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Το παρόν Συμπλήρωμα εκδίδεται προκειμένου να γίνουν τροποποιήσεις στη 
διακήρυξη του διαγωνισμού και συγκεκριμένα στο Άρθρο 12.4 ΦΑΚΕΛΟΣ Β – 

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  
 
 

Επίσης, παρατείνεται ο χρόνος υποβολής προσφορών, με νέα ημερομηνία 
λήξης υποβολής προσφορών την 18.12.2019 και ώρα 10:00 πμ. 

 
Η αποσφράγιση των φακέλων Α, Β και Γ θα διεξαχθεί την 18.12.2019 και 
ώρα 10:00 πμ. 

 
Όλοι οι  λοιποί όροι της αρχικής Διακήρυξης που δεν τροποποιούνται με το παρόν 

Συμπλήρωμα Νο 1, παραμένουν σε πλήρη ισχύ, ως έχουν. 
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ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :  

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ :  

 

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός 

Περραιβού 20 και Καλλιρρόης 5 (στο εξής ΔΕΔΔΗΕ), δια της Διευθύνσεως 

Περιφέρειας Νησιών που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Λεωφ. Συγγρού  112,                 

έχοντας υπόψη: 

1. Τα άρθρα 123 επ. του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών 

Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα 

μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (Α΄ 179),  

   

2. Τον ν. 4412/2016 «Συμβάσεις δημοσίων έργων, προμηθειών και 

υπηρεσιών» (Α΄ 147) και ιδίως τα Βιβλία ΙΙ και IV αυτού,  

 

3. Το ΣΟΔΙΔ Ι/Έκδοση 2η /13.10.2000 που αφορά την παροχή εξουσίας 

υπογραφής αποφάσεων και συμβάσεων του ΔΕΔΔΗΕ,  

 

Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σε ευρώ για την ανάδειξη αναδόχου 

για την προμήθεια των υλικών που αναφέρονται στο άρθρο 1 και στο Παράρτημα 1 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ της παρούσας.  

 

Κατωτέρω αναφέρονται οι όροι του διαγωνισμού.  

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα διακήρυξη εφαρμόζονται οι 

διατάξεις που μνημονεύονται ανωτέρω.  
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ – 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

1.1. ANTIKEIMENO: Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η ανάδειξη 

αναδόχου για την προμήθεια τεσσάρων (4) Μετασχηματιστών (Μ/Σ) Διανομής 

όπως αναλυτικά περιγράφονται Παράρτημα 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ (Κωδικοί Κοινού Λεξιλογίου για τις Δημόσιες Συμβάσεις [CPV] 

31174000-6).  

 

1.2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ1: Η εκτιμώμενη αξία  της σύμβασης ανέρχεται σε 

59.800,00€ (Πενήντα εννέα Χιλιάδες οκτακόσια Ευρώ), πλέον φόρου 

προστιθέμενης αξίας. 

 

Το προϋπολογιζόμενο ποσό, είναι ενδεικτικό, με την έννοια ότι η υπέρβασή του 

δεν οδηγεί από μόνη της σε απόρριψη προσφοράς.. 

 

1.3. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος της ποσότητας. 

 

1.4. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές  

 

 

2. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ – ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  

2.1. Η παρούσα διακήρυξη δημοσιεύθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ www.deddie.gr 

 

2.2. Το πλήρες τεύχος της διακήρυξης ή και τα τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα 

διατίθενται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου: 

 

α) στην δικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων www.promitheus.gov.gr και συγκεκριμένα στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 

β) στην επίσημη ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ www.deddie.gr  

 

2.3. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι κάθε οικονομικός 

φορέας έχει λάβει πλήρη γνώση και έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα το σύνολο των 

όρων του διαγωνισμού. 

 

2.4. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί 

φορείς μπορούν να ζητούν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις 

σχετικά με τα έγγραφα του διαγωνισμού το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την 

                                            

 

 

http://www.deddie.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.deddie.gr/
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καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Αιτήματα παροχής πληροφοριών 

που υποβάλλονται μετά την παραπάνω ημερομηνία προθεσμία δεν εξετάζονται. 

 

 

Ο ΔΕΔΔΗΕ θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλα τα αιτήματα που 

θα υποβληθούν μέχρι την ως άνω ημερομηνία το αργότερο (6) ημέρες πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών που ορίζεται στο άρθρο 3 της 

παρούσας. Το πλήρες κείμενο των συμπληρωματικών πληροφοριών ή 

διευκρινίσεων θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του ΔΕΔΔΗΕ. 

2.5. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Κάθε είδους επικοινωνία μεταξύ του ΔΕΔΔΗΕ και των 

προσφερόντων σχετική με την παρούσα διαδικασία γίνεται μέσω επιστολής / FAX/ 

Email. Επικοινωνίες των προσφερόντων που επιχειρούνται με άλλο τρόπο δεν 

λαμβάνονται υπόψη. Κάθε είδους επικοινωνία των υποψηφίων και των 

προσφερόντων προς τον ΔΕΔΔΗΕ γίνεται τις εργάσιμες ημέρες και μέχρι τη λήξη 

του ωραρίου εργασίας της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό (ώρα 15:00), 

διαφορετικά θεωρείται για κάθε συνέπεια ότι έγινε την επόμενη εργάσιμη ημέρα. 

 

3. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

3.1. Aρμόδια Υπηρεσία για το διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών 

(ΔΠΝ), Λεωφ. Συγγρού 112, Αθήνα, τηλ. 210 9008792 (κα Τσώνη Α.). 

 

3.2. Οι προσφέροντες οφείλουν να καταθέσουν τις προσφορές τους, στην 

αρμόδια Υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ Λεωφ. Συγγρού 112, 11741 Αθήνα, όροφος 5ος, 

αριθμός Γραφείου 510, το αργότερο μέχρι την 18/12/2019  και ώρα  10:00 

(ώρα λήξης επίδοσης προσφορών). 

Οι προσφέροντες μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους ιδιοχείρως ή 

ταχυδρομικά επί αποδείξει ή μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών, χωρίς όμως να 

υπάρχει καμία ευθύνη του ΔΕΔΔΗΕ  τόσο ως προς το χρόνο άφιξης των 

προσφορών στο πρωτόκολλο της ανωτέρω αναφερόμενης, αρμόδιας για το 

Διαγωνισμό Υπηρεσίας όσο, και ως προς το περιεχόμενο των προσφορών. 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στην αρμόδια Υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ, 

Λεωφ. Συγγρού 112, 11741 Αθήνα, όροφος 1ος , αίθουσα συσκέψεων, την 

18/12/2019  και ώρα 10:00. Στην ανωτέρω διαδικασία μπορούν να 

παρευρίσκονται οι προσφέροντες με το νόμιμο εκπρόσωπό τους ή με άλλο νόμιμα 

εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο. 

 

3.3. Μετά την κατάθεση της Προσφοράς, δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε υποβολή συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών 

στοιχείων, εκτός εκείνων που τυχόν θα ζητηθούν σύμφωνα με το άρθρο 15 της 

παρούσας. 

 

4. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Αποφαινόμενο όργανο του ΔΕΔΔΗΕ στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού 

είναι ο Διευθυντής ΔΠΝ. 

2. Γνωμοδοτικό όργανο είναι η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών, η οποία είναι 

αρμόδια σε όλα τα στάδια αξιολόγησης των προσφορών μέχρι και την 

κατακύρωση. 

 

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
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Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οικονομικοί φορείς, ήτοι φυσικά και νομικά πρόσωπα 

καθώς και ενώσεις/κοινοπραξίες/προσωρινές συμπράξεις φυσικών ή και νομικών 

προσώπων, που είναι εγκατεστημένα: 

α) Σε ένα κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 

β) Σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή 

γ) Σε τρίτες χώρες, που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων 

Συμβάσεων, στο βαθμό που η υπό ανάθεση σύμβαση καλύπτεται από τα 

Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 

Ευρωπαϊκή Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Σ.Δ.Σ. ή 

 δ) Σε τρίτες χώρες, που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις και έχουν 

συνάψει διμερή ή πολυμερή συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Προϋπόθεση του δικαιώματος συμμετοχής είναι η μη συνδρομή των λόγων 

αποκλεισμού που προβλέπονται στο άρθρο 6 της παρούσας και η πλήρωση των 

κριτηρίων ποιοτικής επιλογής που προβλέπονται στο άρθρο 7 της παρούσας. 

 

5.2. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οικονομικοί φορείς οι οποίοι έχουν 

αποκλειστεί από τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων σύμφωνα με τα άρθρα 74 και 

306 του ν. 4412/2016 για όσο διάστημα ισχύει ο αποκλεισμός. 

 

5.3. Ενώσεις/κοινοπραξίες/προσωρινές συμπράξεις δεν είναι υποχρεωτικό να 

προσλάβουν ορισμένη νομική μορφή για τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό. 

Κάθε μέλος της ένωσης/κοινοπραξίας/ προσωρινής σύμπραξης, η οποία υποβάλλει 

προσφορά, ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο έναντι του ΔΕΔΔΗΕ για όλες 

τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, την 

κατακύρωση και τη σύμβαση. Πριν τη σύναψη της συμβάσεως, η 

ένωση/κοινοπραξία/ προσωρινή σύμπραξη πρέπει να τηρήσει τις υποχρεώσεις που 

απορρέουν από την εμπορική και τη φορολογική νομοθεσία για την έναρξη της 

εμπορικής της δραστηριότητας και να υποβάλει στον ΔΕΔΔΗΕ τα αντίστοιχα 

αποδεικτικά. 

 

5.4. Κάθε οικονομικός φορέας, αυτοτελώς ή ως μέλος κοινοπραξίας/ένωσης/ 

προσωρινής σύμπραξης, μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά. Σε περίπτωση 

παραβίασης της διάταξης αυτής απορρίπτονται όλες οι προσφορές που 

υποβλήθηκαν από τον ίδιο οικονομικό φορέα. 

 

5.5. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σε επιχειρήσεις, που αποκλείονται της 

συνάψεως δημοσίων συμβάσεων κατά το άρθρο 57 του Συντάγματος.  

 

5.6. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων, η μη συνδρομή των 

λόγων αποκλεισμού καθώς και η πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής 

πρέπει να συντρέχουν κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατά τη σύναψη της σύμβασης. H απόφαση του 

αρμόδιου οργάνου του οικονομικού φορέα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό που 

προσκομίζεται με τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και κατά τα ειδικότερα 

οριζόμενα στο σχετικό Παράρτημα, πρέπει να φέρει την ημερομηνία υποβολής 

προσφοράς ή μέχρι τριάντα (30) προγενέστερα.  

 

6. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

6.1. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό: 

6.1.1.ΠΟΙΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Εκείνος, εις βάρος του οποίου υπάρχει τελεσίδικη 

καταδικαστική απόφαση για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους: 
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6.1.1.1. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 

της απόφασης πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24-10-2008 για την 

καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11-11-0088, σ. 42). 

6.1.1.2. Δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της 

καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25-06-1997, σ. 1) 

και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 22-07-2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό 

τομέα (ΕΕ L 192 της 31-07-2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη 

νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα. 

6.1.1.3. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την 

προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 

316 της 27-11-1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

6.1.1.4. Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης 

πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13-06-2002, για την καταπολέμηση 

της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22-06-2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια 

ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής. 

6.1.1.5. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση 

της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26-10-2005, «σχετικά με την 

πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας» (EE L 309 της 25-11-2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην 

εθνική νομοθεσία με τον ν. 3691/2008 (Α΄ 166),  
6.1.1.6.Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται 
στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 05-04-2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 
αντικατάσταση της απόφασης πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 
της 15-04-2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με τον ν. 
4198/2013 (Α΄ 215). Είναι δυνατή παρέκκλιση από τους πιο πάνω 
λόγους αποκλεισμού σε περίπτωση που συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι 
δημοσίου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 
περιβάλλοντος.  
 

6.1.2. ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ: 

Εκείνος που τελεί σε κάποια από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

6.1.2.1.  Έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  και  αυτό έχει 

διαπιστωθεί  από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 

δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ή του ελληνικού δικαίου  ή αποδεικνύεται με τα 

κατάλληλα μέσα . Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή 

έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την 

κύρια όσο και την επικουρική .  Είναι δυνατή παρέκκλιση από τους πιο 

πάνω λόγους αποκλεισμού σε περίπτωση που συντρέχουν επιτακτικοί 

λόγοι δημοσίου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας 

του περιβάλλοντος, ή ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, 

ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας 
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ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω 

αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη 

δυνατότητα να προβεί στην εξόφληση των οφειλόμενων φόρων ή 

εισφορών μαζί με, κατά περίπτωση, τους δεδουλευμένους τόκους ή 

προστίμων ή στην  υπαγωγή σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 

καταβολή τους.   

 
Ο λόγος αποκλεισμού παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους. 

 

6.1.3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:  

Εκείνος που τελεί σε κάποια από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

6.1.3.1. Έχει αθετήσει ισχύουσες υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις 

διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, 

που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 

συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα XIV του 

Προσαρτήματος Β` του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016. 

6.1.3.2. Τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο 

ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις 

επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 

κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 

διατάξεις νόμου (μόνο για αλλοδαπούς). Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 5 του Ν, 

4412/2016 μπορεί ο ΔΕΔΔΗΕ κατά παρέκκλιση να μην αποκλείει έναν οικονομικό 

φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων της παρ. 6.1.3.2 υπό την 

προϋπόθεση ότι αποδεικνύεται ότι ο οικονομικός φορέας είναι σε θέση να 

εκτελέσει τη σύμβαση λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα 

για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 

6.1.4.  : Εκείνος για τον οποίο ο ΔΕΔΔΗΕ διαθέτει επαρκείς εύλογες ενδείξεις, ότι 

συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς, με σκοπό τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού. 

6.1.5. Εάν υπάρχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων που δεν μπορεί να 

θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά μέσα. 

6.1.6. Εάν υπάρχει μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την 

πρότερη συμμετοχή των οικονομικών φορέων κατά την προετοιμασία της 

διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 280 του ν. 

4412/2016 που δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά μέσα. 

6.1.7. Εκείνος που έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά 

την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης 

ή προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης, που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις.  

6.1.8. Εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις 

πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 17 της παρούσας.  
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6.1.9. Εκείνος που επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων του ΔΕΔΔΗΕ, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 

να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να 

παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 

ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 

ανάθεση. 

6.1.10. Εκείνος που έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο 

θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του. Η κατάσταση αυτή πρέπει να 

αποδεικνύεται με τα κατάλληλα κατά περίπτωση μέσα. 

 

6.2. ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: Όταν η προσφορά υποβάλλεται από νομικό 

πρόσωπο, οι λόγοι αποκλεισμού εξετάζονται στο ίδιο το νομικό πρόσωπο, εκτός 

από εκείνους της παρ. 6.1.1 ανωτέρω, που εξετάζονται στο πρόσωπο των μελών 

του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του και εκείνων που έχουν 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό και ιδίως:   

 

6.2.1. Για τις ανώνυμες εταιρίες τον διευθύνοντα σύμβουλο και όλα τα μέλη του 

διοικητικού συμβουλίου,  

 

6.2.2. Για τις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης και τις ιδιωτικές κεφαλαιουχικές 

εταιρίες κάθε διαχειριστή,  

 

6.2.3. Για τις προσωπικές εταιρίες κάθε διαχειριστή, 

 

6.3. Όταν η προσφορά υποβάλλεται από ένωση/κοινοπραξία/προσωρινή 

σύμπραξη, η συνδρομή κάποιου από τους λόγους αποκλεισμού στο πρόσωπο ενός 

από τα μέλη της ή, κατά περίπτωση, του εκπροσώπου του μέλους, επάγεται 

αποκλεισμό της προσφοράς της ενώσεως/κοινοπραξίας/προσωρινής σύμπραξης. 

 

6.4. ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ: Οικονομικός φορέας, για τον οποίο συντρέχει 

κάποιος από τους ανωτέρω λόγους αποκλεισμού, μπορεί να προσκομίσει στον 

Υποφάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά») της προσφοράς του 

στοιχεία, από τα οποία να αποδεικνύεται ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να 

αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρ’ ότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. 

Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται 

από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης. Για τον σκοπό αυτό ο οικονομικός 

φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευτεί να καταβάλει αποζημίωση 

για τυχόν ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι 

έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με τρόπο ολοκληρωμένο, μέσω 

ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα 

τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού 

κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα 

μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται από το 

όργανο που είναι αρμόδιο για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής σε 

συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 

αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται 

στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Ο οικονομικός φορέας 

που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή στις διαδικασίες 

σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της 

δυνατότητας που παρέχεται βάσει της παρούσας παραγράφου κατά την περίοδο 

του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος μέλος, στο οποίο 

ισχύει η απόφαση. Η απόφαση του ΔΕΔΔΗΕ για τη διαπίστωση της επάρκειας ή μη 
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των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται μετά 

από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 73 παρ. 9 του ν. 4412/2016, η 

οποία εκδίδεται εντός προθεσμίας 30 ημερών από την περιέλευση του σχεδίου 

απόφασης του ΔΕΔΔΗΕ στην εν λόγω Επιτροπή συνοδευομένου από όλα τα 

σχετικά στοιχεία. Με την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας ο ΔΕΔΔΗΕ 

αποκλείει από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης τον εν λόγω οικονομικό φορέα. Η 

απόφαση του ΔΕΔΔΗΕ καθώς και η απόφαση με την οποία γίνονται δεκτά ένδικα 

βοηθήματα κατ’ αυτής κοινοποιείται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στην επίσημη ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ  www.deddie.gr 

 

7. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

7.1. Για την παραδεκτή συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται επιπλέον ο 

προσφέρων: 

 

 

7.1.1.  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ/ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ:  

7.1.1.1. Αναφορικά με την επαγγελματική/ τεχνική ικανότητα του     

         προσφέροντα απαιτείται:  

7.1.1.1.1. Να είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο με επάγγελμα 

συναφές προς το αντικείμενο της προκείμενης συμβάσεως. 

7.1.1.1.2.  Να διαθέτει πιστοποιητικό ISO στην κατασκευή Μ/Σ Διανομής, το 

οποίο να βρίσκεται σε ισχύ, κατά το χρόνο υποβολής της 

προσφοράς. 

7.1.1.1.3.  Να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία στην εκτέλεση όμοιων 

συμβάσεων. 

7.1.1.1.4. Να διαθέτει, στο εργοστάσιο στο οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατασκευή των υπό προμήθεια υλικών , τον αναγκαίο , κατά 

ποσότητα και ποιότητα, αναγκαίο μηχανολογικό  εξοπλισμό για την 

εμπρόθεσμη και προσήκουσα κατασκευή καθώς και οι 

προβλεπόμενες εργοστασιακές δοκιμές σύμφωνα με τη σύμβαση. 

7.1.1.1.5. Το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων υλικών 

(προσφέρων ή τρίτος) να διαθέτει πιστοποιητικό ISO στην 

κατασκευή Μ/Σ Διανομής το οποίο να βρίσκεται σε ισχύ κατά το 

χρόνο υποβολής της προσφοράς. 

7.1.1.2 Επί ενώσεων/κοινοπραξιών/ προσωρινών συμπράξεων, η 

απαιτούμενη εμπειρία στην εκτέλεση των συμβάσεων απαιτείται 

να συγκεντρώνεται τουλάχιστον από ένα μέλος της. 

 

7.2 ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ:. Για την κάλυψη των 

κριτηρίων επιλογής του παρόντος άρθρου ο προσφέρων μπορεί να στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων φορέων ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του, που τον 

συνδέουν με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να αποδείξει ότι θα έχει στη 

διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, ιδίως με την προσκόμιση της σχετικής 

δέσμευσης των φορέων για τον σκοπό αυτό. Εάν η στήριξη στις ικανότητες αφορά 

στα κριτήρια του άρθρου 7.1 της παρούσας (που σχετίζονται με τους τίτλους 

σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα του προσφέροντος ή του αναδόχου ή 

των διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης ή με τη σχετική επαγγελματική 

εμπειρία) ο αντίστοιχος τρίτος φορέας θα εκτελέσει τις υπηρεσίες, για τις οποίες 

απαιτούνται οι αντίστοιχες ικανότητες. 

Σε κάθε περίπτωση, όλες οι προβλεπόμενες από τη Σύμβαση 

εργοστασιακές δοκιμές θα γίνονται από τον ίδιο τον κατασκευαστή. 

 

http://www.deddie.gr/
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7.3. Υπό τους ίδιους όρους, μια ένωση/κοινοπραξία/ προσωρινή σύμπραξη μπορεί 

να στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων.  

 

8. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΞΩΧΩΡΙΩΝ 

ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ:  

Επειδή το συνολικό αντικείμενο της σύμβασης μαζί με το δικαίωμα προαίρεσης του 

άρθρου 1.5 της παρούσας, δεν υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ, 

δεν απαιτείται έλεγχος της ονομαστικοποίησης των μετοχών των οικονομικών 

φορέων που συμμετέχουν στη διαδικασία.  

 

9. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  

9.1. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

9.2. Εφόσον δύο ή περισσότεροι προσφέροντες προσφέρουν την ίδια τιμή για το 

ίδιο είδος και είναι οι προσφέροντες με τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάθεση θα 

διενεργηθεί κλήρωση μεταξύ τους. Η κλήρωση διενεργείται από την αρμόδια 

Επιτροπή παρουσία των ενδιαφερομένων. 

 

10. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ – ΜΑΤΑΙΩΣΗ  

10.1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για χρονικό 

διάστημα ίσο με έξι (6) μήνες από την επομένη της διενέργειας της διαδικασίας 

ανάθεσης. Προσφορά, στην οποία δηλώνεται μικρότερος χρόνος ισχύος 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

10.2. Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους προσφέροντες να 

παρατείνουν εγγράφως τη διάρκεια ισχύος των προσφορών τους πριν από τη λήξη 

της. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις 

προσφορές τους και οι λοιποί αποκλείονται.  

 

11. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

11.1. Για την παραδεκτή συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν απαιτείται η υποβολή 

εγγυήσεως συμμετοχής. 

 

12. ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

12.1. ΓΕΝΙΚΑ 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσας σε σφραγισμένο 

φάκελο. Οι προσφορές συντάσσονται στα ελληνικά.  

Τεχνικά φυλλάδια και τεχνικοί/εμπορικοί όροι μπορεί να είναι διατυπωμένοι στα 

αγγλικά). Νομιμοποιητικά έγγραφα, λοιπά δικαιολογητικά και εγγυήσεις, που τυχόν 

έχουν συνταχθεί σε άλλη γλώσσα, πλην της ελληνικής (εναλλακτικά: ή της 

αγγλικής), πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική. 

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα εφαρμόζεται η συνθήκη της Χάγης της 05-10-

1961 που κυρώθηκε με τον ν. 1497/1984. 

Οι προσφορές πρέπει να συνοδεύονται από πίνακα περιεχομένων, να φέρουν 

ενιαία αρίθμηση και να μονογράφονται σε κάθε σελίδα τους. Οι προσφορές πρέπει 

να είναι δακτυλογραφημένες. Τυχόν διορθώσεις ή προσθήκες πρέπει να είναι 

ευκρινείς, να μονογράφονται και να σφραγίζονται από τον προσφέροντα. 

Επισημαίνεται ότι όλα τα απαιτούμενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά  γίνονται 

δεκτά και σε απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των αρχικών εγγράφων, τόσο 

δημοσίων όσο και ιδιωτικών. Ειδικότερα για τα δημόσια έγγραφα γίνονται δεκτά 

ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή νομίμως επικυρωμένων αντιγράφων 

τους και για τα ιδιωτικά έγγραφα γίνονται δεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα 
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αντιγράφων που έχουν επικυρωθεί από δημόσια αρχή ή από δικηγόρο. Για τα 

έγγραφα που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπή αρχή γίνονται δεκτά ευκρινή 

φωτοαντίγραφα από αντίγραφα που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. Ο ΔΕΔΔΗΕ 

πάντως μπορεί σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας να ζητήσει την υποβολή 

πρωτοτύπου ή επικυρωμένου αντιγράφου. 

Οι προσφορές περιλαμβάνουν υποχρεωτικά και με ποινή απόρριψης όλα τα 

στοιχεία που καθορίζονται στην παρούσα και υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο 

φάκελο με την ένδειξη «ΚΥΡΙΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», στον οποίο 

αναγράφονται η επωνυμία του προσφέροντος, ο αριθμός και ο τίτλος της 

παρούσας διακήρυξης. 

 

Ο φάκελος προσφοράς περιέχει τρεις (3) σφραγισμένους φακέλους (Α΄, Β΄ και Γ΄) 

με τις ίδιες ακριβώς επισημάνσεις του φακέλου προσφοράς και συγκεκριμένα: 

 

Τα στοιχεία της προσφοράς που εκδίδονται από τον προσφέροντα υπογράφονται 

από τον ίδιο και δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.  

 

Επί του σφραγισμένου φακέλου θα αναφέρονται οι ακόλουθες ενδείξεις: 

 

«ΕΝΤΥΠΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ …ΔΠΝ/4003227 (αριθμός 

διακήρυξης ΔΕΔΔΗΕ). 

Επωνυμία, Έδρα Προσφέροντος: … 

Σημείωση: Να μην ανοιχθεί παρά μόνο από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού». 

 

12.2.  ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

Δεν απαιτείται η προσκόμιση ή υποβολή δείγματος.  

 

12.3. ΦΑΚΕΛΟΣ Α«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Ο Υποφάκελος «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» περιέχει: 

Α. Δικαιολογητικά Συμμετοχής  

  

12.3.1.  Συμπληρωμένο το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 

(Τ.Ε.Υ.Δ.), στο οποίο ο προσφέρων επιβεβαιώνει ότι πληροί τις προϋποθέσεις των 

άρθρων 6 και 7  της παρούσας για τη συμμετοχή του. Ως προς το Τ.Ε.Υ.Δ. 

επισημαίνονται τα ακόλουθα: 

 

12.3.1.1. Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει συντάξει το ΤΕΥΔ για τον παρόντα διαγωνισμό που 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης. 

12.3.1.2. Ο οικονομικός φορέας υποβάλει το κατάλληλα συμπληρωμένο και  

υπογεγραμμένο ΤΕΥΔ στον υποφάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 

Προσφορά».  

12.3.2.  Οι ενώσεις/κοινοπραξίες/προσωρινές συμπράξεις οικονομικών 

φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε 

οικονομικό φορέα που συμμετέχει σε αυτές.  

12.3.3.  Στην περίπτωση που ο προσφέρων στηρίζεται στις ικανότητες τρίτων 

σύμφωνα με το άρθρο 7.2. της παρούσας, οφείλει να συμπληρώσει τα σχετικά 

πεδία του ΤΕΥΔ και ΤΕΥΔ θα υποβάλλεται και από τον τρίτο. 

12.3.4.  Τυχόν στοιχεία που κατά την περιεχόμενη στο ΤΕΥΔ δήλωση του 

προσφέροντος, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχει λόγος αποκλεισμού, 

αποδεικνύουν ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία 

του κατά το άρθρο 6.4 της παρούσας.  
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12.3.5.  Ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να ζητεί από τους προσφέροντες σε οποιοδήποτε 

χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλουν όλα ή ορισμένα 

δικαιολογητικά, που τεκμηριώνουν την απουσία λόγων αποκλεισμού ή/και τη 

συνδρομή των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή 

διεξαγωγή της διαδικασίας.  

 

12.4   ΦΑΚΕΛΟΣ Β- «Τεχνική Προσφορά»: 

H τεχνική προσφορά συστήματος υποβάλλεται υπογεγραμμένη από τον 

προσφέροντα και περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

12.4.1   Ποσότητα και είδος των προσφερόμενων υλικών. Για τον σκοπό 

αυτό οι συμμετέχοντες συμπληρώνουν το Υπόδειγμα Τεχνικής 

Προσφοράς σύμφωνα με τo Παράρτημα 3. 

12.4.2   Το εργοστάσιο κατασκευής του προσφερόμενου που θα δηλώνεται 

στην προσφορά με αναλυτικές πληροφορίες (ταχυδρομική διεύθυνση, 

απασχολούμενο προσωπικό, συνοπτική περιγραφή εγκαταστάσεων, 

περιγραφή δυνατοτήτων διενέργειας δοκιμών κ.λ.π. ) θα πρέπει να 

διαθέτει: 

● Πιστοποίηση κατά  ISO 9001 που καλύπτει το πεδίο 

παραγωγής των υπό προμήθεια υλικών.  

● Επάρκεια εξοπλισμού παραγωγής της προσφερόμενης 

ποσότητας  

 

● Επάρκεια εξοπλισμού μετρήσεων, ποιοτικού ελέγχου και 

εκτέλεσης των δοκιμών της σειράς και αποδοχής παρτίδας  

● Επάρκεια συστήματος διασφάλισης ποιότητας  

Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα επιτόπιας εξέτασης των 

δυνατοτήτων του εργοστασίου κατασκευής του προσφερόμενου 

υλικού.  

 

12.4.3   Θα προσκομίζονται διαπιστεύσεις (κατάλογοι πωλήσεων, συστατικές 

επιστολές), από τις οποίες θα αποδεικνύεται ότι ο κατασκευαστής των 

προσφερόμενων ή παρεμφερών Μ/Σ Διανομής ή συνεργαζόμενος με αυτόν 

κατασκευαστής, έχει προμηθεύσει ίδιους με τους προσφερόμενους ή παρεμφερείς 

Μ/Σ Διανομής . 

 

12.4.4   Στην τεχνική προσφορά κάθε οικονομικού φορέα, θα πρέπει να 

υπάρχουν για αξιολόγηση πιστοποιητικά επιτυχούς εκτελέσεως δοκιμών τύπου 

και ειδικών δοκιμών που να έχουν εκδοθεί από εργαστήριο δοκιμών 

πιστοποιημένο από αναγνωρισμένο ανεξάρτητο ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα 

διαπίστευσης εργαστηρίων. Ειδικότερα για τις δοκιμές τύπου τα πιστοποιητικά θα 

πρέπει να αφορούν τουλάχιστον τις δοκιμές των παραγράφων 6.1.1., 6.1.2., και 

6.1.3 της Τ.Π. ΔΔ-01.48/23.10.2017. 

Τα πιστοποιητικά θ΄αφορούν τους προσφερόμενους ή παρεμφερείς Μ/Σ 

Διανομής που θα είναι κατασκευασμένοι είτε με την τεχνική προδιαγραφή 

του ΔΕΔΔΗΕ ΔΔ-01.48/23.10.2017 είτε σύμφωνα με τα αντίστοιχα IEC 

που αναφέρονται σε αυτή. 

 

12.4.5  Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από Όμιλο Επιχειρήσεων ή 

Κοινοπραξία, τουλάχιστον ένα Μέλος του Ομίλου ή της Κοινοπραξίας θα πρέπει να 

ικανοποιεί τις Προϋποθέσεις Τεχνικής Αποδοχής. 
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12.4.6  Δήλωση συμφωνίας των προσφερόμενων υλικών με τις απαιτήσεις 

της Τεχνικής Περιγραφής του ΔΕΔΔΗΕ, ΔΔ-01.48/23.10.2017. (Παράρτημα 8). 

 

12.4.7  Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας που συμμετέχει στον διαγωνισμό 

δεν κατασκευάζει το προσφερόμενο υλικό, η προσφορά του θα πρέπει να 

συνοδεύεται από δήλωση (πρωτότυπο) του κατασκευαστή με την οποία θα του 

επιτρέπει να προμηθεύσει το ΔΕΔΔΗΕ με το υπόψη υλικό καθώς και δήλωση ότι θα 

του παρέχει την απαραίτητη τεχνική υποστήριξη. 

 

12.4.8  Οποιαδήποτε, κατά την κρίση του διαγωνιζόμενου, επιπλέον τεχνικά 

στοιχεία.  

 

12.4.9  Ο προσφέρων θα χορηγεί Εγγύηση καλής λειτουργίας  του 

προσφερόμενου υλικού για τρία (3) έτη από την ημερομηνία παράδοσής του στην 

Αποθήκη του ΔΕΔΔΗΕ (Περιφερειακή Αποθήκη Ασπροπύργου). 

Επίσης ο οίκος θα χορηγεί Δήλωση του Κατασκευαστή για χορήγηση εγγύησης 

καλής λειτουργίας των εντός χρόνου εγγύησης επισκευασμένων υλικών, για 

χρονικό διάστημα ενός (1) έτους τουλάχιστον από την ημερομηνία που τα 

παρέλαβε ο ΔΕΔΔΗΕ επισκευασμένα. Στην περίπτωση αυτή ο συνολικός χρόνος 

εγγύησης θα είναι τέσσερα (4) έτη από την αρχική παράδοση του υλικού στην 

αποθήκη του ΔΕΔΔΗΕ. 

 

 

 

Σημειώσεις 

● Ως παρεμφερείς Μ/Σ Διανομής εννοούνται Μ/Σ Διανομής ίσης ή 

μεγαλύτερης ισχύος και τάσεως, από τους ζητούμενους Μ/Σ Διανομής της 

ομάδας ή των ομάδων, κατασκευασμένοι είτε σύμφωνα με την τεχνική  

προδιαγραφή του ΔΕΔΔΗΕ ΔΔ 01.48/23.10.2017 είτε σύμφωνα με τα 

αντίστοιχα IEC που αναφέρονται σε αυτή. 

● Ο ΔΕΔΔΗΕ θ’ απορρίπτει τεχνικά τις προσφορές που δεν περιλαμβάνουν κάποιο 

από τα παραπάνω στοιχεία καθώς και εκείνες που κατά την κρίση της δεν πληρούν 

τις προϋποθέσεις τεχνικής αποδοχής τους. 

 

12.4.10 Συμπληρωμένο τον συνημμένο Πίνακα για την εφαρμογή της 

Οδηγίας REACH της Ε.Ε. ή δήλωση ότι τα προσφερόμενα υλικά δεν εμπίπτουν στις 

διατάξεις του Κανονισμού REACH σύμφωνα με το Παράρτημα 7 της παρούσας. 

 

12.4.11 Συμπληρωμένο το ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ του Παραρτήματος 7 . 

 

12.4.12 Παροχή τεχνικής υποστήριξης 

Ο προσφέρων, θα δηλώνει στην τεχνική προσφορά εάν, σύμφωνα με τις 

παραγράφους 20, 21 και 22 του Παραρτήματος 9- «ΥΠΌΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» 

διαθέτει υποδομές / θα συνεργαστεί με άλλον φορέα, για την Τεχνική Υποστήριξη 

των Μ/Σ Διανομής. 

 

12.5 ΦΑΚΕΛΟΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

12.5.1  Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται επί ποινή απορρίψεως στον 

Υποφάκελο «Οικονομική Προσφορά». Συντάσσεται συμπληρώνοντας το έντυπο 

της Οικονομικής Προσφοράς του Παραρτήματος  4 της παρούσας, το οποίο θα 

είναι υπογεγραμμένο.  
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12.5.2  Οι τιμές δεν υπόκεινται σε αναπροσαρμογή σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης 

της συμβάσεως.  

12.5.3  Σημειώνεται, ότι οι τιμές περιλαμβάνουν όλες τις νόμιμες κρατήσεις και 

επιβαρύνσεις, εκτός από τον φόρο προστιθέμενης αξίας ο οποίος βαρύνει τον 

ΔΕΔΔΗΕ με τον συντελεστή που θα ισχύει κατά τον χρόνο εκδόσεως του σχετικού 

τιμολογίου του προμηθευτή. Οι τιμές αυτές αφορούν παράδοση των υλικών στην 

Περιφερειακή Αποθήκη του ΔΕΔΔΗΕ πάνω σε αυτοκίνητο του προμηθευτή. Η 

Περιφερειακή Αποθήκη, στην οποία θα γίνει η παράδοση, αναφέρεται στο 

Παράρτημα 5.  

 

 

13 ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Η προσφορά απορρίπτεται ιδίως σε κάθε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 

13.1 Αν δεν υποβλήθηκε εμπρόθεσμα ή δεν υποβλήθηκε με τον τρόπο που 

αναφέρεται ανωτέρω.  

 

13.2 Αν υποβλήθηκε από οικονομικό φορέα που δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής. 

 

 

 

 

 

 

 

13.3 Αν υποβλήθηκαν περισσότερες από μία προσφορές από τον ίδιο οικονομικό 

φορέα είτε αυτοτελώς είτε ως μέλος ένωσης/κοινοπραξίας/ προσωρινής 

σύμπραξης.  

 

13.4 Αν αποτελεί εναλλακτική προσφορά.   

 

13.5 Αν αποκλίνει ουσιωδώς από τις απαιτήσεις του άρθρου 12 της  παρούσας 

ως προς τη μορφή των προσφορών ή δεν περιλαμβάνει όλα ανεξαιρέτως τα 

δικαιολογητικά που προβλέπονται στο ίδιο άρθρο. 

 

13.6 Αν το επάγγελμα που ασκεί ο προσφέρων, με το οποίο είναι γραμμένος στο 

οικείο Επιμελητήριο, όπως δηλώνεται στο ΤΕΥΔ δεν είναι συναφές προς το 

αντικείμενο της συμβάσεως. 

 

13.7 Αν ο προσφέρων στηρίζεται στις ικανότητες τρίτου/τρίτων φορέων για την 

πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του άρθρου 7 της παρούσας και είτε 

τα κριτήρια αυτά δεν πληρούνται ούτε από τον επικαλούμενο τρίτο είτε δεν 

αποδεικνύεται ότι ο προσφέρων θα έχει πράγματι στη διάθεσή του τους 

αναγκαίους πόρους μέσω του τρίτου. 

 

13.8 Αν σε αυτή δηλώνεται διάρκεια ισχύος μικρότερη από την απαιτούμενη στο 

άρθρο 10 της παρούσας.  

 

13.9 Αν στην οικονομική προσφορά η τιμή δεν είναι εκφρασμένη σε ευρώ ή 

περιέχει όρους αναπροσαρμογής του τιμήματος ή ρήτρα ξένου νομίσματος ή 

άλλους οποιουσδήποτε όρους μη προβλεπόμενους στην παρούσα.  
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13.10 Αν περιέχει αντίκρουση οποιουδήποτε όρου της παρούσας ή επιφύλαξη ή 

αίρεση ή αν δεν προκύπτει από αυτή με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή και η 

πλήρης αποδοχή όλων των όρων της παρούσας. 

 

13.11 Αν περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, που δεν επιδέχονται 

συμπλήρωσης ή διόρθωσης κατά το άρθρο 14 της παρούσας ή, αν και επιδέχονται 

συμπλήρωσης ή διόρθωσης, ο προσφέρων δεν τις αποκατέστησε ή δεν έδωσε 

ικανοποιητικές εξηγήσεις.  

 

13.12 Αν παραβιάζει ή δεν καλύπτει πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές και 

απαιτήσεις της παρούσας.  

 

13.13 Αν σε αυτή δηλώνεται χρόνος παράδοσης μεγαλύτερος του 

προβλεπόμενου. 

 

13.14 Αν ο προσωρινός ανάδοχος παραλείψει την έγκαιρη και προσήκουσα 

υποβολή όλων των δικαιολογητικών κατακύρωσης κατά το άρθρο 16 της 

παρούσας. 

 

13.15  Αν δεν τηρούνται οι διατάξεις για τις απαγορεύσεις που απορρέουν από το 

άρθρο 57 του Συντάγματος.  

 

13.16 Αν η προσφερόμενη τιμή αποκαλύπτεται, άμεσα ή έμμεσα, σε άλλα 

οποιαδήποτε στοιχεία, πλην του φακέλου της οικονομικής προσφοράς.  

 

13.17  Αν δεν τηρούνται οι διατάξεις για τις απαγορεύσεις που απορρέουν από το 

άρθρο 57 του Συντάγματος.  

 

 

14 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

14.1 Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να 

καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα 

δικαιολογητικά συμμετοχής που έχουν υποβάλει, μέσα σε προθεσμία επτά (7) 

ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης.  

 

 

Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση υποβάλλεται από τους προσφέροντες 

χωρίς να έχει ζητηθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ δεν λαμβάνεται υπόψη.  

Η πιο πάνω διευκρίνιση ή συμπλήρωση αφορά μόνο στις ασάφειες, επουσιώδεις 

πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή 

συμπλήρωση, όπως ιδίως παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, 

ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των 

προσφορών, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από 

την ορολογία των εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, που δεν 

επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα 

νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελή σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014, μεταφράσεων και λοιπών 

πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της 

προσφοράς από τα υποδείγματα που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή 

τα έγγραφα της σύμβασης.  

Η συμπλήρωση ή διευκρίνιση δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη 

αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση όρων της διακήρυξης, αλλά 
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μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμα και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή 

δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. Η διευκρίνιση ή συμπλήρωση αυτή δεν 

μπορεί να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των οικονομικών φορέων ή να έχει 

ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού φορέα στη 

διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης.  

14.2 Ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί επίσης, μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, να ζητήσει έγγραφη 

διευκρίνιση του περιεχομένου της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς, αν περιέχει 

ασάφειες, ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά 

ή υπολογιστικά σφάλματα που ο ΔΕΔΔΗΕ κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν.  

Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της 

προσφοράς, σύμφωνα με τα κριτήρια ανάθεσης και δεν πρέπει να προσδίδει 

αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της συγκεκριμένης προσφοράς σε σχέση με 

τις λοιπές. 

14.3 Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων κατά τα ανωτέρω δίδεται 

οπωσδήποτε στον προσφέροντα, αν επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία, 

λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς.  

 

15 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

15.1  Η διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών διενεργείται 

σε ενιαίο στάδιο.  

15.2  ΠΑΡΑΛΑΒΗ: Η Επιτροπή κατ’ αρχήν παραλαμβάνει τις προσφορές που 

υποβάλλονται σε αυτή και καταγράφει την επωνυμία των προσφερόντων στο 

Πρακτικό Αποσφράγισης Προσφορών, κατά σειρά παράδοσης. Αμέσως μετά την 

εκπνοή της ώρας λήξης παραλαβής προσφορών, ο Πρόεδρος της Επιτροπής 

παραλαμβάνει από την Υπηρεσία του Πρωτοκόλλου τις προσφορές που έχουν 

κατατεθεί εκεί και καταγράφει στο Πρακτικό Αποσφράγισης τις επωνυμίες των 

αντίστοιχων προσφερόντων, οπότε και κηρύσσει περαιωμένη τη διαδικασία 

παραλαβής των προσφορών. 

 

15.3 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ/ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Στη συνέχεια η Επιτροπή αποσφραγίζει 

τους Κύριους Φακέλους Προσφορών με τη σειρά με την οποία έχουν καταγραφεί οι 

προσφορές και ελέγχει την ύπαρξη των Φακέλων Α΄ («Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής»), Β΄ («Τεχνική Προσφορά») και Γ΄ («Οικονομική Προσφορά»). Μετά 

αποσφραγίζονται ο Φάκελος Α΄ («Δικαιολογητικά Συμμετοχής»), ο Φάκελος Β΄ 

(«Τεχνική Προσφορά») και ο Φάκελος Γ΄ («Οικονομική Προσφορά») και 

μονογράφονται από την Επιτροπή όλα τα έγγραφα και στοιχεία που υπάρχουν σε 

αυτούς. Κατά την αποσφράγιση των φακέλων αυτών δικαιούνται να παρίστανται οι 

προσφέροντες, οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους ή εξουσιοδοτημένα από αυτούς 

πρόσωπα.  

15.4 Μετά την αποσφράγιση η αρμόδια επιτροπή προβαίνει στον έλεγχο και την 

αξιολόγηση των φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» 

(ελέγχεται  η ανταπόκριση των υποβληθέντων δειγμάτων των προσφερόντων) και 

«Οικονομική Προσφορά» και συντάσσει αντίστοιχο πρακτικό, στο οποίο 

καταχωρούνται οι προσφέροντες, τα δικαιολογητικά συμμετοχής, οι τεχνικές 

προσφορές, οι οικονομικές προσφορές, καθώς και τα αποτελέσματα του ελέγχου 

και της αξιολόγησής τους, κατά σειρά  κατάταξης  και με το οποίο εισηγείται για τις 

προσφορές που πρέπει να απορριφθούν ως απαράδεκτες και εκείνες που πρέπει να 

γίνουν αποδεκτές ως παραδεκτές, καθώς και για την τελική κατάταξη των 

παραδεκτών προσφορών. 

15.5 Η εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής και τα αποτελέσματα ελέγχου των 

δειγμάτων διαβιβάζονται στον Διευθυντή Περιφέρειας Νησιών ο οποίος αποφασίζει. 





 

Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών 
 

 

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 4003227 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ :  ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ 

ΔΙΑΝΟΜΗΣ, ΙΣΧΥΟΣ 20-15/0,4 KV630 

kVA 

 

Σελ. 19 από 128 

 

 

15.6 Διευκρινίσεις σύμφωνα με το άρθρο 14 της παρούσας καθώς και οι 

απαντήσεις των προσφερόντων σε αυτές ζητούνται και υποβάλλονται εγγράφως. 

Οι διευκρινίσεις που ζητήθηκαν από ορισμένο προσφέροντα καθώς και η απάντησή 

τους σε αυτές κοινοποιούνται σε όλους τους προσφέροντες. 

15.7  Όσοι υπέβαλαν προσφορές μπορούν να λαμβάνουν γνώση των 

αποφάσεων του ΔΕΔΔΗΕ και των σχετικών πρακτικών της γνωμοδοτικής επιτροπής 

και των προσφορών των λοιπών προσφερόντων. Εξαιρούνται από το δικαίωμα 

γνώσης εκείνα τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς, τα οποία ο προσφέρων έχει 

χαρακτηρίσει στην προσφορά του ως εμπιστευτικά, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή 

εμπορικού απορρήτου. Για να ληφθεί υπόψη από τον ΔΕΔΔΗΕ ο χαρακτηρισμός 

στοιχείων της προσφοράς ως εμπιστευτικών, πρέπει  στον οικείο φάκελο να 

περιλαμβάνεται και  σχετική αιτιολόγηση, στην οποία να αναφέρονται ρητά όλες οι 

σχετικές   διατάξεις  νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την 

εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας, καθώς και οι συγκεκριμένοι 

λόγοι, για τους οποίους η συγκεκριμένη πληροφορία είναι εμπιστευτική. Δεν 

χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις 

προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής 

προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

15.8   Αν ο έλεγχος των Φακέλων όλων των προσφερόντων αποβεί αρνητικός, 

τα αποτελέσματα της διαδικασίας ματαιώνονται. 

 

 

16. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

16.1  Μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης των προσφορών η αρμόδια 

Επιτροπή   καλεί τον  προσφέροντα με τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος, στον οποίο 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση του είδους (προσωρινό ανάδοχο), να υποβάλει τα 

δικαιολογητικά  Προσωρινού Αναδόχου μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από 

την κοινοποίηση της ειδοποίησης.  

16.2  Τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου είναι τα αναφερόμενα στο 

Παράρτημα 7 της παρούσας. 

16.3 Τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου υποβάλλονται μέσα σε 

σφραγισμένο φάκελο που κατατίθεται ή αποστέλλεται ταχυδρομικά στην Υπηρεσία 

που διενεργεί τον διαγωνισμό και πρέπει να είναι πρωτότυπα ή αντίγραφα, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014, να  συντάσσονται στην 

ελληνική γλώσσα ή να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 

γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η 

Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961 που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984, εφόσον τα 

έγγραφα αυτά εκδίδονται από Αρχές συμβαλλόμενων στη Σύμβαση της Χάγης  

κρατών. 

 

 

 

 

Ο φάκελος αυτός φέρει τις ενδείξεις: 

 

 

«ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΝ/4003227. 

Επωνυμία, Έδρα Προσφέροντος: … 

Σημείωση: Να μην ανοιχθεί παρά μόνο από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού». 
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16.4 Μέσα σε έξι (6)  ημέρες από την υποβολή των δικαιολογητικών  

Προσωρινού Αναδόχου, η Επιτροπή αποσφραγίζει τον Φάκελο και ελέγχει τα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτή προσφορά στον 

διαγωνισμό, μπορούν να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενό του. 

16.5 Αν δεν υποβληθούν δικαιολογητικά κατακύρωσης ή υπάρχουν ελλείψεις σε 

αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα 

υποβάλει ή να τα συμπληρώσει, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση 

της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η Επιτροπή μπορεί να παρατείνει 

την προθεσμία αυτή, εφόσον η παράταση αιτιολογείται επαρκώς.  

16.6  Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά 

προσωρινού αναδόχου ή από τον έλεγχό τους προκύψει, ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν με  το ΤΕΥΔ περί μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού και συνδρομής 

των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 6 και 7 της παρούσας είναι ψευδή 

ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και επαναλαμβάνεται η 

διαδικασία με  την κλήση του επόμενου σε σειρά κατάταξης προσφέροντος για 

υποβολή δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου  και ούτω καθ’ εξής.  Αν κανένας 

από τους προσφέροντες δεν προσκομίσει εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης ή δεν υπέβαλε αληθή και ακριβή δήλωση, η διαδικασία ανάθεσης 

ματαιώνεται.  

16.7 Η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης ολοκληρώνεται με 

τη σύνταξη πρακτικού από την αρμόδια Επιτροπή και τη διαβίβαση του φακέλου 

στον Διευθυντή της ΔΠΝ ως αποφαινόμενο όργανο για την έκδοση απόφασης είτε 

κατακύρωσης είτε κήρυξης του προσωρινού αναδόχου εκπτώτου, είτε ματαίωσης 

της διαδικασίας.  

Τα πρακτικά και οι αποφάσεις του ΔΕΔΔΗΕ κοινοποιούνται αμέσως σε όλους τους 

προσφέροντες από την Υπηρεσία. 

 

17 ΟΨΙΓΕΝΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ  

17.1 Αν μετά την υποβολή της προσφοράς επέλθουν ή καταστούν γνωστές στον 

προσφέροντα μεταβολές στις προϋποθέσεις συμμετοχής, οι οποίες προβλέπονται 

στα άρθρα 6 και 7 της παρούσας («Λόγοι Αποκλεισμού» - «Κριτήρια Ποιοτικής 

Επιλογής») και τις οποίες ο προσφέρων δήλωσε με την προσφορά του, ο 

προσφέρων οφείλει να ενημερώσει τον ΔΕΔΔΗΕ μέσω του ΕΣΗΔΗΣ ή άλλου 

ισοδύναμου ηλεκτρονικού μέσου υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 11 του 

άρθρου 258 του Ν 4412/2016 αμελλητί και πάντως το αργότερο μέχρι την 

κοινοποίηση σε αυτόν της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης κατά το άρθρο 17 της παρούσας.  

17.2 Στην περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ειδοποίησης του ΔΕΔΔΗΕ για τις 

ανωτέρω μεταβολές η προσφορά, εφόσον δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις 

συμμετοχής, απορρίπτεται, αλλά δεν καταπίπτει η εγγύηση συμμετοχής.  

  

18 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  

18.1 Εφόσον ο έλεγχος των δικαιολογητικών   κατακύρωσης του προσωρινού 

αναδόχου αποβεί θετικός, ο Διευθυντής ΔΠΝ  ως αποφαινόμενο όργανο εκδίδει 

την πράξη κατακύρωσης. Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρεται η προθεσμία 

αναστολής σύναψης της σύμβασης κατά το άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Τα 

έννομα αποτελέσματα της κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης 

επέρχονται, εφόσον παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης των προβλεπόμενων 

στις κείμενες διατάξεις ενδίκων βοηθημάτων και μέσων.  

18.2 Η απόφαση κατακύρωσης καθώς και τα σχετικά πρακτικά κοινοποιούνται 

αμέσως σε όλους τους προσφέροντες από την Υπηρεσία. 
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19 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ/ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  

19.1 Σε ένσταση υπόκεινται η διακήρυξη, η απόφαση αποδοχής ή απόρριψης 

προσφορών καθώς και η απόφαση κατακύρωσης. 

19.2 Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στην Επιτροπή μέσα σε 

πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 

ενδιαφερόμενο. Ειδικά οι ενστάσεις κατά της διακήρυξης υποβάλλονται το 

αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών. Ο ΔΕΔΔΗΕ αποφασίζει επί της ενστάσεως μέσα σε δέκα (10) ημέρες 

από την υποβολή της. Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας αυτής 

τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.   

 

20 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

20.1 Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει τα αποτελέσματα του 

διαγωνισμού σε οποιαδήποτε φάση μέχρι την κατακύρωση. Ματαίωση μπορεί να 

αποφασισθεί, εκτός από τις άλλες περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά στην 

παρούσα, ιδίως στις ακόλουθες: 

20.1.1 Αν μεταβλήθηκαν οι ανάγκες του ΔΕΔΔΗΕ ως προς την προμήθεια των 

συγκεκριμένων υλικών. 

20.1.2 Αν η προσφορά κρίνεται ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη.  

20.1.3 Αν δεν αναπτύχθηκε επαρκής ανταγωνισμός ή αν υπάρχουν υπόνοιες ότι 

έγινε συνεννόηση μεταξύ των προσφερόντων ή άλλη προσπάθεια νόθευσης του 

ανταγωνισμού. 

20.1.4 Αν η διαδικασία ανάθεσης διεξήχθη παράτυπα.  

20.1.5 Σε κάθε άλλη περίπτωση σοβαρού λόγου που επιβάλλει τη ματαίωση. 

20.2 Σε περίπτωση ματαίωσης οι προσφέροντες δεν έχουν δικαίωμα 

αποζημίωσης.  

 

21 ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

21.1 Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας ενστάσεων/ προσφυγών του 

άρθρου 360 του Ν. 4412/2016 κατά της απόφασης κατακύρωσης ή, κατά 

περίπτωση την απόρριψή τους, ο ΔΕΔΔΗΕ προσκαλεί τον ανάδοχο για το είδος ή 

τα είδη στα οποία αναδείχθηκε, να υποβάλει την εγγύηση καλής εκτέλεσης 

σύμφωνα με το Παράρτημα 3 και να υπογράψει τη σύμβαση,   μέσα σε προθεσμία 

είκοσι (20) ημερών από τη λήψη της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης.  

21.2 Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει εμπρόθεσμα για να υποβάλει την εγγύηση 

καλής εκτέλεσης και να υπογράψει τη σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει 

υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ η εγγύηση συμμετοχής και η διαδικασία κατακύρωσης 

επαναλαμβάνεται με τον αμέσως επόμενο κατά σειρά κατάταξης προσφέροντα  και 

ούτω καθ’ εξής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για να 

υποβάλει εγγύηση καλής εκτέλεσης και να υπογράψει τη σύμβαση, η διαδικασία 

ανάθεσης ματαιώνεται.  

 

22 ΣΥΜΒΑΣΗ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

22.1 Οι ειδικοί όροι της συμβάσεως μεταξύ ΔΕΔΔΗΕ και αναδόχου αναφέρονται 

στο συνημμένο στην παρούσα Τεύχος. 

22.2 Τροποποίηση της συμβάσεως, μετά τη σύναψή της, μπορεί να γίνει μόνο με 

κοινή συμφωνία μεταξύ ΔΕΔΔΗΕ και αναδόχου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν 

διαφοροποιεί ουσιωδώς το χαρακτήρα της συμβάσεως κατά το άρθρο 337 του Ν. 

4412/2016.    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: 

Επισυνάπτονται τα ακόλουθα παραρτήματα, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 

της παρούσας: 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Νο 1 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 

 

 

Κωδικός 

Αριθμός 

Υλικού 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ Ζητούμενη 

ποσότητα 

Μονάδα 

Μέτρησης 

Προϋπολογιζόμενη 

Τιμή Μονάδας  

4200004461 

Τριφασικοί Μ/Σ 

Διανομής διπλής 

σχέσης 20-15/0,4 ΚV 

ονομαστικής ισχύος 

630 KVA πλήρεις με 

μονωτικό λάδι και όλα 

τα εξαρτήματά τους και 

εφοδιασμένοι με 

μονωτήρες διελεύσεως 

πορσελάνης στην 

πλευρά της Μ.Τ. 

σύμφωνα με την 

Τεχνική Περιγραφή του 

ΔΕΔΔΗΕ / ΔΔ -

01.48/23.10.2017 

4 ΤΕΜΑΧΙΟ 14.950,00 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  

ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ 
ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΜΗΝΕΣ 

  





 

Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Νο 2 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

1.   Σας γνωρίζουμε ότι, παραιτούμενοι ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση 

του ευεργετήματος της διήζησης, και από το δικαίωμά μας να σας προβάλουμε 

όλες τις οποιεσδήποτε ακόμη και μη προσωποπαγείς ενστάσεις του 

πρωτοφειλέτη, ιδιαίτερα δε κάθε άλλη ένσταση από τα άρθρα 852-856, 862-

864 και 865-869 του Αστικού Κώδικα, καθώς και από τα τυχόν δικαιώματά μας 

που απορρέουν από τα πιο πάνω άρθρα, εγγυόμαστε, με την παρούσα ρητά, 

αμετάκλητα και ανεπιφύλακτα και ευθυνόμαστε έναντί σας εις ολόκληρον και 

ως αυτοφειλέτες υπέρ του Προμηθευτή σας.......................... που εδρεύει ή 

κατοικεί ....................................................... 

μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ  

...............................................................................  

(                         ) για την ακριβή, πιστή και εμπρόθεσμη 

εκπλήρωση όλων των οποιασδήποτε φύσεως υποχρεώσεων που 

ανέλαβε ο εν λόγω Προμηθευτή σας, σύμφωνα με τη Σύμβαση που 

συνομολόγησε μαζί σας για την προμήθεια 

......................................................................................

...............................  

......................................................................................

..................................  

με αριθμό ......................................... αντίγραφο της οποίας 

μας παραδόθηκε, βεβαιώνεται δε με την παρούσα ή λήψη τούτου.  

2.  Στην περίπτωση που, λόγω της παραπάνω εγγύησης, αποφασίσετε κατά την 

ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας, την οποία θα μας γνωστοποιήσετε, ότι ο 

εν λόγω Προμηθευτής παρέβη οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του, που έχει 

αναλάβει με την πιο πάνω σύμβαση, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με 

την παρούσα την υποχρέωση να σας καταβάλουμε αμέσως και χωρίς 

οποιαδήποτε αντίρρηση το ποσό της εγγύησης, ολόκληρο ή μέρος αυτού, 

σύμφωνα με τις οδηγίες σας και μόλις μας το ζητήσετε, χωρίς να απαιτείται για 

αυτή την πληρωμή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση εκ 

μέρους του παραπάνω Προμηθευτή και χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε 

τυχόν σχετική ένσταση επιφύλαξη ή προσφυγή του Προμηθευτή σε διαιτησία ή 

σε δικαστήρια με αίτημα τη μη κατάπτωση αυτής της εγγυητικής επιστολής ή 

θέση αυτής σε δικαστική μεσεγγύηση. 

 

 

3. Δηλώνουμε ακόμη ότι η εγγύηση μας αυτή θα ισχύει μέχρι να εκπληρώσει ο 

Προμηθευτής σας όλες τις υποχρεώσεις που ανέλαβε με την παραπάνω 

Σύμβαση και με τα συμπληρώματά της που δεν προσαυξάνουν το αρχικό 

συμβατικό τίμημα και μέχρι να μας επιστραφεί αυτή η εγγυητική επιστολή μαζί 

με έγγραφη δήλωσή σας που θα μας απαλλάσσει από αυτήν την εγγύηση. 

 

Τόπος έκδοσης, ημερομηνία 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Νο 3 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

ΠΡΟΣ 

ΔΕΔΔΗΕ 

Διεύθυνση: ………………… 

 

Ο υπογράφων (όνομα – επώνυμο – πατρώνυμο – Α.Δ.Τ. – Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.) και σε 

σχέση με τον διαγωνισμό της …/…… διακήρυξής σας, υποβάλλω την παρούσα 

προσφορά:  

 

ΕΙΔΟΣ : Τριφασικοί Μ/Σ Διανομής διπλής σχέσης 20-15/0,4 ΚV ονομαστικής 

ισχύος 630 KVA πλήρεις με μονωτικό λάδι και όλα τα εξαρτήματά τους και 

εφοδιασμένοι με μονωτήρες διελεύσεως πορσελάνης στην πλευρά της Μ.Τ. 

σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή του ΔΕΔΔΗΕ / ΔΔ -01.48/23.10.2017 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Αριθμητικώς 

Ολογράφως 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

 

Ημερομηνία: ……………. 

Υπογραφή/Σφραγίδα: ……………. 

 

 

Β. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

ΠΡΟΣ 

ΔΕΔΔΗΕ 

Διεύθυνση: ………………… 

 

Ο υπογράφων (όνομα – επώνυμο – πατρώνυμο – Α.Δ.Τ. – Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.) με την 

ιδιότητά μου ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρίας (επωνυμία και νομική μορφή 

εταιρίας, έδρα, Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.) και σε σχέση με τον διαγωνισμό της …/…… 

διακήρυξής σας, υποβάλλω την παρούσα προσφορά:  

 

ΕΙΔΟΣ : Τριφασικοί Μ/Σ Διανομής διπλής σχέσης 20-15/0,4 ΚV ονομαστικής 

ισχύος 630 KVA πλήρεις με μονωτικό λάδι και όλα τα εξαρτήματά τους και 

εφοδιασμένοι με μονωτήρες διελεύσεως πορσελάνης στην πλευρά της Μ.Τ. 

σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή του ΔΕΔΔΗΕ / ΔΔ -01.48/23.10.2017 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Αριθμητικώς 

Ολογράφως 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
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Ημερομηνία: ……………. 

Υπογραφή/Σφραγίδα: ……………. 

Γ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΩΣΗΣ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ/ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ  

 

ΠΡΟΣ 

ΔΕΔΔΗΕ 

Διεύθυνση: ………………… 

 

Οι υπογράφοντες: 1. (όνομα – επώνυμο – πατρώνυμο – Α.Δ.Τ. – Α.Φ.Μ. – 

Δ.Ο.Υ.), 2. (όνομα – επώνυμο – πατρώνυμο – Α.Δ.Τ. – Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.), 3. 

(όνομα – επώνυμο – πατρώνυμο – Α.Δ.Τ. – Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.), με την ιδιότητά μας 

ως νομίμων εκπροσώπων των εταιριών: 1.  (επωνυμία και νομική μορφή εταιρίας, 

έδρα, Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.), 2. (επωνυμία και νομική μορφή εταιρίας, έδρα, Α.Φ.Μ. – 

Δ.Ο.Υ.), 3. (επωνυμία και νομική μορφή εταιρίας, έδρα, Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.), οι 

οποίες δυνάμει του από …………… συμφωνητικού έχουν συστήσει 

ένωση/κοινοπραξία για τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό της διακήρυξης με 

αριθμό …/……. της Υπηρεσίας σας και σε σχέση με τον διαγωνισμό αυτό 

υποβάλλουμε την παρούσα προσφορά της ενώσεως/κοινοπραξίας:   

 

ΕΙΔΟΣ : Τριφασικοί Μ/Σ Διανομής διπλής σχέσης 20-15/0,4 ΚV ονομαστικής 

ισχύος 630 KVA πλήρεις με μονωτικό λάδι και όλα τα εξαρτήματά τους και 

εφοδιασμένοι με μονωτήρες διελεύσεως πορσελάνης στην πλευρά της Μ.Τ. 

σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή του ΔΕΔΔΗΕ / ΔΔ -01.48/23.10.2017 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

Αριθμητικώς Αριθμητικώς Αριθμητικώς 

Ολογράφως Ολογράφως Ολογράφως 

   

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  

 

 

 

Ημερομηνία: ……………. 

Υπογραφή/Σφραγίδα: ……………. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Νο 4 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

 

ΠΡΟΣ 

ΔΕΔΔΗΕ 

Διεύθυνση: ………………… 

 

Ο υπογράφων (όνομα – επώνυμο – πατρώνυμο – Α.Δ.Τ. – Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.) και σε 

σχέση με τον διαγωνισμό της …/…… διακήρυξής σας, υποβάλλω την παρούσα 

οικονομική προσφορά:  

 

ΕΙΔΟΣ : Τριφασικοί Μ/Σ Διανομής διπλής σχέσης 20-15/0,4 ΚV ονομαστικής 

ισχύος 630 KVA πλήρεις με μονωτικό λάδι και όλα τα εξαρτήματά τους και 

εφοδιασμένοι με μονωτήρες διελεύσεως πορσελάνης στην πλευρά της Μ.Τ. 

σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή του ΔΕΔΔΗΕ / ΔΔ -01.48/23.10.2017 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

Αριθμητικώς Αριθμητικώς Αριθμητικώς 

Ολογράφως Ολογράφως Ολογράφως 

 

Ημερομηνία: ……………. 

Υπογραφή/Σφραγίδα: ……………. 

 

 

 

Β. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

ΠΡΟΣ 

ΔΕΔΔΗΕ 

Διεύθυνση: ………………… 

 

Ο υπογράφων (όνομα – επώνυμο – πατρώνυμο – Α.Δ.Τ. – Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.) με την 

ιδιότητά μου ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρίας (επωνυμία και νομική μορφή 

εταιρίας, έδρα, Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.) και σε σχέση με τον διαγωνισμό της …/…… 

διακήρυξής σας, υποβάλλω την παρούσα οικονομική προσφορά:  

 

ΕΙΔΟΣ : Τριφασικοί Μ/Σ Διανομής διπλής σχέσης 20-15/0,4 ΚV ονομαστικής 

ισχύος 630 KVA πλήρεις με μονωτικό λάδι και όλα τα εξαρτήματά τους και 

εφοδιασμένοι με μονωτήρες διελεύσεως πορσελάνης στην πλευρά της Μ.Τ. 

σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή του ΔΕΔΔΗΕ / ΔΔ -01.48/23.10.2017 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

Αριθμητικώς Αριθμητικώς Αριθμητικώς 

Ολογράφως Ολογράφως Ολογράφως 





 

Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών 
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Ημερομηνία: ……………. 

Υπογραφή/Σφραγίδα: ……………. 

 

 

 

 

 

Γ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΩΣΗΣ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ/ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ  

ΠΡΟΣ 

ΔΕΔΔΗΕ 

Διεύθυνση: ………………… 

 

Οι υπογρφοντες: 1. (όνομα – επώνυμο – πατρώνυμο – Α.Δ.Τ. – Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.), 

2. (όνομα – επώνυμο – πατρώνυμο – Α.Δ.Τ. – Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.), 3. (όνομα – 

επώνυμο – πατρώνυμο – Α.Δ.Τ. – Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.), με την ιδιότητά μας ως 

νομίμων εκπροσώπων των εταιριών: 1.  (επωνυμία και νομική μορφή εταιρίας, 

έδρα, Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.), 2. (επωνυμία και νομική μορφή εταιρίας, έδρα, Α.Φ.Μ. – 

Δ.Ο.Υ.), 3. (επωνυμία και νομική μορφή εταιρίας, έδρα, Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.), οι 

οποίες δυνάμει του από …………… συμφωνητικού έχουν συστήσει 

ένωση/κοινοπραξία για τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό της διακήρυξης με 

αριθμό …/……. της Υπηρεσίας σας και σε σχέση με τον διαγωνισμό αυτό 

υποβάλλουμε την παρούσα οικονομική προσφορά της ενώσεως/κοινοπραξίας:   

 

 

 

 

ΕΙΔΟΣ : Τριφασικοί Μ/Σ Διανομής διπλής σχέσης 20-15/0,4 ΚV ονομαστικής 

ισχύος 630 KVA πλήρεις με μονωτικό λάδι και όλα τα εξαρτήματά τους και 

εφοδιασμένοι με μονωτήρες διελεύσεως πορσελάνης στην πλευρά της Μ.Τ. 

σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή του ΔΕΔΔΗΕ / ΔΔ -01.48/23.10.2017 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

Αριθμητικώς Αριθμητικώς Αριθμητικώς 

Ολογράφως Ολογράφως Ολογράφως 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙ ΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΛΟΓΩΝ 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

 

Α. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ -ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

 

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΥΔ) 
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Β. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

 

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΥΔ) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 

Α. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΥΔ) 

 

 

Β. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΝΟΜΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΥΔ) 

 

 

Γ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΥΔ) 
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ΔΗΛΩΣΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΛΩΝ 

ΕΝΩΣΗΣ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ/ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ 

 

 

ΕΝΩΣΗ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ/ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ 

(επωνυμία μελών, έδρα) 

 

 

ΠΡΟΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Διεύθυνση: ………………………… 

Ταχ/Δνση: ………………………… 

 

 

Ημερομηνία: ………….. 

ΔΗΛΩΣΗ 

Οι υπογράφοντες: 1. (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, κατοικία), 2. (όνομα, 

επώνυμο, πατρώνυμο, κατοικία), 3 (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, κατοικία), ως 

νόμιμοι εκπρόσωποι των εταιριών: 1. (επωνυμία, έδρα), 2. (επωνυμία, έδρα), 3. 

(επωνυμία, έδρα), που δυνάμει του από ……………….. συμφωνητικού συνέστησαν 

ένωση/κοινοπραξία για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό της διακήρυξης 

............/………….. με τίτλο …………………………………, δηλώνουμε ότι κάθε ένα από τα 

μέλη της ενώσεως/κοινοπραξίας ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον μαζί με 

τα λοιπά μέλη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη 

συμμετοχή στον διαγωνισμό και την εκτέλεση της σύμβασης.  

 

Οι δηλούντες: 

1. Υπογραφή – Σφραγίδα, 

2. Υπογραφή – Σφραγίδα, 

3. Υπογραφή – Σφραγίδα.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Νο 5 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  

 

ΕΙΔΟΣ  

Α/Α  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΥΛΙΚΟΥ  

ΜΟΝΑΔΑ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΕΔΔΗΕ  

ΣΥΝΟΛΟ  

1 

Τριφασικοί  Μ/Σ Διανομής 

διπλής σχέσης 20-15/0,4 ΚV 

ονομαστικής ισχύος 630 KVA 

πλήρεις με μονωτικό λάδι και 

όλα τα εξαρτήματά τους και 

εφοδιασμένοι με μονωτήρες 

διελεύσεως πορσελάνης στην 

πλευρά της Μ.Τ. σύμφωνα με 

την Τεχνική Περιγραφή του 

ΔΕΔΔΗΕ / ΔΔ -

01.48/23.10.2017 

ΤΕΜΑΧΙΟ  

ΑΤΤΙΚΗ  

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ  

(ΝΗΣΩΝ)  

(ΔΠΝ)  

4 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Νο 6 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 

Α. Νομιμοποιητικά έγγραφα  

1. Τα νομιμοποιητικά  στοιχεία των νομικών προσώπων που υποβάλλουν 

προσφορά και συγκεκριμένα: 

 

1.1. Επί ανωνύμων εταιριών:  

α. Αντίγραφο του καταστατικού και των τροποποιήσεών του ή αντίγραφο 

κωδικοποιημένου καταστατικού που περιλαμβάνει όλες τις τροποποιήσεις του. 

β. Βεβαίωση της αρμόδιας Αρχής περί των τροποποιήσεων του καταστατικού.  

γ. Φύλλα της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ή κατά περίπτωση στοιχεία του 

Γενικού Εμπορικού Μητρώου, από τα οποία προκύπτει η δημοσίευση του 

καταστατικού καθώς και τυχόν τροποποιήσεών του καθώς και η απόφαση εκλογής 

του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου και η πράξη συγκρότησής του σε σώμα. 

Εάν η δημοσίευση των πράξεων αυτών δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, θα 

υποβάλλεται αποδεικτικό υποβολής τους για δημοσίευση. 

δ. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης (Διοικητικού Συμβουλίου ή κατά 

περίπτωση του Διευθύνοντος Συμβούλου), με την οποία εγκρίνεται η συμμετοχή 

στο Διαγωνισμό προκειμένου να αναληφθεί η υπό ανάθεση σύμβαση, στην οποία 

θα καθορίζεται και το πρόσωπο ή πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν 

την προσφορά καθώς και ο αντίκλητος, κάτοικος του Δήμου/ευρύτερης περιοχής, 

όπου έχει την έδρα της η Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό, και ο οποίος 

εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση με τη διεξαγωγή 

του Διαγωνισμού (αν είναι διαφορετικά από τον νόμιμο εκπρόσωπο). 

 

1.2. Επί εταιριών περιορισμένης ευθύνης:  

α. Αντίγραφο του καταστατικού και των τροποποιήσεών του ή αντίγραφο 

κωδικοποιημένου καταστατικού που περιλαμβάνει όλες τις τροποποιήσεις του. 

β. Βεβαίωση της αρμόδιας Αρχής περί των τροποποιήσεων του καταστατικού.  

γ. Φύλλα της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ή κατά περίπτωση στοιχεία του 

Γενικού Εμπορικού Μητρώου, από τα οποία προκύπτει η δημοσίευση του 

Καταστατικού καθώς τυχόν τροποποιήσεών του. Εάν η δημοσίευση των πράξεων 

αυτών δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, θα υποβάλλεται αποδεικτικό υποβολής τους 

για δημοσίευση 

δ. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης (Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων ή 

του/των Διαχειριστών κατά περίπτωση), με την οποία εγκρίνεται η συμμετοχή στο 

Διαγωνισμό προκειμένου να αναληφθεί η υπό ανάθεση σύμβαση και καθορίζεται το 

πρόσωπο ή τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν την προσφορά, 

καθώς και ο αντίκλητος, κάτοικος Δήμου της Αττικής που εξουσιοδοτείται να 

παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση με τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού (αν 

είναι διαφορετικά από τον νόμιμο εκπρόσωπο). 

 

1.3. Επί ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιριών:  

α. Αντίγραφο του καταστατικού και των τροποποιήσεών του ή αντίγραφο 

κωδικοποιημένου καταστατικού που περιλαμβάνει όλες τις τροποποιήσεις του και 

τα αποδεικτικά δημοσίευσης.  
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β. Βεβαίωση της αρμόδιας Αρχής περί των τροποποιήσεων του καταστατικού.  

γ. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης (Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων ή 

των Διαχειριστών), με την οποία εγκρίνεται η συμμετοχή στο Διαγωνισμό 

προκειμένου να αναληφθεί η υπό ανάθεση σύμβαση και καθορίζεται το πρόσωπο ή 

τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν την προσφορά, καθώς και ο 

αντίκλητος, κάτοικος Δήμου της Αττικής που εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει τα 

έγγραφα που έχουν σχέση με τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού (αν είναι διαφορετικά 

από τον νόμιμο εκπρόσωπο). 

 

1.4. Επί προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. ή Ε.Ε.): 

α. Αντίγραφο του καταστατικού και των τροποποιήσεών του ή αντίγραφο 

κωδικοποιημένου καταστατικού που περιλαμβάνει όλες τις τροποποιήσεις του. 

β. Βεβαίωση της αρμόδιας Αρχής περί των τροποποιήσεων του καταστατικού.  

γ. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης με την οποία εγκρίνεται η 

συμμετοχή στο Διαγωνισμό προκειμένου να αναληφθεί η υπό ανάθεση σύμβαση 

και καθορίζεται το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν 

την προσφορά, καθώς και ο αντίκλητος, κάτοικος Δήμου της Αττικής, που 

εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση με τη διεξαγωγή 

του Διαγωνισμού (αν είναι διαφορετικός από τον νόμιμο εκπρόσωπο). 

 

1.5. Επί των λοιπών νομικών προσώπων (ημεδαπών ή αλλοδαπών): 

Αντίστοιχα προς τα ανωτέρω νομιμοποιητικά έγγραφα βάσει των ισχυουσών 

διατάξεων για έκαστο εξ αυτών.    

 

2. Επί ενώσεων/κοινοπραξιών/ προσωρινών συμπράξεων  φυσικών ή νομικών 

προσώπων, οπότε η προσφορά υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους 

οικονομικούς φορείς που την αποτελούν είτε από εκπρόσωπό τους ειδικά 

εξουσιοδοτημένο , επιπλέον:   

α. Συμφωνητικό σύστασης της Κοινοπραξίας ή της Ένωσης. Στο συμφωνητικό 

σύστασης της Κοινοπραξίας/ Ένωσης/ προσωρινής σύμπραξης προσώπων θα 

αναγράφεται και θα οριοθετείται με τη μέγιστη δυνατή σαφήνεια το μέρος και το 

είδος της υπό ανάθεση προμήθειας (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο – σε 

ποσοστό, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής της αμοιβής μεταξύ τους) που 

αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Κοινοπραξίας/Ένωσης/ προσωρινής σύμπραξης στο 

σύνολο της προσφοράς, θα δηλώνεται ένα μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό 

και τη διοίκηση όλων των μελών της Κοινοπραξίας/Ένωσης/ προσωρινής 

σύμπραξης (leader), θα δηλώνεται από τα μέλη ότι αναλαμβάνουν αλληλεγγύως 

και εις ολόκληρον την ευθύνη για την εκτέλεση της σύμβασης και θα ορίζεται 

κοινός εκπρόσωπος της Κοινοπραξίας/Ένωσης/ προσωρινής σύμπραξης και των 

μελών της έναντι του ΔΕΔΔΗΕ.  

β. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα των εταιρειών/φορέων που την αποτελούν, 

ανάλογα με τη νομική μορφή τους και σύμφωνα με τις προηγούμενες 

παραγράφους, και  

γ. Δήλωση υπογεγραμμένη από τα μέλη της ή, κατά περίπτωση, τους νόμιμους  

εκπροσώπους των μελών της, ότι τα μέλη της Κοινοπραξίας/ ένωσης/ προσωρινής 

σύμπραξης ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για τη συμμετοχή στον 

διαγωνισμό και την εκτέλεση της σύμβασης (Σύμφωνα με το Παράρτημα 8). 

 

Β. Δικαιολογητικά περί μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού   

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν την 

κοινοποίηση της ειδοποίησης για υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Σε 

περίπτωση που στο προσκομιζόμενο απόσπασμα αναφέρονται καταδίκες, πρέπει να 
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υποβληθούν και αντίγραφα των σχετικών αποφάσεων, ώστε να κριθεί, αν 

στοιχειοθετούν λόγο αποκλεισμού. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από νομικό πρόσωπο το απόσπασμα 

ποινικού μητρώου θα αφορά τα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 

οργάνου του και εκείνους που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό και ιδίως:  

α) Για τις ανώνυμες εταιρίες τον διευθύνοντα σύμβουλο και όλα τα μέλη του 

διοικητικού συμβουλίου,  

β) Για τις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης και τις ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες 

τους διαχειριστές  

γ) Για τις προσωπικές εταιρίες τους διαχειριστές 

 

2. Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 

τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ειδοποίησης για υποβολή των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν: 

i. Σε πτώχευση. 

ii. Σε διαδικασία εξυγίανσης.  

iii. Σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης 

iv. Αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο. 

v. Σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού. 

vi. Σε αναστολή των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων ή 

vii. Σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 

διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου (μόνο για 

αλλοδαπούς). 

3. Πιστοποιητικό της αρμόδιας διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι 

είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους για καταβολή φόρων.  

4. Πιστοποιητικό της αρμόδιας διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι 

είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους για καταβολή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης έναντι όλων των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, προς τους 

οποίους έχουν υποχρέωση καταβολής εισφορών. Αν ο οικονομικός φορέας είναι 

Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, το πιστοποιητικό 

πρέπει να καλύπτει τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.  

5. Όταν η προσφορά υποβάλλεται από νομικό πρόσωπο, οι λόγοι αποκλεισμού 

εξετάζονται στο ίδιο το νομικό πρόσωπο, εκτός από εκείνους της παρ. 1 ανωτέρω, 

που εξετάζονται στο πρόσωπο των μελών του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του και εκείνων που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

 

Γ. Επαγγελματική/Τεχνική ικανότητα   

1.  Πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου, στο οποίο ο προσφέρων είναι 

εγγεγραμμένος, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του σε αυτό, καθώς και 

το επάγγελμα, με το οποίο έχει γίνει η εγγραφή. 

2. Πιστοποιητικό ISO 9001 του προμηθευτή και του δηλωθέντα στην προσφορά 

κατασκευαστικού οίκου, το οποίο να βρίσκεται σε ισχύ. 

3. Αντίγραφα αποδεικτικών καλής εκτέλεσης των συμβάσεων που τεκμηριώνουν 

την εμπειρία του προσφέροντος στην εκτέλεση συμβάσεων όμοιων προς την 

προκείμενη, όπως αυτές δηλώθηκαν στο ΤΕΥΔ που υποβλήθηκε με την 

προσφορά. Τα αποδεικτικά αυτά είναι: α) Αν ο πελάτης είναι δημόσιος φορέας, 

πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή άλλο αντίστοιχο έγγραφο, σύμφωνα με 

τις διαδικαστικές διατάξεις που διέπουν τον φορέα, β) Αν ο πελάτης είναι 

ιδιώτης, δήλωση του πελάτη. Από τα αποδεικτικά αυτά πρέπει να προκύπτει η 

ταυτότητα του πελάτη, το αντικείμενο της συμβάσεως, η συμβατική αξία και ο 
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χρόνος εκτέλεσής της. Κατ’ εξαίρεση, αν για κάποιο πολύ σοβαρό λόγο, που 

ανάγεται στον πελάτη και αναφέρεται συγκεκριμένα από τον προσφέροντα, 

είναι αδύνατη η υποβολή των ανωτέρω αποδεικτικών καλής εκτέλεσης, τότε ο 

ΔΕΔΔΗΕ κατά την κρίση του μπορεί να αποδεχθεί δήλωση του ίδιου του 

προσφέροντος. 

 

 

 

 

Δ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων 

  

1. Δεσμευτική δήλωση του τρίτου/τρίτων ή/και ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του 

προσφέροντος και του τρίτου/τρίτων στα οποία θα κατονομάζονται οι αναγκαίοι 

πόροι και θα αποδεικνύεται ότι ο προσφέρων θα έχει στη διάθεσή του τους 

αναγκαίους πόρους για την εκτέλεση της σύμβασης.  

 

2. Δικαιολογητικά του τρίτου/ τρίτων, αντίστοιχα με τα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης του προσφέροντος, σύμφωνα με το παρόν Παράρτημα. 

  

  

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 

1. Αν στη χώρα του προσφέροντος δεν εκδίδονται όλα ή ορισμένα από τα πιο 

πάνω δικαιολογητικά, μπορούν να αντικαθίστανται με ένορκη βεβαίωση του 

προσφέροντος ή, κατά περίπτωση, του νόμιμου εκπροσώπου του και, αν δεν 

προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 

οργανισμού του κράτους καταγωγής του υποχρέου. Στην ένορκη βεβαίωση ή, 

κατά περίπτωση, υπεύθυνη δήλωση, θα βεβαιώνεται και η αδυναμία έκδοσης του 

συγκεκριμένου δικαιολογητικού. 

2. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 05-10-

1961 που κυρώθηκε με τον ν. 1497/1984. 

3. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων, η μη συνδρομή των λόγων 

αποκλεισμού καθώς και η πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής πρέπει να 

συντρέχουν κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατά τη σύναψη της σύμβασης. 
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Νο 7 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΔΗΓΙΑΣ REACH 

 

Στοιχε ία  Προμηθευτή  

Εταιρ ική   

Επωνυμία /  Έδρα  

 

Αρμόδιος  

Επικοινωνίας γ ια τον   

Κανονισμό REACH 

 

Στοιχε ία  Ουσίας /  Παρασκευάσματος /  Αντ ικε ιμένου  

Ονομασία  

ουσίας/  

παρασκευάσματος/  

αντ ικε ιμένου  

Αριθμός  

CAS 

Αριθμός  

EC 

Υποχρέωση 

προκαταχώρησης

/  καταχώρησης ;  

(ΝΑΙ  /  ΟΧΙ)  Αν  

όχι ,  γ ιατ ί ;  

Αριθμός 

προκατα  

χώρησης ;  

Προβλεπόμενη 

καταληκτ ική 

ημερομηνία 

καταχώρησης  

Επισυνάπτεται  

Δελτ ίο  

Δεδομένων 

Ασφαλε ίας ;  

 (ΝΑΙ  /  ΟΧΙ )  

ΠΑΛΜΟΗΧΟΜΕΤΡΟ  

TELEFLEX SX 

      

KΡΟΥΣΤΙΚΗ 

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ SWG 

      

HΧΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ 

ΔΕΚΤΗΣ dig iPHONE 

      

ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΟΚΙΜΩΝ 

VLF Sinus  

      

O υπογράφων  

--------------------  

Όνομα :  
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Θέση :  

Hμερομηνία :  
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Νο 8 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

 

Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ    ΔΔ–01.48/23.05.2017 

 

ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

1.          ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

 5 

 

2.          ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ (KEYWORDS)     5 

 

3.          ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (OPERATING CONDITIONS)   5 

 

3.1.       Συνθήκες Περιβάλλοντος        5 

 

3.2. Χαρακτηριστικά του συστήματος     5 

3.2.1  Χαρακτηριστικά συστήματος MT       5 

3.2.2   Χαρακτηριστικά συστήματος XT       5 

 

4.        ΠΡΟΤΥΠΑ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (STANDARDS – SPECIFICATIONS)  6 

   

5.          ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (DESCRIPTION)   8 

 

5.1.       Γενικές απαιτήσεις κατασκευής    8 

 

5.2.       Γενικά χαρακτηριστικά    8 

 

5.3        Συνδεσμολογίες, Σχέση μετασχηματισμού   8 

5.3.1.    Μετασχηματιστές απλής σχέσης: 20/0.4 kV    8 

5.3.1.1. Ονομαστική ισχύς σε kVA   8 

5.3.1.2. Ονομαστική τάση   8 

5.3.1.3. Λήψεις στην πλευρά της Μ.Τ.   9 

5.3.1.4. Τάση βραχυκύκλωσης (στους 75 οC)  

 9 

5.3.1.5. Ομάδα ζεύξης        9 

5.3.1.6. Διάταξη των μονωτήρων πάνω στο κάλυμμα και  

συμβολισμοί των φάσεων      10 

5.3.2.    Μετασχηματιστές διπλής σχέσης: 20-15 / 0.4 kV   10 

5.3.2.1. Ονομαστική ισχύς σε kVA      10 

5.3.2.2. Ονομαστικές τάσεις      10 

5.3.2.3. Λήψεις στην πλευρά της Μ.Τ.     10 

5.3.2.4. Τάση βραχυκύκλωσης (στους 75 οC)     10 

5.3.2.5. Ομάδα ζεύξης        10 

5.3.2.6. Διάταξη των μονωτήρων πάνω στο κάλυμμα και συμβολισμοί των  

            Φάσεων        11 

5.3.3.    Μετασχηματιστές διπλής σχέσης: 20-6,6 / 0.4 kV   11 
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5.5.       Στάθμη θορύβου       13 
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ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

 

 

 

1.        ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ   

 

Η Τεχνική Προδιαγραφή αυτή αφορά στις απαιτήσεις της κατασκευής και τις 

δοκιμές τριφασικών Μετασχηματιστών Διανομής με πλήρωση λαδιού. 

 

2.         ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ (KEYWORDS) 

 

Μετασχηματιστής Διανομής, Μ.Τ., Χ.Τ. 

 

3.         ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (OPERATING CONDITIONS) 

 

3.1.      Συνθήκες Περιβάλλοντος 

 

Οι μετασχηματιστές αυτοί θα είναι κατάλληλοι για εγκατάσταση σε εσωτερικό ή 

εξωτερικό χώρο, ανάλογα με την ισχύ τους, στις πιο κάτω συνθήκες 

περιβάλλοντος: 

- Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος εξωτερικού χώρου: +40ο C. 

- Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος εσωτερικού χώρου : +45ο C. 

- Μέγιστη μέση ημερήσια (24 ώρες) θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρος: 

+35ο C. 

- Μέγιστη μέση ετήσια θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρος: +20ο C. 

- Ελάχιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρος: -20ο C. 

- Υψόμετρο μέχρι και 1000 μέτρα πάνω από τη στάθμη της θάλασσας. 

  

3.2.    Χαρακτηριστικά του συστήματος  
 
3.2.1. Χαρακτηριστικά συστήματος MT 

 

Tριφασικό δίκτυο διανομής, τριών (3) αγωγών με γειωμένο ουδέτερο κόμβο μόνο 

στην αναχώρηση (χωρίς διανεμημένο ουδέτερο) είτε απ' ευθείας είτε μέσω 

αντίστασης που περιορίζει το ρεύμα σφάλματος προς γη στα 1000 Α, με τα 

ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 

- Ονομαστική τάση συστήματος Ur      :     6,6 kV      15    kV       20  kV              

- Μέγιστη τάση συστήματος   Um        :    7,2 kV          17,5  kV      24  kV                 
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- Συχνότητα                                      :   50   Hz           50    Hz      50  Hz                

- Ισχύς βραχυκύκλωσης                    :   160  MVA       250   MVA  250  MVA              

- Αντοχή σε κρουστικό κύμα 1,2/50 μs :     60 kV            95  kV       125 kV                         

 

 

3.2.2. Χαρακτηριστικά συστήματος XT 

 

Tριφασικό δίκτυο διανομής, τεσσάρων (4) αγωγών (3 φάσεις & ουδέτερος), 

ονομαστικής τάσης 230 V (400 V, τάση μεταξύ φάσεων), συχνότητας 50 Hz, με 

πολλαπλά γειωμένο ουδέτερο αγωγό. 

 

 

 

4.    ΠΡΟΤΥΠΑ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (STANDARDS – SPECIFICATIONS) 

 

Οι μετασχηματιστές θα κατασκευαστούν σύμφωνα με τις υποδείξεις αυτής της 

Τεχνικής Προδιαγραφής και των ακόλουθων Προτύπων: 

 

Κανονισμός 548/2014:     Κανονισμός της ΕΕ υπ. αριθ. 548/2014 για οικολογικού 

σχεδιασμού μετασχηματιστές μικρής, μεσαίας και μεγάλης ισχύος. 

Οδηγία 2009/125/ΕΚ         Οδηγία του ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό 

απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα συνδεόμενα με την ενέργεια 

προϊόντα 

EN 50588-1: 2015      Three phase oil immersed distribution transformers, 50 Hz, 

from 50 kVA to 2500 kVA with highest voltage for 

equipment not exceeding 36 kV – Part 1: General 

requirements 

EN 50464-3: 2007:       Three phase oil immersed distribution transformers, 50 Hz, 

from 50 kVA to 2500 kVA with highest voltage for 

equipment not exceeding 36 kV – Part 3: Determination of 

the power rating of a transformer loaded with non- 

sinusoidal currents 

EN 50464-4: 2007:       Three phase oil immersed distribution transformers, 50 Hz, 

from 50 kVA to 2500 kVA with highest voltage for 

equipment not exceeding 36 kV – Part 4: Requirements and 

tests concerning pressurized corrugated tanks 

EN 60076-1:1997 A1/2000, 

A2/2002: 

 

Power transformers - Part 1: General  

EN 60076-2: 2011:        Power transformers - Part 2: Temperature rise 

EN 60076-3:2013:      Power transformers - Part 3: Insulation levels, dielectric 

tests and clearances in air 

EN 60076-4: 2002:    Power transformers - Part 4: Guide to the lightning impulse 

and switching impulse testing - Power transformer and 

reactors 

EN 60076-5: 2006:    Power transformers - Part 5: Ability to                                

withstand short-circuit 

EN 60076-10: 2001:   Power transformers - Part 10: Determination of sound level 

EN 60437: 1997    : Radio interference test on high-voltage insulators 

EN 62155: 2003:      Hollow pressurized and unpressurized ceramic and glass 

insulators for use in electrical equipment with rated 
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voltages greater than 1000 V 

EN 50180: 1997:    Bushings above 1 kV to 36 kV and from 250 A to 3,15 kA 

for liquid filled transformers 

IEC 60137:2003 : Insulated bushings for alternating voltages above 1000 V 

EN 50386: 2002 :        Bushings up to 1 kV and from 250 A to 5 kA, for liquid filled 

transformers   

EN 60507: 1993    : Artificial pollution tests on high-voltage insulators to be 

used on a.c. systems 

EN 60672-2: 2000: Ceramic and glass insulating materials – Part 2: Methods of 

test 

EN 60317-0-1:2008:   Specifications for particular types of winding wires – Part 0 

– 1 : General requirements, Enamelled round copper wire 

EN 60317-0-2:1998 

A1:2000, A2:2005:   

Specifications for particular types of winding wires – Part 0 

– 2 : General requirements, Enamelled rectangular copper 

wire 

EN 60317 - 8: 2010:   Specifications for particular types of winding wires – Part 8: 

Polyesterimide enamelled round copper wire, class 180 

EN 60317–27:1998 

A1/2000:   

Specifications for particular types of winding wires – Part 

27: Paper tape covered rectangular copper wire 

EN 60317–28:1996 

A1/1998, A2/2007:   

Specifications for particular types of winding wires – Part 

28: Polyesterimide rectangular copper wire, class 180 

EN 50216-1: 2002 :   Power transformer and reactor fittings – Part 1: General 

EN 50216-2:2002  

A1/2002 : 

Power transformer and reactor fittings – Part 2: Gas and oil 

activated relay for liquid immersed transformers and 

reactors with conservator 

EN 60216-3: 2006  : Electrical insulating materials – Thermal endurance                                   

properties – Part 3: Instructions for calculating thermal 

endurance characteristics 

EN 50216-4: 2002 : Power transformer and reactor fittings – Part 4: Basic 

accessories (earthing terminal, drain and filling devices, 

thermometer pocket, wheel assembly) 

EN 50216-5: 2002 

A2:2005, A3:2006 : 

Power transformer and reactor fittings – Part 5: Liquid 

level, pressure and flow indicators, pressure relief devices 

and dehydrating breathers 

EN 50216-6: 2002 : Power transformer and reactor fittings – Part 6: Cooling 

equipment – Removable radiators for oil immersed 

transformers 

IEC 60296: 2012   : Fluids for electrotechnical applications – Unused mineral                                         

insulating oils for transformers and switchgear 

EN 61065: 1993    : Method for evaluating the low temperature flow properties 

of mineral insulating oils after ageing 

EN 60599: 1999 

A1/2007   : 

Mineral oil-impegnated electrical equipment in service – 

Guide to the interpretation of dissolved and free gas 

analysis 

EN 60567: 2005   : Oil filled electrical equipment – Sampling of gases and of oil 

for analysis of free and dissolved gases - Guidance 

EN 61181: 2007   : Mineral oil-filled electrical equipment – Application of 

dissolved gas analysis (DGA) to factory tests on electrical 

equipment 

ISO 9717/2010(en) : Metallic and other inorganic coatings – Phosphate 
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conversion coating of metals 

EN ISO 9227:2012  Environmental testing – Part 2: Tests – Test Ka: Salt mist 

ISO 2409:2007 (ΕΛΟΤ405): Χρώματα και βερνίκια - Δοκιμή σταυροειδούς εγκοπής 

GR-88   : 1983  : Κοχλιοσυνδετήρες με εγκοπή για αγωγούς χαλκού 

Τ.Π. ΔΜΚΛΔ182/94: Υπόγειο και εναέριο συνεστραμμένο καλώδιο 12/20 kV, με 

μόνωση XLPE 

Τ.Π. ΔΕΗ ΧΚ 11.01:87: Επιψευδαργύρωση αντικειμένων από σίδηρο ή χάλυβα 

Τ.Π. ΔΕΗ ΧΚ 11.02:88: Επιψευδαργύρωση με εμβάπτιση εν θερμώ αντικειμένων από 

σίδηρο ή χάλυβα 

Τ.Π. ΔΕΗ ΧΚ 11.04.92: Ηλεκτρολυτική επικασσιτέρωση 

ΤΚ 11.01: 91        : Κώδικας εξαρτημάτων συγκράτησης/ σύνδεσης/ συνένωσης              

δικτύων εναέριων αγωγών και καλωδίων ισχύος 

 
   
Σημείωση:  

Οι απαιτήσεις αυτής της τεχνικής προδιαγραφής υπερισχύουν των 

απαιτήσεων των προτύπων και των προδιαγραφών στις οποίες 

αναφέρεται. Για τα πρότυπα ισχύει η νεότερη έκδοσή τους. 

 

 

 

5.         ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (DESCRIPTION) 

 

5.1.      Γενικές απαιτήσεις κατασκευής 

 

- Οι Μετασχηματιστές της ίδιας συμβάσεως και των ίδιων χαρακτηριστικών 

μεγεθών πρέπει να είναι τέτοιας κατασκευής ώστε να υπάρχει εναλλαξιμότητα 

εξαρτημάτων και μερών τους. 

  Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αλλαγή στη μελέτη, τη σχεδίαση και την κατασκευή 

των Μετασχηματιστών κατά την εκτέλεση της συμβάσεως, χωρίς προηγούμενη 

έγκριση της Επιχείρησης. 

 Όλα τα υλικά που 

θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή των μετασχηματιστών θα είναι μη τοξικά 

και φιλικά προς το περιβάλλον. 

 

- Η κατασκευή των Μετασχηματιστών πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται 

η εύκολη μεταφορά τους (οδικά, σιδηροδρομικά, ατμοπλοϊκά), προκειμένου κατά 

την άφιξη στον προορισμό τους να μπορούν να τεθούν αμέσως σε μόνιμη 

λειτουργία χωρίς να απαιτηθεί οποιαδήποτε εργασία συναρμολόγησης.  

 

5.2.     Γενικά χαρακτηριστικά 

      

Οι Μετασχηματιστές πρέπει να έχουν τα χαρακτηριστικά που προδιαγράφονται 

στην παρούσα προδιαγραφή. Αυτά θα αποτελούν τη βάση της εγγύησης του 

κατασκευαστή σε ότι αφορά στη λειτουργία των Μετασχηματιστών. 

-  Φάσεις: 3 

-  Τρόπος ψύξης: ONAN  

-  Μέγιστη υπερύψωση θερμοκρασίας κατά ΕΝ 60076-2: 2011: 

- Λαδιού (μετρούμενη με θερμόμετρο στο άνω στρώμα του): 60˚ K για     

Μετασχηματιστές εξωτερικού χώρου και 55˚ Κ για Μετασχηματιστές εσωτερικού 

χώρου 
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-  Τυλιγμάτων (μετρούμενη με τη μέθοδο της μεταβολής της αντίστασης): 65˚ K 

για Μετασχηματιστές εξωτερικού χώρου και 60˚ Κ για Μετασχηματιστές 

εσωτερικού χώρου 

 

Σημείωση: Η υπερύψωση θερμοκρασίας μετριέται σε βαθμούς Kelvin (˚K). 

 

5.3.    Συνδεσμολογίες, Σχέση μετασχηματισμού 

 

Οι Μετασχηματιστές θα είναι απλής ή διπλής σχέσης με λόγους μετασχηματισμού 

οι οποίοι αναφέρονται παρακάτω. Στους μετασχηματιστές διπλής σχέσης οι 

παρακάτω αναφερόμενες ονομαστικές ισχείς θα είναι διαθέσιμες ανεξάρτητα από 

το συνδυασμό τάσεων. 

Οι ανοχές στο λόγο μετασχηματισμού τόσο στην κύρια λήψη όσο και στις 

υπόλοιπες θα είναι σύμφωνες με όσα αναφέρονται στο Πρότυπο ΕΝ 60076-1:1997 

(Α1:2000, A2:2002) για την κύρια λήψη. 

 

5.3.1.  Μετασχηματιστές απλής σχέσης: 20/0.4 kV. 

 

5.3.1.1. Ονομαστική ισχύς σε kVA: 

 

50, 100, 160, 250, 400, 630, 1000, 1600, 2500. 

 

5.3.1.2. Ονομαστική τάση 

 

- Πρωτεύον  :  Μέση Τάση (Μ. Τ.) : 20000 V 

- Δευτερεύον: Χαμηλή Τάση (Χ.Τ.):     400 V 

  

 

5.3.1.3. Λήψεις στην πλευρά της Μ.Τ. 

 

Στην πλευρά της Μ.Τ. πρέπει να προβλεφθούν οι ακόλουθες λήψεις: 

-5%, -2,5%, 0%, +2,5%, +5%, δηλαδή ανά 500 V. 

Η αλλαγή των λήψεων θα πραγματοποιείται εκτός τάσης με τη βοήθεια μεταγωγέα, 

ο οποίος περιγράφεται στην παράγραφο 5.10. 

 

5.3.1.4. Τάση βραχυκύκλωσης (στους 75 οC) 

 

Για μεν τους Μετασχηματιστές ισχύος μέχρι και 630 kVA η τάση  βραχυκύκλωσης 

θα είναι 4%, για δε τους Μετασχηματιστές 1000 kVA και άνω θα είναι 6%. Η 

ανοχή της τάσης βραχυκύκλωσης και στις δυο περιπτώσεις θα είναι ±10%. 

 

5.3.1.5. Ομάδα ζεύξης 

 

Ομάδα ζεύξης Μετασχηματιστών ισχύος 50 και 100 kVA: Yzn11 (Yzn1) 

 

                          A(H3)                                            a(x3) 

 

 

 

                                                                                                n(x0)                                                                                                                                         

                                                                                                             b(x2) 
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             C(H1)           B(H2)                                 c(x1) 

 

            Πρωτεύον Τύλιγμα (Μ.Τ.)                                   Δευτερεύον Τύλιγμα 

(Χ.Τ.) 

 

 

Ομάδα ζεύξης Μετασχηματιστών ισχύος 160 έως 2500 kVA: Dyn11(Dyn1) 

 

                         A(H3)                                               a(x3)  

 

 

 

  

                                                                                              n(x0)     b(x2)                                                                                                                                  

 

 

             C(H1)           B(H2)                                c(x1) 

 

            Πρωτεύον Τύλιγμα (Μ.Τ.)                                   Δευτερεύον Τύλιγμα 

(Χ.Τ.) 

 

Σημείωση: Οι συμβολισμοί A, B, C αντιστοιχούν στην υψηλή τάση (Μ.Τ.) και οι 

συμβολισμοί a, b, c, n στην χαμηλή τάση των ομάδων ζεύξης Dyn11 και  Yzn11. 

Οι ομάδες ζεύξης  Dyn1 και Yzn1 προκύπτουν αντίστοιχα εάν οι φάσεις των 

δικτύων Μ.Τ. και Χ.Τ. συνδεθούν στους ακροδέκτες του Μετασχηματιστή σύμφωνα 

με τους συμβολισμούς που δίνονται μέσα στην παρένθεση, Η1, Η2, Η3 για την Μ.Τ. 

και x1, x2, x3, x0 για τη Χ.Τ., δηλαδή με αντιστροφή της 1ης και της 3ης φάσης 

μεταξύ τους, τόσο στην Μ.Τ. όσο και στη Χ.Τ.. 

 

 

 

 

 

5.3.1.6. Διάταξη των μονωτήρων πάνω στο κάλυμμα και συμβολισμοί των  

             φάσεων 

  

                                           

                                          

                                a(x3)     b(x2)    c(x1)    n(x0) 

 

                                     A(H3)   B(H2)   C(H1) 

                                               

 

                A(H3), B(H2), C(H1)      :  Διαπεραστήρες Μ.Τ.   

                a (x3), b(x2),  c(x1)      :  Διαπεραστήρες Χ.Τ. 

                n(x0)                          :  Διαπεραστήρας Ουδετέρου Χ.Τ. 

 

5.3.2. Μετασχηματιστές διπλής σχέσης: 20-15 / 0.4 kV 

 

 

5.3.2.1. Ονομαστική ισχύς σε kVA 
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50, 100, 160, 250, 400, 630, 1000 

 

5.3.2.2. Ονομαστικές τάσεις 

                 

- Πρωτεύον  : Μέση Τάση (Μ.Τ.)  :  20000 V          15000 V 

- Δευτερεύον: Χαμηλή Τάση (Χ.Τ.):     400 V              400 V 

 

5.3.2.3. Λήψεις στην πλευρά της Μ.Τ. 

 

Στην πλευρά της Μ.Τ. πρέπει να προβλεφθούν οι ακόλουθες λήψεις: 

Στην τάση των 20000V: -5%, -2,5%, 0%, +2,5%, +5%. 

Στην τάση των 15000V: -6,66%, -3,33%, 0%, +3,33%, +6,66%. 

 

Η αλλαγή των λήψεων θα πραγματοποιείται εκτός τάσης με τη βοήθεια μεταγωγέα. 

Η αλλαγή τάσης θα πραγματοποιείται επίσης εκτός τάσης με τη βοήθεια 

μεταλλάκτη. Μεταγωγέας και μεταλλάκτης περιγράφονται στην παράφραφο 5.10. 

 

5.3.2.4. Τάση βραχυκύκλωσης (στους 75 οC) 

 

Για μεν τους Μετασχηματιστές ισχύος μέχρι και 630 kVA η τάση βραχυκύκλωσης 

θα είναι 4%, για δε τους Μετασχηματιστές 1000 kVA θα είναι 6%.  

Η ανοχή της τάσης βραχυκύκλωσης και στις δυο περιπτώσεις θα  είναι ±10%. 

5.3.2.5. Ομάδα ζεύξης 

 

Ομάδα ζεύξης Μετασχηματιστών ισχύος 50 και 100 kVA: Yzn11 (Yzn1) 
 
                         A(H3)                                                   a(x3) 

 

 

 

                                                                                                  n(x0)                        

                                                                                                             b(x2) 

 

             C(H1)           B(H2)                            c(x1) 

 

            Πρωτεύον Τύλιγμα (Μ.Τ.)                                   Δευτερεύον Τύλιγμα 

(Χ.Τ.) 

 

 

Ομάδα ζεύξης Μετασχηματιστών ισχύος 160 έως 1000 kVA: Dyn11(Dyn1) 
 
                         A(H3)                                              a(x3)  

 

 

  

                                                                                               n(x0)     b(x2)           

 

 

             C(H1)           B(H2)                          c(x1) 

 

            Πρωτεύον Τύλιγμα (Μ.Τ.)                                   Δευτερεύον Τύλιγμα 

(Χ.Τ.) 
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5.3.2.6. Διάταξη των μονωτήρων πάνω στο κάλυμμα και συμβολισμοί των  

             φάσεων  

 

                                           

                                          

                                a(x3)    b(x2)    c(x1)     n(x0) 

 

                                    A(H3)   B(H2)     C(H1) 

 

 

 

 

                 A(H3), B(H2), C(H1) :  Διαπεραστήρες Μ.Τ.   

                 a (x3), b(x2),  c(x1) :  Διαπεραστήρες Χ.Τ. 

                 n(x0)                     :  Διαπεραστήρας Ουδετέρου Χ.Τ. 

 

Σημείωση: Οι συμβολισμοί A, B, C αντιστοιχούν στην υψηλή τάση (Μ.Τ.) και οι 

συμβολισμοί a, b, c, n στην χαμηλή τάση των ομάδων ζεύξης Dyn11 και  Yzn11. 

Οι ομάδες ζεύξης  Dyn1 και Yzn1 προκύπτουν αντίστοιχα εάν οι φάσεις των 

δικτύων Μ.Τ. και Χ.Τ. συνδεθούν στους ακροδέκτες του Μετασχηματιστή σύμφωνα 

με τους συμβολισμούς που δίνονται μέσα στην παρένθεση, όπως στην περίπτωση 

της απλής σχέσης, δηλαδή με αντιστροφή της 1ης και της 3ης φάσης μεταξύ τους, 

τόσο στην Μ.Τ. όσο και στη Χ.Τ.. 

 

 

5.3.3.    Μετασχηματιστές διπλής σχέσης: 20-6,6 / 0.4 kV 

 

5.3.3.1.Ονομαστική ισχύς σε kVA 

 

250, 400, 630 

 

5.3.3.2. Ονομαστικές τάσεις 

                 

- Πρωτεύον  : Υψηλή Τάση (Υ. Τ.) : 20000 V    6600 V 

- Δευτερεύον: Χαμηλή Τάση (Χ.Τ.):   400 V       400 V 

 

5.3.3.3. Λήψεις στην πλευρά της Μ.Τ. 

 

Στην πλευρά της Μ.Τ. πρέπει να προβλεφθούν οι ακόλουθες λήψεις: 

Στην τάση των 20000V: -2,5%, 0%, +2,5%, (19500, 20000, 20500 V) 

Στην τάση των   6600V: 0%, -2,5%, -5%, (6600, 6435, 6270 V) 
 
          Η αλλαγή των λήψεων θα πραγματοποιείται εκτός τάσης με τη βοήθεια 

μεταγωγέα, ο οποίος περιγράφεται στην παράγραφο 5.10. 

           Ο μεταγωγέας αυτός θα πρέπει να έχει δυο ξεχωριστές περιοχές, μια για τις 

λήψεις στην τάση 6600 V και άλλη για τις λήψεις στην τάση 20000 V.  

           Εφόσον ο Μετασχηματιστής λειτουργεί στα 6600 V θα πρέπει να 

αποκλείεται μετακίνηση του μεταγωγέα στην περιοχή των λήψεων στα 20000 V 

και αντιστρόφως.  

 

5.3.3.4. Τάση βραχυκύκλωσης (στους 75 οC) 
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Στην τάση των 20 kV : 4%  

Στην τάση των 6,6 kV: 4%  

 

Η ανοχή της τάσης βραχυκύκλωσης και στις δυο περιπτώσεις θα  είναι ±10%. 

 
 
5.3.3.5. Ομάδα ζεύξης 

 
 
Ομάδα ζεύξης Μετασχηματιστών ισχύος 250 έως 630 kVA: Dyn11 (Dyn1) 
  
                         A(H3)                                                a(x3)  

 

 

  

                                                                                                 

        n(x0)     b(x2)          

 

 

           C(H1)           B(H2)                          c(x1)  

            Πρωτεύον Τύλιγα (Μ.Τ.)                                   Δευτερεύον Τύλιγμα 

(Χ.Τ.) 
 
5.3.3.6. Διάταξη των μονωτήρων πάνω στο κάλυμμα και συμβολισμοί των  

             φάσεων  
 

                                             

                                          

                                a(x3)     b(x2)    c(x1)    n(x0) 

 

                                    A(H3)   B(H2)     C(H1) 

    

 

              

              Α(Η3), Β(Η2), C(Η1):  Διαπεραστήρες Μ.Τ. 

              a(x3), b(x2), c(x1)  :  Διαπεραστήρες Χ.Τ. 

              n(x0)                    :  Διαπεραστήρας Ουδετέρου Χ.Τ. 

 

5.4.      Εγγυημένες απώλειες στην ονομαστική τάση 

 

Οι απώλειες φορτίου και κενής λειτουργίας θα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις 

του Κανονισμού υπ. αριθ. 548/2014/EΕ της 21ης Μαϊου 2014. Ειδικότερα οι 

εγγυημένες απώλειες φορτίου θα ανταποκρίνονται στη στήλη Cκ του πίνακα 3 του 

προτύπου ΕΝ 50588-1:2015 για Μετασχηματιστές ισχύος έως και 400 kVA, ενώ 

για Μετασχηματιστές 630 kVA και άνω θα ανταποκρίνονται στη στήλη Bκ του 

πίνακα 3 του προτύπου. Οι απώλειες κενής λειτουργίας θα ανταποκρίνονται στη 

στήλη Aο του πίνακα 2του προτύπου ΕΝ 50588-1:2015. Δηλαδή οι 

Μετασχηματιστές 50 έως και 400 kVA θα έχουν ζεύγος τιμών Cκ-Aο  και οι 

Μετασχηματιστές 630 έως και 2500 kVA θα έχουν ζεύγος τιμών Bκ-Aο. Στους 

Μετασχηματιστές διπλής σχέσης δεν επιτρέπεται αύξηση των τιμών εγγυημένων 

απωλειών του παρακάτω πίνακα.  
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Ονομαστική Ισχύς 
Μ/Σ 

Απώλειες κενής λειτουργίας 
 (απώλειες σιδήρου (Fe) 

Απώλειες φορτίου  
(απώλειες χαλκού (Cu) 

Μ/Σ 50 kVA 0,090 kW 1,100 kW 
Μ/Σ 100 kVA 0,145 kW 1,750 kW 
Μ/Σ 160 kVA 0,210 kW 2,350 kW 
Μ/Σ 250 kVA 0,300 kW 3,250 kW 
Μ/Σ 400 kVA 0,430 kW 4,600 kW 
Μ/Σ 630 kVA 0,600 kW 5,400 kW 
Μ/Σ 1000 kVA 0,770 kW 9,000 kW 

 

5.5.     Στάθμη θορύβου 

  

Η στάθμη θορύβου των Μετασχηματιστών πρέπει να μην υπερβαίνει  τις τιμές που 

προδιαγράφονται στη στήλη Aο του πίνακα 2 του προτύπου ΕΝ 50588-1:2015 για 

κάθε ισχύ.  Η μέτρηση εκτελείται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 60076-10: 2001. 

 

5.6.     Τάση ραδιοφωνικών παρεμβολών  

 

Η τάση ραδιοφωνικών παρεμβολών, μετρούμενη στους μονωτήρες σύμφωνα με το 

πρότυπο ΕΝ 60437: 1997, δεν πρέπει να υπερβαίνει σε κανέναν Μετασχηματιστή 

τα 250 μV στη συχνότητα του ενός (1) MHz. 

 

5.7.    Τυλίγματα 

 

Οι Μετασχηματιστές θα είναι δύο τυλιγμάτων (ο αριθμός των πηνίων κάθε  

τυλίγματος ορίζεται από τον κατασκευαστή). 

Τα τυλίγματα τόσο της Μ.Τ. όσο και της Χ.Τ. θα είναι κατασκευασμένα από χαλκό. 

Οι διατομές των στρογγυλών συρμάτων θα είναι σύμφωνες με τα πρότυπα ΕΝ 

60317-0-1: 2008, grade 2, EN 60317-8: 2010, class 180 και των ορθογωνικών 

διατομών σύμφωνες με το πρότυπο EN 60317-27:1998, Α1:2000 με πάχος 

μόνωσης 0,45 mm ή με τα πρότυπα ΕΝ 60317-0-2: 1998, A1:2000, A2:2005 και 

ΕΝ 60317-28: 1996, A1:1998, A2:2007, grade 2. Για τα τυλίγματα Χ.Τ. μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί φύλλο χαλκού. 

 

5.7.1.  Στάθμη μόνωσης τυλιγμάτων Μ.Τ. 

 

                                                                                   6,6 kV         15 kV          

20 kV  

 

-    Αντοχή σε τάση βιομηχανικής συχνότητας  

     επί 1 min ενδεικνυμένης τιμής    :                           20 kV          38 kV           

50 kV 

 -    Αντοχή σε πλήρες κρουστικό κύμα τάσης, 

      μορφής 1,2/50 μs, τιμής κορυφής:                         60 kV         95 kV        

125 kV  

 

-   Αντοχή σε αποκεκομμένο κύμα τιμής κορυφής 

τουλάχιστον ίσης με εκείνης του πλήρους κρουστικού κύματος για τις τάσεις 

λειτουργίας 6,6 kV και 15 kV. Για την τάση λειτουργίας των 20 kV θα είναι ίση με 

138 kV σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 60076-3: 2013. 
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5.7.2.   Στάθμη μόνωσης τυλιγμάτων X.Τ. 

 

Αντοχή σε τάση βιομηχανικής συχνότητας επί 1 min ενδεικνυμένης τιμής:   10 kV 

 

 

5.7.3.   Διηλεκτρικές αποστάσεις 

 

Η ελάχιστη απόσταση των υπό τάση μερών του τυλίγματος των 20 kV από το 

δοχείο θα είναι 30 mm. Η ελάχιστη απόσταση του τυλίγματος Χ.Τ. από τον πυρήνα 

θα είναι 2,5 mm με ενδιάμεση μόνωση. 

Δεν επιτρέπεται η χρήση μονωτικού υλικού μεταξύ των τυλιγμάτων και του 

δοχείου όπως επίσης του μεταγωγέα και του δοχείου. 

 

5.8.      Διαπεραστήρες 

 

Οι διαπεραστήρες (μονωτήρας + μποζόνι, περικόχλια, ροδέλες και   κάλυμμα) της 

Χ.Τ. θα είναι σύμφωνοι με το πρότυπο EN 50386:2002 και της Μ.Τ. θα είναι 

σύμφωνοι με το πρότυπο ΕΝ 50180: 1997. Τα μποζόνια Χ.Τ. και Μ.Τ. θα είναι 

μέχρι και 250 Α από ορείχαλκο και για μεγαλύτερες εντάσεις ρεύματος από χαλκό. 

Οι αποστάσεις μεταξύ των κέντρων των διαπεραστήρων Χ.Τ. θα είναι 150 mm 

τουλάχιστον μέχρι 2000 Α, 165 mm τουλάχιστον πάνω από 2000 Α και των 

διαπεραστήρων Μ.Τ. 270 mm τουλάχιστον. 

Για την τάση λειτουργίας των 20 kV η ελάχιστη απόσταση των υπό τάση σημείων 

των διαπεραστήρων από γειωμένα μεταλλικά σημεία θα είναι τουλάχιστον 22 cm. 

Στην περίπτωση των Μετασχηματιστών που αναρτώνται από στύλο (50 και 100 

kVA), ο στύλος θεωρείται γειωμένος.  

Οι μονωτήρες στερεώνονται πάνω στο κάλυμμα του δοχείου του Μετασχηματιστή 

σε κατακόρυφη θέση και για στεγανοποίηση θα χρησιμοποιούνται κατάλληλα 

παρεμβύσματα. 

 

5.8.1.   Μονωτήρες  

 

Οι μονωτήρες Μ.Τ. & Χ.Τ. των Μετασχηματιστών θα είναι κατασκευασμένοι  από 

πορσελάνη άριστης ποιότητας παρασκευασμένη με την υγρή μέθοδο χωρίς πόρους 

και να έχουν εφυάλωση χρώματος καφέ.  

 

Οι μονωτήρες Μ.Τ. θα είναι σύμφωνοι με το πρότυπο ΕΝ 50180:1997, τύπος 2, με 

τέσσερα κυάθια, ώστε να είναι πάντοτε εναλλάξιμοι. Θα αποκλίνουν από το 

πρότυπο αυτό ως προς τη διάμετρο των κυαθίων, που θα είναι 165 mm αντί των 

150 mm που προβλέπει το πρότυπο αυτό, ώστε να προκύψει μήκος ερπυσμού 53 

cm. Επιπλέον ο λαιμός των μονωτήρων για τους μετασχηματιστές 50 και 100 kVA 

θα έχει μήκος 160 mm αντί των 80 mm. 

Οι μονωτήρες Χ.Τ. θα ειναι σύμφωνοι με το πρότυπο EN 50386:2002. 

 

5.8.2.     Βύσματα στην πλευρά της Μ.Τ. 

 

Στους Μετασχηματιστές 630 έως 2500 kVA θα προβλέπονται στην πλευρά της Μ.Τ. 

βύσματα με κατάλληλη υποδοχή στο κάλυμμα του δοχείου αντί διαπεραστήρες. 

Ειδικά οι Μετασχηματιστές 630 kVA θα κατασκευάζονται και με διαπεραστήρες, 

όταν χρησιμοποιούνται σε εναέρια δίκτυα.  
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Η πλήρης απαρτία βυσμάτων η οποία θα είναι σύμφωνη με τα πρότυπα HD 

629.1S1:1996+A12001 και ΕΝ 61442:2005 για σύνδεση στην πλευρά της ΜΤ θα 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της προμήθειας Μ/Σ εσωτερικού χώρου. 

 

5.8.3.     Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά 

 

5.8.3.1. Μονωτήρες Μ.Τ. 

 

α) Αντοχή σε πλήρες κρουστικό κύμα τάσης, μορφής 1,2/50 μs, τιμής  

    κορυφής:                                                                                      170 kV 

β) Αντοχή σε τάση βιομηχανικής συχνότητας υπό βροχή επί 1 min,  

    ενδεικνυμένης τιμής:                                                                        70 kV  

γ) Ελάχιστο μήκος ερπυσμού :                                  53 cm 

                  

5.8.3.2. Μονωτήρες Χ.Τ. 

 

α) Αντοχή σε πλήρες κρουστικό κύμα τάσης, μορφής 1,2/50 μs, τιμής  

    κορυφής:                                                                                        30 kV 

β) Αντοχή σε τάση βιομηχανικής συχνότητας υπό βροχή επί 1 min,  

    ενδεικνυμένης τιμής:                                                                        10 kV  

Ειδικά για τους μονωτήρες που προορίζονται να τοποθετηθούν σε μετασχηματιστές 

ισχύος 50 kVA και 100 kVA γίνεται αποδεκτή η αντοχή σε πλήρες κρουστικό κύμα 

τάσης, μορφής 1,2/50 μs τιμής κορυφής 22,5 kV, λόγω μη πλήρους εμβάπτισής 

τους στο λάδι. 

 

5.8.3.3. Βύσματα Μ.Τ. 

 

α) Αντοχή σε πλήρες κρουστικό κύμα τάσης, μορφής 1,2/50 μs, τιμής  

    κορυφής:                                                                                       125 kV 

β) Αντοχή σε τάση βιομηχανικής συχνότητας υπό βροχή επί 1 min,  

    ενδεικνυμένης τιμής:                                                                         55 kV  

 

5.9.      Ακροδέκτες διαπεραστήρων 

 

- Οι διαπεραστήρες Μ.Τ. θα είναι εφοδιασμένοι με κοχλιοσυνδετήρες 

κατάλληλους για σύσφιξη πολύκλωνου αγωγού χαλκού διατομής από 16 έως 

και 35 mm2 σύμφωνα με το σχέδιο Νο 430020560. 

 

- Οι διαπεραστήρες Χ.Τ. (3 των φάσεων + 1 του ουδετέρου) θα είναι 

εφοδιασμένοι με ακροδέκτες τύπου σύσφιξης με κοχλίες κατάλληλους για τη 

σύσφιξη πολύκλωνου αγωγού χαλκού του οποίου η διατομή δίνεται παρακάτω 

ανάλογα με την ονομαστική ισχύ κάθε Μετασχηματιστή. Μόνο για τους 

Μετασχηματιστές 50 kVA  θα χρησιμοποιηθούν ακροδέκτες τύπου 

κοχλιοσυνδετήρα. 

  

              Ονομαστική ισχύς                         Διατομή αγωγού (καλωδίου) σε mm2 

           Μετασχηματιστή σε kVA                   Φάσεων                         Ουδετέρου 

 

                        50                                       35  και    50                35  και    50 

                      100                                       95  και  150                95  και  150 

                      160                                       95  και  150                95  και  150 

                      250                                     150  και  300              150  και  300 
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                      400                                             300                             300 

                      630                                          2x300                         2x300 

                    1000                                          4x300                         4x300 

                    1600 

                    2500 

 

- Για τους Μετασχηματιστές 50 kVA θα χρησιμοποιηθούν κοχλιοσυνδετήρες  

σύμφωνα με το σχέδιο Νο 430020572. 

 

- Για τους Μετασχηματιστές 100 και 160 kVA θα χρησιμοποιηθεί ένας τύπος 

ακροδεκτη ο οποίος θα είναι κατάλληλος για τις διατομές 95 mm2 και 150 mm2 

σύμφωνα με το σχέδιο 430000057 (τύπου συσφίξεως). Το τμήμα των 

ακροδεκτών που θα προσαρμόζεται στο κοχλιωτό στέλεχος (μποζόνι) των 

διαπεραστήρων θα έχει διάμετρο Μ12x1,75 και θα είναι κατασκευασμένο με 

ανοχή συναρμογής (μποζόνι + ακροδέκτης). 

- Για τους Μετασχηματιστές 250 kVA θα χρησιμοποιηθεί ένας τύπος ακροδεκτη ο 

οποίος θα είναι κατάλληλος για τις διατομές 150 mm2 και 300 mm2 σύμφωνα 

με το σχέδιο Νο 430015394, ενώ για τους Μετασχηματιστές 400 kVA  θα 

χρησιμοποιηθεί τύπος ακροδέκτη κατάλληλος για τη διατομή των 300 mm2. Το 

τμήμα του ακροδέκτη που θα προσαρμόζεται στο κοχλιωτό στέλεχος (μποζόνι) 

του διαπεραστήρα θα έχει διάμετρο Μ20x2,5 και θα είναι κατασκευασμένο με 

ανοχή συναρμογής (μποζόνι + ακροδέκτης). 

 

- Για τους Μετασχηματιστές 630 kVA θα χρησιμοποιηθούν ακροδέκτες 

κατάλληλοι για σύσφιξη πολύκλωνου αγωγού διατομής 2x300 mm2 για τις 

φάσεις και για τον ουδέτερο σύμφωνα με το σχέδιο Νο 430015400. Το τμήμα 

των ακροδεκτών που θα προσαρμόζεται στο κοχλιωτό στέλεχος (μποζόνι) των 

διαπεραστήρων θα έχει διάμετρο Μ30x3,5 και θα είναι κατασκευασμένο με 

ανοχή συναρμογής (μποζόνι + ακροδέκτης). 

 

- Για τους Μετασχηματιστές 1000 kVA θα χρησιμοποιηθούν ακροδέκτες 

κατάλληλοι για σύσφιξη πολύκλωνου αγωγού διατομής 4x300 mm2 για τις 

φάσεις και για τον ουδέτερο σύμφωνα με το σχέδιο Νο 430021758. Το τμήμα 

των ακροδεκτών που θα προσαρμόζεται στο κοχλιωτό στέλεχος (μποζόνι) των 

διαπεραστήρων θα έχει διάμετρο Μ42x4,5 και θα είναι κατασκευασμένο με 

ανοχή συναρμογής (μποζόνι + ακροδέκτης). 

 

Οι ακροδέκτες τύπου κοχλιοσυνδετήρα πρέπει να είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα 

με την προδιαγραφή GR-88 της ΔΕΗ. 

Οι ακροδέκτες που δεν είναι κοχλιοσυνδετήρες πρέπει να είναι κατασκευασμένοι 

από κράμα χαλκού G-CuZn33Pb2-B και επικασσιτερωμένοι ηλεκτρολυτικά με 

πάχος επικασσιτέρωσης 30 μm, σύμφωνα με την ΤΠ ΧΚ 11.04/92. 

Οι ακροδέκτες πρέπει να φέρουν έκγλυφη ή ανάγλυφη σήμανση με το σήμα του 

κατασκευαστή. 

Οι κοχλίες με τους οποίους θα είναι εφοδιασμένοι οι ακροδέκτες, πρέπει να είναι 

από ανοξείδωτο χάλυβα (18Cr8Ni). 

Η κατασκευή των ακροδεκτών θα πρέπει να είναι τέτοια, ώστε κατά τη σύσφιξη 

των αγωγών σ’ αυτούς να μην περιστρέφεται το κοχλιωτό στέλεχος των 

διαπεραστήρων. Συναρμογή κατά ISO 262:1998. 

Η καταλληλότητα των ακροδεκτών θα ελέγχεται με δοκιμές που καθορίζονται στην 

παράγραφο 6.1.5. 
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5.10.    Μεταγωγείς – Μεταλλάκτες 

 

Όλοι οι Μετασχηματιστές πρέπει να είναι εφοδιασμένοι. με ένα μεταγωγέα για την 

αλλαγή των λήψεων (taps) στην πλευρά της Μ.Τ.. 

Οι Μετασχηματιστές διπλής σχέσης (δηλαδή δύο τάσεων), εκτός από τον 

μεταγωγέα, πρέπει να έχουν και έναν μεταλλάκτη για την αλλαγή της σχέσης των 

ονομαστικών τάσεων. Τόσο ο μεταγωγέας όσο και μεταλλάκτης πρέπει να είναι 

στιβαρής κατασκευής και να έχουν χειροκίνητο μηχανισμό μέσω  χειριστηρίου για 

την αλλαγή των θέσεων. Ο μηχανισμός μετάδοσης κίνησής τους θα είναι 

μεταλλικός. 

Τα χειριστήρια πρέπει να είναι τοποθετημένα επάνω στο κάλυμμα του δοχείου των 

Μετασχηματιστών σε τέτοια θέση, ώστε να είναι ευχερής ο χειρισμός τους από τον 

αρμόδιο τεχνίτη και να εξασφαλίζεται η συγκράτησή του σε κάθε θέση, βήμα προς 

βήμα. 

Τα χειριστήρια πρέπει να είναι κατασκευασμένα από μέταλλο και κατά τη διέλευση 

του άξονά τους από το κάλυμμα του δοχείου να εξασφαλίζεται απόλυτη 

στεγανότητα.  

Σε κάθε βήμα του χειριστηρίου θα υπάρχει επισήμανση των λήψεων για τον 

μεταγωγέα και των τάσεων για τον μεταλλάκτη σε περίπτωση Μετασχηματιστή 

διπλής σχέσης. Για την επισήμανση των λήψεων θα υπάρχει μεταλλικός δίσκος με 

τους αριθμούς που παραπέμπουν σε αντιστοιχία λήψεων, όπως προκύπτει απ’ την 

ενδεικτική πινακίδα, στερεωμένος κάτω απ’ το χειριστήριο του μεταγωγέα, ή 

εναλλακτικά αριθμοί πάνω στο χειριστήριο. Για την επισήμανση των τάσεων θα 

υπάρχει επίσης μεταλλικός δίσκος κάτω απ’ το χειριστήριο του μεταλλάκτη. Ο 

χειρισμός τόσο του μεταγωγέα όσο και του μεταλλάκτη θα γίνεται με το 

Μετασχηματιστή εκτός τάσης. Το χειριστήριο του μεταγωγέα θα είναι δεξιόστροφο, 

κινούμενο από τη θέση 1 προς τις θέσεις 2,3, κ.λπ.. Ο άξονας των χειριστηρίων 

και οι δίσκοι των μεταγωγέων και των μεταλλακτών θα είναι κατασκευασμένος από 

ανοξείδωτο χάλυβα (18Cr8Ni). 

 

 

5.11.     Δοχείο Μετασχηματιστή και εξαρτήματά του 

 

5.11.1. Κατασκευή 

 

Η κατασκευή του δοχείου πρέπει να είναι στιβαρή και να μην επιτρέπει διαρροές 

λαδιού. Τα δοχεία των Μετασχηματιστών θα κατασκευάζονται με πτυχωτά 

ελάσματα. Το πάχος του πτυχωτού ελάσματος θα είναι τουλάχιστον 1,2 mm. 

Για την ανύψωση του άδειου δοχείου θα υπάρχουν κατάλληλοι κρίκοι ανύψωσης. 

  Ιδιαίτερα στους Μετασχηματιστές 50 και 100 kVA, απαιτούνται και λαβές 

ανάρτησης από στύλο, σύμφωνα με το σχέδιο Νο 1, στην μεγάλη πλευρά του 

δοχείου που είναι τοποθετημένοι οι διαπεραστήρες Μ.Τ..  

Το κάλυμμα του δοχείου πρέπει να είναι αφαιρετό μέσω κοχλιών με παρεμβολή 

κατάλληλου παρεμβύσματος. Επίσης οι συνδέσεις όλων των εξαρτημάτων, τα 

οποία κοχλιώνονται στο κάλυμμα ή στο δοχείο θα πρέπει να γίνονται μέσω 

κατάλληλων παρεμβυσμάτων. 

Το υλικό των παρεμβυσμάτων πρέπει να αντέχει στις καιρικές επιδράσεις και στο 

λάδι σε θερμοκρασία μέχρι 110 0C.  

Όλοι οι κοχλίες και τα περικόχλια του καλύμματος του δοχείου θα είναι μετρικού 

κανονικού σπειρώματος, κατά ISO 4017 και ISO 898 αντίστοιχα, κλάσης αντοχής 

8.8. 
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5.11.2. Τροχοί κύλισης – Λαβές ανάρτησης – Υποδοχές γρύλλου 

 

Για την μετακίνηση των Μετασχηματιστών πρέπει να προβλέπονται τα ακόλουθα: 

 

-   Οι Μετασχηματιστές 50 και 100 kVA θα φέρουν πέλματα στη 

βάση του δοχείου, ύψους 50 mm τουλάχιστον. 

 

-  Τα δοχεία των Μετασχηματιστών 630 kVA εσωτερικού χώρου, αλλά και τα 

δοχεία μετασχηματιστών μεγαλύτερης ισχύος πρέπει να είναι εφοδιασμένα στις 

διαμήκεις πλευρές τους με τέσσερες κατάλληλες υποδοχές, οι οποίες θα 

επιτρέπουν τη χρήση γρύλου για την ανύψωσή τους, προκειμένου να 

τοποθετηθούν κατρακύλια ή να αφαιρεθούν οι τροχοί. 

 

-   Οι Μετασχηματιστές ισχύος 630 kVA και μεγαλύτερης που θα 

τοποθετηθούν σε εσωτερικό χώρο πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με τέσσερες (4) 

τροχούς διπλής κατεύθυνσης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 50216-4:2002. Η 

απόσταση μεταξύ των κέντρων των τροχών θα είναι 670 mm για Μετασχηματιστές 

ισχύος 630 kVA, 820 mm για Μετασχηματιστές ισχύος 1000 έως 2000 kVA και 

1070 mm για Μετασχηματιστές 2500 kVA. 

 

-  Τα καλύμματα των δοχείων των Μετασχηματιστών θα είναι εφοδιασμένα με 

κατάλληλους κρίκους ανύψωσης για την πρόσδεση συρματοσχοίνου και την 

ανύψωση ολόκληρου του Μετασχηματιστή χωρίς να προκαλείται στρέβλωση του 

καλύμματος. 

 Η θέση των κρίκων ανύψωσης πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να 

εξασφαλίζεται αρκετή απόσταση μεταξύ συρματοσχοίνου και των διαπεραστήρων, 

για να μη προκαλείται θραύση των μονωτήρων. 

 

Για την εγκατάσταση των Μετασχηματιστών πρέπει να προβλέποντα τα ακόλουθα:  

 

-  Οι Μετασχηματιστές ισχύος 50 kVA πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με λαβές 

ανάρτησης από έναν στύλο, σύμφωνα με το σχέδιο No 1. 

 

-  Οι Μετασχηματιστές ισχύος 100 kVA πρέπει να εφοδιάζονται τόσο με λαβές 

ανάρτησης από έναν στύλο σύμφωνα με το σχέδιο Νο 1 όσο και κατάλληλη βάση 

για εγκατάσταση σε ικρίωμα δύο στύλων σύμφωνα με το σχέδιο Νο 2. 

 

-  Οι Μετασχηματιστές ισχύος 160, 250, 400 kVA αλλά και όσοι Μετασχηματιστές 

ισχύος 630 kVA προβλεφθούν για εξωτερικό χώρο, θα πρέπει να έχουν κατάλληλη 

βάση για την εγκατάστασή τους σε ικρίωμα δύο στύλων σύμφωνα με το σχέδιο Νο 

2. 

 

5.11.3. Ακροδέκτες γείωσης του δοχείου  

 

Τα δοχεία των Μετασχηματιστών πρέπει να είναι εφοδιασμένα με δύο ακροδέκτες 

γείωσης τύπου κοχλιοσυνδετήρα σύμφωνα με το σχέδιο 430020559. Θα είναι 

τοποθετημένοι διαγώνια στην εξωτερική επιφάνεια του τοιχώματος του δοχείου 

κοντά στον πυθμένα του και θα είναι κατάλληλοι για αγωγό χαλκού διατομής 16 

έως 35 mm2. 
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Οι κοχλιοσυνδετήρες θα είναι επικασσιτερωμένοι και θα βιδώνονται σε  περικόχλιο 

που θα είναι συγκολλημένο στο δοχείο. Το περικόχλιο θα είναι στρογγυλού 

σχήματος Μ12 επιχαλκωμένο ή από ανοξείδωτο χάλυβα. 

 

5.11.4.  Αφαιρετός σύνδεσμος γείωσης του δοχείου 

 

Οι Μετασχηματιστές πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με έναν αφαιρετό και εύκαμπτο 

σύνδεσμο από φύλλα χαλκού επικασσιτερωμένο, συνολικής διατομής 35 mm2 

τουλάχιστον, ο οποίος θα γεφυρώνει το κοχλιωτό στέλεχος (μποζόνι) του 

διαπεραστήρα του ουδετέρου με το κάλυμμα και το πλευρικό τοίχωμα του δοχείου. 

Για το λόγο αυτό θα συγκολληθούν υποδοχές ανάλογης διατομής, μία στο 

κάλυμμα και μία στο δοχείο. Η σύσφιξη των φύλλων χαλκού θα επιτυγχάνεται με 

κοχλία από ανοξείδωτο χάλυβα ή ορείχαλκο με τη χρήση δύο ανοξείδωτων ή 

ορειχάλκινων ή χάλκινων ροδελών. 

 

5.11.5.  Δοχείο διαστολής  

 

Οι Μετασχηματιστές 160 kVA και άνω θα πρέπει να έχουν απαραίτητα εξαρμόσιμο 

δοχείο διαστολής. 

Το ύψος του δοχείου διαστολής πρέπει να είναι τέτοιο, ώστε η στάθμη του λαδιού 

στους 20 0C να είναι υψηλότερη κατά 3 cm τουλάχιστον από το ανώτερο σημείο 

εξαέρωσης των διαπεραστήρων Μ.Τ. και στους 100 0C να μην παρατηρείται 

υπερχείλιση του λαδιού από το δοχείο διαστολής. Στους -20 0C η στάθμη του 

λαδιού θα είναι υψηλότερη κατά 35 mm από το κάτω μέρος του δοχείου 

διαστολής. 

 

5.11.6. Βάσεις στήριξης και υποδοχές γείωσης αλεξικεραύνων Μ.Τ. 

 

Πάνω στο κάλυμμα κάθε Μετασχηματιστή ισχύος 50 kVA έως και 630 kVA 

εξωτερικού χώρου θα είναι στερεωμένες, μέσω κοχλιών ανεξάρτητων από τη 

σύσφιξη του καλύμματος, τρείς (3) βάσεις στήριξης αλεξικεραύνων Μ.Τ., μια για 

κάθε ένα αλεξικέραυνο Μ.Τ.  Αναλυτικά σχέδια των 2 τύπων βάσεων παρέχονται 

με τα σχέδια 4 και 5. Η σύσφιξη θα γίνεται ανάλογα με το είδος του 

μετασχηματιστή με τον τρόπο και τα εξαρτήματα σύνδεσης που φαίνονται στα 

σχέδια 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4 και 5. Ως θηλυκό σπείρωμα θα χρησιμεύει σωληνωτή 

σπειροτομημένη εσωτερικά συγκολλητή προεξοχή.  

 

Ειδικότερα θα διαμορφώνονται οι εξής τρεις δυνατότητες στήριξης των 

αλεξικεραύνων: 

- Σε Μ/Σ 50 kVA θα προβλέπονται 6 υποδοχές στήριξης  των βάσεων σύμφωνα 

με το σχέδιο 3.1. Οι 2 ακραίες βάσεις Α/Ξ θα παραδίδονται τοποθετημένες με 

όλους τους κοχλίες τους στις ακραίες υποδοχές, ενώ η μεσαία βάση θα 

παραδίδεται τοποθετημένη χωρίς τους κοχλίες στήριξής της, αλλά στους ίδιους 

κοχλίες με μία από τις 2  ακραίες βάσεις. Σε όλες τις περιπτώσεις θα 

παραδίδονται σφιγμένοι και οι κοχλίες σύσφιξης του Α/Ξ . Η τελική 

τοποθέτηση των βάσεων Α/Ξ για τις φάσεις 1 και 3 θα γίνεται με χρήση 

όποιων από τις υποδοχές εξυπηρετούν εφόσον τηρούνται οι προβλεπόμενες 

αποστάσεις ασφαλείας. Η τοποθέτηση της μεσαίας βάσης Α/Ξ θα γίνεται πάνω 

στο στύλο, όπως προβλέπεται από το σχέδιο 3.2. 

- Στους Μ/Σ 100 kVA προβλέπεται εναλλακτική τοποθέτηση σε μονόστυλο ή 

δίστυλο. Θα υπάρχουν στο κάλυμμα 8 υποδοχές στήριξης των βάσεων Α/Ξ 

όπως φαίνεται στο σχέδιο 3.4. Οι βάσεις θα παραδίδονται με όλους τους 
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κοχλίες τους, τοποθετημένες παράλληλα στην πλευρά της Μ.Τ. Η τελική 

τοποθέτηση των βάσεων θα γίνεται σε όποια από τις προβλεπόμενες θέσεις 

εξυπηρετεί (βλέπε ανωτέρω για Μ/Σ 50 kVA ή κατωτέρω για μετασχηματιστή 

160 kVA ή μεγαλύτερο) ανάλογα με το αν ο Μ/Σ τοποθετηθεί σε μονόστυλο ή 

σε δίστυλο με τήρηση των απαιτούμενων αποστάσεων ασφαλείας. 

- Στους Μ/Σ ισχύος 160 kVA ή μεγαλύτερης οι υποδοχές θα είναι 6 (δεν θα 

υπάρχουν οι επιπλέον υποδοχές,βλέπε σχέδιο 3.3) και οι βάσεις  Α/Ξ θα 

παραδοθούν με όλους τους κοχλίες τους στη θέση εγκατάστασης.  

 

Οι βάσεις στήριξης θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες από χάλυβα τύπου S235 

(ΕΝ 10025) ή St 37-2 (DIN 17100), επιψευδαργυρωμένες με μέσο πάχος 86 μm 

τουλάχιστον, σύμφωνα με την προδιαγραφή ΔΕΗ ΧΚ 11.02/88. Εξωτερικά οι 

βάσεις στήριξης θα βαφούν με δύο στρώσεις χρώματος φιλικού προς το 

περιβάλλον, χωρίς τοξικά υλικά, συνολικού πάχους 80 μm μετρημένες σε ξηρή 

κατάσταση, απόχρωσης κατά RAL 7033, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 

παράγραφο 5.14.3. Οι κοχλίες και τα περικόχλια των ελασμάτων θα είναι 

χαλύβδινα επιψευδαργυρωμένα με μέσο πάχος 54 μm τουλάχιστον, ενώ οι 

παράκυκλοι ασφαλείας και οι κυκλικοί παράκυκλοι θα είναι χαλύβδινα 

επιψευδαργυρωμένα με μέσο πάχος 43 μm τουλάχιστον, σύμφωνα με την 

προδιαγραφή ΔΕΗ ΧΚ 11.02/88. 

 

Για τους Μ/Σ που τοποθετούνται σε δίστυλο, οι βάσεις στήριξης των 

αλεξικεραύνων Μ.Τ. θα παραδίδονται στερεωμένες επί του Μετασχηματιστή, κατά 

τρόπο ώστε η οπή Φ13 στήριξης αλεξικέραυνου της μεσαίας βάσης να βρίσκεται, 

κατά το δυνατό, απέναντι από το διαπεραστήρα Μ.Τ. της Β’ φάσης του 

Μετασχηματιστή και η απόσταση των διαδοχικών οπών Φ13 των τριών (3) βάσεων 

να είναι ίση με 300 mm τουλάχιστον.  

 

Για να εξασφαλισθεί η ηλεκτρική σύνδεση του αγωγού γείωσης των αλεξικεραύνων 

Μ.Τ. στο υφιστάμενο σύστημα γείωσης, πάνω στο δοχείο ή στα πτυχωτά ελάσματα 

του Μετασχηματιστή θα συγκολληθεί, πριν από την τελική επεξεργασία και βαφή 

της παραγράφου 5.14, μια (1) υποδοχή από χαλύβδινο έλασμα (σχέδια 3.2 και 

3.3). Στην υποδοχή θα συγκολληθεί περικόχλιο πάνω στο οποίο θα βιδώνεται 

επικασσιτερωμένος ακροδέκτης γείωσης, τύπου κοχλιοσυνδετήρα, κατάλληλο για 4 

αγωγούς  χαλκού διατομής 16 mm2 (οι τρείς αγωγοί αφορούν γειώσεις των 

αλεξικεραύνων και ο τέταρτος τη σύνδεση του κοχλιοσυνδετήρα αυτού με το 

κοχλιοσυνδετήρα γειώσεως στη βάση του δοχείου του Μ/Σ).  Το περικόχλιο θα 

είναι στρογγυλού σχήματος Μ12 επιχαλκωμένο ή από ανοξείδωτο χάλυβα και ο 

κοχλιοσυνδετήρας θα τοποθετείται σε απόσταση το πολύ 25 cm από το κάλυμμα 

του δοχείου. 

 

5.11.7. Συμπληρωματικά εξαρτήματα  
    
Τα δοχεία των Μετασχηματιστών πρέπει να είναι εφοδιασμένα με τα ακόλουθα 

συμπληρωματικά εξαρτήματα: 

-  Κρουνό εκκένωσης με σύστημα διήθησης και δειγματοληψίας σύμφωνα με το 

πρότυπο EN 50216-4: 2002. 

-  Μαστός με πώμα πλήρωσης του Μετασχηματιστή σύμφωνα με το πρότυπο EN 

50216-4: 2002. 

 Στους Μετασχηματιστές με δοχείο διαστολής ο μαστός πλήρωσης τοποθετείται  

πάνω στο δοχείο αυτό. Το πώμα πρέπει να είναι αναπνευστικό. 
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 Στους Μετασχηματιστές στεγανής κατασκευής 50 και 100 kVA, το πώμα του 

μαστού πλήρωσης πρέπει να εξασφαλίζει απόλυτη στεγανότητα και τοποθετείται 

πάνω στο κάλυμμα του Μετασχηματιστή σε τέτοια θέση ώστε να μη βρίσκεται 

πάνω απ’ τα τυλίγματα. 

 Ο μαστός πλήρωσης και ο κρουνός εκκένωσης πρέπει να βρίσκονται ο ένας 

στην μια άκρη της διαγωνίου του δοχείου του Μετασχηματιστή και ο άλλος στην 

άλλη άκρη της. 

-  Θερμόμετρο, σύμφωνα με το πρότυπο EN 50216-4: 2002, τύπου πίνακα (DIAL 

TYPE) με κλίμακα από 0 oC έως 120 oC και  διάμετρο 100 mm τουλάχιστον με 

μεγιστοδείκτη για τη μέτρηση της θερμοκρασίας του λαδιού Το θερμόμετρο αυτό 

απαιτείται μόνο για τους Μετασχηματιστές 630 kVA και μεγαλύτερης. Επιπλέον 

στους Μετασχηματιστές εσωτερικού χώρου το θερμόμετρο θα διαθέτει και δύο 

ηλεκτρικές επαφές, κανονικά ανοικτές, ρυθμιζόμενες με το χέρι από τον τεχνίτη 

στο πεδίο π.χ. επαφή συναγερμού, επαφή διακοπής. 

-   Δείκτης στάθμης λαδιού σύμφωνα με το πρότυπο EN 50216-5: 2002 (A2:2005, 

A3:2006). Ο δείκτης στάθμης λαδιού για Μετασχηματιστές χωρίς δοχείο διαστολής 

θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος από μεταλλική βάση με κατάλληλη σχισμή η 

οποία καλύπτεται από γυάλινη πλάκα, ανθεκτική σε υψηλή θερμοκρασία, 

βαθμονομημένη εξωτερικά με τις ενδείξεις – 20 oC, 20 oC και επιπλέον 90 oC. Ο 

δείκτης αυτός πρέπει να στερεώνεται στη μεγάλη πλευρά του δοχείου με κοχλίες 

μέσω κατάλληλου παρεμβύσματος κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να 

αποσυναρμολογείται εύκολα απ’ έξω απ’ το δοχείο. Στους Μετασχηματιστές με 

δοχείο διαστολής, ισχύος μέχρι και 630 kVA ο δείκτης στάθμης λαδιού θα είναι 

γυάλινος σωλήνας και θα προστατεύεται με δύο μεταλλικά ωτία και θα είναι 

βαθμονομημένος με τις ενδείξεις – 20 oC, 20 oC και 90 oC. 

 Δείκτες μαγνητικού τύπου θα τοποθετούνται σε Μετασχηματιστές εσωτερικού 

χώρου. 

 

5.11.8.  Στεγανή κατασκευή Μετασχηματιστών 50 και 100 kVA  

 

Οι Μετασχηματιστές 50 και 100 kVA πρέπει να είναι στεγανής κατασκευής χωρίς 

δοχείο διαστολής και χωρίς βαλβίδα ασφαλείας έναντι υπερπίεσης. Το δοχείο όμως 

του Μετασχηματιστή θα πρέπει να αντέχει σε μια μέση υπερπίεση 0,45 bar, όπως 

προκύπτει απ’ την παράγραφο 6.1.6. Κάτω από το κάλυμμα και μέχρι τη στάθμη 

του λαδιού θα υπάρχει ένα στρώμα αέρος ύψους 120 mm. Δεν επιτρέπεται η 

χρήση αδρανούς αερίου. Για το λόγο αυτό οι μονωτήρες θα έχουν μακρύ λαιμό, το 

μήκος των οποίων θα είναι 160 mm, ώστε σε θερμοκρασία 20 0C το κατώτερο 

άκρο τους να είναι βυθισμένο στο λάδι 25 mm τουλάχιστον. Το τελευταίο υπό 

τάση σημείο του μεταγωγέα θα είναι βυθισμένο στο λάδι τουλάχιστον 30 mm. 

 

5.12.      Ολικές διαστάσεις των Μετασχηματιστών  

    

Οι ολικές διαστάσεις των Μετασχηματιστών δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερες από 

τις παρακάτω: 

 

- Διαστάσεις για Μετασχηματιστές ονομαστικής ισχύος έως και 400 kVA: 

                

       Μήκος : 160 cm 

       Πλάτος: 130 cm  

                Ύψος   : 200 cm 

 

- Διαστάσεις για Μετασχηματιστές ονομαστικής ισχύος 630 και 1000 kVA: 
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                Μήκος : 190 cm 

       Πλάτος: 130 cm  

                Ύψος   : 200 cm, για Μετασχηματιστές εσωτερικού χώρου  

                Ύψος   : 230 cm, για Μετασχηματιστές ισχύος 630 kVA για εναέρια 

χρήση  

 

Σημείωση : Συγκεκριμμένος αριθμός των Μετασχηματιστών ονομαστικής  ισχύος 

630 και 1000 kVA εσωτερικού χώρου, καθοριζόμενος στην εκάστοτε Διακήρυξη, 

θα έχει μέγιστο ύψος 175 cm, προκειμένου να είναι κατάλληλοι για εγκατάσταση 

σε χώρους περιορισμένων διαστάσεων. 

           

5.13.    Λάδι Μετασχηματιστών 

Οι Μετασχηματιστές θα πληρούνται με λάδι Μετασχηματιστών, το οποίο θα πρέπει 

να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου IEC 60296: 2012, EN 61065: 1993 και 

θα έχει διηλεκτρική αντοχή 70 kV τουλάχιστον. Το λάδι θα πρέπει να είναι 

απαλλαγμένο από πολυχλωριούχα διφαινύλια - τερφαινύλια (PCBs/PCTs). Πριν 

από την παράδοση κάθε παρτίδας Μετασχηματιστών θα υποβάλλεται, στον αρμόδιο 

επιθεωρητή της Επιχείρησης, Δήλωση του κατασκευαστή με την οποία θα 

πιστοποιείται ότι το λάδι που χρησιμοποιήθηκε για την πλήρωση των 

Μετασχηματιστών της συγκεκριμένης παρτίδας είναι απαλλαγμένο από 

πολυχλωριούχα διφαινύλια - τερφαινύλια (PCBs/PCTs). Στη Δήλωση θα 

επισυνάπτεται Πιστοποιητικό ανάλυσης του ελαίου από αναγνωρισμένο Εργαστήριο 

δοκιμών.  

 

5.14.    Τελική επεξεργασία και βαφή 

 

5.14.1. Προεργασία λείανσης και καθαρισμού 

 

Όλες οι επιφάνειες των δοχείων και των καλυμμάτων των Μετασχηματιστών, 

εσωτερικά και εξωτερικά, πριν βαφούν θα πρέπει να απαλλαγούν από τις 

προεξοχές και τις τραχείες ακμές τους με τρόχισμα. Ύστερα θα πρέπει να 

απομακρυνθούν απ’ αυτά τα οξείδια του σιδήρου και τα υπόλοιπα των 

συγκολλήσεων με τη μέθοδο της αμμοβολής. 

Μετά την εργασία αυτή πρέπει να γίνει απολίπανση-φωσφάτωση, με ελάχιστο 

πάχος φωσφάτωσης 5μm σύμφωνα με το ISO 9717/2010 (EN), όλων των 

παραπάνω επιφανειών και απαλλαγή από κάθε είδος ακαθαρσιών. 

 

5.14.2. Αστάρωμα 

  

Το αστάρωμα για την προστασία κατά της οξείδωσης απαιτείται μόνο στις 

εξωτερικές επιφάνειες του δοχείου και του καλύμματος των Μετασχηματιστών και 

θα πραγματοποιείται με δύο στρώσεις ενός αντιοξειδωτικού προϊόντος (PRIMER), 

το οποίο θα είναι ένα βερνίκι από μη τοξικά υλικά και φιλικά προς το περιβάλλον. 

Το στέγνωμα κάθε στρώσης θα γίνεται σε περιβάλλον καθαρό από σκόνη, σε 

θερμοκρασία 20 oC έως 25 oC ή σε φούρνο σε θερμοκρασία 80 oC.  

Η κάθε στρώση θα πρέπει να έχει διαφορετικό χρώμα (π.χ. γκρι η πρώτη και 

πράσινο ή κίτρινο η δεύτερη) και πάχος 40 μm τουλάχιστον. 

 

5.14.3. Τελική βαφή 
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-   Εσωτερικά το δοχείο και το κάλυμμα των Μετασχηματιστών πρέπει να βαφούν 

με μια στρώση χρώματος λευκού, φιλικού προς το περιβάλλον, χωρίς τοξικά υλικά, 

πάχους 40 μm τουλάχιστον, ειδικής βαφής ανθεκτικής στο λάδι. 

 

-   Εξωτερικά το δοχείο και το κάλυμμα θα βαφούν με δύο στρώσεις χρώματος 

φιλικού προς το περιβάλλον, χωρίς τοξικά υλικά, συνολικού πάχους 80 μm 

μετρημένες σε ξηρή κατάσταση, απόχρωσης κατά RAL 7033. 

 Η βαφή αυτή μπορεί να γίνει είτε με ψεκασμό είτε με εμβάπτιση ολόκληρου του 

Μετασχηματιστή μέσα στο βερνίκι, αφού προηγουμένως απομονωθούν οι 

επιφάνειες των εξαρτημάτων που δεν απαιτούν βαφή.  

 

-  Γενικά τα χρώματα θα είναι αντισκωριακά και η βαφή των μεταλλικών μερών 

θα πρέπει να γίνεται με τον ενδεδειγμένο και σύγχρονο τρόπο και θα δοκιμάζεται 

σύμφωνα με την παράγραφο 6.1.3..  

  

5.15.  Επιψευδαργύρωση χαλύβδινων εξαρτημάτων, κοχλίες, περικόχλια 

κ.λπ. 

 

Όλοι οι χαλύβδινοι κοχλίες, κοχλιοτομημένα τμήματα, περικόχλια, μποζόνια (εφ’ 

όσον είναι χαλύβδινα), τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στη συναρμολόγηση των 

Μετασχηματιστών, θα πρέπει να είναι επιψευδαργυρωμένα σύμφωνα με την 

προδιαγραφή ΧΚ 11.02/88 εάν έχουν διάμετρο μεγαλύτερη ή ίση με 10 mm. Εάν η 

διάμετρος αυτών είναι μικρότερη από 10 mm η επιψευδαργύρωση μπορεί να γίνει 

και με την προδιαγραφή ΧΚ 11.01/87. 

 

5.16.  Σχέδια και οδηγίες 

 

Ο κατασκευαστής με την προσφορά του πρέπει να υποβάλει: 

 

-  Σχέδιο γενικής διάταξης (πρόσοψη, κάτοψη και πλάγια όψη) για κάθε 

προσφερόμενο είδος Μετασχηματιστή στο οποίο θα αναγράφονται οι εξωτερικές 

διαστάσεις του και θα φαίνονται οι θέσεις όλων των εκτός του δοχείου 

εξαρτημάτων με τα οποία θα είναι εφοδιασμένος ο Μετασχηματιστής. 

 Στο σχέδιο αυτό θα σημειώνεται το ολικό βάρος του Μετασχηματιστή, το βάρος 

του ενεργού μέρους (πυρήνας + τυλίγματα), το βάρος του λαδιού και το ελεύθερο 

ύψος, το οποίο είναι απαραίτητο για την εξαγωγή του ενεργού μέρους απ’ το 

δοχείο. 

 

- Σχέδια ακροδεκτών για όλα τα είδη των προσφερόμενων ακροδεκτών Χ.Τ., 

Μ.Τ. και κοχλιοσυνδετήρων γείωσης, στα οποία θα αναγράφεται το 

χρησιμοποιούμενο υλικό και το πάχος επικασσιτέρωσης. 

 

- Σχέδια ενδεικτικών πινακίδων της παραγράφου 7. Οι πινακίδες αυτές θα  είναι 

από ανοξείδωτο χάλυβα. 

 

- Ο κατασκευαστής πριν από την έναρξη της πρώτης τμηματικής παράδοσης 

κάθε σύμβασης πρέπει να διαθέσει στην Επιχείρηση σε έξι (6) φωτοαντίγραφα τα 

ακόλουθα: 

       

-  Σχέδια σύνδεσης των τυλιγμάτων Μ.Τ., και Χ.Τ. μεταξύ τους για τη δημιουργία 

της συνδεσμολογίας. 
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-  Κατασκευαστικά σχέδια των τυλιγμάτων Μ.Τ. και Χ.Τ. στα οποία αναγράφονται 

οι διαστάσεις των πηνίων, οι διατομές των χρησιμοποιούμενων αγωγών, το βάρος 

τους, ο αριθμός σπειρών, το είδος και οι διαστάσεις των μονωτικών υλικών και η 

ποιότητά τους. 

        

-  Σχέδια των μεταγωγέων και μεταλλακτών καθώς και των χειριστηρίων τους με 

τα εξαρτήματά τους. 

   

-  Όλα τα σχέδια πρέπει να είναι στην τελική τους μορφή και να φέρουν την 

υπογραφή του κατασκευαστή. 

  

-  Οδηγίες συντήρησης και λειτουργίας των Μετασχηματιστών θα παραδοθούν σε 

είκοσι (20) αντίγραφα. 

 

5.17.  Υπολογισμός θερμικής ικανότητας αντοχής τυλιγμάτων σε 

βραχυκύκλωμα 

 

Η θερμική αντοχή σε βραχυκύκλωμα πρέπει να αποδειχτεί με υπολογισμούς στην 

ονομαστική τάση, οι οποίοι θα είναι σύμφωνοι με το πρότυπο EN 60076-5: 2006, 

και θα υποβάλλονται στην προσφορά. 

Διευκρινίζεται ότι οι υπολογισμοί θα γίνονται και στα δύο τυλίγματα, Μ.Τ. και Χ.Τ., 

και εφ’ όσον ο Μετασχηματιστής είναι διπλής σχέσης και στις δύο τάσεις. 

 

6.  ΔΟΚΙΜΕΣ (TESTS) 

 

6.1. Δοκιμές τύπου  

 

Οι δοκιμές τύπου εκτελούνται σε έτοιμους Μετασχηματιστές (πλήρεις) στο 

εργοστάσιο του κατασκευαστή ή στα εργαστήρια της Επιχείρησης. 

Ο χρόνος και ο αριθμός των Μετασχηματιστών που θα υποστούν τις δοκιμές τύπου 

αναφέρονται στην παράγραφο 6.4. (Διαδικασία αποδοχής). 

           Σημείωση 1: Στους Μετασχηματιστές διπλής σχέσης οι 

δοκιμές 6.1.1. και 6.1.2. θα εκτελούνται και στις δύο τάσεις. 

 Σημείωση  2: Πριν από την εκτέλεση των δοκιμών των 

παραγράφων 6.1.1. και 6.1.2. οι μεταγωγείς των Μετασχηματιστών πρέπει να 

υποστούν 200 πλήρεις κύκλους μεταγωγής. 

 

6.1.1.  Δοκιμή ανύψωσης θερμοκρασίας 

 

Η δοκιμή ανύψωσης θερμοκρασίας θα εκτελείται στην ονομαστική τάση, σύμφωνα 

με το πρότυπο EN 60076-2: 2011. 

 

6.1.2.  Δοκιμή σε κρουστικό κύμα 

 

H δοκιμή θα εκτελείται σε πλήρες και αποκεκομμένο κρουστικό κύμα, στη λήψη με 

τον μικρότερο αριθμό σπειρών, σύμφωνα με το πρότυπο EN 60076-3: 2001.  

Εκτός από τα κριτήρια που καθορίζονται στο παραπάνω πρότυπο για την 

επαλήθευση των αποτελεσμάτων, ο Μετασχηματιστής που δοκιμάστηκε σε 

κρουστική τάση θα υποβάλλεται σε δοκιμή επαγόμενης τάσης (0,8 kV rms – 1 min, 

100 Hz  στη ΧΤ ή ισοδύναμη) και εφαρμοσμένης τάσης βιομηχανικής συχνότητας 

με το 100% της τιμής που καθορίζεται στο ίδιο πρότυπο για τις δοκιμές σειράς (50 

kV rms – 1 min, 50 Hz).  
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Αν ο Μετασχηματιστής δεν αντέξει επιτυχώς τις πιο πάνω δοκιμές, θεωρείται ότι η 

κρουστική δοκιμή απέτυχε. 

 

 

 

6.1.3.   Δοκιμές βαφής 

 

Οι δοκιμές αυτές θα εκτελούνται συστηματικά κατά το στάδιο της βαφής των 

δοχείων, εκτός από τη δοκιμή σε διάβρωση που θα εκτελείται μια φορά σε κάθε 

είδος Μετασχηματιστή. 

 

- Δοκιμή αντοχής της βαφής σε διάβρωση. 

 Η δοκιμή αυτή θα εκτελεστεί με τη μέθοδο της αλατούχου 

ομίχλης, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 9227:2012, σε διάρκεια 240 ωρών σε 

δείγμα χαλύβδινης επιφάνειας 20x20 cm. 

 

- Δοκιμή πρόσφυσης της βαφής. 

 Η δοκιμή αυτή θα εκτελείται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 

2409:2007 (ΕΛΟΤ 405) και η ταξινόμησή της βάσει πρότυπου θα είναι 0 ή 1.   

 

6.1.4.   Δοκιμές στους μονωτήρες Μ.Τ. και Χ.Τ και στα βύσματα Μ.Τ. 

 

Οι μονωτήρες και τα βύσματα πριν τοποθετηθούν στους Μετασχηματιστές θα 

ελέγχονται από αντιπρόσωπο της Επιχείρησης. Ο κατασκευαστής οφείλει να 

παραδίδει τα δελτία δοκιμών των μονωτήρων Μ.Τ. και Χ.Τ. και των βυσμάτων Μ.Τ. 

βάσει των οποίων τους παρέλαβε απ’ τον κατασκευαστή τους. 

Τα δελτία δοκιμών πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της παραγράφου 

5.8.2 και 5.8.3.  

 

- Δοκιμή αντοχής σε κρουστική τάση. 

 

- Δοκιμή αντοχής σε τάση βιομηχανικής συχνότητας υπό βροχή. 

 

- Δοκιμή θερμικής αντοχής. 

 

- Δοκιμή πορώδους. 

             

Οι δύο πρώτες δοκιμές θα εκτελεστούν σύμφωνα με το   πρότυπο ΕΝ 60137: 

2008. 

Η δοκιμή θερμικής αντοχής και η δοκιμή πορώδους θα εκτελεστούν σύμφωνα  με 

το πρότυπο EN 62155:2003.  

Η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα να επαναλάβει όλες ή ορισμένες από τις παραπάνω 

δοκιμές κατά την κρίση της. Σε περίπτωση αποτυχίας τους οι μονωτήρες θα 

απορρίπτονται. 

 

 

6.1.5.   Δοκιμές στους ακροδέκτες Μ.Τ. και Χ.Τ. 

 

Σε έναν ακροδέκτη (εξαιρουμένου του τύπου κοχλιοσυνδετήρα), 

αντιπροσωπευτικό για κάθε είδος ακροδεκτών, με τους οποίους θα εφοδιαστούν οι 

διαπεραστήρες Μ.Τ.και Χ.Τ., που θα ληφθεί τυχαία από έναν μετασχηματιστή της 

πρώτης παρτίδας θα πρέπει να εκτελεστούν οι παρακάτω δοκιμές:  
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6.1.5.1.   Δοκιμή σύσφιξης 

 

Η σύσφιξη του αγωγού του καλωδίου ή του γυμνού αγωγού χαλκού της ίδιας 

διατομής θα εκτελείται με μια ροπή σύσφιξης Μ=2xd Nm, όπου d είναι η 

διάμετρος των κοχλιών του ακροδέκτη σε mm. 

Η δοκιμή αυτή θεωρείται επιτυχής όταν: 

 

-  Με την παραπάνω ροπή δεν παρατηρείται οπισθοδρόμηση 

(κλώτσημα) του περικοχλίου. 

-  Όταν το καλώδιο τραβηχτεί με δύναμη 300 Ν δεν παρατηρείται 

ολίσθηση του αγωγού απ’ τον ακροδέκτη. 

 

 

6.1.5.2.   Ανάλυση κράματος 

 

Η σύσταση του κράματος των ακροδεκτών θα ελέγχεται με μέθοδο κοινής 

αποδοχής Επιχείρησης – Προμηθευτή. 

 

6.1.6.   Δοκιμή στεγανότητας για τους Μετασχηματιστές στεγανού τύπου 

             

α) Προσδιορισμός της πίεσης μέσα στο δοχείο 

             

Για τον προσδιορισμό της μέγιστης πίεσης η οποία αναπτύσσεται μέσα στο δοχείο 

των Μετασχηματιστών στεγανού τύπου, ισχύος 50 kVA και 100 kVA, όταν ο 

Μετασχηματιστής λειτουργεί με το ονομαστικό φορτίο, λαμβάνεται τυχαία ένας 

Μετασχηματιστής από κάθε είδος της ίδιας ονομαστικής ισχύος και της ίδιας σχέσης 

μετασχηματισμού. Ο Μετασχηματιστής αυτός γεμίζεται με λάδι μέχρι την κανονική 

στάθμη και το δοχείο του στεγανοποιείται με τέτοιο τρόπο, ώστε εσωτερικά και 

εξωτερικά να υπάρχει η ίδια πίεση υπό συνθήκες παραπλήσιες με τις ακόλουθες: 

- Θερμοκρασία 20 0C. 

- Ατμοσφαιρική πίεση 760 mm Hg. 

Αφού σφραγιστεί ο Μετασχηματιστής, αυξάνεται η θερμοκρασία του λαδιού, 

τοποθετώντας τον σε φούρνο και όταν αυτή σταθεροποιηθεί στους 80 0 C μετριέται 

ή εσωτερική πίεση Pm. Εναλλακτικά μπορεί να μετρηθεί η πίεση Pm κατά τη δοκιμή 

ανύψωσης θερμοκρασίας στη μέγιστη θερμοκρασία. 

 

β) Δοκιμή 

             

Στη συνέχεια ελέγχεται η στεγανότητα του δοχείου των ανωτέρω 

Μετασχηματιστών, ισχύος 50 kVA και 100 kVA, σε ψυχρή κατάσταση, με 

υπερπίεση 0,45 bar. Η πίεση μέσα στο δοχείο αυξάνεται μέχρι την πίεση Pm + 0,45 

bar σε χρόνο περίπου 1 min με ξηρό αέρα ή άζωτο. Η  πίεση αυτή πρέπει να 

διατηρηθεί σταθερή επί μία ώρα. 

Η δοκιμή θεωρείται επιτυχής, όταν κατά το διάστημα αυτό της μιας ώρας δεν 

υπάρχει διαρροή και δεν παρατηρείται καμμιά στρέβλωση ή παραμόρφωση του 

δοχείου. Η διαρροή μπορεί να διαπιστωθεί με διάφορους τρόπους (π.χ. μεταβολή 

της ένδειξης του μανομέτρου). 
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6.2.  Δοκιμές σειράς κατά ΕΝ 60076-1: 2011 

 

-  Στους Μετασχηματιστές διπλής σχέσης, 20-15/0,4 kV ή 20-6,6/0,4 

kV, οι δοκιμές των παραγράφων 6.2.1. έως και 6.2.4. πρέπει να εκτελούνται και 

στις δύο τάσεις. Οι δοκιμές των παραγράφων 6.2.5., 6.2.7. και 6.2.8. θα 

εκτελούνται μόνο στην τάση των 20 kV. Η δοκιμή της παραγράφου 6.2.6. θα 

εκτελείται μόνο στην τάση των 20 V, ενώ στην άλλη τάση (15 kV ή 6,6 kV) θα 

εκτελείται ως δοκιμή τύπου σε κάθε παρτίδα μετά τη δοκιμή σε κρουστικό κύμα 

(παρ. 6.1.2) και θα πρέπει να είναι επιτυχής. Εάν αποτύχει, τότε θα εκτελεστεί και 

σ’ αυτήν την τάση ως δοκιμή σειράς.  

 

-    Οι δοκιμές 6.2.1. έως 6.2.5. θα εκτελούνται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 

60076-1: 2011, A1:2000, A2:2002 και οι δοκιμές των παραγράφων 6.2.6. και 

6.2.7. σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 60076-3: 2013. 

 

 

6.2.1.   Μέτρηση των αντιστάσεων των τυλιγμάτων. 

 

6.2.2.  Μέτρηση της σχέσης μετασχηματισμού και έλεγχος της 

πολικότητας, της φασικής  απόκλισης και της διαδοχής φάσεων. 

 

6.2.3.   Μέτρηση της τάσης βραχυκύκλωσης. 

 

6.2.4.   Μέτρηση των απωλειών υπό φορτίο. 

 

6.2.5.   Μέτρηση των απωλειών και του ρεύματος εν κενώ στην 

ονομαστική τάση. 

 

6.2.6.   Δοκιμή επαγόμενης τάσης. 

 

6.2.7.   Δοκιμή αντοχής σε τάση βιομηχανικής συχνότητας (δοκιμή 

εφαρμοσμένης  τάσης από ανεξάρτητη πηγή). 

 

6.2.8.   Δοκιμή στεγανότητας για τους Μετασχηματιστές στεγανού τύπου 

             

α) Προσδιορισμός της πίεσης μέσα στο δοχείο 

             

Για τον προσδιορισμό της μέγιστης πίεσης η οποία αναπτύσσεται μέσα στο δοχείο 

των Μετασχηματιστών στεγανού τύπου, ισχύος 50 kVA και 100 kVA, όταν ο 

Μετασχηματιστής λειτουργεί με το ονομαστικό φορτίο, λαμβάνεται τυχαία ένας 

Μετασχηματιστής από κάθε είδος της ίδιας ονομαστικής ισχύος και της ίδιας σχέσης 

μετασχηματισμού. Ο Μετασχηματιστής αυτός γεμίζεται με λάδι μέχρι την κανονική 

στάθμη και το δοχείο του στεγανοποιείται με τέτοιο τρόπο, ώστε εσωτερικά και 

εξωτερικά να υπάρχει η ίδια πίεση υπό συνθήκες παραπλήσιες με τις ακόλουθες: 

- Θερμοκρασία 20 0C. 

- Ατμοσφαιρική πίεση 760 mm Hg. 

Αφού σφραγιστεί ο Μετασχηματιστής, αυξάνεται η θερμοκρασία του λαδιού, 

τοποθετώντας τον σε φούρνο και όταν αυτή σταθεροποιηθεί στους 80 0 C μετριέται 

ή εσωτερική πίεση Pm. Εναλλακτικά μπορεί να μετρηθεί η πίεση Pm κατά τη δοκιμή 

ανύψωσης θερμοκρασίας στη μέγιστη θερμοκρασία. 

 

β) Δοκιμή 
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Η δοκιμή στεγανότητας του δοχείου εκτελείται σε κάθε Μετασχηματιστή του ίδιου 

είδους, σε ψυχρή κατάσταση, με πίεση 1,2 x Pm ως εξής: 

Η πίεση μέσα στο δοχείο αυξάνεται μέχρι την πίεση 1,2x Pm σε χρόνο περίπου 1 

min με ξηρό αέρα ή άζωτο. Η  πίεση αυτή πρέπει να διατηρηθεί σταθερή επί μία 

ώρα. 

Η δοκιμή θεωρείται επιτυχής, όταν κατά το διάστημα αυτό της μιας ώρας δεν 

υπάρχει διαρροή και δεν παρατηρείται καμμιά στρέβλωση ή παραμόρφωση του 

δοχείου. Η διαρροή μπορεί να διαπιστωθεί με διάφορους τρόπους (π.χ. μεταβολή 

της ένδειξης του μανομέτρου). 

 

6.2.9. Δοκιμή πάχους αποξηραμένης βαφής 

 

Μέτρηση του πάχους του στρώματος της αποξηραμένης βαφής. 

             Η μέτρηση μπορεί να εκτελεστεί με οποιαδήποτε μέθοδο κοινής αποδοχής 

Επιχείρησης – Προμηθευτή. Θα πρέπει να μετρηθούν τα πάχη των στρώσεων του 

ασταρώματος καθώς και τα πάχη των στρώσεων της τελικής βαφής, εσωτερικά και 

εξωτερικά του δοχείου, τα οποία δε θα πρέπει να είναι μικρότερα από τα 

προδιαγραφόμενα. 

 

 

6.3.    Ειδικές δοκιμές 

 

Ο αριθμός των Μετασχηματιστών που θα υποστούν τις δοκιμές αυτές αναφέρεται 

στην παράγραφο 6.4.. 

Σημείωση: Στους Μετασχηματιστές διπλής σχέσης οι δοκιμές της στάθμης θορύβου 

και των ραδιοφωνικών παρεμβολών θα εκτελεστούν μόνο στην τάση των 20 kV. 

Οι δοκιμές των παραγράφων 6.3.2. έως 6.3.5. θα εκτελούνται μόνο μια φορά κατά 

την παραλαβή της πρώτης παρτίδας. 

 

6.3.1. Δοκιμή αντοχής σε βραχυκύκλωμα 

 

Η δοκιμή δυναμικής αντοχής σε βραχυκύκλωμα θα εκτελείται σύμφωνα με το 

πρότυπο ΕΝ 60076-5: 2006 με τη διαφορά ότι η τιμή αναφοράς του συμμετρικού 

ρεύματος βραχυκύκλωσης δε θα υπερβαίνει σε καμμιά περίπτωση το 25-πλάσιο 

του ονομαστικού ρεύματος. Αυτό αφορά σε  Μετασχηματιστές με ονομαστική τάση 

βραχυκύκλωσης μικρότερη από 4%. 

Εάν η διαφορά της επαγωγικής αντίστασης (reactance), που μετρήθηκε μετά και 

πρίν τη δοκιμή, υπερβεί τα όρια που αναφέρονται στο παραπάνω πρότυπο για το 

αντίστοιχο είδος τυλίγματος (κυλινδρικό ή μη κυλινδρικό), ο Μετασχηματιστής 

απορρίπτεται. 

Στον Μετασχηματιστή που υπέστη τη δοκιμή επιτρέπεται η υπέρβαση της τάσης 

βραχυκύκλωσης πάνω από το όριο της ανοχής του 10% έως το όριο της 

επιτρεπόμενης διαφοράς της επαγωγικής αντίστασης που προβλέπεται από το 

πρότυπο ΕΝ 60076-5: 2006.  

Στους Μετασχηματιστές διπλής σχέσης η δοκιμή θα εκτελείται σ’ εκείνη την τάση 

στην οποία ο υπό δοκιμή Μετασχηματιστής έχει τη μικρότερη τάση 

βραχυκύκλωσης. 

 

6.3.2. Δοκιμή στάθμης θορύβου 

 

Θα εκτελεστεί σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 60076-10: 2001  





 

Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών 
 

 

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 4003227 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ :  ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ 

ΔΙΑΝΟΜΗΣ, ΙΣΧΥΟΣ 20-15/0,4 KV630 

kVA 

 

Σελ. 67 από 128 

 

 

 

6.3.3.   Δοκιμή στάθμης ραδιοφωνικών παρεμβολών 

 

Η δοκιμή αυτή θεωρείται ότι καλύπτεται από πιστοποιητικά επιτυχούς εκτέλεσής 

της επί των μονωτήρων, βάσει του προτύπου ΕΝ 60437: 1997.  

 

6.3.4. Μέτρηση των αρμονικών του ρεύματος εν κενώ 

 

Θα εκτελεστεί σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 60076-1:2011 

 

6.3.5. Μέτρηση της ομοπολικής αντίστασης 

 

Θα εκτελεστεί σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 60076-1:2011 

 

6.4.    Επιθεώρηση και διαδικασία αποδοχής 

 

-   Οι Μετασχηματιστές τους οποίους προμηθεύεται η Επιχείρηση 

σύμφωνα με την παρούσα προδιαγραφή, υπόκεινται σε επιθεώρηση απ’ τους 

αρμόδιους εκπροσώπους της. Στους επιθεωρητές αυτούς θα επιτρέπεται, κατά τη 

διάρκεια των ωρών εργασίας, να εισέρχονται σε όλα τα τμήματα του εργοστασίου 

και θα παρέχεται σ’ αυτούς κάθε διευκόλυνση για την επιθεώρηση του υλικού. 

 Ο προμηθευτής πρέπει να παρέχει στους επιθεωρητές λογικό χρόνο 

προειδοποίησης για όλες τις δοκιμές, ώστε να μπορέσουν να παρακολουθήσουν τις 

δοκιμές. 

 Ο προμηθευτής πρέπει να παραδίδει βεβαιωμένα αντίγραφα των 

τελικών δοκιμών, σειράς, τύπου και ειδικών, οι οποίες πρέπει να περιλαμβάνουν 

πληροφορίες και αποτελέσματα των δοκιμών που αφορούν σ’ όλες τις 

προδιαγραφόμενες τιμές.  

 Οι δοκιμές τύπου θα εκτελούνται μόνο στην πρώτη παρτίδα, εκτός 

από τη δοκιμή σε κρουστικό κύμα, η οποία θα εκτελείται σε κάθε παρτίδα. Οι 

ειδικές δοκιμές θα εκτελούνται μόνο μια φορά στην πρώτη παρτίδα. 

 

-  Ειδικότερα για τις κρουστικές δοκιμές ο προμηθευτής πρέπει: 

 

α)  Να διατηρεί πλήρες αρχείο όλων των κρουστικών τάσεων που 

εφαρμόστηκαν στους ακροδέκτες του Μετασχηματιστή, στο οποίο θα 

περιλαμβάνονται όλες οι προπαρασκευαστικές για τη ρύθμιση δοκιμές καθώς και οι 

τελικές δοκιμές. Το αρχείο αυτό πρέπει να περιλαμβάνει παλμογραφήματα με την 

ερμηνεία τους, συνδεσμολογίες των τυλιγμάτων για τη δοκιμή, ατμοσφαιρικές 

συνθήκες κ.λπ. καθώς και οποιαδήποτε ανωμαλία ή αποτυχία της δοκιμής, 

εσωτερικά ή εξωτερικά του Μετασχηματιστή.  

 Το αρχείο αυτό των κρουστικών δοκιμών και τα σχέδια των 

κυκλωμάτων δοκιμής πρέπει να είναι πάντοτε διαθέσιμα στην Επιχείρηση. 

 

β)  Να λαμβάνει παλμογραφήματα των κρουστικών τάσεων που 

εφαρμόζονται στους ακροδέκτες του Μετασχηματιστή σε όλες τις δοκιμές, 

προπαρασκευστικές για τη ρύθμιση των οργάνων καθώς και τελικές. 

 

-  Η παράδοση των Μετασχηματιστών του ιδίου είδους θα γίνεται 

τμηματικά σε παρτίδες. Το πλήθος κάθε παρτίδας θα καθορίζεται με την εκάστοτε 

σύμβαση. Σε ειδικές περιπτώσεις, η παρτίδα μπορεί να καθορίζεται απ’ τον 

επιθεωρητή.  
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-  Οι δοκιμές σειράς κάθε παρτίδας είναι δυνατόν να εκτελεστούν κατά 

την κρίση του επιθεωρητή χωρίς την παρουσία του. Στην περίπτωση αυτή ο 

κατασκευαστής θα παραδίδει στον επιθεωρητή τα πρωτόκολλα δοκιμών σειράς, η 

αξιοπιστία όμως των μετρήσεων θα επαληθεύεται από αυτόν με επανάληψη των 

δοκιμών σε ποσοστό 10%. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μιας των μετρήσεων με τα 

πρωτόκολλα δοκιμών επαναλαμβάνονται οι δοκιμές σε ολόκληρη την παρτίδα. 

 

-  Στην περίπτωση που τα αποτελέσματα των δοκιμών σειράς της 

πρώτης ή κάθε άλλης παρτίδας είναι αποδεκτά, ο επιθεωρητής προχωρεί στην 

εκτέλεση των δοκιμών τύπου και των ειδικών δοκιμών, ως ακολούθως: 

  

 Πρώτη Παρτίδα: Για την εκτέλεση των δοκιμών τύπου και των 

ειδικών δοκιμών λαμβάνονται τυχαία δύο (2) τεμάχια, εάν οι Μετασχηματιστές 

είναι απλής σχέσης και τρία (3) τεμάχια εάν οι Μετασχηματιστές είναι διπλής 

σχέσης.  

 Σ’ αυτούς θα εκτελούνται οι εξής δοκιμές: 

 

-  Στον πρώτο απ’ αυτούς (απλής ή διπλής σχέσης) θα εκτελεστεί η 

δοκιμή αντοχής σε βραχυκύκλωμα (παρ. 6.3.1).  

 

-  Στον δεύτερο, εφ’ όσον είναι απλής σχέσης, θα εκτελεστεί η δοκιμή 

ανύψωσης θερμοκρασίας στην ονομαστική τάση (παρ. 6.1.1), στη συνέχεια η 

δοκιμή κρουστικής τάσης (παρ. 6.1.2) και η δοκιμή ραδιοφωνικών παρεμβολών 

(παρ. 6.3.3). 

 Όταν πρόκειται για Μετασχηματιστές διπλής σχέσης, στο δεύτερο 

Μετασχηματιστή θα εκτελεστούν όλες οι πιο πάνω δοκιμές, στη σχέση με τις 

υψηλότερες απώλειες. 

 

-  Στον τρίτο θα εκτελεστεί η δοκιμή κρουστικής τάσης (παρ. 6.1.2), 

στην άλλη σχέση απ’ αυτήν που εκτελέστηκε στο δεύτερο δοκίμιο. 

 

 -    Εάν όλες αυτές οι δοκιμές επιτύχουν, η πρώτη παρτίδα γίνεται 

αποδεκτή. 

 

 Κάθε άλλη Παρτίδα, πλην της πρώτης: Για την εκτέλεση των 

δοκιμών τύπου λαμβάνονται τυχαία ένα (1) τεμάχιο, εάν οι Μετασχηματιστές είναι 

απλής σχέσης και δύο (2) τεμάχια, εάν οι Μετασχηματιστές είναι διπλής σχέσης.  

 Σ’ αυτούς θα εκτελούνται οι εξής δοκιμές: 

 

-  Στον πρώτο, εφ’ όσον είναι απλής σχέσης, θα εκτελεστεί η δοκιμή 

κρουστικής τάσης (παρ. 6.1.2). 

 Όταν πρόκειται για Μετασχηματιστή διπλής σχέσης, θα εκτελεστεί η 

δοκιμή κρουστικής τάσης (παρ. 6.1.2) στη σχέση με τις υψηλότερες απώλειες. 

 

-  Στο δεύτερο, θα εκτελεστεί η δοκιμή κρουστικής τάσης (παρ. 6.1.2), 

στην άλλη σχέση απ’ αυτήν που εκτελέστηκε στο πρώτο δοκίμιο.  

  

 -    Εάν όλες αυτές οι δοκιμές επιτύχουν, η παρτίδα γίνεται 

αποδεκτή. 
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 Εάν σε τουλάχιστον ένα από τους παραπάνω (ένα, δύο ή τρεις) 

Μετασχηματιστές αποτύχουν οι δοκιμές (μία ή περισσότερες) που αντιστοιχούν σ’ 

αυτόν, η αντίστοιχη παρτίδα (πρώτη ή επόμενη) απορρίπτεται, εκτός αν είναι 

φανερό ότι η αποτυχία οφείλεται σε τυχαίο κατασκευαστικό σφάλμα. 

  

 Στην τελευταία αυτή περίπτωση θα λαμβάνονται τυχαία άλλοι τρεις 

Μετασχηματιστές (είτε απλής είτε διπλής σχέσης) από την ίδια παρτίδα, στους 

οποίους θα επαναλαμβάνονται μόνο οι δοκιμές εκείνες στις οποίες αστόχησε ο ο 

αποτυχών Μετασχηματιστής. Εάν η αποτυχούσα δοκιμή είναι η δοκιμή αντοχής σε 

βραχυκύκλωμα η επανάληψή της δεν θα εκτελείται σε τρεις, αλλά μόνο σε ένα 

Μετασχηματιστή.  

 Για να γίνει η παρτίδα αποδεκτή πρέπει όλες οι δοκιμές που θα 

γίνουν στους τρεις (ή στον ένα) νέους Μετασχηματιστές να είναι επιτυχείς. Σε 

οποιαδήποτε άλλη περίπτωση η παρτίδα δεν θεωρείται αποδεκτή και οι 

Μετασχηματιστές της δεν θα παραλαμβάνονται. 

  

 Σύμφωνα με τα παραπάνω, μετά την πρώτη αποδεκτή παρτίδα των 

Μετασχηματιστών, οι ειδικές δοκιμές και οι δοκιμές τύπου, εκτός από την 

κρουστική δοκιμή, δεν θα επαναλαμβάνονται στις υπόλοιπες παρτίδες.  

 Η Επιχείρηση όμως διατηρεί το δικαίωμα να επαναλάβει τις δοκιμές 

αυτές σε μια ακόμη παρτίδα κατά την κρίση της, που θα πρέπει να είναι επιτυχείς. 

Εάν οι δοκιμές αυτές αποτύχουν, έστω και μία, θα πρέπει να επαναληφθούν σ’ ένα 

νέο μετασχηματιστή σύμφωνα με τα αναφερόμενα πιο πάνω για την περίπτωση 

αποτυχίας δοκιμής τύπου ή ειδικής δοκιμής, και σε περίπτωση αποτυχίας η παρτίδα 

των Μετασχηματιστών δεν θα παραλαμβάνεται. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα 

εκτέλεσης των δοκιμών αυτών και σε μία επόμενη παρτίδα. 

 Εξυπακούεται ότι, εφόσον σε μία παρτίδα δε θα εκτελούνται 

ορισμένες δοκιμές για τη διαδικασία αποδοχής, οι δοκιμές αυτές θα θεωρούνται 

επιτυχείς. 

 

6.5.    Δείγμα 

 

Ο κατασκευαστής πριν από την έναρξη της εν σειρά παραγωγής των 

Μετασχηματιστών υποχρεούται να υποβάλει για οπτικό έλεγχο έναν (1) 

Μετασχηματιστή για κάθε ισχύ και κάθε σχέση και να συμμορφώνεται με τις 

παρατηρήσεις της επιτροπής εξέτασης του δείγματος. 

 

 

 

 

7.      ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 

 

Οι μετασχηματιστές θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με τις ακόλουθες ενδεικτικές 

πινακίδες. Όλες οι πινακίδες πρέπει να είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο 

χάλυβα. Το πάχος των πινακίδων θα είναι 1 mm τουλάχιστον: 

 

7.1. Πινακίδα των χαρακτηριστικών του Μετασχηματιστή 

Η πινακίδα αυτή θα φέρει τα κυριότερα χαρακτηριστικά του Μετασχηματιστή και 

θα είναι στερεωμένη στην πλευρά του δοχείου που είναι τοποθετημένοι οι 

διαπεραστήρες Χ.Τ. του Μετασχηματιστή.  

Οι διαστάσεις της πινακίδας θα είναι 230x160 mm και η διάταξη των διαφόρων 

στοιχείων της καθορίζεται στα σχέδια 6, 7 και 8. 
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Η πινακίδα θα φέρει την επισήμανση CE βάσει της Οδηγίας 2009/125/ΕΕ. 

Το διάγραμμα της συνδεσμολογίας πρέπει να δείχνει τις εσωτερικές συνδέσεις και 

την επισήμανση των ακροδεκτών. 

Ο αριθμός σειράς του Μετασχηματιστή πρέπει να τυπώνεται στην πινακίδα, στο 

κάλυμμα και στο ενεργό μέρος (πυρήνας + τυλίγματα) του. 

 

7.2. Πινακίδες χειρισμού μεταγωγέα και μεταλλάκτη 

 

Σε κάθε χειριστήριο μεταγωγέα ή μεταλλάκτη πρέπει να υπάρχει πινακίδα στην 

οποία θα αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα: 

Ο ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΕΚΤΟΣ ΤΑΣΗΣ 

Εκτός από την πινακίδα αυτή θα πρέπει να υπάρχει σε κάθε μεταγωγέα μια κυκλική 

πινακίδα, με κέντρο τον άξονα του χειριστηρίου, με τις ενδείξεις (1, 2, 3, 4, 5) των 

λήψεων, και σε κάθε μεταλλάκτη θα υπάρχουν οι ενδείξεις των τάσεων : 1 για 20 

kV και 2 για 15 kV ή 1 για 20 kV και 2 για 6,6kV. Εναλλακτικά αντί των ανωτέρω 

μεταλλικών πινακίδων οι αριθμοί μπορεί να αναγράφονται επί των χειριστηρίων. 

 

7.3. Επισήμανση των φάσεων 

 

Κοντά στη βάση των διαπεραστήρων Μ.Τ. και Χ.Τ. επί του καλύμματος του 

Μετασχηματιστή θα υπάρχει ανάγλυφη ή έγγλυφη εκτύπωση για κάθε φάση. Σε 

καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται η επισήμανση να γίνεται με συγκολλημένα 

λαμάκια. Οι συμβολισμοί των φάσεων δίνονται στις παραγράφους 5.3.1.6., 

5.3.2.6. και 5.3.3.6.. 

 

8. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  

 

Οι Μετασχηματιστές πριν από τη φόρτωσή τους για τη μεταφορά τους πρέπει να 

τοποθετηθούν επάνω σε μια ξύλινη βάση, αποτελούμενη από κατάλληλα δοκάρια, 

η οποία θα είναι κατάλληλα στερεωμένη με τη βοήθεια κοχλιών στη βάση του 

Μετασχηματιστή. 

Οι διαπεραστήρες Μ.Τ. θα πρέπει να περιβάλλονται και οι τρεις μαζί από ένα 

προστατευτικό κάλυμμα από αφρώδες υλικό. 

Όταν πρόκειται για υπερπόντια μεταφορά του Μετασχηματιστή, απαιτείται ειδική 

συσκευασία που θα μελετηθεί με ευθύνη του κατασκευαστή και θα τύχει της 

έγκρισης της Επιχείρησης. 

 

 

9.        ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ 

 

-  Σχέδιο 1: Λαβές ανάρτησης Μετασχηματιστών 50 και 100 kVA. 

-  Σχέδιο 2: Στήριξη Μετασχηματιστών 100 έως 630 kVA επί ικριώματος. 

-  Σχέδιο 3: Θέσεις υποδοχών βάσεων στήριξης Α/Ξ στο κέλυφος Μ/Σ ισχύος 50 

και 100 Kva 

-  Σχέδιο 4: Βάση στήριξης αλεξικέραυνων 2ης φάσης Μ/Σ ισχύος 50 και 100 kVA 

-  Σχέδιο 5: Βάση στήριξης αλεξικέραυνων Μ/Σ ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των 

160 kVA και 1ης, 3ης φάσης Μ/Σ ισχύος 50 και 100 kVA 

-  Σχέδιο 6: Ενδεικτική πινακίδα Μετασχηματιστών Διανομής 20/0,4 kV. 

-  Σχέδιο 7: Ενδεικτική πινακίδα Μετασχηματιστών Διανομής 20-15/0,4 kV. 

-  Σχέδιο 8: Ενδεικτική πινακίδα Μετασχηματιστών Διανομής 20-6,6/0,4 kV. 
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-  Σχέδιο Νο 430020560 για κοχλιοσυνδετήρα M12 σύσφιξης πολύκλωνου αγωγού  

            (16-35mm2). 

-  Σχέδιο Νο 430020572 για κοχλιοσυνδετήρα M12 Χ.Τ. Μετασχηματιστή 50 kVA,   

             M12 (35-50mm2). 

-  Σχέδιο Νο 430000057 για ακροδέκτη   95-150 mm2, M12. 

-  Σχέδιο Νο 430015394 για ακροδέκτη 150-300 mm2, M20. 

-  Σχέδιο Νο 430015400 για ακροδέκτη 2x300 mm2, M30. 

-  Σχέδιο Νο 430021758 για ακροδέκτη 4x300 mm2, M42. 

-  Σχέδιο Νο 430020559 για κοχλιοσυνδετήρα γειώσεως Μ12. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Νο 9 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  

Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπ

ή Σχόλια 
§ ΤΠ Όροι ΝΑΙ/ΟΧΙ Τιμή 

  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ      

1 
 Τριφασικοί Μετασχηματιστές 

Διανομής 

ΝΑΙ 
- 

  

 
 

ΠΡΟΤΥΠΑ/ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ     

2 
4. 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΕ -548/2014 ΝΑΙ -   

3 
4. 

EN 60076-1:1997 NAI 
- 

  

4 
4. 

EN 60076-2:2011 NAI 
- 

  

5 
4. 

EN 60076-3:2013 NAI -   

6 
4. 

EN 60076-4:2002 NAI -   

7 
4. 

EN 60076-5:2006 NAI -   

8 
4. 

EN 60076-10:2001 NAI -   

9 
4. 

EN 50588-1:2015 NAI -   

 
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ 

Μ/Σ 
 

 
  

10 
5.2 

 
Φάσεις : 3 ΝΑΙ 

- 
  

11 
3.2.1 Συχνότητα 50 Hz ΝΑΙ -   

12 
3.1 Υψόμετρο: έως 1000 m πάνω από 

την επιφάνεια της θάλασσας. 
ΝΑΙ - 

  

13 

 

5.3.1.2 

 

Ονομαστική τάση 

Πρωτεύον: Μ.Τ.: 20000 V 

Δευτερεύον: Χ.Τ.: 400 V 

ΝΑΙ - 

  

14 
5.3.2.2 

Ονομαστική τάση 

Πρωτεύον: Μ.Τ.: 20000 V    15000 

V 

Δευτερεύον: Χ.Τ.: 400 V       400 V 

ΝΑΙ - 
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15 
5.3.3.2 

Ονομαστική τάση 

Πρωτεύον: Μ.Τ.: 20000 V      6600 

V 

Δευτερεύον: Χ.Τ.: 400 V       400 V 

NAI - 

  

16 

5.3.1.1 

5.3.2.1 

5.3.3.1 

Ονομαστική Ισχύ σύμφωνα με την 

Διακήρυξη 
ΝΑΙ - 

  

17 

5.3.1.5 

5.3.2.5 

Ζεύξη (συνδεσμολογία) 

Yzn11(Yzn1) για Μ/Σ ≤100 kVA 

20/0,4 kVA και 20-15/0,4 kV 
ΝΑΙ - 

  

18 

5.3.1.5 

5.3.2.5 

Ζεύξη (συνδεσμολογία) 

Dyn11(Dyn1) για Μ/Σ 160 έως 

1000 kVA 20/0,4 kVA και 20-15/0,4 

kV 

ΝΑΙ - 

  

19 
5.3.3.5 

Ζεύξη (συνδεσμολογία) 

Dyn11(Dyn1) για Μ/Σ 250 έως 630 

kVA  20-6,6/0,4 kV 

ΝΑΙ - 

  

20 
5.2 Μέγιστη υπερύψωση θερμοκρασίας 

λαδιού 
ΝΑΙ 

60 ˚C 

εξωτ. 

χωρ. 

  

21 
5.2 Μέγιστη υπερύψωση θερμοκρασίας 

λαδιού 
ΝΑΙ 

55 ˚C 

εσωτ. 

χωρ. 

  

22 
5.2 Μέγιστη υπερύψωση θερμοκρασίας 

τυλιγμάτων 
ΝΑΙ 

65 ˚C 

εξωτ. 

χωρ. 

  

23 
5.2. Μέγιστη υπερύψωση θερμοκρασίας 

τυλιγμάτων 
ΝΑΙ 

60 ˚C 

εσωτ. 

χωρ. 

  

24 

5.3.1.

4 
5.3.2.
4 
5.3.3.
4 

Τάση βραχυκύκλωσης ΝΑΙ 
4%  ή  

6% 

 

 

 

 
 

Τυλίγματα Μ.Τ. 
    

25 
5.7.1 

Αντοχή σε τάση βιομηχανικής, εν 

ξηρώ, επί 1 min ενδεικνυόμενης 

τιμής  6,6 kV: 

ΝΑΙ 20 kV 

  

26 
5.7.1 

Αντοχή σε τάση βιομηχανικής, εν 

ξηρώ, επί 1 min ενδεικνυόμενης 

ΝΑΙ 38 kV   
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τιμής  15 kV: 

27 
5.7.1 

Αντοχή σε τάση βιομηχανικής, εν 

ξηρώ, επί 1 min ενδεικνυόμενης 

τιμής  20 kV: 

ΝΑΙ 50 kV 

  

28 
5.7.1 

Αντοχή σε πλήρες κρουστικό κύμα 

τάσεως 1,2/50 μs τιμής κορυφής  

6,6 kV: 

ΝΑΙ 60 kV 

  

29 
5.7.1 

Αντοχή σε πλήρες κρουστικό κύμα 

τάσεως 1,2/50 μs τιμής κορυφής  

15 kV: 

ΝΑΙ 95 kV 

  

30 
5.7.1 

Αντοχή σε πλήρες κρουστικό κύμα 

τάσεως 1,2/50 μs τιμής κορυφής  

20 kV: 

ΝΑΙ 125 kV 

  

31 
5.7.1 

Αντοχή σε αποκεκομένο κύμα, τιμής 

κορυφής  6,6 kV τουλάχιστον : 
ΝΑΙ 60 kV 

  

32 
5.7.1 

Αντοχή σε αποκεκομένο κύμα, τιμής 

κορυφής  15 kV τουλάχιστον : 
ΝΑΙ 95 kV 

  

33 
5.7.1 

Αντοχή σε αποκεκομένο κύμα, τιμής 

κορυφής  20 kV τουλάχιστον : 
ΝΑΙ 138 kV 

  

 
 

Τυλίγματα X.Τ.     

34 
5.7.2 

Αντοχή σε τάση βιομηχανικής 

συχνότητας εν ξηρώ επι 1 min, 

ενδεικνυόμενης τιμής : 

ΝΑΙ 10 kV 

  

 
 

Διαπεραστήρες  Μ.Τ. 
    

35 
5.8.3.1 

Αντοχή σε πλήρες κρουστικό κύμα 

τάσεως, μορφής 1,2/50 μs, τιμή 

κορυφής : 
ΝΑΙ 170 kV 

  

36 
5.8.3.1 

Αντοχή σε τάση βιομηχανικής 

συχνότητας υπό βροχή επί 1 min, 

ενδεικνυόμενης τιμής : 
ΝΑΙ 70 kV 

  

37 
5.8.3.1 

Ελάχιστο μήκος ερπυσμού : 
ΝΑΙ 53 cm   

 
 

Διαπεραστήρες Χ.Τ. 
    

38 
5.8.3.2 

Αντοχή σε πλήρες κρουστικό κύμα 

τάσεως, μορφής 1,2/50 μs, τιμή 

κορυφής : 
ΝΑΙ 

30 kV 

(22,5 kV 

για 

Μ/Σ≤10
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0 kVA) 

39 
5.8.3.2 

Αντοχή σε τάση βιομηχανικής 

συχνότητας υπό βροχή επί 1 min, 

ενδεικνυόμενης τιμής : 
ΝΑΙ 10 kV 

  

40 5.4 
Απώλειες εν κενώ στην ονομαστική 

τάση των 20 kV ΝΑΙ 

Να μην 

υπερβαί

νουν τις 

τιμές της 

παραγρά

φου 5.4 

  

41 5.4 
Απώλειες υπό φορτίο στην 

ονομαστική τάση των 20 kV 

 

ΝΑΙ 

Να μην 

υπερβαί

νουν τις 

τιμές της 

παραγρά

φου 5.4 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Νο 10  
 
 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  
 
 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.   
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ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. …  

 

Αντικείμενο: «Tριφασικοί Μετασχηματιστές Διανομής 

4200004461  » 

Στην Αθήνα σήμερα, την …-….-201…, οι κατωτέρω 

συμβαλλόμενοι:  

 

Αφενός η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» και 

το διακριτικό τίτλο «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.» ή «ΔΕΔΔΗΕ» (εφεξής καλούμενη ο 

«ΔΕΔΔΗΕ») που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Περραιβού 20 & 

Καλλιρρόης 5 και εδώ εκπροσωπείται νόμιμα από τ… ………………………… 

– …… –  και  

Αφετέρου «…………………………………..» (εφεξής καλούμενης 

«ΑΝΑΔΟΧΟΣ»), που εδρεύει στ…, οδός ………………………… αριθμός …, 

και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. …………………………………,  

Αφού έλαβαν υπόψη:  

 

1. Τον ν. 4412/2016 (Α΄ 147), όπως ισχύει,  

2.  Την …………… απόφαση του …….. ΔΕΔΔΗΕ, με την οποία 

προκηρύχθηκε ανοικτός διαγωνισμός για την ανάδειξη 

αναδόχου της προμήθειας που αποτελεί αντικείμενο της 

παρούσας,  

3. Την …………… απόφαση του ……..  ΔΕΔΔΗΕ, με την οποία η 

προσφορά του Αναδόχου αναδείχθηκε η πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη με βάση την τιμή,  

4. Την ……………. απόφαση του …… ΔΕΔΔΗΕ, με την οποία έγιναν 

αποδεκτά τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που υποβλήθηκαν 

από τον Ανάδοχο,  

5. Το γεγονός ότι κατά των ανωτέρω αποφάσεων δεν ασκήθηκαν 

προσφυγές/ασκήθηκαν προσφυγές, οι οποίες απορρίφθηκαν με 

την/τις …………….. απόφαση/αποφάσεις του ΔΕΔΔΗΕ.  

 

συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:  
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Άρθρο 36O- Δωσιδικία – Δίκαιο της Σύμβασης  

 
 

 

 

1. Η Σύμβαση αποτελείται από τα παρακάτω Τεύχη τα οποία 

υπογεγραμμένα από τα συμβαλλόμενα μέρη αποτελούν ένα ενιαίο 

σύνολο :  

 

α.  Το παρόν Συμφωνητικό Σύμβασης, αποτελούμενο από …… 

σελίδες  

β.  Τεχνική Περιγραφή ΔΔ-01.48/23.10.2018 

γ.  Συμπληρωμένα το Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής 

Εκτέλεσης της Διακήρυξης  

δ.   Τεχνική προσφορά Αναδόχου  

ε.  Πίνακας Περιφερειακών Αποθηκών ΔΕΔΔΗΕ κα ι ενδεικτική 

Κατανομή υλικών  

 

 

 

2. H σειρά με την οποία αναφέρονται τα Τεύχη στην προηγούμενη 

παράγραφο καθορίζει  τη σειρά ισχύος των όρων καθενός απ' αυτά, σε 

περίπτωση που υπάρχουν διαφορές στο κείμενο ή στην ερμηνεία των 

όρων δύο ή περισσοτέρων Τευχών.  

 

3. Οι περιγραφές, τα στοιχεία, τα σκαριφήματα κ.λ.π. και εν γένει 

το περιεχόμενο της Τεχνικής Προσφοράς του Αναδόχου αποτελούν 

προτάσεις του Αναδόχου και δε δεσμεύουν τον ΔΕΔΔΗΕ αλλά θα 

έχουν ισχύ μόνο στο βαθμό και στην έκταση που θα εγκριθούν από 

τον ΔΕΔΔΗΕ.  

 

4. Ρητά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ότι η 

Σύμβαση αυτή αποτελεί τη μοναδική συμφωνία που υπάρχει μεταξύ 

τους και ότι  όλα τα έγγραφα που τυχόν ανταλλάχθηκαν μεταξύ τους, 

πριν από την υπογραφή της, καθώς και οι  τυχόν συζητήσεις και 

συμφωνίες, οποιασδήποτε φύσης και περιγραφής, που έγιναν 

προφορικά ή σιωπηρά και δεν συμπεριλήφθηκαν στη Σύμβαση αυτή 

θεωρούνται ότι  δεν έχουν ισχύ, ότι στερούνται οποιουδήποτε νομικού 

αποτελέσματος, ότι  δε θα δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους και ότι  δε 

θα ληφθούν υπόψη για την ερμηνεία των όρων της Σύμβασης αυτής.  

 

 

 

Άρθρο 2ο - Αντικείμενο της Σύμβασης  

  

Με την παρούσα ο ΔΕΔΔΗΕ αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει, 

έναντι του τιμήματος που συμφωνείται, την προμήθεια υλικού, όπως 

αναφέρεται στον ακόλουθο Πίνακα Περιγραφής Υλικού και 

Ποσότητας:  
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Πίνακας Περιγραφής Υλικού και Ποσοτήτας  

 

EIΔΟΣ 

Α/Α 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΕΔΔΗΕ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ 

ΤΕΜ. 

(*) 

ΤΙΜΗ  

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΕΥΡΩ/ΤΕΜ. 

(*) 

ΟΛΙΚΟ 

ΤΙΜΗΜΑ 

ΕΥΡΩ 

1 4200004461 

Τριφασικοί Μ/Σ Διανομής 

διπλής σχέσης 20-15/0,4 ΚV 

ονομαστικής ισχύος 630 

KVA πλήρεις με μονωτικό 

λάδι και όλα τα εξαρτήματά 

τους και εφοδιασμένοι με 

μονωτήρες διελεύσεως 

πορσελάνης στην πλευρά 

της Μ.Τ. σύμφωνα με την 

Τεχνική Περιγραφή του 

ΔΕΔΔΗΕ / ΔΔ -

01.48/23.10.2017 

4   

 

Συνολικά αξία Σύμβασης(πλέον ΦΠΑ) …………………… 

(Ολογράφως 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

* Μονάδα Μέτρησης  

  

 

Άρθρο 3ο – Τεχνική Περιγραφή  

 

Τα προς προμήθεια υλικά θα ανταποκρίνονται στις 

προϋποθέσεις της Τεχνικής Περιγραφής  

 

 

Άρθρο 4ο - Τόπος κατασκευής και επιθεώρησης  

 

1.  Τα υλικά θα κατασκευασθούν στις εγκαταστάσεις του 

(πιστοποιημένου κατά ISO …………….), Οίκου «……………..» με το 

εμπορικό λογότυπο «…………» στην ………….  
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2.  Η επιθεώρηση των υλικών θα γίνει στο (πιστοποιημένο κατά  

ISO) εργοστάσιο …………………που βρίσκεται στο …………………..  

3.  Ο Ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να μεταβάλει το εργοστάσιο 

κατασκευής των υλικών.  

 

 

 

Άρθρο 5ο – Έγκριση δείγματος  

 

Δεν απαιτείται η προσκόμιση ή υποβολή δείγματος.  

 

Άρθρο 6ο - Προθεσμία Παράδοσης  

 

Ο Ανάδοχος θα παραδώσει τα υλικά σε  ……………………………….  

 

  

Άρθρο 7ο - Τόπος και μέσα παράδοσης  

 

Τα υλικά θα παραδίδονται στις Περιφερειακές Αποθήκες που ορίζονται 

στο Παράρτημα «Περιφερειακές Αποθήκες ΔΕΔΔΗΕ» της παρούσας, 

επί αυτοκινήτου του Αναδόχου.  

  

Η κατανομή των υλικών στις Περιφερειακές Αποθήκες του ΔΕΔΔΗΕ θα 

οριστικοποιείται στις αντίστοιχες Εντολές Παραλαβής των Υλικών.  

 

 

 

Άρθρο 8ο – Τιμή Μονάδος  

 

Η τιμή μονάδος είναι σε Ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες 

οι νόμιμες επιβαρύνσεις και οι  σχετικές δαπάνες για παράδοση των 

υλικών στην Περιφερειακή Αποθήκη  του ΔΕΔΔΗΕ επάνω σε 

αυτοκίνητο του Αναδόχου, εκτός από το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας 

(Φ.Π.Α.) του Ν.1642/1986, όπως ισχύει , που θα βαρύνει τον ΔΕΔΔΗΕ 

Α.Ε. με βάση το ισχύον ποσοστό κατά το χρόνο παράδοσης.  

 

Συμφωνείται ρητά, ότι η τιμή είναι σταθερή και ο Ανάδοχος 

παραιτείται του άρθρου 388 του Αστικού Κώδικα ή/και των 

δικαιωμάτων του που απορρέουν από οποιοδήποτε άλλο Νόμο, 

διάταξη κλπ. που είναι σε ισχύ ή θα ισχύσει στο μέλλον και αφορούν 

σε αναθεώρηση ή/και αναπροσαρμογή του συμβατικού τιμήματος, 

έναντι του οποίου αυτός ανέλαβε την εκτέλεση της προμήθειας και 

τούτο ανεξάρτητα οποιωνδήποτε τυχόν μεταβολών συνθηκών, εκτός 

αν ορίζεται διαφορετικά στη Σύμβαση, δοθέντος ότι τον κίνδυνο της 

απρόοπτης μεταβολής των συνθηκών τον θεωρεί ο Ανάδοχος ως 

ενδεχόμενο και τον αποδέχεται.  

 

Άρθρο 9ο – Αυξομείωση ποσοτήτων  

 

Δεν δύναται το δικαίωμα αυξομείωσης ποσοτήτων για την υπόψη 

προμήθεια.  
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Άρθρο 10ο –  Εγγύηση Καλής Λειτουργίας  

  

 Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι  το υλικό θα έχει όλες τις ιδιότητες και τα 

χαρακτηριστικά που συμφωνούνται με την παρούσα σύμβαση. Ακόμα 

ο Ανάδοχος εγγυάται την καλή λειτουργία του υλικού για τρία                          

(3) έτη από την ημερομηνία της παραλαβής.  Αν στο διάστημα αυτό 

το υλικό παρουσιάσει οποιαδήποτε τεχνική ανωμαλία ή έλλειψη που 

δεν οφείλεται σε κακή χρήση ή σε ανωτέρα βία, ο Ανάδοχος έχει την 

υποχρέωση, κατ’ επιλογή του ΔΕΔΔΗΕ, να το επισκευάσει, να το 

συμπληρώσει ή να το αντικαταστήσει κατά τρόπο ικανοποιητικό για 

τον ΔΕΔΔΗΕ χωρίς να πληρωθεί  γι ’  αυτό. 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.  

 

Επίσης ο Ανάδοχος θα χορηγεί Δήλωση του Κατασκευαστή για 

χορήγηση εγγύησης επισκευασμένων υλικών, για χρονικό 

διάστημα ενός (1) έτους τουλάχιστον από την ημερομηνία που 

τα παρέλαβε ο ΔΕΔΔΗΕ επισκευασμένα. Στην περίπτωση  αυτή ο 

συνολικός χρόνος εγγύησης  θα είναι τέσσερα (4) έτη από την 

αρχική παράδοση του υλικού στην αποθήκη του ΔΕΔΔΗΕ.  

 

 

Άρθρο 11ο –  Επιθεώρηση υλικού  

 

1. Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει το δικαίωμα να παρακολουθεί την κατασκευή του υλικού 

στο εργοστάσιο κατασκευής, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τουλάχιστον 20 

ημέρες πριν από την επιθυμητή ημερομηνία επιθεώρησης, ο Ανάδοχος θα 

ειδοποιήσει, με επιστολή ή FAX τον ΔΕΔΔΗΕ ότι το υλικό είναι έτοιμο για 

επιθεώρηση.  

 

2. Η επιθεώρηση του υλικού (συνολική ποσότητα)  θα γίνει κατά την 

παράδοση στην 4001 Περιφερειακή Αποθήκη Ασπροπύργου. 

Στην περίπτωση μη ικανοποιητικού αποτελέσματος επιθεώρησης ή μη αποδεκτών 

πιστοποιητικών, ο Ανάδοχος θα ενημερώνεται εγγράφως από τον ΔΕΔΔΗΕ και 

υποχρεούται να προβεί εγγράφως σε νέα αναγγελία ετοιμότητας. 

Ο ΔΕΔΔΗΕ δεν έχει την υποχρέωση να επιθεωρήσει και να παραλάβει υλικό 

εφόσον ο Ανάδοχος δεν έχει ετοιμάσει ολόκληρη την προβλεπόμενη ποσότητα. 

Άρθρο 12ο –  Δοκιμές  

 

1. Δοκιμές σειράς 

Το κόστος των προδιαγραφόμενων δοκιμών σειράς (εργοστασίου κατασκευής) 

καθώς επίσης και το κόστος των δοκιμίων και της τυχόν μεταφοράς τους θα 

περιλαμβάνεται στις προσφερόμενες τιμές μονάδος. Οι δοκιμές σειράς θα 

εκτελούνται στο εργοστάσιο κατασκευής των υλικών το οποίο θα πρέπει να έχει τη 

δυνατότητα για τη διενέργεια των δοκιμών αυτών. Οι συσκευές, όργανα 

μετρήσεως κ.τ.λ., που διαθέτει το εργαστήριο για την εκτέλεση των δοκιμών 
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σειράς, πρέπει να είναι διακριβωμένα από εργαστήριο διαπιστευμένο από τον 

αρμόδιο οικείο δημόσιο φορέα ή άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο εργαστήριο. 

 

2. Δοκιμές αποδοχής παρτίδας 

Οι δοκιμές αποδοχής παρτίδας θα διενεργούνται στο εργοστάσιο Κατασκευής του 

υλικού ή σ’ εργαστήριο της επιλογής του, μετά από έγκριση του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και το 

κόστος των δοκιμίων και της τυχόν μεταφοράς τους, καθώς και το κόστος 

εκτέλεσης των δοκιμών, θα βαρύνει τον Ανάδοχο. 

 

Άρθρο 12ο – Έγκριση δείγματος  

 

Δεν απαιτείται 

 

Άρθρο 13ο – Ευρεσιτεχνίες 

 

Ο Ανάδοχος δηλώνει και εγγυάται ότι από τη χρήση ή τη διάθεση του υλικού που 

θα παραδώσει στον ΔΕΔΔΗΕ δεν θα εγερθεί οποιαδήποτε απαίτηση τρίτου, 

σύμφωνα με τη νομοθεσία, ημεδαπή ή αλλοδαπή, για τις ευρεσιτεχνίες ή γενικά τη 

βιομηχανική ιδιοκτησία, και ότι σε περίπτωση έγερσης τέτοιας αξίωσης θα 

αποζημιώσει τον ΔΕΔΔΗΕ για οποιοδήποτε ποσό αυτός ήθελε κληθεί να καταβάλει, 

περιλαμβανομένων και των δικαστικών εξόδων απόκρουσης τέτοιας αξίωσης. Ρητά 

συνομολογείται ότι η έγερση τέτοιας αξίωσης δύναται να αποτελέσει λόγο 

καταγγελίας της Σύμβασης ή κατά περίπτωση και λόγο υπαναχώρησης της 

Σύμβασης, κατά το δίκαιο της πώλησης. 

 

 

Άρθρο 14ο –  Οδηγίες χρήσεως  

 

Ο Ανάδοχος θα παραδώσει  στον ΔΕΔΔΗΕ, τα σχέδια και τις οδηγίες 

συντήρησης και λειτουργίας, σύμφωνα με την παρ. 5.16 της Τεχνικής 

Περιγραφής ΔΔ – 01.48/23.10.2017 και θα πρέπει να εί ναι στην 

ελληνική γλώσσα.  

 

Άρθρο 15ο –  Συσκευασία - Επισήμανση - Αποστολή  

 

1. Ο Ανάδοχος θα συσκευάσει, θα επισημάνει και θα στείλει τα υλικά στον 

ΔΕΔΔΗΕ, όπως προβλέπουν οι όροι της Σύμβασης αλλά πάντως κατά τρόπο που να 

εξασφαλίζει την έγκαιρη και ασφαλή παράδοσή τους. Τα κιβώτια, δέματα κλπ. της 

Σύμβασης πρέπει με μέριμνα του Πωλητή να είναι αριθμημένα, διαχωρισμένα κατά 

παράδοση και συσκευασμένα – ταξινομημένα με τρόπο που να διευκολύνεται η 

καταμέτρησή τους, ο έλεγχος του περιεχομένου τους και η επισήμανσή τους, από 

τους αρμόδιους Επιθεωρητές του ΔΕΔΔΗΕ, καθώς και από τους τελικούς 

παραλήπτες. 

 

Ειδικότερα, στις δύο μεγαλύτερες πλευρικές κάθετες όψεις κάθε κιβωτίου, 

δέματος, σάκου, στροφείου κλπ πρέπει να είναι τυπωμένα ή γραμμένα με χρώμα, 

ανεξίτηλο μελάνι κλπ. ή χαραγμένα σε μεταλλικό πλακίδιο τα εξής στοιχεία : 

Το είδος, η ποσότητα και η μονάδα μετρήσεως του περιεχόμενου υλικού ή 

εξοπλισμού, σύμφωνα με την περιγραφή που δίνεται στη σύμβαση, καθώς και ο 
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κωδικός αριθμός ΔΕΔΔΗΕ, αν πρόκειται για υλικά. Το μικτό και καθαρό βάρος κάθε 

κιβωτίου, δέματος κλπ.. Ο αριθμός της Σύμβασης. Ο αύξων αριθμός κάθε 

κιβωτίου, δέματος κλπ. σε ενιαία αρίθμηση για ολόκληρη τη Σύμβαση. 

 

Είδη διαφόρων συμβάσεων καθώς και είδη της ίδιας σύμβασης που έχουν 

διαφορετικούς προορισμούς δεν επιτρέπεται να συσκευάζονται από τον Ανάδοχο 

στο ίδιο κιβώτιο, δέμα κλπ. 

 

2. Ειδικότερα, ως προς τη συσκευασία – επισήμανση, ισχύουν οι ακόλουθες 

απαιτήσεις της Τ.Π. ΔΔ-01.48/23.10.2017. 

Σε περιπτώσεις μεταφοράς υλικών σε εμπορευματοκιβώτια (containers), θα 

πρέπει το μικτό βάρος του κάθε container να μην υπερβαίνει τους 25 τόνους, στο 

οποίο θα συμπεριλαμβάνεται το καθαρό βάρος των υλικών, το βάρος της 

συσκευασίας (παλέτες, ξυλεία, κλπ.) και το απόβαρο του container. Ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να αναγράφει τα ακριβή βάρη στα φορτωτικά έγγραφα, τα οποία να 

συμπίπτουν με τα πραγματικά. Σε περίπτωση που υπάρξει φόρτωση υπέρβαρου 

container ή διαφορά μεταξύ δηλωθέντος βάρους και πραγματικού, οποιαδήποτε 

επιβάρυνση προκύψει κατά την αποκομιδή των υλικών από τον τελωνειακό χώρο 

(πρόστιμα, διαφυγόντα κέρδη από τις καθυστερήσεις, νεκρός ναύλος κλπ.) θα 

βαρύνει τον Ανάδοχο. 

Σε περιπτώσεις μεταφοράς υλικών συσκευασμένων σε ξύλινα κιβώτια από 

χώρες μη μέλη της Ε.Ε., εξαιρουμένης της Ελβετίας, θα πρέπει ο Ανάδοχος μαζί με 

όλα τα σχετικά έγγραφα, να προσκομίζει και πιστοποιητικό φυτοϋγειονομικού 

ελέγχου (fumigation – disinfection certificate) ή τα ξύλινα μέσα (κιβώτια ή παλέτες 

ή στροφεία) να φέρουν σφραγίδα ενδείξεως φυτοϋγειονομικού ελέγχου.  

Τυχόν έξοδα που θα προκληθούν από τη μη έγκαιρη προσκόμιση του 

παραπάνω πιστοποιητικού θα βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 

 

 

 

Άρθρο 16ο –  Τιμολόγηση υλικών  

 

1. Η τιμολόγηση των υλικών θα γίνεται μετά την ολοκλήρωση της ποιοτικής 

παραλαβής που συνεπάγεται την έκδοση της Εντολής Παραλαβής Υλικού (ΕΠΥ). 

Αντίγραφο της ΕΠΥ θα κοινοποιείται στον Ανάδοχο με FAX, αμέσως μετά την 

έκδοσή της. (για ΠΑΡΑΔΟΣΗ στις ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΔΕΔΔΗΕ) 

 

2. Ο Ανάδοχος θα εκδίδει ένα (1) μόνο τιμολόγιο ανά ημερολογιακό μήνα για 

το σύνολο των υλικών που θα παραδίδει το μήνα αυτό. Σε περίπτωση όμως 

εκπρόθεσμης παράδοσης θα εκδίδεται ξεχωριστό τιμολόγιο.  

 

3. Το Τιμολόγιο θα αναγράφει υποχρεωτικά την ημερομηνία έκδοσής του, τα 

πλήρη στοιχεία των συμβαλλόμενων και τα στοιχεία της συναλλαγής και θα 

κατατίθεται συνοδευόμενο από αντίγραφο της Εντολής Παραλαβής των υλικών 

που τιμολογούνται. 

 

4. Τιμολόγιο που δεν πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις, θα επιστρέφεται 

στον Ανάδοχο. 

 

 

 

Άρθρο 17ο - Τρόπος Πληρωμής  
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1.  Η πληρωμή των  υλικών θα γίνεται μετά την ποιοτική (έκδοση 

Εντολής Παραλαβής Υλικού) και ποσοτική παραλαβή τους  από τον 

αρμόδιο της αποθήκης του ΔΕΔΔΗΕ, σύμφωνα με τις παρακάτω 

παραγράφους 2 και 3.  

 

2. Η ολική ή τμηματική καταβολή του τιμήματος θα γίνεται την 

24η ημέρα του τρίτου (3ου) ημερολογιακού μήνα μετά το  μήνα κατά 

τον οποίο κατατέθηκε  στην αρμόδια Υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ (στο 

Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών, Λεωφ. Συγγρού 

112 , 11741, Αθήνα) το σχετικό τιμολόγιο . 

Ως χρόνος έναρξης για τον υπολογισμό της ημερομηνίας καταβολής 

του τιμήματος του τιμολογίου θα λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία 

πρωτοκόλλησης αυτού.  

Εάν η 24η ημέρα του τρίτου (3ου) ημερολογιακού μήνα δεν είναι 

εργάσιμη ημέρα, τότε η πληρωμή θα γίνεται την αμέσως επόμενη 

εργάσιμη ημέρα.  

Επιπρόσθετα, παρέχεται η δυνατότητα (αλλά μόνο για τις συμβάσεις 

που δεν έχουν εκχωρηθεί) να αποδοθεί  στον Ανάδοχο ο ΦΠΑ στις 24 

του επόμενου ημερολογιακού μήνα κατάθεσης τιμολογίου, εφόσον ο 

Ανάδοχος συμφωνήσει στην πληρωμή του τιμήματος της 

τιμολογούμενης αξίας την 24η ημέρα του τέταρτου (4ου) 

ημερολογιακού μήνα, μετά το μήνα υποβολής των δικαιολογητικών.  

3. Δεν γίνονται δεκτοί  όροι πληρωμής με προκαταβολή, Άνοιγμα 

Πίστωσης ή και  τυχόν προτεινόμενοι όροι χρηματοδότησης, σε καμία 

περίπτωση.  

4. Για τους αλλοδαπούς διαγωνιζόμενους, κάθε συμβαλλόμενο 

μέρος θα φέρει όλες τις επιβαρύνσεις, προμήθειες και έξοδα της 

Τράπεζας της χώρας του, τις σχετικές με την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων πληρωμής του ΔΕΔΔΗΕ απέναντι στον Ανάδοχο.  

5. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει χωρίς διακοπή την εκτέλεση 

της Σύμβασης ανεξάρτητα από οποιονδήποτε διακανονισμό ή και καθυστέρηση 

πληρωμής του τιμήματος από υπαιτιότητα του ΔΕΔΔΗΕ, μετά τα χρονικά όρια που 

καθορίζονται παραπάνω. 

 

6. Καμιά πληρωμή δε θα γίνεται στον Ανάδοχο χωρίς συμμόρφωσή του προς 

τους κανονισμούς των Ελληνικών Φορολογικών Αρχών, οι οποίοι ισχύουν κατά το 

χρόνο της πληρωμής (Πιστοποιητικό Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας 

κ.λ.π. τα οποία απαραιτήτως πρέπει να προσκομιστούν με την κατάθεση του 

σχετικού τιμολόγιου μαζί με το παραστατικό της ποιοτικής παραλαβής). 

 

7. Ο Ανάδοχος θα εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από 

την Σύμβαση, σε σχέση με πληρωμές κάθε φόρου, δασμού, κρατήσεων και λοιπών 
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τελών που τυχόν οφείλει να καταβάλει με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία, όπως 

επίσης θα είναι υπεύθυνος να αποκαθιστά κάθε ζημιά που θα υφίσταται ο ΔΕΔΔΗΕ, 

εξαιτίας της μη εκπλήρωσης από αυτόν των παραπάνω υποχρεώσεων του. 

 

8. Ο ΔΕΔΔΗΕ κατά την εξόφληση των τιμολογίων θα προβαίνει στις 

προβλεπόμενες παρακρατήσεις φόρων ή οποιονδήποτε άλλων επιβαρύνσεων υπέρ 

του Δημοσίου ή των Ασφαλιστικών Ιδρυμάτων ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, 

εφόσον τούτο προβλέπεται στο νόμο. 

 

9. Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα συμψηφισμού των τυχόν απαιτήσεών του, 

που απορρέουν από τη Σύμβαση, με οποιαδήποτε πληρωμή προς τον Ανάδοχο. Το 

δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί ακόμη και αν το ποσό της απαίτησης δεν έχει 

επιδικαστεί ή ο Ανάδοχος έχει αντιρρήσεις αναφορικά προς την απαίτηση αυτή. 

Επίσης, το δικαίωμα συμψηφισμού ασκείται σε περίπτωση που η απαίτηση του 

τιμήματος έχει εν όλω ή εν μέρει εκχωρηθεί σε οποιονδήποτε τρίτο, 

περιλαμβανομένων των πιστωτικών ιδρυμάτων. 

 

10. Η οριστική εκκαθάριση των λογαριασμών και των τυχόν ληξιπρόθεσμων 

πληρωμών κατά το χρόνο που θα γίνει η εκκαθάριση θα πραγματοποιηθεί με τον 

όρο απόλυτης συμμόρφωσης προς την ισχύουσα νομοθεσία και τις διατάξεις της 

Σύμβασης. 

 

9.1. Θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από το Ν 4412/2016 διατάξεις περί 

κρατήσεων. 

 

 Άρθρο 18ο –  Εγγυημένες απώλειες Μ/Σ –  Στάθμη 

Θορύβου  

 

18.1 Οι εγγυημένες απώλειες στην ονομαστική τάση των ζητούμενων 

μετασχηματιστών, σύμφωνα με την παραγρ. 5.4 της Τεχνικής 

Περιγραφής ΔΔ-01.48/23.10.2017 είναι : 

 

ΙΣΧΥΣ Μ/Σ  ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΕΝΗΣ 

ΛΕΙΤΟΤΡΓΙΑΣ [ΑΠΩΛΕΙΕΣ 

ΣΙΔΗΡΟΥ (Fe)] 

ΑΠΩΛΕΙΕΣ 

ΦΟΡΤΙΟΥ 

[ΑΠΩΛΕΙΕΣ 

ΧΑΛΚΟΥ (Cu)] 

630 KVA 0,600KW 5,400 KW 

 

18.2 H στάθμη θορύβου των Μ/Σ θα πρέπει να μην υπερβαίνει τις 

τιμές που περιγράφονται στη στήλη Α 0 του Πίνακα 2 του προτύπου 

ΕΝ 50588-1:2015 για κάθε ισχύ.  

Η μέτρηση εκτελείται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 60076 -10:2001. 

 

 

 

Άρθρο 19ο –  Υπέρβαση εγγυημένων  απωλειών  

 

Οι τιμές εγγυημένων απωλειών κενής λειτουργίας και φορτίου που 

αναφέρονται  στον πίνακα της παραγράφου 18.1 είναι οι  μέγιστες 

επιτρεπόμενες και κάθε Μετασχηματιστής που τις υπερβαίνει θα 

απορρίπτεται.  
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Άρθρο 20ο –  Τεχνική Υποστήριξη  

 

Ο κατασκευαστής του προσφερόμενου υλικού ή ο συνεργαζόμενος με 

αυτόν Οίκος σύμφωνα με την προσκομιζόμενη δήλωση συνεργασίας 

θα πρέπει να διασφαλίσει την επισκευή βλαβών Μ/Σ εντός χρόνου 

εγγύησης.  

 

 

 

 

Άρθρο 21ο –Μικροεπισκευές στους καινούριους Μ/Σ πριν την  

τοποθέτησή τους στο δίκτυο  

 

Ο Ανάδοχος θα υποχρεούται να εκτελεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών 

από τη σχετική ειδοποίησή του από το ΔΕΔΔΗΕ, τυχόν αναγκαίες 

μικροεπισκευές όπως διαρροές, αντικατάσταση μονωτήρων , 

ελαιοδεικτών, χειριστηρίων μεταγωγέων – μεταλλακτών κ.λ.π.  

Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα μετά την παρέλευση των δεκαπέντε 

(15) ημερών και χωρίς άλλη συνεννόηση να εκτελεί ο ίδιος 

οποιαδήποτε μικροεπισκευή και να χρεώνει το κόστος στον Ανάδοχο.  

          

 

Άρθρο 22ο –  Διαδικασία επισκευής Μ/Σ εντός χρόνου εγγύησης  

 

Η επισκευή των Μ/Σ που παθαίνουν βλάβη μέσα στο χρόνο εγγύησης 

καθώς και η χρέωση στον Ανάδοχο των σχετικών με την 

παρουσιαζόμενη βλάβη δαπανών θα τακτοποιείται ως εξής : 

22.1 Μετά την εμφάνιση της βλάβης Μ/Σ στο δίκτυο ή στις αποθήκες 

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ο Μ/Σ θα μεταφέρεται από τον Αγοραστή στην 

Περιφερειακή Αποθήκη, προκειμένου να γίνει ο έλεγχος για τη 

διαπίστωση των αιτιών της βλάβης.  

 

22.2 Αν προκύψει από τον έλεγχο που θα πραγματοποιηθεί από τον 

Αγοραστή ότι η βλάβη οφείλεται σε κατασκευαστικά αίτια, η βλάβη θα 

αναγγέλλεται στον Ανάδοχο, καθώς και ο Υ/Σ όπου λειτούργησε ο 

Μ/Σ και η Αποθήκη στην οποία μεταφέρθηκε.  

 

22.3 Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να παραλάβει τους Μ/Σ έναντι 

δηλώσεως θεματοφυλακής και συναλλαγματικής όψεως μέσα σε έναν 

(1) μήνα από την αναγγελία της βλάβης από την Αποθήκη του 

Αγοραστή όπου βρίσκονται και να τους μεταφέρει για επισκευή στο 

εργοστάσιό του ή σε εργοστάσιο της επιλογής του στον Ελλαδικό 

χώρο κατόπιν εγκρίσεως του ΔΕΔΔΗΕ, με δαπάνες του.  

 

22.4 Στο διάστημα αυτό  του μήνα ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα να 

ζητήσει εγγράφως να παραστεί με εκπρόσωπό του στην επανεξέταση 

των αιτιών της βλάβης. Η επανεξέταση  αυτή πρέπει να 

πραγματοποιηθεί μέσα σε αυτό  το διάστημα του ενός (1) μηνός.  

Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος σ’ αυτό  το διάστημα του ενός (1) 

μηνός δεν δηλώσει  ότι επιθυμεί να παραστεί για επανεξέταση των 
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αιτιών της βλάβης ή δεν προσέλθει παρά τη σχετική δήλωσή του, ο 

Αγοραστής δικαιούται να στείλει όλους τους Μ/Σ που παρουσίασαν 

βλάβη στο εργοστάσιο του Αναδόχου για την επισκευή τους. οι 

δαπάνες μεταφοράς φορτοεκφορτικών και επισκευής βαρύνουν τον 

Ανάδοχο.  

  

Αν ο Ανάδοχος μέσα σε αυτό το διάστημα του ενός (1) μηνός δεν 

αμφισβητήσει τη βλάβη του Μ/Σ, θεωρείται ότι  αναγνωρίζει 

ανεπιφύλακτα ότι οφείλεται σ’ αυτόν η βλάβη και ότι  θα την 

τακτοποιήσει.  

Κατά την εξέταση των αιτιών της βλάβης θα συντάσσεται σχετικό 

Δελτίο Ελέγχου Μ/Σ σε δύο αντίγραφα και θα υπογράφεται και από 

τους δύο Ανάδοχο και Αγοραστή.  

Σ’ αυτό θα αναφέρεται το αίτιο της βλάβης που διαπιστώθηκε και ο 

Ανάδοχος θα δηλώνει ότι  την αναφέρεται το αίτιο της βλάβης που 

διαπιστώθηκε και ο Ανάδοχος θα δηλώνει ότι  την αναγνωρίζει  και ότι 

προσφέρεται να την τακτοποιήσει. Μέχρι να διορθωθεί ο Μ/Σ 

θεωρείται ότι  βρίσκεται υπό επισκευή.  

Στις περιπτώσεις που θα συμφωνήσει ο  Ανάδοχος ότι η βλάβη ε ίναι 

από  υπαιτιότητά του, θα ακολουθείται η παραπάνω  διαδικασία χωρίς 

να παραταθούν οι προβλεπόμενες σ΄αυτήν προθεσμίες.  

Στις περιπτώσεις διαφωνίας το θέμα θα παραπέμπεται για περαιτέρω 

κρίση από Επιτροπή που απαρτίζεται από τον Τομεάρχη ΤΕΣΔ της ΔΔ 

ή αναπληρωτή αυτού, τον Τομεάρχη Ποιότητας & Επιθεώρησης της 

ΔΕΚΠΑΔ ή αναπληρωτή αυτού και από τον προϊστάμενο του Γραφείου 

Μελετών Ανάδοχο ή άλλο εκπρόσωπο αυτού.  

Στις περιπτώσεις της διαφωνίας και μέχρις ότου αποφανθεί η 

Επιτροπή, ο Ανάδοχος θεωρείται ότι  αναγνωρίζει  ότι  η βλάβη 

οφείλεται σε υπαιτιότητά του.  

Η αναγνώριση από τον Ανάδοχο της βλάβης του Μ/Σ παύει να έχει 

οποιαδήποτε νομική συνέπεια από τότε που η Επιτροπή κρίνει ότι  η 

βλάβη του Μ/Σ δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.     

 

22.5 Εφόσον προκύψει από τον έλεγχο που θα πραγματοποιήσει ο 

Αγοραστής ότι η βλάβη του Μ/Σ οφείλεται σε κατασκευαστικά αίτια 

και η δαπάνη επισκευής  - μη συμπεριλαμβανόμενων των εξόδων 

αντικατάστασης και μεταφοράς του Μ/Σ, που θα γνωστοποιούνται εν 

καιρώ στον Ανάδοχο  - δεν υπερβαίνει το ποσό των 300,00€ Ευρώ, ο 

Αγοραστής θα δικαιούται να επισκευάσει το Μ/Σ με δαπάνες του 

Αναδόχου χωρίς άλλη έγκριση αυτού.  

 

22.6 Ο Ανάδοχος αναγνωρίζει  ότι  η βλάβη των Μ/Σ οφείλεται σε 

υπαιτιότητά του τόσο των Μ/Σ που  παρέλαβε ή αυτών που του 

έστειλε ο Αγοραστής στο εργοστάσιό του για επισκευή, όσο και αυτών 

των Μ/Σ που σύμφωνα με το παραπάνω εδάφιο 22.5 επισκευάστηκαν 

από τον Αγοραστή.  

 

22.7 Οι Μ/Σ που μεταφέρονται  για επισκευή πρέπει  να επισκευάζονται 

μέσα στο διάστημα των τριών (3) μηνών, το αργότερο, από την 

ημερομηνία που τους παρέλαβε ο Ανάδοχος από την Αποθήκη του 

Αγοραστή ή που τους παρέδωσε ο Αγοραστής.  
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22.8 Αν η παρακράτηση των Μ/Σ ξεπεράσει το χρονικό διάστημα των 

τριών (3) μηνών, αυτή θα θεωρείται ουσιώδεις παράβαση των όρων 

της σύμβασης και θα έχει τις κυρώσεις που προβλέπει η σύμβαση 

καθώς και τις ευθύνες από τις διατάξεις περί θεματοφυλακής.  

Στην περίπτωση της υπερβάσεως της ημερομηνίας που ορίζεται για 

την επισκευή ο Ανάδοχος υποχρεώνεται στην καταβολή ποινικής 

ρήτρας 5,00 Ευρώ την ημέρα για κάθε Μ/Σ, σύμφωνα με έγγραφη 

πιστοποίηση της ΔΔ στην οποία θα αναφέρονται αναλυτικά οι Μ/Σ 

που θα έχουν επισκευασθεί με καθυστέρηση καθώς και ο χρόνος 

καθυστέρησης, συνοδευόμενη από τα πρωτόκολλα παράδοσης –  

παραλαβής.  Συμφωνείται ότι  η παραπάνω ποινική ρήτρα είναι 

ανεξάρτητη από αυτή που προβλέπει η παράγραφος 23 της παρούσας.  

 

22.9 Μετά την επισκευή κάθε Μ/Σ και την πραγματοποίηση των 

επιβαλλόμενων δοκιμών, παρουσία του αρμόδιου επιθεωρητή του 

Αγοραστή, ο Ανάδοχος πρέπει να φροντίσει να τον παραδώσει στην 

αποθήκη του Αγοραστή από όπου τον παρέλαβε ή από όπου του τον 

έστειλαν μέσα στην παραπάνω προθεσμία των τριών (3) μηνών από 

την ημερομηνία παραλαβής ή αποστολής του στο εργοστάσιο του 

Αναδόχου. Η παράδοση των επισκευασμένων Μ/Σ από τον Ανάδοχο 

πρέπει να γίνεται με συσκευασία ίδια με αυτή που προβλέπεται στην 

ΤΟ ΔΔ-01.48/23.10.2017 για καινούριους Μ/Σ.  

 

 

Άρθρο 23ο - Ποινικές Ρήτρες  

 

1.  Η ποινική ρήτρα για κάθε ολόκληρη εβδομάδα καθυστέρησης θα 

ανέρχεται σε 0,5% της συμβατικής αξίας της εκπρόθεσμης 

παράδοσης, με ανώτατο ποσοστό το 20% της συμβατικής αξίας της 

εκπρόθεσμης παράδοσης.  

Το συνολικό ποσό ποινικής ρήτρας δεν θα υπερβαίνει το 5%  του 

συνολικού συμβατικού τιμήματος .  

 

2.  Για τον υπολογισμό της ποινικής ρήτρας θα λαμβάνεται υπόψη 

η ημερομηνία άφιξης  του υλικού στην Περιφερειακή Αποθήκη  του 

ΔΕΔΔΗΕ, αφού αφαιρεθεί το χρονικό διάστημα από την αναγγελία 

ετοιμότητας του υλικού για επιθεώρηση μέχρι την ημερομηνία 

έκδοσης της σχετικής Εντολής Παραλαβής Υλικού, καθώς και κάθε 

άλλη καθυστέρηση για την οποία ευθύνεται ο ΔΕΔΔΗΕ.  

 

 

3.   Σε περίπτωση αναγγελίας ετοιμότητας για παρουσίαση του 

υλικού  της ίδιας τμηματικής παράδοσης προς επιθεώρηση (ή 

προσκόμισης πιστοποιητικών) περισσότερες της μίας (1) φορές λόγω 

μη ικανοποιητικών αποτελεσμάτων επιθεώρησης (ή μη αποδεκτών 

πιστοποιητικών), ο χρόνος που θεωρείται αιτιολογημένος για το μη 

καταλογισμό ποινικής ρήτρας, είναι μόνο αυτός που μεσολαβεί από 

την τελευταία αναγγελία ετοιμότητας μέχρι την έκδοση της Εντολής 

Παραλαβής Υλικού (ΕΠΥ), με την οποία έγινε η επιτυχής ποιοτική 

παραλαβή του υλικού.  

Η ημερομηνία άφιξης θα πιστοποιείται από την ημερομηνία 

παράδοσης –  παραλαβής που θα αναφέρεται στο πιστοποιητικό 
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μεταφοράς (δελτίο αποστολής, φορτωτική) και θα είναι 

υπογεγραμμένο από τον αποθηκάριο του ΔΕΔΔΗΕ.  

 

 

 

Άρθρο 24ο –  Ανωτέρα βία  

 

1. Περιπτώσεις ανωτέρας βίας θεωρούνται περιστατικά που ξεφεύγουν από 

τον έλεγχο του Αναδόχου και που θα ήταν αναπότρεπτα, όποιες προσπάθειες και 

αν κατέβαλε.  

 

2. Περιστατικά ανωτέρας βίας υποπρομηθευτών του Αναδόχου δεν 

θεωρούνται περιστατικά ανωτέρας βίας για τον Ανάδοχο.  

 

3. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να γνωστοποιεί με έγγραφό του στον 

ΔΕΔΔΗΕ συνοδευόμενο από τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία αμέσως και 

πάντως το αργότερο εντός 10 ημερών από την εμφάνισή της κάθε περιστατικού 

ανωτέρας βίας, που είναι δυνατόν να επηρεάσει την εκτέλεση της παρούσας, 

άλλως δεν θα έχει δικαίωμα να το επικαλεστεί.  

  

 

Άρθρο 25ο - Απαγόρευση υποκατάστασης  

 

1. Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να υποκαταστήσει τον εαυτό του με οποιοδήποτε 

τρίτο πρόσωπο, είτε φυσικό είτε νομικό, στην εκτέλεση της Σύμβασης, ή 

οποιουδήποτε μέρους της, χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση του ΔΕΔΔΗΕ.  

 

2. Εξαιρείται η περίπτωση καθολικής ή μερικής διαδοχής του αρχικού 

Αναδόχου, λόγω εταιρικής αναδιάρθρωσης, περιλαμβανομένης της εξαγοράς, της 

απορρόφησης, της συγχώνευσης ή καταστάσεων αφερεγγυότητας, ιδίως στο 

πλαίσιο προπτωχευτικών ή πτωχευτικών διαδικασιών από άλλον οικονομικό φορέα 

ο οποίος πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που καθορίστηκαν αρχικά, υπό τον 

όρο ότι η νέα εταιρία θα αναλάβει όλα τα από τη Σύμβαση δικαιώματα και όλες τις 

από αυτή υποχρεώσεις του Αναδόχου έναντι του ΔΕΔΔΗΕ, μετά από έγγραφη 

ειδοποίηση προς τον ΔΕΔΔΗΕ και απόδειξη του γεγονότος (ολική υποκατάσταση). 

 

3. Αν διαπιστωθεί ότι έχει γίνει άμεση ή έμμεση υποκατάσταση του Αναδόχου 

χωρίς έγκριση του ΔΕΔΔΗΕ, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

 

 

Άρθρο 26ο –Εκχώρηση  

   

1. Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη και χωρίς νομικό αποτέλεσμα για 

τον ΔΕΔΔΗΕ, η μεταβίβαση, εκχώρηση ή παραχώρηση από τον Ανάδοχο σε 

οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιασδήποτε απαίτησης ή 

δικαιώματος ή αγωγής σε σχέση με αυτή, εάν γίνει χωρίς προηγούμενη έγγραφη 

έγκριση του ΔΕΔΔΗΕ. 

 

2. Κατ’ εξαίρεση, ο Ανάδοχος επιτρέπεται να εκχωρήσει τις πληρωμές που 

απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση, μόνο σε Τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα 

στην Ελλάδα, χωρίς προηγούμενη συναίνεση του ΔΕΔΔΗΕ. Η εκχώρηση τελεί υπό 
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την προϋπόθεση ότι θα συνταχθούν και θα εγκριθούν οι σχετικές Πιστοποιήσεις. Η 

καταβολή των εκχωρηθέντων ποσών, θα γίνεται μετά την αφαίρεση: 

α. κάθε απαίτησης του ΔΕΔΔΗΕ εξ οιουδήποτε λόγου και αν αυτή προέρχεται, 

β. κάθε οφειλής του εκχωρούντος οικονομικού φορέα προς οιονδήποτε τρίτο 

 ο οποίος θα είχε δικαίωμα να εισπράξει από τον ΔΕΔΔΗΕ, 

γ. κάθε οφειλής του εκχωρούντος οικονομικού φορέα προς το Δημόσιο που 

θα προκύπτει από το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας, η προσκόμιση του 

οποίου είναι απαραίτητη σύμφωνα με το Νόμο και τη Σύμβαση για την πληρωμή 

οιουδήποτε ποσού και  

δ. κάθε οφειλής προς εργατοτεχνίτες της εκχωρήτριας εταιρείας οι οποίοι 

είχαν απασχοληθεί στο αντικείμενο της Σύμβασης και η οποία έχει αναγγελθεί στον 

ΔΕΔΔΗΕ σύμφωνα με το άρθρο 702 Α.Κ. 

Οι ανωτέρω όροι πρέπει να τίθενται και στο κείμενο της εκχώρησης ούτως ώστε να 

λαμβάνει γνώση και η εκδοχέας τράπεζα. 

 

 

Άρθρο 27ο - Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης  

 

1. Ο Ανάδοχος κατέθεσε σήμερα την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 

έκδοσης ………………. ποσού € ………………………………, με αριθ. ………../…-….-…., 

σύμφωνα με το υπόδειγμα του ΔΕΔΔΗΕ, για την ακριβή, πιστή και εμπρόθεσμη 

εκτέλεση των όρων και συμφωνιών, της παρούσας σύμβασης που θεωρούνται εξ 

ίσου ουσιώδεις. Το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης καθορίζεται 

σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της Σύμβασης, χωρίς να 

υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 

 

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης θα μειωθεί κατά 80%, μετά την 

παράδοση των τεσσάρων μετασχηματιστών στην Περιφερειακή Αποθήκη 

Ασπροπύργου ΔΕΔΔΗΕ /ΔΠΝ. Η μειωμένη ΕΕΚΕ (20% της αρχικής αξίας) θα 

επιστρέφεται στον εκδότη μετά από τη λήξη του χρόνου εγγύησης καλής 

λειτουργίας του υλικού, δηλαδή τρία (3) έτη μετά την ημερομηνία παράδοσης 

στην Περιφερειακή Αποθήκη Ασπροπύργου ΔΕΔΔΗΕ /ΔΠΝ. 

2. Η Εγγυητική Επιστολή επιστρέφεται στον εγγυητή που τη χορήγησε και όχι 

στον Ανάδοχο που δηλώνει ότι παραιτείται ρητώς χωρίς αντίρρηση και επιφύλαξη 

από δικαίωμα να αμφισβητήσει με οποιοδήποτε τρόπο τα δικαιώματα του ΔΕΔΔΗΕ 

που αναφέρονται στην πιο πάνω εγγυητική και αφορούν στην είσπραξη αυτής από 

τον εγγυητή και επιπλέον παραιτείται ρητώς από το δικαίωμα να προσφύγει κατά 

του ΔΕΔΔΗΕ στο δικαστήριο για την μη κατάπτωση της πιο πάνω εγγυητικής ή να 

την θέσει σε δικαστική μεσεγγύηση. 

 

3. 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 μετά  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.  

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν θα συμμορφωθεί με οποιαδήποτε όρο της 

παρούσας Σύμβασης ο ΔΕΔΔΗΕ έχει το δικαίωμα να την καταγγείλει, ενώ 

καταπίπτει υπέρ του η παραπάνω Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης και 

επιπλέον ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε θετική και αποθετική 

ζημία που υπέστη ο ΔΕΔΔΗΕ, ανεξάρτητα από την κατάπτωση. 
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Άρθρο 28ο - Ειδικοί όροι  

 

1. Ρητά συνομολογείται ότι ο Ανάδοχος δεν έχει την δυνατότητα για 

οποιονδήποτε λόγο και αιτία να αρνηθεί την εκπλήρωση των υποχρεώσεών 

του. Γι’ αυτό δηλώνει ρητά και χωρίς επιφύλαξη ότι παραιτείται απ’ όλα τα 

πιθανά δικαιώματά του από τα Άρθρα 325 – 329 και 1106 του Α.Κ. 

2. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο Ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του 

στους τομείς του περιβάλλοντος, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού 

δικαίου που έχουν θεσπιστεί από το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 

συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 

Παράρτημα ΧIV του Προσαρτήματος Β΄ του ν. 4412/2016, ήτοι  

 Τη σύμβαση 87 της ΔΟΕ περί συνδικαλιστικής ελευθερίας και προστασίας 

συνδικαλιστικού δικαιώματος, 

 Της σύβαση 98 της ΔΟΕ περί συνδικαλιστικού δικαιώματος και συλλογικών 

διαπραγματεύσεων, 

 Τη σύμβαση 29 της ΔΟΕ σχετικά με την αναγκαστική εργασία, 

 Τη σύμβαση 105 της ΔΟΕ σχετικά με την κατάργηση της αναγκαστικής 

εργασίας, 

 Τη σύμβαση 138 της ΔΟΕ για την ελάχιστη ηλικία απασχόλησης, 

 Τη σύβαση 111 της ΔΟΕ για την εισαγωγή διακρίσεων (εργασία και 

απασχόληση), 

 Τη σύβαση 100 της ΔΟΕ σχετικά με την ίση αμοιβή, 

 Τη σύβαση 182 της ΔΟΕ σχετικά με τις χειρότερες μορφές παιδικής 

εργασίας, 

 Τη σύβαση της Βιέννης για την προστασία της στιβάδας του όζοντος και 

πρωτόκολλο του Μόντρεαλ για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα 

του όζοντος  

 Τη σύμβαση της Βασιλείας για τον έλεγχο της διασυνοριακής διακίνησης 

επικίνδυνων αποβλήτων και της διάθεσής τους (σύβαση της Βασιλείας), 

 Τη σύβαση της Στοκχόλμης για τους έμμονους οργανικούς ρύπους (σύβαση 

της Στοκχόλμης για τους ΕΟΡ), 

 Τη σύμβαση σχετικά με τη διαδικασία συναίνεσης μετά από ενημέρωση 

όσον αφορά ορισμένα επικίνδυνα χημικά προϊόντα και φυτοφάρμακα στο 

διεθνές εμπόριο (UNEP/FAO) (σύβαση ΣΜΕ), Ρότερνταμ, 10 Σεπτεμβρίου 

1998 και τα τρία σχετικά περιφερειακά πρωτόκολλα.  

 

Άρθρο 29ο –  Έκπτωση του Αναδόχου - Καταγγελία της 

Σύμβασης  

 

1.  Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων που προκύπτουν από τις 

υπόλοιπες διατάξεις της Σύμβασης, ο ΔΕΔΔΗΕ δικαιούται να 

καταγγείλει τη Σύμβαση, εφόσον συντρέξει οποιαδήποτε από τις 

παρακάτω περιπτώσεις κατά την οποία ο Ανάδοχος:  

 

•  Καθυστερήσει την παράδοση για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 

εκείνο για το οποίο προβλέπεται η επιβολή ποινικής ρήτρας κατά 

το άρθρο 18 ανωτέρω,  
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•  Δεν αντικαταστήσει εμπρόθεσμα το υλικό που απορρίφθηκε κατά το 

άρθρο 10 ανωτέρω,  

•  Δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες, τις κατευθύνσεις και τις 

εντολές του ΔΕΔΔΗΕ  

 

Εάν ο Ανάδοχος παραβεί οποιονδήποτε από τους όρους και συμφωνίες 

της παρούσας Σύμβασης, ρητά συνομολογούμενων όλων ως εξ ίσου 

ουσιωδών, ο ΔΕΔΔΗΕ δικαιούται  να  καταγγείλει τη Σύμβαση με 

έγγραφη ανακοίνωσή του προς τον Ανάδοχο.  

 

2.  Κατά του έκπτωτου Αναδόχου, με την επιφύλαξη όλων των 

δικαιωμάτων του ΔΕΔΔΗΕ για αποζημίωση πάσης φύσεως ζημίας, 

επέρχονται αθροιστικά οι εξής συνέπειες :  

 

α.      Καταπίπτει υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης.  

β.         Γίνονται άμεσα απαιτητές οποιεσδήποτε οφειλόμενες Ποινικές 

Ρήτρες μέχρι την ημερομηνία της καταγγελίας.  

γ.         Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει δικαίωμα αποζημίωσης για κάθε θετική ζημία 

που απορρέει   από τη μη εκτέλεση της σύμβασης, ανεξαρτήτως 

επιβολής ποινικών ρητρών   και  καταπτώσεως της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης.  

  

3.  Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης ο ΔΕΔΔΗΕ υποχρεούται 

να καταβάλει στον Ανάδοχο κάθε ποσό που οφείλεται  σε αυτόν, 

σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης, για  όλα τα υλικά που 

παραδόθηκαν σύμφωνα με τη σύμβαση μέχρι την ημερομηνία της 

καταγγελίας, αφού παρακρατηθούν οι  τυχόν ποινικές ρήτρες που 

επιβλήθηκαν ή άλλα ποσά δεκτικά συμψηφισμού σύμφωνα με το 

άρθρο 13  και 17 της παρούσας.  

 

4. O ΔΕΔΔΗΕ σύμφωνα με το άρθρο 338 του ν. 4412/2016 δικαιούται 

να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, 

τουλάχιστον στις ακόλουθες περιπτώσεις, εφόσον:  

Α. Η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση η οποία θα απαιτούσε 

νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης δυνάμει του  άρθρου 337 του ν. 

4412/2016, 

Β. Εάν ο Ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε 

σε μία από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 

του άρθρου 73 και του άρθρου 74 και ως τούτου, θα έπρεπε να 

έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης δυνάμει του 

δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 305 του ν. 4412/2016,  

Γ. Η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον Ανάδοχο λόγω σοβαρής 

παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και  

την Οδηγία 2014/25/ΕΕ , η οποία έχει αναγνωρισθε ί με απόφαση 

του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας 

δυνάμει του άρθρου 258 ΣΛΕΕ.  

 

5. Ο ΔΕΔΔΗΕ επιπρόσθετα δικαιούται να καταγγείλει μονομερώς και  

να λύσει  την παρούσα οποτεδήποτε και χωρίς υπαιτιότητα του 

αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή (της ανυπαίτιας καταγγελίας) ο 

ΔΕΔΔΗΕ οφείλει να καταβάλει στον Ανάδοχο - πέραν του τιμήματος 

για το τμήμα της σύμβασης που έχει ήδη εκτελεστεί - και τις  
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δαπάνες, στις οποίες ο τελευταίος υποβλήθηκε για την εκτέλεση 

της παρούσας μέχρι  την κοινοποίηση της  καταγγελίας, αναφορικά 

με το ανεκτέλεστο τμήμα της σύμβασης. Η καταβολή των δαπανών 

αυτών εξαντλεί τις υποχρεώσεις του ΔΕΔΔΗΕ για την από μέρους 

του ανυπαίτια καταγγελία της σύμβασης.  

 

Άρθρο 30ο - Απαιτήσεις  

 

1.  Σε κάθε περίπτωση που ο Ανάδοχος θεωρεί ότι  δικαιούται να 

προβάλει απαίτηση σε σχέση με οποιοδήποτε θέμα που αφορά στη 

Σύμβαση, υποχρεούται να το γνωστοποιεί  στ ……. μέσα σε πέντε (5) 

ημέρες από την ημερομηνία που εμφανίστηκε το γεγονός για το οποίο 

προτίθεται να υποβάλει την απαίτηση.  

Με την εμφάνιση του γεγονότος, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

τηρεί όλα τα απαραίτητα στοιχεία, κατά τρόπο που κρίνεται  

αναγκαίος για την υποστήριξη της απαίτησης του.  

 

2. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την αποστολή της παραπάνω 

γνωστοποίησης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει στ. …..  

οικονομική ανάλυση της απαίτησης του, που θα συνοδεύεται από 

πλήρη αιτιολόγηση της.  

 

3. Εάν ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του 

παρόντος Άρθρου, το δικαίωμά του για πληρωμή, εφόσον το αίτημα 

του γίνει δεκτό από τον ΔΕΔΔΗΕ περιορίζεται μέχρι του σημείου που 

η …… μπορεί να επαληθεύσει από τα τηρηθέντα στοιχεία.  

    

Άρθρο 31ο –  Ρήτρα ακεραιότητας  

  

 Με την παρούσα ο ανάδοχος δηλώνει και δεσμεύεται, ότι  ο ίδιος 

και οι  νόμιμοι εκπρόσωποί του (επί κοινοπραξιών : και καθένα από τα 

μέλη της κοινοπραξίας), σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της 

κατακύρωσης της σύμβασης, δεν ενήργησαν αθέμιτα, παράνομα ή 

καταχρηστικά και ότι  θα εξακολουθήσουν να μην ενεργούν κατ’ 

αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και 

μετά τη λήξη αυτής. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί, μέχρι τη λήξη 

της διάρκειας της σύμβασης, παράβαση των υποχρεώσεων του όρου 

αυτού εκ μέρους του αναδόχου, ο τελευταίος κηρύσσεται έκπτωτος.  

 

Άρθρο 32ο –  Αντίκλητος  

 

1. Ο αντισυμβαλλόμενος οίκος ...................... ................, 

δηλώνει με την παρούσα ότι διορίζει  και αποκαθιστά αντίκλητό του 

στην Ελλάδα τον κ. .............................................(όνομα, όνομα 

πατρός, επώνυμο, επάγγελμα), κάτοικο 

............................................... (πόλη, οδός, αριθμός, Ταχ. 

Κωδ.).  

 

2. Στον αντίκλητο που διορίζεται  κατ’ αυτόν τον τρόπο και  στην 

παραπάνω διεύθυνσή του, θα επιδίδονται με παραγγελία του ΔΕΔΔΗΕ 

ή των καθολικών ή ειδικών διαδόχων και εκπροσώπων του όλα τα 

σύμφωνα με το άρθρο 142 παράγραφος 4 του κώδικα Πολιτικής 
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Δικονομίας έγγραφα, δηλαδή όλες οι σχετικές προς τη Σύμβαση 

εξώδικες και δικαστικές πράξεις, περιλαμβανομένων και των 

εισαγωγικών εγγράφων δίκης ή διαιτησίας και των αποφάσεων 

(αναθέσεων) ή πράξεων, που επιβάλουν ενέργεια που μπορεί να γίνε ι  

μόνο προσωπικά από αυτόν στον οποίο έγινε η επίδοση, εκτός αν 

ρητά ορίζεται στη σύμβαση διαφορετικά.  

 

3. Σε περίπτωση αμφιβολίας, η επίδοση προς τον συμβατικά 

διορισμένο αντίκλητο είναι δυνητική, η δε ανάκληση ή παραίτησή του 

επιφέρει αποτελέσματα κατά του ΔΕΔΔΗΕ των καθολικών ή ειδικών 

διαδόχων του, μόνο από της κοινοποίησης σ’ αυτόν και αυτούς της 

σχετικής γνωστοποιήσεως και μόνο αν περιλαμβάνει διορισμό άλλου 

αντίκλητου στην ίδια πόλη με ακριβή αναγραφή της διευθύνσεώς του. 

Τα ίδια ισχύουν και σε περίπτωση μεταβολής της διευθύνσεως του 

διορισθέντος αντικλήτου που αναγράφεται στη Σύμβαση ή σε 

μεταγενέστερο διορισμό.  

4. Διορισμός Αντικλήτου απαιτείται μόνον σε περίπτωση που ο 

Ανάδοχος εδρεύει στην αλλοδαπή.  

 

 

Άρθρο 33ο - Επικοινωνία συμβαλλόμενων μερών  

 

Οποιαδήποτε γραπτή ή προφορική επικοινωνία μεταξύ των 

συμβαλλόμενων μερών θα γίνεται αποκλειστικά ως εξής:  

 

Αρμόδια Υπηρεσία ΔΕΔΔΗΕ  

………………………  

 

Επικοινωνία με τον Ανάδοχο  

…………………….  

 

 

Άρθρο 34ο - Υποχρέωση ενημέρωσης  

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, εφόσον του ζητηθεί, να ενημερώνει τους 

Ορκωτούς Ελεγκτές του ΔΕΔΔΗΕ για την κίνηση και το υπόλοιπο του 

δοσοληπτικού λογαριασμού του με τον ΔΕΔΔΗΕ, την 30/6 και 31/12 

εκάστου έτους, το αργότερο μέχρι την 31/7 και 31/1 εκάστου έτους, 

αντιστοίχως.  

 

Άρθρο 35ο –  Τροποποίηση Σύμβασης  

 

 Τροποποίηση της παρούσας σύμβασης μπορεί να γίνει μόνο με 

έγγραφη συμφωνία των μερών και  υπό την προϋπόθεση ότι δεν 

διαφοροποιείται ουσιωδώς ο χαρακτήρας της συμβάσεως, κατά το 

άρθρο 337 του ν. 4412/2016.  

  

 

 

 

Άρθρο 36Ο - Δωσιδικία –  Δίκαιο της Σύμβασης  

 





 

Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών 
 

 

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 4003227 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ :  ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ 

ΔΙΑΝΟΜΗΣ, ΙΣΧΥΟΣ 20-15/0,4 KV630 

kVA 

 

Σελ. 112 από 128 

 

 

1. Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που αναφύεται  από 

την εφαρμογή της Σύμβασης και δεν καθίσταται δυνατόν να επιλυθεί 

σύμφωνα με τις διατάξεις της, συμφωνείται ρητά ότι αποκλειστικά 

αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.  

2. Η Σύμβαση θα ερμηνεύεται και θα διέπεται αποκλειστικά από τη 

Νομοθεσία του Ελληνικού Κράτους.  

  

 

 

Σαν επιβεβαίωση για τα πιο πάνω, τα συμβαλλόμενα μέρη υπέγραψαν 

την παρούσα Σύμβαση σε δύο πρωτότυπα την ημερομηνία και στον 

τόπο που αναφέρονται στην αρχή τους και πήραν ο καθένας από ένα 

πρωτότυπο.  

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ  

 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ                          ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΕΔΔΗΕ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Νο 11  

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)  

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]  

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη 

διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 
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φορέα (αφ) 

- Ονομασία: [ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [100028684] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ 20 & ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ 5] 

- Αρμόδια για πληροφορίες: [ΤΣΩΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 

- Τηλέφωνο: [2109008792] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [a.tsoni@deddie.gr] 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.deddie.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 

CPV): [38113000-0] 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό 

αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 

υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 

τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή 

μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία 

σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με 

άλλουςiv; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 

στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τα μέλη της Κοινοπραξίας/ ένωσης/ προσωρινής 

σύμπραξης ευθύνονται αλληλεγγύως και εις 

ολόκληρον για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό 

και την εκτέλεση της σύμβασης. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων 

που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους 

σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝv  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα 

με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα 

από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους 

εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 

υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως 

οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις 

έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο 

οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvi 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηvii· 

2. δωροδοκίαviii,ix· 

3. απάτηx· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητεςxi· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίαςxii· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiii. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου xiv  το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xv 

Εάν ναι, αναφέρετεxvi: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 
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καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xvii 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)
xviii; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκανxix: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισηςxx, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxi 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν όχι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

 [] Ναι [] Όχι  

Εάν όχι, να αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 

δικαίουxxii; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσειςxxiii : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, 

ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές τις 

περιστάσειςxxiv  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
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ηλεκτρονικά, αναφέρετε: έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμαxxv; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες 

με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη 

στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxvi, λόγω της 

συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 

σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασηςxxvii; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια xxviii  κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

[] Ναι [] Όχι 
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προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα 

ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που 

είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 

προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή 

άλλες παρόμοιες κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει 

ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο 

τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, 

να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 

πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να 

παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 

ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον 

αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α & Β του παρόντος μέρους), ο 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η 

αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός 

φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να 

συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασήςxxix
; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 
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Β: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη 

διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας να διαθέτει 

αποδεδειγμένη εμπειρία στην εκτέλεση 

όμοιων συμβάσεων  

 

 

Αριθμ. 

Σύμβασης 

Ημερομηνία 

Υπογραφής 

Περιγραφή 

Υλικού 

Ημερομηνία 

Ολοκλήρωσης 

Παραδόσεων 

    
 

Ο οικονομικός φορέας να διαθέτει στο 

εργοστάσιο στο οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατασκευή των υπό προμήθεια υλικών, τον 

αναγκαίο, κατά ποσότητα και ποιότητα, 

μηχανολογικό εξοπλισμό για την εμπρόθεσμη 

και προσήκουσα κατασκευή σύμφωνα με τη 

σύμβαση. 

[] Ναι [] Όχι 

Το εργοστάσιο κατασκευής των 

προσφερόμενων υλικών (προσφέρων ή τρίτος) 

να διαθέτει πιστοποιητικό ISO, το οποίο να 

βρίσκεται σε ισχύ. 

[] Ναι [] Όχι 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα 

με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των 

συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και 

χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών 

εγγράφων που αναφέρονταιxxx, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 

δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος 

μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxxxi. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά 

έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], 

προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 

υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 

Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της 

διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό 

τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    

                                            

i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας 

(ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των 

μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές 

απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της 

οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 

εκατομμύρια ευρώ. 
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Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας 

ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 

εκατομμύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες 

απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 

υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 

43 εκατομμύρια ευρώ. 

iv Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

v  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση 

στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική 

εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο 

εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 

συγκεκριμένες ικανότητες.” 

vi Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για 

επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 

περιβάλλοντος.  

vii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης 

Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 

42). 

viii Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως 

“διαφθορά”. 

ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία 

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ 

C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ 

του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα 

(ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (Κ 

103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου 

σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η 

κείμενη νομοθεσία). 

x Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
  
όπως κυρώθηκε με το ν. 

2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 

συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 
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xi Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 

για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού 

περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο 

άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xii Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) 
 
που ενσωματώθηκε με το ν. 

3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 

δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xiii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας 

ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-

πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην 

εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας 

ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xiv Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 

(Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων 

εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. 

τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

xv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε 

διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της 

δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 

τελευταίο εδάφιο)  

xix Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 

εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που 

λήφθηκαν.  

xx Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του 

στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο 

την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xxi Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα 

έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης 
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υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους 

δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο 

αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με 

το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει 

μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της 

προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxii Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης 

στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxiii . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από 

τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxiv Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxv Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί 

ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxvi Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxvii Πρβλ άρθρο 48. 

xxviii  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που 

διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxix Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από 

ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο 

Παράρτημα αυτό. 

xxx Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxxi Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που 

παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου 

απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω 

πρόσβαση.  




