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Τεχνική Περιγραφή ΔΔ 397 - 16/01/2019 

Συμπλήρωμα 1/26-06-2020 

 

 

1. Η §2.2 αντικαθίσταται εξ’ ολοκλήρου ως εξής: 

«2.2 Συνθήκες λειτουργίας  

Στους υποσταθμούς όπου θα εγκατασταθεί ο εξοπλισμός που περιγράφεται στην 

παρούσα Τ.Π., θεωρείται ότι επικρατούν οι ακόλουθες συνθήκες περιβάλλοντος: 

 Θερμοκρασία αέρα περιβάλλοντος: -10 °C έως +55 °C. 

 Σχετική υγρασία: 5% έως 93% χωρίς υγροποίηση υδρατμών» 

2. Στην περίπτωση c) της §6.1.2.2, οι παραπομπές στις παραγράφους 19a και 19b 

τροποποιούνται σε 17a και 17b αντίστοιχα. 

3. Στον Πίνακα 3, της §6.2.1 διαγράφονται οι εφεδρικές θύρες εισόδου 13 έως 16. 

4. Στην §6.2.2.1 η κατηγορία υπερέντασης των μονοφασικών αισθητήρων ρεύματος και του 

πρόσθετου αισθητήρα υπολειπόμενου ρεύματος για την πλευρά ΜΤ και των μονοφασικών 

αισθητήρων ρεύματος για την πλευρά ΧΤ τροποποιείται σε «FS2, FS5 ή καλύτερη». 

5. Στον Πίνακα 4 της §6.4, τροποποιείται η στήλη «Αριθμός σημάτων I/O που εμπλέκεται 

(DI / DO: ψηφιακή είσοδος / έξοδος, AI: αναλογική είσοδος)», της σειράς «Επιτήρηση 

κατάστασης λοιπών συσκευών Υ/Σ (Ένδειξη υψηλής στάθμης υδάτων, Λειτουργία 

Αντλίας, Κατάσταση θύρας Υ/Σ (ανοικτή/κλειστή)) κ.λ.π.» σε «≥8 εφεδρικές DI ≥4 

εφεδρικές DI για την εκτεταμένη έκδοση ΠΜΕ» 

6. Καταργείται το τελευταίο εδάφιο της §7.1 «Στο περιβάλλον του εξυπηρετητή… στην 

ελληνική γλώσσα» και αντικαθίσταται από το εξής: «Στο περιβάλλον του εξυπηρετητή 

ιστού και του εργαλείου παραμετροποίησης σημάνσεις, μηνύματα, εντολές θα είναι στην 

αγγλική γλώσσα με δυνατότητα εισαγωγής ελληνικών χαρακτήρων. Κατά την περίοδο 

έγκρισης δείγματος της παρ. 11.4, θα καθοριστεί από το ΔΕΔΔΗΕ η διατύπωση των 

παραπάνω σημάνσεων, μηνυμάτων και εντολών στην ελληνική γλώσσα.» 

7. Στην §8.5 η ονομαστική κατανάλωση της μονάδας επικοινωνίας, για τους υπολογισμούς 

αυτονομίας, αλλάζει από 6 W σε 10W. 

8. Στην §9.1 διαγράφεται από το πρώτο εδάφιο, η εξής πρόταση: «Θα είναι κατάλληλη για 

λειτουργία σε περιβάλλον υψηλών ηλεκτρομαγνητικών διαταραχών, όπως θα αποδειχθεί 

από τα αποτελέσματα των δοκιμών τύπου της παρ. 11.1.1.» 

9. Η §11.1 αντικαθίσταται εξ’ ολοκλήρου ως εξής: 

«11.1 Δοκιμές τύπου  

Οι δοκιμές αυτές πραγματοποιούνται στην αρχή μιας Σύμβασης σε ένα τεμάχιο 

πλήρους ΠΜΕ που θα παραδοθεί (περιλαμβάνονται η τροφοδοσία, τα περιβλήματα και οι 

συσσωρευτές) και είναι δυνατό να επαναληφθούν, κατά την απόλυτη κρίση του ΔΕΔΔΗΕ, 

οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης. Κατά την απόλυτη κρίση του 

ΔΕΔΔΗΕ υπάρχει η δυνατότητα αποδοχής Πιστοποιητικών που έχουν εκδοθεί από 

εργαστήριο δοκιμών αναγνωρισμένο από ανεξάρτητο ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα 
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αναγνώρισης εργαστηρίων δοκιμών. Στον ακόλουθο Πίνακα περιγράφονται οι δοκιμές 

τύπου που θα εκτελεστούν σύμφωνα με τα πρότυπα που θα επιλέξει ο προμηθευτής.  

 

Πίνακας 6 Δοκιμές τύπου που θα πραγματοποιηθούν και αποδεκτά πιστοποιητικά δοκιμών 

τύπου 

Α
/

Α
 Απαιτήσεις για τη 

διεξαγωγή των 

δοκιμών / 

Εμπλεκόμενες 

θύρες 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΣΤΑΘΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ 

ΤΥΠΟΥ / ΣΤΑΘΜΕΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΤΥΠΟΥ 

Δοκιμές αντοχής σε τάση βιομηχανικής συχνότητας (μόνιμη κατάσταση) 

1

1 

Είσοδος AC τάσης 

μονάδας τροφοδοσίας 

ΠΜΕ 

IEC 60870 -2-1:  

Πίνακας 18 

Κατηγορία VW3: 2,5 

kVrms /50Hz 

/1 min 

IEC 60255-27: 

Πίνακας C.6 

Εξοπλισμός Κλάσης 

I, Κατηγορία 

υπέρτασης III & 

Κατηγορία 

Ρύπανσης 2: 

2,2kVrms 

/50Hz/1min 

IEC 61010-1: 

Πίνακας K.6, 

Κατηγορία υπέρτασης 

III & Βασική Μόνωση: 

2,21kVrms 

/50Hz/1min ως Παρ. 

K.1.3.1 (Σημ. 3) 

2

2 

Ψηφιακές είσοδοι 

ΠΜΕ 

IEC 60870 -3: 

Πίνακας 6 Κατηγορία 

3 (2,5 kVrms /50 Hz 

/1 min) 

IEC 60255-27: 

Πίνακας C.6 

Εξοπλισμός Κλάσης 

I, Κατηγορία 

υπέρτασης III & 

Κατηγορία 

Ρύπανσης 2: 

2,0kVrms 

/50Hz/1min (2,2kV 

για τάση 

λειτουργίας >150 

και <300 VDC) 

IEC 61010-1: 

Πίνακας K.11, 

Δευτερεύοντα 

Κυκλώματα & 

Κατηγορία υπέρτασης 

III: 1,8kVrms 

/50Hz/1min ως Παρ. 

K.2.2 

3

3 

Αναλογικές είσοδοι 

ΠΜΕ 

IEC 60870 -3:  

Πίνακας 7 Κατηγορία 

2 (0,5 kV /DC/1 min) 

IEC 60255-27 : 

Πίνακας C.6 Παρ.: 

10.6.4.3.3: 

2,0kVrms 

/50Hz/1min 

IEC 61010-1: 

Πίνακας K.11, 

Δευτερεύοντα 

Κυκλώματα & 

Κατηγορία υπέρτασης 

III: 1,8kVrms 

/50Hz/1min ως Παρ. 

K.2.2 
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Δοκιμές αντοχής σε τάση κρουστικής μορφής 

4

4 

Είσοδος AC τάσης 

μονάδας τροφοδοσίας 

ΠΜΕ 

IEC 60870 -2-1:  

Πίνακας 18 

Κατηγορία VW3: 5 kV 

μονός παλμός 

/1,2/50 μs 

IEC 60255-27: 

Πίνακας C.6 

Εξοπλισμός Κλάσης 

I, Κατηγ. υπέρτασης 

III & Κατηγ. 

Ρύπανσης 2: 5 

θετικοί & 5 

αρνητικοί 4 kV 

παλμοί /1,2/50μs 

ως Παρ. 10.6.4.2.2 

IEC 61010-1: 

Πίνακας K.6, 

Κατηγορία υπέρτασης 

III & Βασική Μόνωση: 

5 θετικοί & 5 αρνητικοί 

4 kV παλμοί /1,2/50μs 

ως Παρ. 6.8.3.3 

5

5 

Ψηφιακές είσοδοι 

ΠΜΕ 

IEC 60870 -3:  

Πίνακας 6 Κατηγορία 

3:  

5 kV μονός παλμός 

κρουστικής μορφής 

IEC 60255-27: 

Πίνακας C.6 

Εξοπλισμός Κλάσης 

I, Κατηγ. υπέρτασης 

III & Κατηγ. 

Ρύπανσης 2: 5 

θετικοί & 5 

αρνητικοί 4 kV 

παλμοί /1,2/50μs 

ως Παρ. 10.6.4.2.2 

IEC 61010-1: 

Πίνακας K.16 Απαιτ. 

Διάκενο: 1,5mm 

(Πίνακας K.11), 

Κατηγορία υπέρτασης 

III & Βασική Μόνωση: 

5 θετικοί & 5 αρνητικοί 

2,56 kV παλμοί 

/1,2/50μs ως Παρ. 

6.8.3.3 

6

6 

Αναλογικές είσοδοι 

ΠΜΕ 

IEC 60870 -3:  

Πίνακας 7 Κατηγορία 

2: 2 kV μονός 

παλμός κρουστικής 

μορφής 

IEC 60255-27 : 

Πίνακας C.6 

Εξοπλισμός Κλάσης 

I, Κατηγ. υπέρτασης 

III & Κατηγ. 

Ρύπανσης 2: 5 

θετικοί & 5 

αρνητικοί 1,5 kV 

παλμοί /1,2/50μs 

ως Παρ. 10.6.4.2.2 

IEC 61010-1: 

Πίνακας K.16 Απαιτ. 

Διάκενο: 1,5mm 

(Πίνακας K.11), 

Κατηγορία υπέρτασης 

III & Βασική Μόνωση: 

5 θετικοί & 5 αρνητικοί 

2,56 kV παλμοί 

/1,2/50μs ως Παρ. 

6.8.3.3 

Δοκιμές Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας (EMC) 

7

7 

Όλες οι θύρες, ΠΜΕ 

εν λειτουργία 

IEC 60870-2-1 Υπερτάσεις, 

Πίνακας 12 A2.2: Στάθμη 3 

Κριτήριο A - 2kVp (CM) - 1kVp 

(DM), Στάθμη 2 Κριτήριο A - 

1kVp (CM) - 0,5kVp (DM) για τη 

θύρα επικοινωνίας 

IEC 61000-4-5  

Υπερτάσεις, Κατηγορία 3 2kVp 

(CM) - 1kVp (DM) Κριτήριο Β όλες 

οι θύρες εκτός: 

θύρα επικοινωνίας: Κατηγορία 2 

1kVp (CM) - 0,5kVp (DM) (ως 

Παράρτημα C.3) 

8

8 

ΠΜΕ εν λειτουργία IEC 60870-2-1 Ηλεκτροστατική 

εκφόρτιση, Πίνακας 13 A3.1: 

Στάθμη 3 Κριτήριο A - 6 kV σε 

επαφή 

IEC 61000-4-2 Ηλεκτροστατική 

εκφόρτιση, Στάθμη 3 Κριτήριο B - 

6 kV σε επαφή/8 kV μέσω του 

αέρα 

9

9 

ΠΜΕ εν λειτουργία 

(περιλαμβάνονται οι 

αισθητήρες έντασης) 

IEC 60870-2-1 

Ακτινοβολούμενο Η/Μ πεδίο, 

Πίνακας 15 A5.1: Στάθμη 3 

Κριτήριο A - 10 V/m 

IEC 61000-4-3 Ακτινοβολούμενο 

Η/Μ πεδίο, Στάθμη 3 Κριτήριο B - 

10 V/m 
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Περιβαλλοντικές δοκιμές 

1

11 
ΠΜΕ εν λειτουργία 

(περιλαμβάνονται οι 

αισθητήρες έντασης) 

Δοκιμή σε συνθήκες ψύχους ως IEC 60068-2-1, δοκιμή Ad, συνεχής 

λειτουργία στους (-10oC) επί 16 ώρες 

1

12 

ΠΜΕ εν λειτουργία 

(περιλαμβάνονται οι 

αισθητήρες έντασης) 

Δοκιμή σε συνθήκες ξηρής ζέστης ως IEC 60068-2-2, δοκιμή Bd, 

συνεχής λειτουργία στους (55oC) επί 16 ώρες 

1

13 ΠΜΕ εν λειτουργία 

(περιλαμβάνονται οι 

αισθητήρες έντασης) 

Δοκιμή κυκλικής εναλλαγής υγρασίας ως IEC 60068-2-30, δοκιμή 

Db ή παραλλαγές αυτής με ανώτερη θερμοκρασία ≥55oC & αριθμός 

κύκλων ≥2 

» 

10. Η §11.2 αντικαθίσταται εξ’ ολοκλήρου ως εξής: 

«11.2 Δοκιμές σειράς  

Οι δοκιμές σειράς θα εκτελεστούν στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή και τα 

σχετικά πρωτόκολλα δοκιμών θα παρασχεθούν στον εξουσιοδοτημένο επιθεωρητή. Οι 

προγραμματισμένες δοκιμές είναι οι ακόλουθες: 

• Δοκιμή αντοχής σε τάση, όπως αναφέρεται στα αντίστοιχα Πρότυπα (τα οποία θα 

έχει επιλέξει ο Ανάδοχος για τις δοκιμές τύπου) για δοκιμές σειράς, σύμφωνα με 

τα υπό Α/Α 1,2,3 στοιχεία του Πίνακα 6. 

• Δοκιμές λειτουργικότητας σε όλες τις ΠΜΕ (σύμφωνα με την παρ. 6). 

• Έλεγχος καλωδίωσης και συνέχειας κυκλωμάτων.» 

11. Η §11.3 αντικαθίσταται εξ’ ολοκλήρου ως εξής: 

«11.3 Δοκιμές αποδοχής παρτίδας  

Αυτές οι δοκιμές θα εκτελεστούν παρουσία του προσωπικού του ΔΕΔΔΗΕ στις 

εγκαταστάσεις του κατασκευαστή πριν από τη παράδοση και μετά από την επιτυχή 

ολοκλήρωση των δοκιμών σειράς που θα εκτελεστούν σε κάθε δείγμα της παρτίδας από 

τον Προμηθευτή.  

Ο εξουσιοδοτημένος από τον ΔΕΔΔΗΕ επιθεωρητής θα επιλέξει ένα τυχαίο δείγμα από 

οποιαδήποτε παρτίδα προορίζεται για παράδοση βάσει των σχεδίων του προτύπου IEC 

410 για απλή δειγματοληψία, κανονική επιθεώρηση, επίπεδο επιθεώρησης I, AQL=2,5%, 

στο οποίο πρέπει να εκτελεστούν με επιτυχία όλες οι δοκιμές σειράς που περιγράφονται 

στην παράγραφο 11.2.» 

12. Ο τίτλος και τα πρώτα δύο εδάφια της §11.4 αντικαθίστανται ως εξής: 

«11.4 Έγκριση δείγματος  

Σε χρονικό διάστημα που θα ορίζεται από τη Διακήρυξη και τη Σύμβαση και πριν την 

έναρξη παραγωγής σε σειρά, ο Προμηθευτής θα πρέπει να παραδώσει ένα δείγμα μιας 

ΠΜΕ τύπου 1 και μιας ΠΜΕ τύπου 3, ενός μετατροπέα πρωτοκόλλου και τις διατάξεις 

προσομοίωσης που περιγράφονται στο κεφάλαιο 13 της παρούσας Τ.Π., προκειμένου να 

επιδείξει την επιτυχή επικοινωνία με τους υφιστάμενους τύπους Κεντρικών Συστημάτων 

Ελέγχου (ΚΣΕ) των SCADA του ΔΕΔΔΗΕ (Telegyr TG8000, EFACEC SCATEX+), καθώς 

και για να επιδείξει τη συμβατότητα των λειτουργιών των ΠΜΕ με τις απαιτήσεις της 

παρούσας Τ.Π. και τη συμμόρφωση με τις κατασκευαστικές απαιτήσεις. Τα παραπάνω 

δείγματα των ΠΜΕ τύπου 1 και 3 θα συνοδεύονται από τον απαραίτητο εξοπλισμό και 

οδηγίες μετατροπής σε ΠΜΕ τύπου 2 και 4, αντίστοιχα. Ο Προμηθευτής θα υποβάλει 
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επίσης πλήρη έγγραφα τεκμηρίωσης του εξοπλισμού (ώστε να μπορέσει το προσωπικό 

του ΔΕΔΔΗΕ να εξοικειωθεί με τον εξοπλισμό και να ακολουθήσει τις δοκιμές) καθώς και 

τη λίστα των δοκιμών που θα εκτελεστούν και τον εξοπλισμό δοκιμών που θα 

χρησιμοποιηθεί. Όλος ο προαναφερόμενος εξοπλισμός, μετά των εγγράφων 

τεκμηρίωσης, θα παραδοθεί στην αποθήκη του ΔΕΔΔΗΕ σε χρόνο που θα καθορίζεται από 

τη Σύμβαση.  

Στη συνέχεια, πάντα με την παρουσία του προσωπικού του Προμηθευτή, τα δείγματα 

θα συνδεθούν στα ΚΣΕ και θα εκτελεστούν οι παραπάνω δοκιμές. Αυτές οι δοκιμές θα 

διαρκέσουν τρεις (3) εβδομάδες (δύο (2) εβδομάδες για επίδειξη της επικοινωνίας με 

τους δύο (2) τύπους των ΚΣΕ του ΔΕΔΔΗΕ – μία (1) εβδομάδα ανά τύπο ΚΣΕ – και μία 

(1) εβδομάδα για τις δοκιμές λειτουργικότητας με ένα από τα συστήματα SCADA). Στη 

διάρκεια της περιόδου των δοκιμών, ο Προμηθευτής θα έχει την ευκαιρία να κάνει τυχόν 

διορθώσεις και προσαρμογές στο προσφερόμενο Υλικό και Λογισμικό προκειμένου να 

επιτευχθεί η απαιτούμενη απόδοση.» 

 

13. Η §11.5 καταργείται. 

14. Στην §12 τροποποιούνται τα ακόλουθα χαρακτηριστικά των προδιαγραφών των φορητών 

υπολογιστών ως ακολούθως :  

Συνθήκες λειτουργίας: 

• -10 ως +55 oC 

Προστασία έναντι σκόνης, υγρασίας κλπ: 

 Δεν απαιτείται.  

Οθόνη:  

 Μέγεθος: τουλάχιστον 14", μέγιστο 15”. 

• Ανάλυση: Full HD 

Χαρακτηριστικά: 

 Μονάδα σκληρού δίσκου: Τύπου SSD, ελάχιστη χωρητικότητα 256 GB.  

• Μνήμη: Τουλάχιστον 8 GB 

15. Η §13 αντικαθίσταται εξ’ ολοκλήρου ως εξής: 

«13 Συσκευές προσομοίωσης λειτουργιών 

Ο προσφερόμενος φορητός εξοπλισμός προσομοίωσης της λειτουργίας των ΔΦ και 

των σφαλμάτων σε γραμμές ΜΤ, θα χρησιμοποιείται για την εκτέλεση δοκιμών της 

διαμόρφωσης του λογισμικού SCADA και του ελέγχου των λειτουργιών της ΠΜΕ. Οι 

προσομοιωτές θα παρέχουν στις εισόδους της ΠΜΕ όλες τις ψηφιακές ενδείξεις 

κατάστασης των ΔΦ (παράγραφος 6.1.1.1) και τα αναλογικά μεγέθη των μετρήσεων 

στις γραμμές ΜΤ με έγχυση τάσεων και εντάσεων απευθείας στις αναλογικές εισόδους 

(παράγραφος 6.1.1.2) και ταυτόχρονα θα προσομοιώνουν τα σήματα εξόδου προς τους 

ΔΦ (παράγραφος 6.1.2.1). Θα φέρουν επίσης πρόσθετες εισόδους και εξόδους ώστε να 

καλύπτουν τις απαιτήσεις της παραγράφου 6.2.1. 

Ο εξοπλισμός προσομοίωσης θα εκτελεί επίσης όλες τις εντολές που είναι διαθέσιμες 

για τους ΔΦ και θα παρέχει σήματα ανάδρασης στον ελεγκτή κατάστασης των ΔΦ. Ο 

εξοπλισμός προσομοίωσης θα επιτρέπει στο προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ να εκτελεί όλες τις 

δοκιμές που απαιτούνται για να διασφαλιστεί ότι η διαμόρφωση των ρυθμίσεων του 

συστήματος SCADA και του ελεγκτή της ΠΜΕ είναι σωστή. Τέλος, όλος ο 

προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να είναι βαθμονομημένος και να συνοδεύεται από 

τις απαραίτητες άδειες χρήσης και όλα τα παρελκόμενα σύνδεσής τους με ΠΜΕ.» 

16. Η §14 αντικαθίσταται εξ’ ολοκλήρου ως εξής: 
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«14 Ανταλλακτικά 

Η λίστα των ανταλλακτικών που θα προσφερθούν θα περιλαμβάνει: 

1. Τις ανταλλακτικές ΠΜΕ. Αυτές θα είναι οι ίδιες ΠΜΕ της παρούσας Τ.Π., αλλά δε 

θα περιλαμβάνουν συσσωρευτές. 

2. Πλήρες σετ ανταλλακτικών με τις κάρτες επέκτασης των ΠΜΕ (εξαρτήματα & 

κάρτες εισόδου/εξόδου που απαιτούνται για την εκπλήρωση των απαιτήσεων της 

παρούσας διακήρυξης), τον ελεγκτή, τις μονάδες, την καλωδίωση κ.λπ. και τα 

εξαρτήματα που απαιτούνται για τη μετατροπή από ΠΜΕ για ΔΦ 48VDC σε 24VDC 

και αντίστροφα. Δηλαδή, όλα τα εξαρτήματα που υπάρχουν στο εσωτερικό των 

ΠΜΕ που παραδίδονται, εκτός από το περίβλημα και τους συσσωρευτές.  

3. Τα καλώδια σύνδεσης της ΠΜΕ με τους ΔΦ για τη βασική και την εκτεταμένη 

έκδοση της ΠΜΕ, καλύπτοντας πλήρως τις απαιτήσεις της παρ. 4.1.(1). Τονίζεται 

ιδιαιτέρως η απαίτηση οι ηλεκτρικές υποδοχές να εξασφαλίζουν ότι κάθε 

συνδετήρας από τους παραδιδόμενους μπορεί να εισέλθει μόνο στη δική του 

υποδοχή. 

4. Σετ αισθητήρων ρεύματος της παρ. 6.2.2.1, για τη βασική και την εκτεταμένη 

έκδοση της ΠΜΕ. Κάθε ένα ανταλλακτικό σετ αισθητήρων ρεύματος περιλαμβάνει 

ένα σετ ΜΤ και ένα σετ ΧΤ, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 6.2.2.1.» 

17. Η §15 καταργείται. 

18. Η §16 καταργείται. 

19. Η §17 αναριθμείται σε §15 και αντικαθίσταται εξ’ ολοκλήρου ως εξής: 

«15 Εκπαίδευση 

Ο Προμηθευτής θα παράσχει στον ΔΕΔΔΗΕ τέσσερις (4) σειρές εκπαιδευτικών 

σεμιναρίων, σε τέσσερις (4) διαφορετικές γεωγραφικές τοποθεσίες στην Ελλάδα 

(Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Λαμία) και όχι απαραιτήτως σε διαδοχικά χρονικά 

διαστήματα. Κάθε μία από τις ανωτέρω εκπαιδεύσεις, θα έχει διάρκεια πέντε (5) 

ημερών, από Δευτέρα έως Παρασκευή και από τις 08:00 έως τις 16:00. Επιπλέον, μετά 

το πέρας του 4ου εκπαιδευτικού σεμιναρίου και σε χρόνο που θα επιλέξει ο ΔΕΔΔΗΕ 

εντός της περιόδου εγγύησης, θα προγραμματιστεί μία ακόμα σειρά εκπαιδευτικών 

σεμιναρίων διάρκειας τριών (3) ημερών σε κάθε μία από τις 4 τοποθεσίες που 

αναφέρονται παραπάνω, προκειμένου να επιλυθούν τυχόν εκκρεμή ζητήματα και 

προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί. 

Ο Προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει έως της ημερομηνίας έναρξης των 

εκπαιδεύσεων έξι (6) πλήρη σετ εγγράφων τεκμηρίωσης για όλες τις προσφερόμενες 

μονάδες, σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή, στην Αγγλική ή στην Ελληνική γλώσσα. 

Τα έγγραφα τεκμηρίωσης, θα περιέχουν όσες τροποποιήσεις έχουν συμφωνηθεί κατά τις 

δοκιμές της παραγράφου 11.4 και πρέπει να περιλαμβάνουν αναλυτικά τα ακόλουθα: 

 Περιγραφή όλων των προσφερόμενων μονάδων 

 Περιγραφή της λειτουργίας όλων των μονάδων 

 Σχέδιο των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων των μονάδων, στο οποίο θα 

περιγράφεται λεπτομερώς η εσωτερική καλωδίωση της ΠΜΕ με τις λωρίδες 

ακροδεκτών και τους συνδετήρες της 

 Σχηματικά διαγράμματα των διάφορων υλικών μονάδων της ΠΜΕ, τα οποία θα 

δείχνουν τον τρόπο της μεταξύ τους διασύνδεσης και τις συνδέσεις μεταξύ 

Ελεγκτή – Μονάδας τροφοδοσίας – Θύρας επικοινωνίας. 

 Οδηγίες εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης για τις προσφερόμενες 

μονάδες με ιδιαίτερη αναφορά στη διαδικασία μετατροπής μεταξύ ΠΜΕ τύπου 1 

και 2 καθώς και μεταξύ τύπου 3 και 4. 
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Για την εν λόγω εκπαίδευση θα χρησιμοποιηθεί μία ΠΜΕ και όλος ο απαιτούμενος 

εξοπλισμός (μετατροπέας πρωτοκόλλου - Πύλη, προσομοιωτής, modem, κ.λπ.), καθώς 

και τα σχετικά έγγραφα τεκμηρίωσης.  

Η εκπαίδευση θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:  

• Τα υλικά εξαρτήματα της ΠΜΕ κομμάτι-κομμάτι 

• Τις κύριες λειτουργίες του λογισμικού παραμετροποίησης και προγραμματισμού 

των ΠΜΕ 

• Όλες τις λειτουργίες της ΠΜΕ ως ενιαία μονάδα 

• Μετατροπές στην ΠΜΕ με αφαίρεση ή πρόσθεση καρτών επέκτασης 

• Περιγραφή του λογισμικού επικοινωνίας 

• Τη συντήρηση των ΠΜΕ 

• Τη λειτουργία των ΠΜΕ με τον προσομοιωτή 

• Τη λειτουργία και συντήρηση του μετατροπέα πρωτοκόλλου 

• Τη διαδικασία επικοινωνίας λεπτομερώς (με ανάλυση όλων των παραμέτρων). 

• Τον προγραμματισμό και τη χρήση των μονάδων προσομοίωσης 

• Τεχνικές εγκατάστασης και στοιχεία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.» 

 

20. Η §18 αναριθμείται σε §16, διαγράφεται από το πρώτο εδάφιο το εξής: «Οι συσσωρευτές 

που απαιτούνται …Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΔΕΔΔΗΕ:» και αντικαθίσταται από το 

εξής: «Ειδικότερα, θα εγκατασταθούν οκτώ (8) μονάδες σε κάθε μία από τις ακόλουθες 

Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΔΕΔΔΗΕ:», η παραπομπή στο τέλος του δεύτερου 

εδαφίου της «…στο Κεφάλαιο 20» αντικαθίσταται από το εξής «…στο Κεφάλαιο 18» και 

επίσης καταργείται το τελευταίο εδάφιό της «Οι εργασίες προγραμματισμού… της 

παρούσας Τ.Π.» και αντικαθίσταται από το εξής: «Οι εργασίες προγραμματισμού των ΠΜΕ 

και των modems τους καθώς και ένταξής τους στα ΚΣΕ SCADA του ΔΕΔΔΗΕ για τις 

υπόλοιπες ΠΜΕ της Διακήρυξης θα υλοποιηθούν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 

Κεφάλαιο 17 της παρούσας Τ.Π..». 

 

21. Η §19 αναριθμείται σε §17 και η παραπομπή στο δεύτερο εδάφιό της «…του Κεφαλαίου 

18» αντικαθίσταται από το εξής «…του Κεφαλαίου 16». 

 

22. Η §21 αναριθμείται σε §19 και καταργείται το τελευταίο εδάφιο «Τα ακριβή στοιχεία… 

σχεδίων του εξοπλισμού (παρ. 16).» και αντικαθίσταται από το εξής: «Τα ακριβή στοιχεία 

της πινακίδας ονομαστικών χαρακτηριστικών θα αποφασιστούν κατά τη διαδικασία 

έγκρισης δείγματος της παρ. 11.4.» 

 

23. Η §22 αναριθμείται σε §20 και στο τέλος της προστίθεται το εξής κείμενο: «Κάθε ΠΜΕ και 

σετ αισθητήρων ρεύματος θα συνοδεύεται στην ατομική του συσκευασία από φυλλάδιο 

στο οποίο θα αναγράφονται όσα περιλαμβάνουν τα έγγραφα τεκμηρίωσης.» 

 

24. Η §23 αναριθμείται σε §21. 

 

25. Καταργείται η εικόνα 1 και αντικαθίσταται από την εξής: 
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26. Καταργείται η εικόνα 2. 

 


