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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Ν° 1 ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ∆∆-207 
 

Το παρόν συµπλήρωµα εκδίδεται προκειµένου να γίνουν οι ακόλουθες τροποποιήσεις: 
 

 
1. Τροποποίηση του  Άρθρου 6 του Τεύχους Β «ΌΡΟΙ ΚΑΙ Ο∆ΗΓΙΕΣ» 

 
Οι ακόλουθες παράγραφοι στο Άρθρο 6, παρ. 2.5, σελ 10: 

«Τεχνικές Αποκλίσεις από τις Τεχνικές Προδιαγραφές της ∆ιακήρυξης θα 

επιτρέπονται υπό την προϋπόθεση ότι ο ∆ιαγωνιζόµενος θα υποβάλει µε την 

Προσφορά του, στον ΦΑΚΕΛΟ Α, πλήρως συµπληρωµένο τον Πίνακα Τεχνικών 

Αποκλίσεων που περιλαµβάνεται στο Τεύχος Υποδειγµάτων, ώστε η Προσφορά του 

να συµµορφώνεται πλήρως προς τις απαιτήσεις της ∆ιακήρυξης.  

Στον υπόψη Πίνακα πρέπει επιπλέον να υπάρχει ρητή αναφορά στους λόγους για 

τους οποίους προτείνει την κάθε απόκλιση, συνοδευόµενη από αντίστοιχη 

τεκµηρίωση που να αποδεικνύει ότι το προσφερόµενο είναι κατάλληλο για τη χρήση 

που προορίζεται, είναι τεχνικά ισοδύναµο και εξίσου αξιόπιστο µε αυτό που 

προδιαγράφεται στη ∆ιακήρυξη.» 

αντικαθίστανται µε το ακόλουθο κείµενο: 

«Τεχνικές Αποκλίσεις από τις Τεχνικές Προδιαγραφές της ∆ιακήρυξης θα 

επιτρέπονται µόνο προσωρινά στο στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης υπό την 

προϋπόθεση ότι ο ∆ιαγωνιζόµενος θα υποβάλει µε την Προσφορά του, στον ΦΑΚΕΛΟ 

Α, πλήρως συµπληρωµένο τον Πίνακα Τεχνικών Αποκλίσεων που περιλαµβάνεται στο 

Τεύχος Υποδειγµάτων. Πριν την υπογραφή της σύµβασης η Προσφορά του θα πρέπει 

υποχρεωτικά να συµµορφώνεται πλήρως προς τις απαιτήσεις της ∆ιακήρυξης.  

Στον υπόψη Πίνακα πρέπει επιπλέον να υπάρχει ρητή αναφορά στους λόγους για 

τους οποίους εµφανίζει την κάθε απόκλιση, σε σχέση µε αυτό που προδιαγράφεται 

στη ∆ιακήρυξη. 

 

Εντός δύο (2) µηνών από το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών και την ανάδειξη 

του µειοδότη, είναι απαραίτητη η άρση των τεχνικών αποκλίσεων και η εκτέλεση 

δοκιµών της αρχικής φάσης που δεν εκπληρώθηκαν λόγω των τεχνικών 

αποκλίσεων. Εάν κατά την διάρκεια των δοκιµών υπάρξουν αστοχίες, τότε µέσα σε 

ένα (1) µήνα από την αναγγελία της αστοχίας των δοκιµών στον υποψήφιο 

Ανάδοχο, ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να υποβάλει νέα δείγµατα και να 

ολοκληρώσει επιτυχώς τις δοκιµές. Η επιτυχής ολοκλήρωση των δοκιµών αποτελεί 

αναγκαίο όρο για την υπογραφή της Σύµβασης. 

Σε περίπτωση αστοχίας και αυτών των δοκιµών, η προσφορά του µειοδότη 

απορρίπτεται οριστικά και ο ∆Ε∆∆ΗΕ προχωρά στην αξιολόγηση της άρσης τυχόν 

τεχνικών αποκλίσεων των εποµένων κατά σειρά µειοδοσίας συµµετεχόντων µέχρι να 

εξευρεθεί τεχνικά σύµφωνος µε τη ∆ιακήρυξη µειοδότης προκειµένου να του 

ανατεθεί το έργο». 

 

 

2. Τροποποίηση του  Άρθρου 6 του Τεύχους Β «ΌΡΟΙ ΚΑΙ Ο∆ΗΓΙΕΣ» 

Η ακόλουθη παράγραφος στο Άρθρο 6, παρ. 3.16, σελ 18: 
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«∆ήλωση ότι δέχεται να άρει οποιεσδήποτε από τις Τεχνικές Αποκλίσεις, που 

περιλαµβάνονται στον ανωτέρω Πίνακα Τεχνικών Αποκλίσεων, σε περίπτωση που ο 

∆Ε∆∆ΗΕ επιµείνει στην εφαρµογή των αντίστοιχων Τεχνικών Προδιαγραφών της 

∆ιακήρυξης. 

αντικαθίσταται µε το ακόλουθο κείµενο: 

«∆ήλωση ότι δέχεται να άρει τις Τεχνικές Αποκλίσεις, που περιλαµβάνονται στον 

ανωτέρω Πίνακα Τεχνικών Αποκλίσεων, σε εφαρµογή των αντίστοιχων Τεχνικών 

Προδιαγραφών της ∆ιακήρυξης.» 

 

3. Τροποποίηση του  Άρθρου 6 του Τεύχους Β «ΌΡΟΙ ΚΑΙ Ο∆ΗΓΙΕΣ» 

Η ακόλουθη παράγραφος στο Άρθρο 6, παρ. 3.16, σελ 18 να διαγραφεί: 

«∆ήλωση ότι, σε περίπτωση ανάθεσης, η Σύµβαση που θα υπογραφεί θα καταρτιστεί 

ως εξής: 

Για τα σηµεία που δεν περιέχονται στον Πίνακα Τεχνικών Αποκλίσεων, καθώς και για 

όσα σηµεία του Πίνακα Τεχνικών Αποκλίσεων δεν γίνουν αποδεκτά, θα 

ενσωµατωθούν οι αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές της ∆ιακήρυξης» 

 

4. Τροποποίηση του  Άρθρου 9 του Τεύχους Β «ΌΡΟΙ ΚΑΙ Ο∆ΗΓΙΕΣ» 

Η ακόλουθη παράγραφος στο  Άρθρο 9, παρ. 4, σελ 36: 

«… του προσφερόµενου τιµήµατος που εµφανίζεται στο ΦΑΚΕΛΟ Γ στον Πίνακα 
Υλικών και Τιµών, που αντιστοιχεί στο Έργο των 170.000 µετρητών πλέον νέων 
παροχών που εµφανιστούν κατά την υλοποίηση του έργου, µε ενσωµατωµένα τα 
τιµήµατα όλων των αποκλίσεων που έχουν δηλωθεί στον Πίνακα Τεχνικών 
Αποκλίσεων στον ΦΑΚΕΛΟ Α (όπου προβλέπεται), για τις οποίες η Επιχείρηση θα 
επιµείνει στην άρση τους για την πλήρη συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις της 
∆ιακήρυξης, όπως ακολούθως αναλύεται: …» 

αντικαθίσταται µε το ακόλουθο κείµενο: 

«… του προσφερόµενου τιµήµατος που εµφανίζεται στο ΦΑΚΕΛΟ Γ στον Πίνακα 
Υλικών και Τιµών, που αντιστοιχεί στο Έργο των 170.000 µετρητών πλέον νέων 
παροχών που εµφανιστούν κατά την υλοποίηση του έργου, µε ενσωµατωµένα τα 
τιµήµατα όλων των αποκλίσεων που έχουν δηλωθεί στον Πίνακα Τεχνικών 
Αποκλίσεων στον ΦΑΚΕΛΟ Α (όπου προβλέπεται), και οι οποίες θα αρθούν πριν την 
υπογραφή της σύµβασης σε πλήρη συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις της ∆ιακήρυξης, 
όπως ακολούθως αναλύεται: …» 

 

5. Τροποποίηση του Τεύχους 1 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» 

Η ακόλουθη πρόταση της Παραγράφου 1.9, σελ. 12: 
 
«Σηµειώνεται ότι θα πρέπει να διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα και η 
εναλλαξιµότητα µεταξύ όλων των προσφερόµενων τύπων µετρητών.» 
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αντικαθίσταται µε το ακόλουθο κείµενο: 

 

«Σηµειώνεται ότι θα πρέπει να διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα και η 

εναλλαξιµότητα µεταξύ όλων των προσφερόµενων τύπων µετρητών. Ως 

διαλειτουργικότητα νοείται «η ικανότητα ενός συστήµατος να ανταλλάσσει δεδοµένα 

µε άλλα συστήµατα διαφορετικών κατασκευαστών όπως αυτοί ορίζονται στο Άρθρο 3 

του Τεύχους Πρόσκληση». Ως εναλλαξιµότητα νοείται «η ικανότητα εναλλαγής 

µετρητή/επικοινωνιακού µέσου µε ένα άλλο διαφορετικού κατασκευαστή, όπως 

αυτός ορίζεται στο Άρθρο 3 του Τεύχους Πρόσκληση, χωρίς να µειώνεται η αρχική 

λειτουργικότητα και άνευ δυσλειτουργίας ή απώλειας αποδοτικότητας για όλο το 

σύστηµα»». 

 

6. Τροποποίηση του  Άρθρου 5 του Τεύχους Α «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ» 

Στο Άρθρο 5, σελ. 18 να προστεθεί η ακόλουθη παράγραφος: 

 

«Η διαλειτουργικότητα (interoperability) καθώς και η εναλλαξιµότητα 

(interchangeability) µεταξύ των τύπων των µετρητών θα αποδεικνύεται µε την 

εκτέλεση εντολών και τη µεταφορά από και προς τον συγκεντρωτή µετρητικών 

δεδοµένων από τους προσφερόµενους διαφορετικούς τύπους µετρητών και 

συνοψίζεται  στα ακόλουθα κατ’ ελάχιστον:  

� συλλογή δεδοµένων από όλους τους καταχωρητές,  

� συλλογή δεδοµένων από καµπύλες ενεργού και αέργου ενέργειας, 

� λειτουργία ON/OFF διακόπτη φορτίου.» 
 

 

7. Τροποποίηση του  Άρθρου 6 του Τεύχους Β «ΌΡΟΙ ΚΑΙ Ο∆ΗΓΙΕΣ» 

Στο Άρθρο 6, παράγραφος 3.15, σελ. 18 να προστεθεί η παρακάτω παράγραφος: 
 

«3.15.3 Προκειµένου να διασφαλιστεί περαιτέρω η Προστασία Προσωπικών ∆εδοµένων 
και εφόσον γνωστοποιείται η απασχόληση υπεργολάβων θα πρέπει να 
κατατεθεί για τον κάθε Υπεργολάβο: 

 
α. Αντίγραφο του πιστοποιητικού ολοκληρωµένου συστήµατος διαχείρισης 

ασφάλειας πληροφοριών (ISMS) σύµφωνα µε το πρότυπο ISO / IEC 27001. 
Η’ 

β. Υπεύθυνη ∆ήλωση Αποδοχής περί Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων  
 
Εναλλακτικά γίνεται αποδεκτή υπεύθυνη δήλωση ότι κατά την υπογραφή της 
σύµβασης θα υπογραφεί και τριµερής Σύµβαση Εµπιστευτικότητας µεταξύ του 
Αναδόχου, του Υπεργολάβου και της ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. 

Η παραπάνω Τριµερής Σύµβαση Εµπιστευτικότητας υπογράφεται και στην περίπτωση 
που γνωστοποιηθεί υπεργολάβος µετά την υπογραφή της σύµβασης.» 
  

 

8. Τροποποίηση του  Άρθρου 4 του Τεύχους Α «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ» 

Στο τέλος του Άρθρου 4, Ενότητα ∆, σελ. 17 να προστεθεί η ακόλουθη παράγραφος: 
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«Η έγκριση απασχόλησης, µετά την υπογραφή της σύµβασης, υπεργολάβου σε έργα 
Η/Μ, οι εργασίες των οποίων όσον αφορά το εν λόγω έργο εξειδικεύονται σε 
εργασίες αποσύνδεσης/σύνδεσης µετρητών, αποξήλωσης/τοποθέτησης των κιβωτίων 
στο δίκτυο του ∆Ε∆∆ΗΕ και συντήρησής των, προϋποθέτει ότι: 
• ο υπεργολάβος θα διαθέτει την ανάλογη εµπειρία περί εγκατάστασης µετρητών 
ηλεκτρικής ενέργειας, κατά αναλογία του προϋπολογισµού του τµήµατος του 
έργου που θα αναλάβει και µε ελάχιστο 500 µετρητές ηλεκτρικής ενέργειας. Η 
εµπειρία αυτή βεβαιώνεται από τους κυρίους των αντίστοιχων έργων. 

Ή 
• είναι εγγεγραµµένος στο αντίστοιχης τάξης ΜΕΕΠ, κατά αναλογία του 
προϋπολογισµού του τµήµατος του έργου που θα αναλάβει, στην κατηγορία Η/Μ. 

 
Η απαίτηση για εγγραφή στο ΜΕΕΠ αφορά µόνο σε υπεργολάβους Η/Μ έργων που 
θα απασχοληθούν στο Έργο και ειδικότερα σε εργασίες αποσύνδεσης/σύνδεσης 
µετρητών, αποξήλωσης/τοποθέτησης των κιβωτίων στο δίκτυο του ∆Ε∆∆ΗΕ και 
συντήρησής των.» 
  

 
9. Τροποποίηση του  Άρθρου 5 του Τεύχους Γ «ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ» 

 
Η ακόλουθη παράγραφος στο Άρθρο 5, σελ.3: 
 
«Είναι Εργοληπτική Επιχείρηση εγγεγραµµένη στο Μητρώο Εργοληπτικών 

Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) και ανήκει σε κατηγορίες έργων (Η/Μ και Ενεργειακά) και 

τάξεις, αντίστοιχες µε τις κατ’ ελάχιστον απαιτούµενες, για το µέρος του Έργου και 

το ποσό της Σύµβασης Υπεργολαβίας που ο Ανάδοχος προτίθεται να του αναθέσει.» 

 

αντικαθίσταται µε το ακόλουθο κείµενο: 

 

«Είναι Εργοληπτική Επιχείρηση εγγεγραµµένη στο Μητρώο Εργοληπτικών 

Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) και ανήκει σε κατηγορίες έργων (Η/Μ και Ενεργειακά) και 

τάξεις, αντίστοιχες µε τις κατ’ ελάχιστον απαιτούµενες, για το µέρος του Έργου και 

το ποσό της Σύµβασης Υπεργολαβίας που ο Ανάδοχος προτίθεται να του αναθέσει. Η 

απαίτηση για εγγραφή στο ΜΕΕΠ αφορά µόνο σε υπεργολάβους Η/Μ έργων και 

ειδικότερα σε εργασίες αποσύνδεσης/σύνδεσης µετρητών, αποξήλωσης/τοποθέτησης 

των κιβωτίων στο δίκτυο του ∆Ε∆∆ΗΕ και συντήρησής των, που θα απασχοληθούν 

στο Έργο. Σε περίπτωση που ο υπεργολάβος διαθέτει εµπειρία περί τοποθέτησης 

µετρητών ηλεκτρικής ενέργειας (κατά αναλογία του προϋπολογισµού και µε ελάχιστο 

500 µετρητές ηλεκτρικής ενέργειας) που βεβαιώνεται από τους κυρίους των 

αντίστοιχων έργων, δεν είναι απαραίτητη η εγγραφή του στο ΜΕΕΠ.» 

 
10. Τροποποίηση της αρίθµησης των Υποδειγµάτων του Τεύχους ΣΤ 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ» 

Στα παρακάτω υποδείγµατα: 
 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ∆.9 Πίνακας Τεχνικών Αποκλίσεων 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ∆.10 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ∆.11 Εγγυητική Επιστολή Αναλήψεως Κρατήσεων 
 
γίνεται η ορθή αναρίθµηση: 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ∆.10 Πίνακας Τεχνικών Αποκλίσεων 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ∆.11 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ∆.12 Εγγυητική Επιστολή Αναλήψεως Κρατήσεων 

 


