
 

Διεύθυνση Υλικών,  

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

                             
              

 

 
 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Νο 2 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : 507702 

 

 

Α/Α ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1 Τεχνική Προδιαγραφή, παρ.8.1  
Κατευθυντική Προστασία Υπερέντασης – 

Λειτουργία Δέσμευσης Κατεύθυνσης: 
«Επιπλέον, θα παρέχονται δυνατότητες που 

να διασφαλίζουν την ορθή λειτουργία των 
κατευθυντικών στοιχείων υπερέντασης για 
ισχυρά σφάλματα φάσεων, όπου υπάρχει 
ενδεχόμενο κατάρρευσης (μηδενισμού) των 
τάσεων πόλωσης της γραμμής.» (2η 
παράγραφος) 

 
Παρακαλούμε όπως δοθεί ακριβής 
επεξήγηση του όρου «ισχυρά σφάλματα 
φάσεων». 
 

Με τον όρο «ισχυρά σφάλματα φάσεων» 
εννοούμε close-up phase faults, δηλαδή  εγγύς 

σφάλματα φάσεων (βλέπε και αγγλικό κείμενο 
Τ.Π.). 

2 Τεχνική Προδιαγραφή, παρ.8: 

Σε πολλές λειτουργίες (π.χ. παρ.8.2.2, 8.3, 
8.6, 8.7 κ.τ.λ.) αναφέρεται «Η προστασία/ 
λειτουργία …. θα έχει δυνατότητα 

προγραμματισμού ΕΝΤΟΣ και ΕΚΤΟΣ 
λειτουργίας».  
 
Παρακαλούμε επιβεβαιώστε μας αν εννοείτε 

Function ENABLE / DISABLE, καθώς και 
στην αγγλική έκδοση της Προδιαγραφής 
αναφέρεται «programmed IN and OUT of 
service». 
 

Επιβεβαιώνουμε ότι η αγγλική μετάφραση που 

αποδίδεται είναι σωστή. 

3 Παράρτημα Νο 6 (Δικαιολογητικά Προσωρινού 
Αναδόχου), παράγραφος Δ. Οικονομική και 
Χρηματοοικονομική Επάρκεια, σχετικά με 
τις "Κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις", το 
αίτημά σας αφορά σε:  
 
α) βεβαίωση πιστοληπτικής ικανότητας από 

Τράπεζα όπου απλά θα αναφέρονται τα όρια 

χρηματοδότησής μας; 
 
β) βεβαίωση πιστοληπτικής ικανότητας από 
Τράπεζα και εξέταση αιτήματός μας για 
χρηματοδότηση έως κάποιο συγκεκριμένο 

ποσοστό επί του προϋπολογισμού του έργου 
(άνευ ΦΠΑ); ή  
 
γ) απλή βεβαίωση καλής συνεργασίας μας με 
Τράπεζα; 

Τα έγγραφα και δικαιολογητικά που θα πρέπει 
να προσκομίσει ο προσωρινός ανάδοχος για την 
απόδειξη της μη συνδρομής λόγων 
αποκλεισμού, καθώς και των κριτηρίων 
ποιοτικής επιλογής που έχουν τεθεί για τις 
ανάγκες της συγκεκριμένης διακήρυξης, 
αναφέρονται στο άρθρο 7 και δηλώνονται στο 

ΕΕΕΣ. Οι τραπεζικές βεβαιώσεις, καθώς και το 

Πιστοποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης 
επαγγελματικών κινδύνων που αναφέρονται 
στο Παράρτημα Νο 6, δεν περιλαμβάνονται στα 
στοιχεία που απαιτούνται για τη συγκεκριμένη 
διακήρυξη. 
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Επίσης, η Τραπεζική Βεβαίωση θα πρέπει να 

έχει εκδοθεί με ημερομηνία που προηγείται 
της ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού 
ή θα εκδοθεί μετά την ημερομηνία 
κοινοποίησης πρόσκλησης υποβολής 
δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου; 
 

4 Σχετικά με την συμπλήρωση του Ευρωπαϊκού 
Ενιαίου Εγγράφου Προμήθειας (ΕΕΕΠ), στα 

πεδία όπου χρειάζεται να συμπληρώσουμε 
στοιχεία, πληροφορίες, περιγραφές κ.τ.λ., σε 
περίπτωση που δεν αρκεί το κενό πεδίο του 
ΕΕΕΠ (ως χώρος) καθώς διατίθεται μόνο σε 
μορφή pdf, μπορούμε να παραπέμπουμε σε 

επισυναπτόμενο έγγραφο όπου θα παράσ-
χουμε τις πληροφορίες που απαιτούνται; 
 

Για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΠ επιβεβαιώνουμε 
ότι η παραπομπή σε επισυναπτόμενο έγγραφο 

είναι αποδεκτή. 

5 Παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε ότι, όπως 
αναφέρεται και στην «Απόφαση 3/24-01-

2018 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων» με θέμα «Ειδικά 
θέματα συμπλήρωσης του Τυποποιημένου 
Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και του 
Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης 
(ΕΕΕΣ)», στο Μέρος ΙΙ.Β Ε.Ε.Ε.Σ. θα 
αναφερθούν «το όνομα και η διεύθυνση του 

προσώπου ή των προσώπων που είναι 
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν 
τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της 
συγκεκριμένης διαδικασίας στο πλαίσιο της 
οποίας υποβάλλεται το ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ, ήτοι 
συμπληρώνεται το/α όνομα/ατα του/ων 
φυσικού/ών προσώπου/ων το/α οποίο/α είναι 

αρμόδιο/α να εκπροσωπεί/ούν τον οικονομικό 
φορέα είτε με βάση τα νομιμοποιητικά 
έγγραφα του οικονομικού φορέα (π.χ. 
καταστατικό/ΦΕΚ), είτε με βάση ειδική 
εξουσιοδότηση εκ μέρους του οικονομικού 
φορέα, η οποία καλύπτει τη συγκεκριμένη 

διαδικασία στο πλαίσιο της οποίας 
υποβάλλεται το ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ. Το/α πρόσωπο/α, 
το όνομα του/ων  οποίου/ων θα 
συμπληρωθεί/ούν στην εν λόγω ενότητα δεν 

ταυτίζονται κατ’ ανάγκη με τα πρόσωπα που 
υποχρεούνται να υπογράψουν το Μέρος VΙ 
του ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ, και η μη ταύτιση των εν 

λόγω προσώπων δεν αποτελεί σε καμία 
περίπτωση λόγω αποκλεισμού του 
οικονομικού φορέα.»  
 

Η μη ταύτιση των προσώπων που αναφέρονται 
στο ερώτημα δεν αποτελεί λόγο αποκλεισμού 

6 Στο Μέρος IV.B του Ε.Ε.Ε.Σ που 

επικαιροποιήθηκε με το Συμπλήρωμα Νο.1 της 
Διακήρυξης διαγράφηκε η απαίτηση: 
«Ασφάλιση έναντι επαγγελματικών κινδύνων. 

Συμφωνούμε με την ερμηνεία σας 
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Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφάλιση έναντι 

επαγγελματικών κινδύνων του οικονομικού 
φορέα είναι το εξής: Ποσό:………….». Στην 
Απόφαση 3/24-01-2018 της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων» με 
θέμα «Ειδικά θέματα συμπλήρωσης του 
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης 
(ΤΕΥΔ) και του Ευρωπαϊκού Ενιαίου 

Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ)» αναφέρεται «Το 

ως άνω πεδίο συμπληρώνεται από τους 
οικονομικούς φορείς, μόνο στην περίπτωση 
που στα έγγραφα της σύμβασης έχει οριστεί 
ως κριτήριο επιλογής και ειδικότερα ως 
απαίτηση χρηματοοικονομικής επάρκειας 
ορισμένο ελάχιστο ποσό ασφαλιστικής 

κάλυψης επαγγελματικών κινδύνων που 
πρέπει να πληροί ο οικονομικός φορέας (π.χ. 
ασφαλιστική κάλυψη για σωματικές βλάβες 
που μπορεί να προκληθούν κατά την εκτέλεση 
της σύμβασης ποσού τουλάχιστον 
………………………) [συμπληρώνεται το αντί-

στοιχο ποσό από την αναθέτουσα αρχή].». 
 
Με δεδομένα ότι στην Προκήρυξη δεν 
προσδιορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή ως 
κριτήριο επιλογής και ειδικότερα ως απαίτηση 

χρηματοοικονομικής επάρκειας ορισμένο 
ελάχιστο ποσό ασφαλιστικής κάλυψης 

επαγγελματικών κινδύνων που πρέπει να 
πληροί ο οικονομικός φορέας, παρακαλούμε 
επιβεβαιώστε ότι δεν απαιτείται η προσκόμιση 
του «πιστοποιητικού ασφαλιστικής κάλυψης 
επαγγελματικών κινδύνων» που αναφέρεται 
στο Παράρτημα Νο 6.Δ.4 «Οικονομική και 

Χρηματοοικονομική επάρκεια» της 
Προκήρυξης όπου αναγράφεται «4. 
Πιστοποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης 
επαγγελματικών κινδύνων.». 
 

7 Στην παράγραφο 14.7 της Διακήρυξης στους 

λόγους απόρριψης της προσφοράς 
αναφέρονται τα εξής: «Αν το επάγγελμα που 
ασκεί ο προσφέρων, με το οποίο είναι 

γραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο, όπως 
δηλώνεται στο ΕΕΕΣ δεν είναι συναφές προς 
το αντικείμενο της συμβάσεως.» Σε συνέχεια 
αφαίρεσης από το Ε.Ε.Ε.Σ. της απαίτησης «Για 

τις συμβάσεις υπηρεσιών: απαιτείται η 
ιδιότητα μέλους συγκεκριμένου οργανισμού 
Χρειάζεται να είναι ο οικονομικός φορέας 
μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να 
μπορεί να παράσχει την σχετική υπηρεσία 
στην χώρα εγκατάστασής του;», 

παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε, σύμφωνα με 

Η αφαίρεση από το ΕΕΕΣ της παραγράφου 

που αφορά σε συμβάσεις υπηρεσιών έγινε 

επειδή ο συγκεκριμένος διαγωνισμός 

αφορά κατά κύριο λόγο υλικά και όχι 

υπηρεσίες. Ως εκ τούτου απαιτείται η 

τεκμηρίωση της συνάφειας του 

προσφέροντος με τα υλικά του 

διαγωνισμού 
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τα Άρθρα 76 (Κριτήρια επιλογής σε 

διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης 
έργου) και 77 (Κριτήρια επιλογής σε 
διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης 
μελέτης ή παροχής τεχνικών και λοιπών 
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών) του 
Νόμου 4412/2016 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ 
ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΥΝ, ότι, το επάγγελμα που ασκεί ο 

προσφέρων, με το οποίο είναι γραμμένος στο 

οικείο Επιμελητήριο, δεν απαιτείται να είναι 
συναφές προς το αντικείμενο της συμβάσεως. 
 

8 Στο Παράρτημα Νο.6 παράγραφος Γ.5 της 
Διακήρυξης αναφέρεται: «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.». Δεδομένου του ότι, σύμφωνα 
με το ενημερωτικό έγγραφο του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας, με αριθμ. Πρωτ. ΕΞ 
12161-2018/ 10001/12-01-2018, και θέμα 
«Έκδοση πιστοποιητικού άρθρου 73 παρ. 2 

του Ν4412/ 2016», το οποίο κοινοποίησε η 

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., δεν είναι προς το παρόν δυνατή 
η χορήγηση του εν λόγω Πιστοποιητικού, και 
υπο-δεικνύεται η έκδοση Ενόρκου 
Βεβαιώσεως αντί του Πιστοποιητικού, 
παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι: επαρκεί για 
την ικανοποίηση της απαίτησης της 
παραγράφου 5.1.6 η κατάθεση κατά το χρόνο 

της κατακύρωσης Ενόρκου Βεβαιώσεως του 
Οικονομικού Φορέα, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 του άρθρου 80 του Ν. 
4412/2016, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι 
δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού που 
περιγράφονται στην Παράγραφο 4.δ της 

Διακήρυξης. 
  

Επιβεβαιώνεται ότι η έκδοση του 
Πιστοποιητικού αυτού δεν είναι εφικτή προς το 

παρόν και θα προσκομίζεται Ένορκη Βεβαίωση 
από τους οικονομικούς φορείς. Δοθέντος ότι 
μέχρι το χρόνο πρόσκλησης του προσωρινού 
αναδόχου για υποβολή δικαιολογητικών 
κατακύρωσης δεν αποκλείεται να εκδίδεται το 
υπόψη πιστοποιητικό, η αναφορά του 

παραμένει στο Παράρτημα 6. 

9 Στην παράγραφο 14.19 της Διακήρυξης στους 

λόγους απόρριψης της προσφοράς 
αναφέρονται τα εξής: «Αν δεν τηρούνται οι 
διατάξεις για την ονομαστικοποίηση των 

μετοχών ανωνύμων εταιριών ή για την 
απαγόρευση σύναψης συμβάσεων με 
εξωχώριες εταιρίες ή για τις απαγορεύσεις που 
απορρέουν από το άρθρο 57 του 
Συντάγματος». 
Παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε ότι για την 
κάλυψη  της παραπάνω απαίτησης επαρκεί η 

κατάθεση του ΕΕΕΣ κατά την κατάθεση της 

Η Δήλωση μέσω του ΕΕΕΣ επαρκεί 



 

Διεύθυνση Υλικών,  

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

                             
              

 

 
 

προσφοράς και δεν απαιτείται η κατάθεση 

άλλου εγγράφου. Σε περίπτωση που δεν 
επαρκεί η κατάθεση ΕΕΕΣ, παρακαλούμε να 
διευκρινίσετε: 
 
(α) ποια έγγραφα απαιτείται να κατατεθούν 
κατά την υποβολή της προσφοράς προς 
απόδειξη ότι τηρούνται οι διατάξεις για την 

ονομαστικοποίηση των μετοχών ανωνύμων 

εταιριών. 
 
(β) ποια έγγραφα απαιτείται να κατατεθούν 
κατά την υποβολή της προσφοράς προς 
απόδειξη ότι τηρούνται οι διατάξεις για την 
απαγόρευση σύναψης συμβάσεων με 

εξωχώριες εταιρίες. 
 
(γ) ποια έγγραφα απαιτείται να κατατεθούν 
κατά την υποβολή της προσφοράς προς 
απόδειξη ότι τηρούνται οι διατάξεις για τις 
απαγορεύσεις που απορρέουν από το άρθρο 

57 του Συντάγματος. 
 

10 Παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε ότι δεν 
απαιτείται να συμπληρωθεί στο Ε.Ε.Ε.Σ. το 
«Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής, Γ: Τεχνική και 

επαγγελματική ικανότητα, Για τις συμβάσεις 

προμηθειών: δείγματα, περιγραφή ή 
φωτογραφίες χωρίς πιστοποίηση γνησιότητας. 
Για τις συμβάσεις δημοσίων προμηθειών: Ο 
οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 
απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 
φωτογραφίες των προϊόντων που θα 
προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιό-
τητας», δεδομένου ότι, στο άρθρο 12 της 
διακήρυξης αναφέρεται «ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣ-
ΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ: Δεν απαιτείται η 
υποβολή δείγματος.». 
 

Δεν απαιτείται η υποβολή δείγματος 

11 Παρακαλούμε προς διευκόλυνση των 
οικονομικών φορέων να διατεθεί το Ε.Ε.Ε.Σ. 
και σε μορφή xml. 

 

Η υποβολή του ΕΕΕΣ σε μορφή .xml δεν 

είναι προς το παρόν εφικτή. 

12 Στο Άρθρο 11 – Δοκιμές, παράγραφος 2 

(Δοκιμές τύπου) της σύμβασης προμήθειας 
αναφέρεται « ….Όλες οι ΔΟΚΙΜΕΣ ΤΥΠΟΥ, θα 
γίνουν στο ΚΔΕΠ-ΔΕΗ, ή σε άλλο 
αναγνωρισμένο εργαστήριο αποδοχής του 
ΔΕΔΔΗΕ, χωρίς να επιβαρύνεται ο Ανάδοχος 
με το κόστος τους, εφ’ όσον διεξαχθούν με 

επιτυχία…» 
Παρακαλούμε όπως μας ανακοινωθεί το 
κόστος του ΚΔΕΠ-ΔΕΗ, για την εκτέλεση των 

Προκειμένου για το κόστος των δοκιμών, 

παρακαλούμε απευθυνθείτε στο 

εργαστήριο, δεδομένου ότι ο ΔΕΔΔΗΕ δεν 

έχει πλέον καμία Διοικητική σχέση με το 

ΚΔΕΠ. 
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δοκιμών τύπου που μπορεί να διεξάγει, όπως 

αναφέρονται στο Παράρτημα Νο10 (Πίνακας 
Δοκιμών). 
 

13 Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ» της 
Τεχνικής Περιγραφής αναφέρεται «…Αυτός ο 
κατάλογος ανταλλακτικών θα περιλαμβάνει 

όλα τα τεμάχια του Δ/ΑΕ, του πίνακα 
ελέγχου/ΠΜΕ (κάρτες ΠΜΕ, modules, επίπεδα 

καλώδια διασύνδεσης, κλπ.), του μετα-
σχηματιστή τάσεως τροφοδοσίας και του 
εξοπλισμού προσομοίωσης του Δ/ΑΕ. Ωστόσο, 
ο Υποψήφιος Προμηθευτής θα προμηθεύσει 
στο ΔΕΔΔΗΕ μόνο τα ανταλλακτικά που 

αναφέρονται στη Διακήρυξη του 
Διαγωνισμού….». 
 
Τα μόνα παραδοτέα σύμφωνα με το 
Διαγωνισμό (Διακήρυξη, παράγραφος 1.1, 
9.1) είναι τα υλικά που αναφέρονται στο 

Παράρτημα 1. Στο Παράρτημα 1 δεν 
προσδιορίζονται ποια από τα υλικά 
θεωρούνται ανταλλακτικά. Παρακαλούμε 
καθορίστε: 
 
(α) αν στο Παράρτημα 1 περιλαμβάνονται 

ανταλλακτικά 

 
(β) αν στο Παράρτημα 1 περιλαμβάνονται 
ανταλλακτικά, ποια είναι τα ανταλλακτικά και 
ποια η ποσότητά τους 
 
(γ) αν νοείται ότι θα παραδοθούν επιπλέον 
ανταλλακτικά που δεν περιλαμβάνονται στον 

Πίνακα 1 
 
(δ) αν νοείται ότι θα παραδοθούν επιπλέον 
ανταλλακτικά που δεν περιλαμβάνονται στον 
Πίνακα 1, ποια είναι τα ανταλλακτικά και ποια 
η ποσότητά τους. 

 

Σχετικά με τα ανταλλακτικά 

επιβεβαιώνουμε ότι τα υπ’ αριθμό 

8,9,10,11,12 του πίνακα του 

Παραρτήματος Νο 1 θεωρούνται 

ανταλλακτικά, των οποίων η τιμή πρέπει 

να περιλαμβάνεται στην οικονομική 

προσφορά και θα ληφθούν υπόψη κατά 

την οικονομική αξιολόγηση. Εκτός των 

ανωτέρω, απαιτείται στην τεχνική 

προσφορά να δοθεί κατάλογος με λοιπά 

ανταλλακτικά, όπως κρίνει ο προμηθευτής, 

η δε τιμή τους να συμπεριληφθεί στην 

οικονομική προσφορά, χωρίς να 

λαμβάνουν μέρος στην οικονομική 

αξιολόγηση. 

14 Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24 «ΕΓΓΥΗΣΗ» της Τεχνικής 
Περιγραφής αναφέρεται «Σε περίπτωση 

βλάβης του εξοπλισμού (Δ/ΑΕ, ΠΜΕ, Μ/Σ 
τάσης τροφοδοσίας κλπ.) στο δίκτυο ή στις 
Αποθήκες του ΔΕΔΔΗΕ, ο ΔΕΔΔΗΕ θα τον 

αντικαθιστά με εξοπλισμό που θα παίρνει από 
το απόθεμα των ανταλλακτικών, τα οποία θα 
έχουν παραδοθεί με την 1η τμηματική 
παράδοση των υλικών της Διακήρυξης…». 
 
Σύμφωνα με το Άρθρο 5 της σύμβασης 
προμήθειας κατά την 1η τμηματική παράδοση 

θα παραδοθούν τα υλικά που δίνονται στον 

Τα ανταλλακτικά της Α’ παράδοσης είναι τα 

υπ’ αριθμό 8,9,10,11,12. 
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πίνακα παραδόσεων «Α’ ΠΑΡΑΔΟΣΗ». 

 
Για τον καθορισμό του ως άνω «αποθέματος 
ανταλλακτικών» παρακαλούμε όπως 
διευκρινίσετε από τον εξοπλισμό που θα 
παραδοθεί με την 1η τμηματική παράδοση των 
υλικών της Διακήρυξης ποια είναι τα 
ανταλλακτικά και σε ποιες ποσότητες το 

καθένα. 

 

15 Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ» της 
Τεχνικής Περιγραφής αναφέρεται «… Οι τιμές 
των ανταλλακτικών θα αναφέρονται μόνο 
στην οικονομική προσφορά……. Η τιμή της 

μονάδας των ανταλλακτικών θα πρέπει να 
συμπεριλαμβάνεται μόνο στην οικονομική 
προσφορά και θα λαμβάνονται υπ’ όψη στην 
οικονομική αξιολόγηση των Προσφορών…» 
Στη Διακήρυξη, Κεφάλαιο 9. ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΑΝΑΘΕΣΗΣ, παράγραφος 9.1 αναφέρεται 

«…..Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει τιμής. 
 
Η σειρά μειοδοσίας θα προκύψει λαμβάνοντας 
υπόψη: 

 

α. Το σύνολο των προσφερομένων τιμών για 
τα αναφερόμενα στον Πίνακα Περιγραφής 
Υλικών και Ποσοτήτων (Παράρτημα 1)…… 
 
β. Το κόστος των δοκιμών τύπου, οι οποίες 
σύμφωνα με το Παράρτημα 10 δεν μπορούν 
να γίνουν στο ΚΔΕΠ……. Οι συμμετέχοντες 

υποχρεούνται να δηλώσουν το κόστος των 
δοκιμών αυτών στην προσφορά τους, 
προκειμένου να επιβαρυνθούν οι προσφορές 
κατά την οικονομική αξιολόγηση………….» 
 
Σε περίπτωση που τα ανταλλακτικά δεν 

περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 1 
παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε: 
 

(α) εάν οι τιμές μονάδας των ανταλλακτικών 
λαμβάνονται υπ’ όψη στην οικονομική 
αξιολόγηση των Προσφορών, 
 

(β) εάν οι τιμές μονάδας των ανταλλακτικών 
λαμβάνονται υπ’ όψη στην οικονομική 
αξιολόγηση των Προσφορών, με ποιον 
ακριβώς τρόπο θα ληφθεί υπόψη στην 
οικονομική αξιολόγηση των προσφορών η 
τιμή των ανταλλακτικών. 
 

Σχετικά με τα ανταλλακτικά 

επιβεβαιώνουμε ότι τα υπ’ αριθμό 

8,9,10,11,12 του πίνακα του 

Παραρτήματος Νο 1 θεωρούνται 

ανταλλακτικά, των οποίων η τιμή πρέπει 

να περιλαμβάνεται στην οικονομική 

προσφορά και θα ληφθούν υπόψη κατά 

την οικονομική αξιολόγηση. Εκτός των 

ανωτέρω, απαιτείται στην τεχνική 

προσφορά να δοθεί κατάλογος με λοιπά 

ανταλλακτικά, όπως κρίνει ο προμηθευτής, 

η δε τιμή τους να συμπεριληφθεί στην 

οικονομική προσφορά, χωρίς να 

λαμβάνουν μέρος στην οικονομική 

αξιολόγηση. 
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16 Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24 «ΕΓΓΥΗΣΗ» της Τεχνικής 

Περιγραφής αναφέρεται «Τα έξοδα αντι-
καταστάσεως, μεταφοράς και φορτο-
εκφορτώσεων του βεβλαμμένου εξοπλισμού, 
για την αντικατάσταση του βεβλαμμένου 
εξοπλισμού με άλλον, υπολογίζονται 
σύμφωνα με τις ισχύουσες συμβάσεις του 
ΔΕΔΔΗΕ με τους εργολάβους που 

ασχολούνται με την κατασκευή των δικτύων 

διανομής ή απολογιστικά.» 
 
Παρακαλούμε όπως δοθούν, ενδεικτικά έστω, 
στοιχεία κόστους των εργασιών αυτών ανά 
διεύθυνση περιφέρειας ΔΕΔΔΗΕ 
 

Το ενδεικτικό μέσο κόστος εργασιών από 

τους εργολάβους του ΔΕΔΔΗΕ ανέρχεται 

σε 297,5€ ανά διακόπτη 

17 Τεχνική Προδιαγραφή παρ.25 και 
Ερωτηματολόγιο Τεχνικών Παρεκκλίσεων και 
Διευκρινίσεων αρ.428 
 
Στην Ελληνική έκδοση του Ερωτηματολογίου, 

στον αρ.428, όπου αναγράφονται οι 
πληροφορίες που πρέπει να αναφέρονται στην 
πινακίδα του Δ/ΑΕ, είναι οι ίδιες πληροφορίες 
που ζητούνται και από την Τεχνική 
Προδιαγραφή παρ.25. 
Στην Αγγλικά όμως έκδοση του 

Ερωτηματολογίου για τον ίδιο αριθμό, ζητείται 

επίσης «Class of the ACR according EN 
62271-103 (E3, M2)», κάτι που δεν 
αναφέρεται στην Τεχνική Προδιαγραφή 
παρ.25.  
 
Συνεπώς για τον αρ.428, ισχύει η Ελληνική ή 
η Αγγλική έκδοση του Ερωτηματολογίου 

Τεχνικών Παρεκκλίσεων και Διευκρινίσεων?  
Σε περίπτωση που ισχύει η Αγγλική έκδοση, 
το IEC Standard για τους Δ/ΑΕ είναι το 
62271-111. Παρακαλούμε όπως επιβεβαιωθεί. 
 

Επιβεβαιώνουμε ότι ισχύει η ελληνική έκδοση 
του Ερωτηματολογίου Τεχνικών Παρεκκλίσεων 
και Διευκρινίσεων.  
Η φράση «Class of the ACR according ΕΝ 
62271-103 (E3, M2) » στον αριθμό 428 της 

αγγλικής έκδοσης πρέπει να διαγραφεί. 

18 Specification says:  
“In case of failure of the type tests, the 
Contractor may submit new samples within 
one (1) month from the announcement of the 

materials failure to him, for the repetition of 
the tests.” 
 

Question 
Could you clarify, in case of failure, shall all 
tests or only the failed one(s) be repeated? 
 

No analytical information can be given at this 
stage. The course taken will be determined at 
the time of the type testing and will be 
depended on the type of the test failed. 

19 Specification says:  

„EMC immunity test 8 kV in contact/15 kV in 
air discharge mode, electrostatic discharge 
test in accordance with IEC 60255-22-2 or 

The requirement is valid because the 

conditions of application, remote terminal units 
in uncontrolled areas, are the most fitting and 
are covered by the most of known ACR 
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IEC 61000-4-2” 

 
Such requirement corresponds to the class 3, 
which is for environment where floor is 
covered with synthetic material. Such 
conditions are even impossible for outdoor 
application. 
 

For example, more realistic, however, also 

almost impossible for recloser applications is 
4kV test. It corresponds the severity Class 2. 
This class is for environment where floor is 
covered with antistatic materials and 
humidity is less than 10%.  
 

Question 
What is the reason to require 8kV in 
contact/15kV in air tests? Would it be more 
realistic to lower the class?  
 

controller producers. 

20 Specification requires negative sequence 
current protection with autoreclosing. 
 
From one side, autoreclosing is supposed 
against temporally faults. In all other cases, 
it is even worse for the network. The reason 

of negative sequence current is unbalance in 

the network, for example a broken wire. They 
are usually not temporal. Autoreclosing in 
such cases would lead even to the worse 
results and shall be normally prohibited.  
 
From another side, in normal conditions the 
higher the current the more unbalances in 

the network. To consider this dependence 
and to prevent unwanted tripping from I2 (a 
negative sequence current) protection, it is 
better to work with a negative sequence 
current protection based on the ratio I2/I1, 
which is in fact classical current unbalance 

protection. Further in your specification it 
calls “Broken Conductor Function”. 
 

Questions 
What is the reason to request negative 
sequence current protection (based on I2 
only) with autoreclosing? 

Would it be better to request classical current 
unbalance protection (based on I2/I1) 
instead of protection based on I2 onlz? 
 

Negative sequence protection can be 
successfully applied to distribution networks for 
detecting and clearing asymmetrical conditions 
by providing faster phase-to-phase fault 
clearance than conventional phase overcurrent 
protection. 

21 Specification says: 
„ The voltage protection function shall have 

an over- and an under-voltage setting and a 

HEDNO just needs the flexibility to apply either 
phase-to-earth (L-E) or phase-to-phase (L-L) 

UV/OV protection on the three-phase three-
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definite time delay timer. As the power 

system voltage drops below the set 
Undervoltage level or exceeds the set over-
voltage level the definite time delay timer 
shall start and initiate a trip and/or alarm on 
timing out. 
… 
selection of any one phase under voltage or 

all phases under voltage to alarm and/or trip. 

Similarly selection of any one phase over 
voltage or all phases over voltage to alarm 
and/or trip.” 
 
Question 
The power system voltage is a three phase 

voltage.  
What is the reason to request single phase 
Under-Overvoltage protections? 
The common practise in Europe to have such 
protection depended on three phase voltage. 
 

wire distribution network it operates. Ιt is a 

feature that the majority of ACR manufacturers 
offer. 

22 Specification says 
“Information about directional blocking 
operation is recorded in the event log when 
directional blocking is applied an d ACR 
doesn’t trip if a fault occurs.“ 

 

Question 
Could you clarify the requirement directional 
blocking, please? 
Usually the direction of power flow is 
detected automatically and corresponding 
protection group become active, at the same 
time the opposite protection group is not 

active (blocked). Do you mean it? 
 

In addition to automatically detecting the 
power flow and enabling the corresponding 
protection group while disabling the opposite 
protection group, HEDNO requires the ability to 
block either direction, and record the event 

when directional blocking is applied and ACR 

doesn’t trip if a fault occurs. 
The requirement is that, even though the 
setting might not include tripping in case of 
fault detection, the event shall be recorded and 
a corresponding message shall be sent to the 
SCADA system. The operation will be such of a 
fault passage indicator. 

23 Specification says 
“It will incorporate vacuum interrupters inside 
solid dielectric insulated poles either at the 

line potential (live tank design) or housed 
within designed grounded stainless steel tank 
(dead tank design) to ensure maximum life 
and reliability under the outdoor service 

conditions specified in paragraph 3 of this TD. 
“ 
 

Question 
Stainless steel is not the only material which 
works good against a corrosion for outdoor 
reclosers. For example, corrosion resistant 
anodized aluminum alloy covered with 
powder. We have a lot of positive experience 
with this solution around the Globe.  

Does a specification require a stainless steel 

Only stainless steel is acceptable material. 
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tank for the reason of a corrosion protection? 

If yes, can other well proven corrosive 
protected materials be accepted in case of 
good performance in the service and type 
tests? 
 

24 Specification says 

“LOCAL / REMOTE Operation 
In LOCAL position the Central Control System 

(CCS) of SCADA-DMS system will not have 
the capability to execute commands that are 
normally for REMOTE operation. “ 
 
Question 

Good practise, due to emergency reason, 
that the open command stays always 
available independently on the local or 
remote modes. 
Could it be the case as well in Hedno? 
 

The always open command is not safe 

condition for the local operator. The 
LOCAL/REMOTE Operation must work as 

described in the TD. 

25 Specification says 
„The equipment shall be packed in durable 
wooden cases of suitable dimensions, with all 
sides totally closed.” 
 
Question 

Is there any reason to request a wooden 
case? 
There is a good experience with metal boxes 
like in picture below. 

 
They are usually more durable and fulfil 

epidemiologic requirements in different 
countries. 
Can it be accepted as the alternative solution 
to the wooden case? 

 

As long as the equipment is suitably protected 
against impact and other wear during 
transport, metal boxes are acceptable. 

26 Specification says 
„ Symbols and colors for the indicators shall 
be a Red "ON" for ON and Green "OFF" for 
OFF. “ 
 
Question 
We have the following solution with standard 

signes Red "I" for closed OSM and green "O" 
for open OSM. 

No it cannot be accepted as an alternative 
solution. The TD is very specific. 
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Can it be accepted as the alternative 

solution? 
 

27 Specification says 
„A statement that upon receipt the labels of 
the control panel (buttons, switches, LEDs 
etc.) shall be written in Greek language.” 

 
Question 
Specification says about the language of the 
labels of the control panel, but says nothing 
about language of menu of Control Panel. 
Shall the menu of Control Panel be in English 
(as international language) or in Greek (as a 

country language)? 
 

The Greek language is required only on the 
labels of the control panel. The menu of the 
Control panel is not required to be in Greek. 

28 Question 
A specification doesn’t describe a way how 
Control Panel of ACR shall be installed. 

Usually such equipment has relatively light 

weight and can be installed in many ways. 
Does Hedno have any preferences regarding 
Control Panel installation or 
recommendations how it shall be done? 
 

Any suitable mechanical structure is accepted. 

29 Σύμφωνα με την επίσημη οδηγία/έκθεση 
IEC/TR 62271-306, High-voltage switchgear 
and control gear – Part 306 : Guide to IEC 
62271-100, IEC 62271-1 and other IEC 
standards related to alternating current 
circuit-breakers (εδάφια 12.1 και 12.3, 

αναγράφεται με σαφήνεια ότι επιτρέπεται η 
δυνατότητα χρήσης πιστοποιητικών δοκιμών 
τύπου (ενδεικτικά αναφέρονται τα 
temperature rise – sort-time withstand 
current – terminal fault tests capacitive 
current switching type tests) που έχουν 
πραγματοποιηθεί σε ονομαστική συχνότητα 

60Hz, για δίκτυα με ονομαστική συχνότητα 50 
Hz. 
Παρακαλούμε να μας επιβεβαιώσετε ότι είναι 
πλήρως αποδεκτή η χρήση και υποβολή 
τέτοιων πιστοποιητικών. 

Η χρήση και υποβολή πιστοποιητικών δοκιμών 
τύπου που έχουν πραγματοποιηθεί σε 
ονομαστική συχνότητα 60Hz είναι αποδεκτή. 

30 §7.1 of Technical Specification 

The Open/Close buttons of our recloser 
controller are not coloured, so additional 
coloured stickers will be applied. Please 
clarify whether this is acceptable 

Ισχύει η σχετική απαίτηση της Τεχνικής 

Περιγραφής 
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31 §8.11 of Technical Specification 

The Live hold treshold voltage setting range 
of our recloser controller is 0,1-0,8pu, in 
steps of 0,1 based on our long experience in 
recloser applications. Please clarify whether 
this is acceptable 

Ισχύει η σχετική απαίτηση της Τεχνικής 

Περιγραφής 

32 §8.12 of Technical Specification 

The Synchro check, frequency difference 
setting range of our recloser controller is 0,1-

10%, in steps of 0,1 based on our long 
experience in recloser applications. Please 
clarify whether this is acceptable 

Ισχύει η σχετική απαίτηση της Τεχνικής 

Περιγραφής 

33 §8.3 of Technical Specification 

The Under and overvoltage protection, 
definite time delay setting range of our 
recloser controller is 0,01-60s, in steps ≤0,1s 
based on our long experience in recloser 
applications. Please clarify whether this is 
acceptable 

Ισχύει η σχετική απαίτηση της Τεχνικής 

Περιγραφής 

34 Όρος 5.1 της Διακήρυξης 
 
Δοθέντος ότι τρίτες χώρες από τις οποίες 
προέρχονται πολλοί αξιόλογοι προμηθευτές, 
οι οποίοι έχουν βοηθήσει στη μείωση του 
κόστους προμηθειών του ΔΕΔΔΗΕ χωρίς 

εκπτώσεις στην ποιότητα, ευρίσκονται στο 

στάδιο του παρατηρητή της υπό γ) 
περιπτώσεως του όρου, Συμφωνίας Δημοσίων 
Συμβάσεων, θεωρούμε ότι είναι προς το 
συμφέρον του ΔΕΔΔΗΕ να συμπεριλάβει 
ρητώς αυτές τις χώρες στους δικαιούμενους 

συμμετοχής στον εν λόγω διαγωνισμό, κάτι 
που, σε αντίστοιχη περίπτωση, έχει ήδη 
πράξει ο ΑΔΜΗΕ … οι εν λόγω προμηθευτές 
που ευρίσκονται στο στάδιο του παρατηρητή 
περιλαμβάνονται ρητά στους δικαιούμενους 
συμμετοχής, με αποτέλεσμα να μην επιδέχεται 
αμφισβήτηση το δικαίωμα συμμετοχής τους. 

Εν όψει των ανωτέρω και προς διεύρυνση του 
θεμιτού ανταγωνισμού και έτσι επίτευξης 
συμφερότερων από οικονομικής άποψης 
προσφορών αλλά και προς αποφυγή 
αμφισβητήσεων για τους δικαιούμενους 

συμμετοχής στον διαγωνισμό αυτόν, 
παρακαλούμε όπως τροποποιήσετε με σχετικό 

συμπλήρωμα τη σχετική διακήρυξη, έτσι ώστε 
δικαίωμα συμμετοχής στον εν λόγω 
διαγωνισμό να έχουν υπό στοιχείο γ) και 
οικονομικοί φορείς τρίτων χωρών που είναι σε 
διαδικασία υπογραφής της Συμφωνίας 
Δημοσίων Συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων 

και των παρατηρητών – observers-, καθώς 
και χωρών που έχουν υπογράψει συμφωνίες 
προώθησης και αμοιβαίας προστασίας 

Ο όρος αυτός έχει συνταχθεί με βάση τα 
προβλεπόμενα από τον Ν. 4412.  
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επενδύσεων ή ανάλογες οικονομικές 

συμφωνίες/συμβάσεις με την Ελλάδα. 

35 No 1 of 15.1.1 Dielectric test : Power 
frequency withstand voltage test at 
50kV/1min (wet condition) 
We have to perform the additional test at 
KERI, but in case of sub-clause item test 

among the dielectric tests, KERI test report 
will be described as “The test have been 

carried out in accordance with the applicant’s 
instructions. “The reason we are asking is 
that HEDNO technical requirement mentioned  
“It is understood that none of the tests of the 
Report of Performance submitted, is accepted 

to be made “under client’s instructions” or 
“according to client’s specification” and such 
reports will not be accepted”, please confirm. 

Ισχύουν οι απαιτήσεις της παραγράφου 19.ζ 
της ΤΠ ΔΔ-382/19.12.2017. 

36 No 5 of 15.1.1 : Verification of the protection 
We’ve type test recloser in accordance with 

IEC62271-111, so the verification of the 
protection wasn’t test, because according to 
the clause 6.7 & 5.13 of IEC62271-111 
standard, it mentioned that verification of the 
protection test is not applicable to 
recloser/Fls designed to be mounted on an 
overhead structure (e.g. pole or frame). 

We’ve verification of the protection test on 
the solid insulated LBS with IPX8., which is 
the same structure and sealing system with 
the solid insulated recloser. 
Furthermore, we’ve tested solid insulated 
recloser at our factory equivalent to IPX8 by 
submersing recloser into water, which is 

higher level than technical requirement IP55 
for live tank. In that case, if we submit the 
test report with solid insulated LBS in the bid 
evaluation stage and our factory test report 
for recloser. Is that acceptable? Of course, 
we will perform the test at the beginning of 

the contract. 

Με βάση τις παραγράφους 6.7 και 5.13 του ΙΕC 
62271-111:2012 δεν απαιτείται η εν λόγω 

δοκιμή για το Διακόπτη Αυτόματης 
Επαναφοράς. Ωστόσο, απαιτείται να υποβληθεί 
το σχετικό πιστοποιητικό για το Διακόπτη 
Αυτόματης Επαναφοράς (ΙΡ 55 ή ΙΡ65 ανάλογα 
με την περίπτωση, βλέπε παρ. 6.5 της Τ.Π.) 
κατά IEC 62271-1. Επίσης απαιτείται 
πιστοποιητικό για το βαθμό προστασίας (ΙΡ 54) 

του πίνακα ελέγχου-ΠΜΕ. 
 

37 Current Transformer and Voltage Sensor Test 
Report 
According to IEC62271-111 standard, in case 

of being tested the interruption test and 
minimum tripping current, separate current 

transformer test is not applicable. 
The current transformer and voltage sensor 
between LBS and Recloser are the exact 
same dimension and characteristics. In that 
case, is it acceptable to submit the C/T and 
Voltage sensor test report for LBS, because 

we haven’t test report for recloser separately 
as above reason 

Δεν απαιτούνται από την ΤΠ ΔΔ-
382/19.12.2017 δοκιμές τύπου για τους 
Μετασχηματιστές Ρεύματος και για τους 

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

επόμενη ανάρτηση διευκρινίσεων. 

 

 

 

 

Ε Γ Κ Ρ Ι Ν Ε Τ Α Ι  

 

 

 

 

 

Δημήτριος Γκούβας 

Διευθυντής ΔΥΠΜ 

 


