σαφές και δεν απαιτείται 

περαιτέρω επεξήγηση. 

21. Στην παρ. 13.2.18 της διακήρυξης, 
αναφέρεται ότι: «Τα πιστοποιητικά δοκιμών, 
οι συστατικές επιστολές, τα αντίγραφα 

συμβάσεων κλπ, θα αφορούν σε υλικά 

Θα ισχύσει ό,τι προβλέπεται γενικά για την 
επικύρωση γνήσιων αντιγράφων. 



 

Διεύθυνση Υλικών,  

Προμηθειών & Μεταφορών 
Λεωφ. Συγγρού 98 - 100 
11741, Αθήνα 
  

                             
              

 

 
 

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 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» 

Η επικύρωση των εγγράφων σε περίπτωση 
μετεγκατάστασης του εργοστασίου, θα πρέπει 
να είναι από συμβολαιογράφο ή από κάποιον 
ειδικό φορέα, ή αρκεί ή αντίστοιχη δήλωση 
του προσφέροντος? 

22. Στην παράγραφο 6.4 της προδιαγραφής ΔΔ-
370/26-Σεπτεμβρίου-2017, αναφέρεται: «Οι 
ακροδέκτες του Δ/Φ θα είναι 
κατασκευασμένοι από χαλκό ή ορείχαλκο 
ηλεκτρολυτικά επικασσιτερωμένοι με ελάχιστο 
πάχος επικασσιτέρωσης 15 μm. Θα φέρουν 2 

οπές κατά το μήκος διαμέτρου 12 mm και θα 

έχουν δυνατότητα υποδοχής ακροδεκτών 
τύπου πλάκας ή Coss (Αυτοί οι ακροδέκτες 
δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της 
προμήθειας). Οι ακροδέκτες θα είναι 
κατάλληλοι να δεχτούν αγωγούς 50 ως 240 
mm2 χαλκού ή αλουμινίου.» 
Απαιτείται κάποια συγκεκριμένη απόσταση 

μεταξύ των οπών; Υποθέτουμε ότι αυτό θα 
καθορίζεται από το πλάτος των coss που 
χρησιμοποιούνται στη δυσμενέστερη 
περίπτωση; Εάν ναι, μπορούμε να έχουμε ένα 
τεχνικό φυλλάδιο αυτού του coss ώστε να 
υπολογίσουμε αυτή την απόσταση; 

Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις πέραν 
των όσων αναφέρονται στην Τεχνική 
Περιγραφή. 

23. Στην παράγραφο 10 της προδιαγραφής ΔΔ-
370/26-Σεπτεμβρίου-2017, αναφέρεται: «Μια 
ασφάλεια 2A HRC ή ένας διακόπτης θα 

παρέχεται στο δευτερεύον κιβώτιο 
ακροδεκτών του Μ/Σ τροφοδοσίας τάσης για 
να διευκολύνεται η απομόνωση της 

δευτερεύουσας καλωδίωσης σε περίπτωση 
βλάβης.» 
Θα πρέπει η ασφάλεια 2Α ή ο διακόπτης να 
βρίσκεται υποχρεωτικά στο δευτερεύον 
κιβώτιο ακροδεκτών του ΜΣ τροφ.τάσης επί 
του στύλου, ή είναι αποδεκτό να βρίσκεται 
στην άφιξη του καλωδίου μέσα στην μονάδα 

ελέγχου (RTU)? 

Η §10 της ΤΠ είναι σαφής και δεν απαιτείται 
περαιτέρω επεξήγηση. 
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24. Στην παράγραφο 6.9 της Τεχνικής 

Προδιαγραφής ΔΔ-370/26.09.2017 
αναφέρεται ότι το δοχείο και οι κοχλίες του 
Δ/Φ θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από 
ανοξείδωτο χάλυβα σύμφωνα με το ΕΝ-
10882-2. Παρακαλούμε να διευκρινιστεί εάν 
είναι αποδεκτό το δοχείο και οι κοχλίες του 
Δ/Φ να είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο 

χάλυβα σύμφωνα με το AISI 316. 

Ο υπόψη τύπος ανοξείδωτου χάλυβα θα είναι 

αποδεκτός εφόσον υπάρχει και υποβληθεί 
αντιστοίχιση του AISI 316 στο ΕΝ -10882-2. 

25. Να διευκρινιστεί εάν οι χώρες που είναι σε 
διαδικασία υπογραφής σύμβασης κατά την 
παράγραφο 5.1 (γ), συμπεριλαμβανομένων 
και των παρατηρητών «observers» έχουν 
δικαίωμα συμμετοχής 

Σύμφωνα με την παράγραφο 5.1 περ. γ. της 
Διακήρυξης, οι χώρες που βρίσκονται σε 
διαδικασία υπογραφής της ΣΔΣ του ΠΟΕ δεν 
ανήκουν στις χώρες που έχουν υπογράψει και 
κυρώσει την Συμφωνία. Πολύ δε περισσότερο 

οι χώρες παρατηρητές αυτής της διεθνούς 
σύμβασης. 

26. Να διευκρινιστεί κατά την παράγραφο 5.1 (δ) 
με τι είδους διμερής ή πολυμερείς συμφωνίες 
με την Ε.Ε. κατοχυρώνεται το δικαίωμα 

συμμετοχής για τις τρίτες χώρες που δεν 
εμπίπτουν στις υπόλοιπες 3 κατηγορίες του 
άρθρου 5 

Η παράγραφος 5.1 περ. δ. της Διακήρυξης, 
στην οποία περιλαμβάνεται αυτούσια η διάταξη 
του άρθρου 43 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ και 

του άρθρο 255 του ν.4412/2016, αναφέρεται 
σε Συνθήκες που εμπίπτουν στην έννοια της 
Διεθνούς Σύμβασης κατά την έννοια του 
Διεθνούς Δικαίου. 

27. Στο άρθρο 11 παράγραφο 2 του υποδείγματος 
της σύμβασης προμήθειας (παράρτημα 14) 

αναφέρεται ότι : 

Όλες οι δοκιμές τύπου θα γίνουν στο ΚΔΕΠ-
ΔΕΗ ή σε άλλο αναγνωρισμένο εργαστήριο 
αποδοχής ΔΕΔΔΗΕ χωρίς να επιβαρύνεται ο 
Ανάδοχος με το κόστος τους εφόσον 
διεξαχθούν με επιτυχία. 

Στην ίδια παράγραφο πιο κάτω αναφέρεται 
ότι: 
Σε περίπτωση όμως που ο Ανάδοχος επιθυμεί 
να διενεργήσει, μετά από έγκριση του 
ΔΕΔΔΗΕ, τις δοκιμές τύπου σ’ εργαστήριο της 
επιλογής του, το συνολικό κόστος των 
δοκιμών συμπεριλαμβανομένων και του 

κόστους δοκιμίων και μεταφορικών τους θα 
βαρύνει τον ανάδοχο ανεξαρτήτως επιτυχούς 
ή μη διεξαγωγής τους. Παρακαλούμε να 
διευκρινιστεί ποια από τις 2 παραγράφους 
ισχύει. 

Ισχύουν και οι δύο παράγραφοι, αλλά η 
δεύτερη παράγραφος αφορά δοκιμές που 

μπορούν να γίνουν στο ΚΔΕΠ αλλά ο ανάδοχος 

επιθυμεί να διενεργήσει, μετά από έγκριση του 
ΔΕΔΔΗΕ, τις δοκιμές σε εργαστήριο της 
επιλογής του. 

28. Στον πίνακα  Περιγραφής Υλικών και 

Ποσοτήτων του Παραρτήματος 1 της 
διακήρυξης, για το είδος Α/Α 9 απαιτείται ΚΑΙ 
η μονάδα RTU ή μόνο όλα τα λοιπά εντόσθια 
της καμπίνας, εκτός της RTU και εκτός της 
μπαταρίας; Αντιλαμβανόμαστε ότι στο είδος 
Α/Α 10, απαιτείται μόνο η μονάδα RTU χωρίς 

το μεταλλικό κουτί προστασίας και τη 
μπαταρία. Μπορείτε σας παρακαλώ να 
επιβεβαιώσετε? 

Το είδος 9 του παραρτήματος Νο. 1 αφορά το 

σύνολο των περιεχομένων της καμπίνας 
ελέγχου χωρίς τις μπαταρίες και το εξωτερικό 
περίβλημα και το είδος 10 περιλαμβάνει το 
σύνολο των εξαρτημάτων που περιέχονται στην 
Καμπίνα Ελέγχου του Δ/Φ, 
συμπεριλαμβανομένης της RTU, εκτός των 

μπαταριών. 
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29. Παρακαλούμε να επιβεβαιωθεί ότι το 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έντυπο Προμήθειας 
(ΕΕΕΠ), του οποίου η αγγλική έκδοση είναι 
αναρτημένη και στην επίσημη ιστοσελίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(http://ec.europa/tools/espd), δεν απαιτείται 
να συνοδεύεται από επίσημη μετάφρασή του 
στην ελληνική γλώσσα 

Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας 

(ΕΕΕΠ) θα πρέπει να υποβάλλεται στην 
ελληνική γλώσσα. 

30. Παρακαλούμε να επιβεβαιωθεί ότι οι 

ισολογισμοί και όποια άλλα επίσημα 
οικονομικά στοιχεία απαιτούνται δυνάμει του 
Άρθρου 7.1.1 «Οικονομική και 
Χρηματοοικονομική επάρκεια», θα πρέπει να 
συμπεριληφθούν στον Υποφάκελο 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 
Προσφορά», καθώς δεν γίνεται καμία σχετική 
αναφορά στο σχετικό Άρθρο 13.2 (Α) 

Οι ισολογισμοί και όποια άλλα επίσημα 

οικονομικά στοιχεία απαιτούνται από το άρθρο 
7.1.1 της Διακήρυξης για την τεκμηρίωση της 
οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας 
του Προσφέροντος πρέπει να συμπεριληφθούν 
στα δικαιολογητικά συμμετοχής της § 13.2.Α 

της Διακήρυξης, χωρίς να απαιτείται μετάφρασή 
τους από την αγγλική στην ελληνική γλώσσα. 

31. Παρακαλούμε να επιβεβαιωθεί ότι το σύνολο 
των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την 

τεκμηρίωση της επαγγελματικής/τεχνικής 
ικανότητας του προσφέροντος, δυνάμει του 
Άρθρου 7.1.2.1 θα πρέπει να 
συμπεριληφθούν στον Υποφάκελο 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 
Προσφορά», καθώς δεν γίνεται καμία 
αναφορά στο σχετικό Άρθρο 13.2 (Β) 

Το σύνολο των δικαιολογητικών που 
απαιτούνται για την τεκμηρίωση της 

επαγγελματικής/τεχνικής ικανότητας του 
Προσφέροντος από το άρθρο 7.1.2.1 της 
Διακήρυξης πρέπει να συμπεριληφθούν στον 
Υποφάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – 
Τεχνική Προσφορά» της § 13.2.Β της 
Διακήρυξης, χωρίς να απαιτείται μετάφρασή 
τους από την αγγλική στην ελληνική γλώσσα. 

32. Παρακαλούμε να επιβεβαιωθεί ότι δεν 
απαιτείται το αγγλικό κείμενο της εγγυητικής 
επιστολής συμμετοχής να συνοδεύεται από 
επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι σχετικό υπόδειγμα 

αυτής στην αγγλική γλώσσα 
συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα 2 της 
Διακήρυξης 

Δεν απαιτείται επίσημη μετάφραση της 
εγγυητικής επιστολής από την αγγλική στην 
ελληνική γλώσσα, καθώς υπάρχει στο 
Παράρτημα Νο 2 της Διακήρυξης η αγγλική 
έκδοση της εγγυητικής επιστολής.   

33. Παρακαλούμε να επιβεβαιωθεί ότι το 
πιστοποιητικό ISO 9001 που απαιτείται 
δυνάμει του Άρθρου 7.1.2.1.2, θα πρέπει να 

κάνει αναφορά και στην παραγωγή των 
προσφερόμενων διακοπτών φορτίου και στην 
παραγωγή των προσφερόμενων πινάκων 
ελέγχου, καθώς η φράση «ή/και» κατά την 
άποψή μας ερμηνεύεται ότι αρκεί ο 
Προσφέρων να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 

9001 για ένα εκ των δύο προσφερόμενων 

προϊόντων. 
Επίσης να επιβεβαιωθεί ότι ο Προσφέρων 
δύναται να προσκομίσει ένα (1) πιστοποιητικό 
ISO 9001 για την παραγωγή των 
προσφερόμενων διακοπτών φορτίου και ένα 
πιστοποιητικό ISO 9001  για την παραγωγή 

των προσφερόμενων πινάκων ελέγχου 

Βάσει του άρθρου 7.1.2.1.2 της Διακήρυξης, 
αρκεί ο Προσφέρων να είναι κατασκευαστής 
ενός εκ των δύο προσφερόμενων προϊόντων, 

Διακόπτη Φορτίου ή Πίνακα Ελέγχου-ΠΜΕ και 
κατ’ αναλογία να προσκομίσει Πιστοποίηση 
κατά ISO 9001 που θα καλύπτει το πεδίο 
παραγωγής ενός εκ των εν λόγω δύο 
προσφερόμενων προϊόντων. 
Επίσης, επιβεβαιώνεται ότι ο Προσφέρων 

δύναται να προσκομίσει ένα (1) πιστοποιητικό 

ISO 9001 για την παραγωγή των 
προσφερόμενων διακοπτών φορτίου και ένα 
πιστοποιητικό ISO 9001 για την παραγωγή των 
προσφερόμενων πινάκων ελέγχου, εφόσον 
παράγονται σε διαφορετικά εργοστάσια. 

34. Παρακαλούμε να επιβεβαιωθεί ότι στην 
περίπτωση που το εργοστάσιο κατασκευής 

Απαιτείται η υποβολή ξεχωριστού 
πιστοποιητικού ISO 9001 από το εργοστάσιο 

http://ec.europa/tools/espd
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των προσφερόμενων υλικών ελέγχεται είτε 

ιδιοκτησιακά, είτε μέσω κατάλληλης 
συμφωνίας από τον Κατασκευαστικό Οίκο των 
προσφερόμενων υλικών, δεν απαιτείται η 
υποβολή ξεχωριστού πιστοποιητικού ISO 
9001 για την παραγωγή των προσφερόμενων 
υλικών και από το εργοστάσιο κατασκευής, 
όπως περιγράφεται στο Άρθρο 7.1.2.1.5 και 

ότι η υποβολή του πιστοποιητικού ISO 9001 

για την παραγωγή των προσφερόμενων 
υλικών του Κατασκευαστικού Οίκου αρκεί 

κατασκευής, που θα καλύπτει το πεδίο 

παραγωγής των προσφερόμενων υλικών, με 
βάση την § 7.1.2.1.5 της Διακήρυξης. 

35. Παρακαλούμε να επιβεβαιωθεί ότι η Δήλωση 
που απαιτείται δυνάμει του Άρθρου 13.2.10 
σχετικά με τις αναλυτικές πληροφορίες του 

εργοστασίου κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, μπορεί να είναι ενιαία με τη Δήλωση 
που απαιτείται δυνάμει του Άρθρου 7.1.2.1.4, 
σχετικά με την επάρκεια εξοπλισμού του 
εργοστασίου κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα 

κατασκευή, σύμφωνα με τη σύμβαση 
Επιπροσθέτως, παρακαλούμε να επιβεβαιωθεί 
ότι σε περίπτωση που επισυνάπτεται στην ως 
άνω Δήλωση αναλυτική παρουσίαση του 
εργοστασίου κατασκευής στην αγγλική 
γλώσσα, δεν απαιτείται να συνοδεύεται από 

επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, 

αφού αυτή η παρουσίαση θα θεωρείται ως 
«τεχνικό φυλλάδιο» 

Επιβεβαιώνεται ότι αρκεί η υποβολή της 
πλήρους δήλωσης της § 13.2.10 της 
Διακήρυξης, με τις αναλυτικές πληροφορίες του 

εργοστασίου κατασκευής των προσφερόμενων 
υλικών, ώστε να καλύπτονται από κοινού οι 
απαιτήσεις των § 13.2.10 και 7.1.2.1.4 της 
Διακήρυξης. 
 Επιπλέον, επιβεβαιώνεται ότι δεν απαιτείται 
επίσημη μετάφραση από την αγγλική στην 

ελληνική γλώσσα της ως άνω αναλυτικής 
παρουσίασης του εργοστασίου. 

36. Παρακαλούμε να διευκρινιστεί αν το Φύλλο 
Συμμόρφωσης των προσφερόμενων υλικών 
που απαιτείται δυνάμει του Άρθρου 13.2 (Β), 
θα πρέπει να θεωρηθεί ως «Τεχνικό 

Φυλλάδιο», χωρίς την απαίτηση αυτό να 
συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση από την 
αγγλική γλώσσα στην ελληνική 

Με τον όρο «Φύλλο Συμμόρφωσης» της § 
13.2.7 της Διακήρυξης νοείται το 
Ερωτηματολόγιο Τεχνικών Παρεκκλίσεων και 
Διευκρινίσεων, το οποίο περιλαμβάνεται στο 

τέλος του τεύχους της Διακήρυξης στην 
ελληνική και αγγλική γλώσσα. 

37. Παρακαλούμε να διευκρινιστεί ότι σε 
περίπτωση που το εργοστάσιο κατασκευής 

των προσφερόμενων υλικών ελέγχεται είτε 
ιδιοκτησιακά, είτε μέσω κατάλληλης 
συμφωνίας από τον Κατασκευαστικό Οίκο των 
προσφερόμενων υλικών, δεν απαιτείται η 
υποβολή ξεχωριστών δικαιολογητικών βάσει 

των οποίων θα τεκμηριώνεται η 
επαγγελματική/τεχνική επάρκεια του 

Προσφέροντος, πλέον αυτών που ο 
Προσφέρων οφείλει να υποβάλει, δυνάμει του 
Άρθρου 7.1.2.1.3 

Ο Προσφέρων οφείλει να τα καλύπτει όλα τα 
κριτήρια ποιοτικής επιλογής της § 7.1.2. της 

Διακήρυξης. 

38. Παρακαλούμε να επιβεβαιωθεί ότι τα 
Πιστοποιητικά (Certificates) και οι Αναφορές 

Δοκιμών (Test Reports) που τα συνοδεύουν 
και τα οποία απαιτούνται δυνάμει του Άρθρου 
13.2.15 θα πρέπει να θεωρηθούν ως «Τεχνικά 
Φυλλάδια», χωρίς την απαίτηση αυτά να 

Επιβεβαιώνεται ότι τα Πιστοποιητικά και οι 
Αναφορές Δοκιμών θεωρούνται «Τεχνικά 

Φυλλάδια» και δεν απαιτείται να συνοδεύονται 
από επίσημη μετάφρασή τους από την αγγλική 
στην ελληνική γλώσσα. 
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συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση από 

την αγγλική γλώσσα στην ελληνική 

39. Παρακαλούμε να επιβεβαιωθεί ότι οι 
Εγγυήσεις των προσφερόμενων υλικών που 
απαιτούνται δυνάμει του Άρθρου 13.2.17, θα 
πρέπει να θεωρηθούν ως «Τεχνικά 
Φυλλάδια», χωρίς την απαίτηση αυτά να 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση από 
την αγγλική γλώσσα στην ελληνική 

Η Εγγύηση των προσφερόμενων υλικών, όπως 
αναφέρεται στην § 24 της ΤΠ ΔΔ-370/26-09-
2017 της Διακήρυξης, είναι τεχνική απαίτηση 
και δεν απαιτείται να συνοδεύεται από επίσημη 
μετάφρασή της από την αγγλική στην ελληνική 

γλώσσα. 

40. Παρακαλούμε να επιβεβαιωθεί ότι για την 
τεκμηρίωση της δέσμευσης άλλων φορέων για 
τη διάθεση των αναγκαίων πόρων στον 
προσφέροντα, προκειμένου να ικανοποιούνται 

τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής αυτού για τη 
συμμετοχή στο Διαγωνισμό και για να 
εξασφαλίζεται η απαιτούμενη 
οικονομική/χρηματοοικονομική επάρκεια και η 
επαγγελματική/τεχνική ικανότητα του 
Προσφέροντος, για την εμπρόθεσμη και 

προσήκουσα κατασκευή σύμφωνα με τη 
σύμβαση, αρκεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση 
του άλλου Φορέα 

Δεν αρκεί η δήλωση του τρίτου φορέα για την 
κάλυψη των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής της 
§ 7.1 αλλά απαιτούνται όλα τα στοιχεία 
τεκμηρίωσης που αναφέρονται στην § 7.2 της 

Διακήρυξης. 

41. Παρακαλούμε να επιβεβαιωθεί ότι το Φύλλο 
Συμμόρφωσης των προσφερόμενων υλικών 
από το οποίο θα προκύπτει η συμμόρφωσή 

τους προς τις Τεχνικές προδιαγραφές, η 

υποβολή του οποίου απαιτείται δυνάμει του 
Άρθρου 13.2.12, ταυτίζεται με το 
«Ερωτηματολόγιο Τεχνικών Παρεκκλίσεων και 
Διευκρινίσεων» που συμπεριλαμβάνεται στην 
Τεχνική Περιγραφή ΔΔ-370/26 Σεπτεμβρίου 

2017  της Διακήρυξης 

Ως «Φύλλο Συμμόρφωσης» νοείται το 
Ερωτηματολόγιο Τεχνικών Παρεκκλίσεων και 
Διευκρινίσεων, όπως αναφέρεται και στη 

διευκρίνιση α/α 36, παραπάνω. 

42. Παρακαλούμε να επιβεβαιωθεί ότι δεν 
απαιτείται το αγγλικό κείμενο του 
«Ερωτηματολογίου Τεχνικών Παρεκκλίσεων 
και Διευκρινίσεων» που συμπεριλαμβάνεται 
στην Τεχνική Περιγραφή ΔΔ-370/26 

Σεπτεμβρίου 2017  της Διακήρυξης να 
συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στην 
ελληνική γλώσσα. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
αγγλικό κείμενο συμπεριλαμβάνεται στη 
Διακήρυξη 

Δεν απαιτείται επίσημη μετάφραση από την 
αγγλική στην ελληνική γλώσσα του 
Ερωτηματολογίου Τεχνικών Παρεκκλίσεων και 
Διευκρινίσεων. 

43. Παρακαλούμε να επιβεβαιωθεί ότι η «δήλωση 

του τύπου του προσφερόμενου εξοπλισμού 
και ενημερωτικό φυλλάδιο του 
κατασκευαστή», η οποία απαιτείται να 
προσκομιστεί δυνάμει της παραγράφου 5 (α) 
του Παραρτήματος 9 της Διακήρυξης, μπορεί 
να «ενοποιηθεί» με τα «τεχνικά φυλλάδια του 

κατασκευαστή του προσφερόμενου τύπου 
υλικών», τα οποία απαιτείται να 
προσκομιστούν δυνάμει του Άρθρου 13.2.13 
της Διακήρυξης, δεδομένου ότι στο 

Δεν μπορεί να «ενοποιηθεί» η Δήλωση τύπου 

του προσφερόμενου εξοπλισμού της § 5(α) του 
Παραρτήματος 9 της Διακήρυξης με τα Τεχνικά 
Φυλλάδια του κατασκευαστή του άρθρου 
13.2.13 της Διακήρυξης, αλλά απαιτείται 
συγκεκριμένη/ξεχωριστή δήλωση. 
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ενημερωτικό φυλλάδιο του κατασκευαστή 

συμπεριλαμβάνονται οι απαραίτητες 
πληροφορίες σχετικά με τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά των προσφερόμενων υλικών 

44. Παρακαλούμε να επιβεβαιωθεί ότι η «Δήλωση 
συμμόρφωσης του προσφερόμενου υλικού με 
τις απαιτήσεις της παρούσας Τεχνικής 

Περιγραφής (τυχόν αποκλίσεις πρέπει να 
αναφέρονται ξεκάθαρα και λεπτομερώς)», η 

οποία απαιτείται να προσκομιστεί δυνάμει της 
παραγράφου 5 (b) του Παραρτήματος 9 της 
Διακήρυξης, δύναται να ταυτιστεί με την 
συνοδευτική δήλωση του «Ερωτηματολογίου 
Τεχνικών Παρεκκλίσεων και Διευκρινίσεων», 

που συμπεριλαμβάνεται στην Τεχνική 
Περιγραφή ΔΔ-370/26 Σεπτεμβρίου 2017  της 
Διακήρυξης 

Η δήλωση της § 5(β) του Παραρτήματος 9 της 
Διακήρυξης δεν απαιτείται να είναι ξεχωριστή 
από τη συμπλήρωση των αντίστοιχων «κελιών» 

του Ερωτηματολογίου Τεχνικών Παρεκκλίσεων 
και Διευκρινίσεων. 

45. Παρακαλούμε να επιβεβαιωθεί ότι η «δήλωση 
του εργοστασίου/των εργοστασίων όπου 

κατασκευάζονται τα προϊόντα, με αναλυτικές 
πληροφορίες (πλήρης διεύθυνση, αριθμός 
εργαζομένων, σύντομη περιγραφή των 
εγκαταστάσεων, ικανότητα εκτέλεσης δοκιμών 
κτλ)», η οποία απαιτείται να προσκομιστεί 
δυνάμει της παραγράφου 5 (e) του 
Παραρτήματος 9 της Διακήρυξης, ταυτίζεται 

με την «δήλωση του εργοστασίου των 
προσφερόμενων υλικών, με αναλυτικές 
πληροφορίες (ταχυδρομική διεύθυνση, 
στοιχεία πωλήσεων, απασχολούμενο 
προσωπικό, συνοπτική περιγραφή 
εγκαταστάσεων, περιγραφή δυνατοτήτων 
διενέργειας δοκιμών κτλ)», η οποία απαιτείται 

να προσκομιστεί δυνάμει του Άρθρου 13.2.10 
της Διακήρυξης 

Αναφορικά με το ερώτημα με α/α 3, 
επιβεβαιώνουμε ότι είναι η ίδια δήλωση εφόσον 

περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που 
αναγράφονται στην §19.ια της ΤΠ ΔΔ-370/26-
09-2017. 

46. Παρακαλούμε να διευκρινιστεί, αν η δήλωση η 
οποία απαιτείται να προσκομιστεί μαζί με τα 
αντίστοιχα πιστοποιητικά που το 

αποδεικνύουν, ότι οι μπαταρίες έχουν επαρκή 
χωρητικότητα, όπως απαιτείται από την 
τελευταία παράγραφο του Παραρτήματος 9 
της Διακήρυξης, πρέπει να συνταχθεί 
λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις της 

παραγράφου 7.2 της Τεχνικής Περιγραφής ή 
τις απαιτήσεις της παραγράφου 7.1 της 

Τεχνικής Περιγραφής 

Όσον αφορά στο ερώτημα με α/α 4, Υποψήφιος 
Προμηθευτής πρέπει να παρέχει στο ΔΕΔΔΗΕ 
δήλωση, μαζί με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά 

που το αποδεικνύουν, ότι οι μπαταρίες έχουν 
επαρκή χωρητικότητα ώστε να καλύπτουν τις 
απαιτήσεις της §7.1 της ΤΠ. 

47. Παρακαλούμε να διευκρινιστεί, ότι οι 
συστατικές επιστολές από Ηλεκτρικές 
Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας ή Διαχειριστών 
Δικτύων που αφορούν σε Δ/Φ, Πίνακες 

Ελέγχου/ΠΜΕ και μετασχηματιστές τάσης 
τροφοδοσίας και οι οποίες απαιτούνται να 
προσκομιστούν δυνάμει των παραγράφων 
(ιβ), (ιγ) και (ιε) του Άρθρου 19 της Τεχνικής 

Οι συστατικές επιστολές μπορεί να είναι ενιαίες 
αρκεί να αναφέρονται σε αυτές ξεκάθαρα όλα 
τα υλικά για τα οποία ζητούνται συστατικές, 
σύμφωνα με την §19 της ΤΠ, Σημείωση 2. 
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Περιγραφής, μπορούν να είναι ενιαίες ανά 

Ηλεκτρική Επιχείρηση Κοινής Ωφέλειας ή 
Διαχειριστή Δικτύου, εφόσον οι Δ/Φ, Πίνακες 
Ελέγχου/ΠΜΕ και μετασχηματιστές τάσης 
τροφοδοσίας έχουν παραδοθεί από 
κατασκευαστή στα πλαίσια ενιαίας αντίστοιχης 
σύμβασης 

48. Παρακαλούμε να επιβεβαιωθεί ότι εφόσον το 
πιστοποιητικό ISO 9001  του κατασκευαστή 

ή/και του εργοστασίου κατασκευής των 
προσφερόμενων υλικών, καλύπτει (με σαφή 
αναφορά) και την κατασκευή των 
προσφερόμενων μονωτήρων, δεν απαιτείται η 
προσκόμιση ξεχωριστού πιστοποιητικού ISO 

9001 για την κατασκευή των προσφερόμενων 
μονωτήρων, όπως περιγράφεται στην 
προτελευταία υποπαράγραφο της 
παραγράφου (ια) του Άρθρου 19 της Τεχνικής 
Περιγραφής 

Η κατασκευή των μονωτήρων θα πρέπει να 
καλύπτεται από πιστοποίηση κατά ISO 9001. 

Δεν απαιτείται ξεχωριστό ISO 9001 για την 
κατασκευή των προσφερόμενων μονωτήρων 
εφόσον υπάρχει σαφής αναφορά στο 
πιστοποιητικό του κατασκευαστή/εργοστασίου 
κατασκευής. 

49. Παρακαλούμε να επιβεβαιωθεί, ότι εφόσον 
προσκομιστεί ένα (1) ενιαίο Πιστοποιητικό 
Δοκιμών Τύπου κατά IEC 62271-103, για το 
σύνολο των δοκιμών που απαιτούνται δυνάμει 
των σημείων 216 έως και 228 του 
Ερωτηματολογίου Τεχνικών Παρεκκλίσεων και 
Διευκρινίσεων, καλύπτονται οι απαιτήσεις της 

Διακήρυξης 

Επιβεβαιώνεται ότι καλύπτονται οι απαιτήσεις 
της Διακήρυξης εφόσον προσκομισθεί ένα 
ενιαίο Πιστοποιητικό Δοκιμών Τύπου για το 
σύνολο δοκιμών που περιγράφονται στην ΤΠ 
ΔΔ-370/26-09-2017. 

50. Παράρτημα Νο 13 (σελ. 101 από 123) 
αναφέρεται : 
Β. Οικονομική και χρηματοδοτική επάρκεια  
- Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών (Από 

τεύχος Διακήρυξης το 100%)  
- Ειδικός μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών (Από 
τεύχος Διακήρυξης το 10%) 
Στην παράγραφο 7 της διακήρυξης, σελ.11 
από 123, και μετά από την αναδιατύπωσή της 
από το Συμπλήρωμα Νο 2 αναφέρεται: 
«Να έχει ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 

ίσο με ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) 
της εκτιμώμενης αξίας της ποσότητας για την 
οποία υποβάλλει προσφορά. Από τον ετήσιο 
κύκλο εργασιών του αναδόχου ποσό 
τουλάχιστον ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) 

της εκτιμώμενης αξίας της ποσότητας για την 
οποία υποβάλλει προσφορά πρέπει να αφορά 

στον τομέα δραστηριοτήτων που καλύπτεται 
από τη σύμβαση («ειδικός κύκλος 
εργασιών»), δηλαδή να αφορά στην 
προμήθεια τηλεχειριζόμενων διακοπτών 
φορτίου εναερίων δικτύων ΜΤ, SF6 ή 
κενού…..» 

 
Παρακαλούμε για διευκρίνιση των ποσοστών 
στο ΕΕΕΠ 

Επιβεβαιώνουμε ότι τα ορθά ποσοστά είναι τα 
αναφερόμενα στο Συμπλήρωμα 2 της 
Διακήρυξης και ότι ο ειδικός κύκλος εργασιών 
αφορά σε εναέριους τηλεχειριζόμενους 

διακόπτες φορτίου ή κενού. 
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51. Θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε το κομμάτι 

των Ανταλλακτικών, Τεχνική Προδιαγραφή 
παρ.18. 
-«Ο διαγωνιζόμενος θα προμηθεύσει στο 
∆Ε∆∆ΗΕ μόνο τα ανταλλακτικά που 
αναφέρονται στη διακήρυξη του 
∆ιαγωνισμού» : Στη Διακήρυξη του 
Διαγωνισμού δεν γίνεται αναφορά για ποια 

Ανταλλακτικά παρά μόνο στη Τεχνική 

Προδιαγραφή. Ούτε για ποσότητες γίνεται 
αναφορά. 
-Ως κατάλογος να θεωρηθεί η πρόταση της 
παρ.18 αφού δεν υπάρχει στη Διακήρυξη? 
«Αυτός ο κατάλογος ανταλλακτικών θα 
περιλαμβάνει όλα τα τεμάχια του ∆/Φ, του 

πίνακα ελέγχου/ΠΜΕ (κάρτες ΠΜΕ, modules, 
επίπεδα καλώδια διασύνδεσης, κ.λπ.), του 
μετασχηματιστή τάσεως τροφοδοσίας και του 
εξοπλισμού προσομοίωσης του ∆/Φ.» 
-Για την οικονομική αξιολόγηση θα ληφθούν 
υπόψη οι τιμές μονάδος αφού δεν 

αναφέρονται κάπου οι ποσότητες των 
ανταλλακτικών? 

- Τα ανταλλακτικά και οι ποσότητες αυτών της 

παραγράφου 18 της ΤΠ ΔΔ/370-26.09.2017 
που πρέπει να προμηθεύσει ο διαγωνιζόμενος 
περιέχονται στον Πίνακα Περιγραφής Υλικών 
και Ποσοτήτων του Παραρτήματος Νο 1 της 
Διακήρυξης και ως εκ τούτου δεν υφίσταται 
κάτι πρόσθετο που θα τιμολογηθεί. 
- Κάθε διαγωνιζόμενος πρέπει να υποβάλει έναν 

πλήρη κατάλογο ανταλλακτικών, πέραν όσων 

ανταλλακτικών ζητούνται στο Πίνακα 
Περιγραφής Υλικών και Ποσοτήτων του 
Παραρτήματος Νο 1 της Διακήρυξης, όπως 
αναφέρεται και στην παράγραφο 18 της ΤΠ 
ΔΔ/370-26.09.2017. 
- Για την οικονομική αξιολόγηση θα ληφθούν 

υπόψη οι τιμές μονάδος των ανταλλακτικών 
του Πίνακα Περιγραφής Υλικών και Ποσοτήτων 
του Παραρτήματος Νο 1 της Διακήρυξης, όπως 
αναγράφεται στην ΤΠ ΔΔ/370-26.09.2017. 

52. Διευκρίνιση σχετικά με το Άρθρο 19, σημείο 3 
της Σύμβασης, σύμφωνα με το οποίο 
«Σχετικά με τις παρεμβάσεις για να διορθωθεί 

κάθε σφάλμα στο λογισμικό της ΠΜΕ και του 

μετατροπέα πρωτοκόλλου, θα ισχύουν τα 
ακόλουθα..... 
....Αποτυχία στην παροχή υποστήριξης εντός 
των ανωτέρω χρόνων, θα επιφέρει ποινική 
ρήτρα της τάξης των 240,00€ για κάθε μέρα 
καθυστέρησης. Για ενδιάμεσες καθυστερήσεις 
(π.χ. ώρα) το πρόστιμο θα καθορίζεται με 

γραμμική παρεμβολή. Σε περίπτωση 
ταυτόχρονων συμβάντων, ο Προμηθευτής θα 
προχωρεί σε παρεμβάσεις και διορθωτικές 
ενέργειες με σειριακό τρόπο.» 
 
Υπάρχει κάποιος περιορισμός ως ποσοστό για 

τη συγκεκριμένη ποινική ρήτρα ή καλύπτεται 
από το άρθρο 9 , σύμφωνα με το οποίο «...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.» 

H ποινική ρήτρα του σημείου 3 του Άρθρου 19 
της Σύμβασης καλύπτεται από την αναφορά στο 
ίδιο Άρθρο: «Το συνολικό ποσό ποινικής ρήτρας 

δεν θα υπερβαίνει το 5% του συνολικού 

συμβατικού τιμήματος.»  
 
Στις περιπτώσεις για τις οποίες ο Ανάδοχος έχει 
την υποχρέωση να παράσχει αποζημίωση στον 
ΔΕΔΔΗΕ για κάθε θετική ζημία που του 
προκάλεσε η κακή κατάσταση ή λειτουργία του 
υλικού, σύμφωνα με το  Άρθρο 9, 

περιλαμβάνονται ενδεικτικά  βλάβες στο δίκτυο 
που μπορούν να προκληθούν από ελαττωματικό 
υλικό της Σύμβασης. 

53. Σχετικά με την υποβολή του εγγράφου ΕΕΕΠ,  
α) θα πρέπει αυτό να συμπληρωθεί 
ηλεκτρονικά, να τυπωθεί και να υπογραφεί σε 
έντυπη μορφή για να συμπεριληφθεί στο 
φάκελο? 

β) Χρήζει υπογραφής από όλα τα μέλη του 

Η συμπλήρωση του ΕΕΕΠ θα γίνει είτε 
χρησιμοποιώντας το έντυπο που επισυνάπτεται 
στη διακήρυξη, είτε χρησιμοποιώντας την 
ηλεκτρονική συμπλήρωση αυτού. Στη συνέχεια, 
το συμπληρωμένο ηλεκτρονικά έντυπο θα 

πρέπει να εκτυπωθεί και να υπογραφεί (φυσική 
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ΔΣ, ή μόνο από τον διευθύνονται κι 

αντιπρόσωπο, συνοδευόμενο και από τα 
πρακτικά σχετικού συμβουλίου που τον 
εξουσιοδοτεί γι αυτή την πράξη? 

υπογραφή), προκειμένου να υποβληθεί με την 

προσφορά. Για το έντυπο ΕΕΕΠ δεν υπάρχει 
τεύχος στα αγγλικά. 

54. Σχετικά με το  άρθρο 17 της Σύμβασης 
προμήθειας, και τις εισφορές προς ΕΑΑΔΗΣΥ 
και ΕΣΗΔΗΣ (0,06% και 0,02% αντίστοιχα) 

α. Εμπίπτουν στον συγκεκριμένο διαγωνισμό 
κι ας μην είναι ηλεκτρονικός; 

β. Εάν ναι, θα μας δίνεται παραστατικό ότι 
πληρώθηκαν? 

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο υπόψη άρθρο. 

55. Σχετικά με το άρθρο 23 του υποδείγματος της 
Σύμβασης και ειδικά την παραγρ. 2, «Τέλος 

συμφωνείται ότι η εγγυητική αυτή θα 
επιστραφεί μετά από την πλήρη εμπρόθεσμη 
και προσήκουσα σύμφωνα με όσα 
αναφέρονται πιο πάνω, εκτέλεση της 
Σύμβασης και όχι πριν από έξι (6) μήνες από 
την πλήρη εκκαθάρισή της, εκτός εάν υπάρξει 

εν τω μεταξύ περίπτωση μερικής ή ολικής 
κατάπτωσής της υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ, ενώ σε 
τέτοιες περιπτώσεις ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να συμπληρώνει ή ανάλογα με 
την περίπτωση να την αντικαθιστά αμέσως με 
άλλη» 
όπου προβλέπεται περαιτέρω ευθύνη του 

Αναδόχου για κάθε θετική και αποθετική ζημία 
που υπέστη ο ΔΕΔΔΗΕ ανεξάρτητα από την 
κατάπτωση, θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι 
αυτό το λεκτικό, που πρώτη φορά συναντάται 
σε συμβατικό κείμενο του ΔΕΔΔΗΕ είναι 
αντιφατικό σε σχέση με το λεκτικό του όρου 9 
που ορίζει ότι η ευθύνη του Αναδόχου για 

αστοχία υλικού περιορίζεται στις θετικές μόνο 
ζημίες του ΔΕΔΔΗΕ και μέχρι το 50% της 
αξίας της σύμβασης. 
Δεδομένου ότι η αστοχία υλικού είναι το 
μείζον σε σχέση με άλλες πιθανές συμβατικές 
παραβάσεις, ζητούμε να επιβεβαιώσετε ότι η 

ευθύνη του αναδόχου για κάθε συμβατική 
παράβαση περιορίζεται στη θετική  μόνο ζημία 
του ΔΕΔΔΗΕ και μέχρι το 50% της συμβατικής 
αξίας κατ’ αναλογία του όρου 9. 

Δεν υπάρχει αντίφαση μεταξύ των 
αναφερόμενων στο άρθρο 23 και στο άρθρο 9. 

Τα αναφερόμενα στα ανωτέρω άρθρα ισχύουν 
ως έχουν. 

56. Ομοίως για την παράγρ. 2 του άρθρου 25 του 
υποδείγματος της Σύμβασης, μπορείτε να 

διευκρινίσετε αν ισχύει ο περιορισμός  στη 
θετική  μόνο ζημία του ΔΕΔΔΗΕ και μέχρι το 
50% της συμβατικής αξίας κατ’ αναλογία του 
όρου 9; 

Ομοίως με προηγούμενη απάντηση 

57. Στο έγγραφο ΕΕΕΣ που δημοσιεύτηκε με το 

Συμπλήρωμα Νο.3 : 
Στο Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των 
πληρούντων τα κριτήρια επιλογής 
υποψηφίων, αναφέρει: 

Τα αντίστοιχα αποδεικτικά έγγραφα θα 

ζητούνται ανά περίπτωση. 
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«Πληροί τα εφαρμοστέα αντικειμενικά και 

χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή τους κανόνες, 
ώστε να περιορίζεται ο αριθμός των 
υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: 
Σε περίπτωση που απαιτούνται ορισμένα 
πιστοποιητικά ή άλλες μορφές αποδεικτικών 
εγγράφων, να αναφέρετε για κάθε ένα αν ο 
οικονομικός φορέας έχει τα απαιτούμενα 

έγγραφα» 

 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αποδεικτικά όπως 
ζητούνται από το Μέρος IV θα κατατεθούν, σε 
ποια «πιστοποιητικά ή άλλες μορφές 
αποδεικτικών εγγράφων» αναφέρεται το 
Μέρος V? 

 

Τυχόν ερωτήματα ενδιαφερόμενων Οίκων που δεν απαντώνται στο παρόν, θα απαντηθούν σε 

επόμενη ανάρτηση διευκρινίσεων. 
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