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ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ 

 

 

«Προµήθεια, εγκατάσταση συνεπτυγµένου υπαίθριου υποσταθµού 
Μ.Τ./Χ.Τ., διασύνδεση µε την Ανεµογεννήτρια VESTAS V47/660 kW και 
το δίκτυο της ∆ΕΗ, θέση σε λειτουργία, στο ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ του ΚΑΠΕ, 

Κερατέα».   
 
Αναθέτουσα Αρχή: Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), 

19οχλµ. Λ. Μαραθώνος, 19009 Πικέρµι, Τηλ. 210 6603300, Φαξ: 210 6603301-2, 

δικτυακός τόπος: www.cres.gr , e-mail: etzen@cres.gr ή gsirp@cres.gr. 

 

Έργο: «Προµήθεια, Εγκατάσταση συνεπτυγµένου υπαίθριου υποσταθµού Μ.Τ./Χ.Τ., 

∆ιασύνδεση µε την Ανεµογεννήτρια VESTAS V47/660 kW και το δίκτυο της ∆ΕΗ, Θέση σε 

λειτουργία, στο ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ του ΚΑΠΕ, Κερατέα».   

 
Προϋπολογισµός έργου: 61.500 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23% 
 
∆ιάρκεια έργου : έως 2 µήνες από την υπογραφή της σύµβασης 
 
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών: 24/08/2015, ώρα 12.30µµ. 
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Α’ ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΑ 

 

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  

Ο ∆ιαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και ιδιαίτερα: 

1.   Τις διατάξεις του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ: 64/Α/16.3.07) Προσαρµογή της 
Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισµού 
των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και 
υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την 
Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης 
Νοεµβρίου 2005. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3886/2010(ΦΕΚ 173/Α/30.9.2010) «∆ικαστική προστασία 
κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων – Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε 
την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την 
Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως 
τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L 335)». 

3. Τα άρθρα 35 (§1) και 36 του Π.∆.346/1998(ΦΕΚ: 230/Α/1998) 
«Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς το Κοινοτικό ∆ίκαιο σχετικά µε τη 
σύναψη δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών, έργων, υπηρεσιών και ειδικότερα προς 
τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 18ης Ιουλίου 1992». 

4. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19Α) «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και 
ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 2 (§12) 
αυτού.  

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10.07.2007) «Κανονισµός 
Προµηθειών ∆ηµοσίου». 

6.  Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/27.11.1995) «Περί ∆ηµοσίου 
Λογιστικού». 

7. Τις διατάξεις του  Κανονισµού Προµηθειών του Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και 
Εξοικονόµησης Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.), (ΥΑ6409(ΦΟΡ)1250(ΦΕΚ489, Τεύχος Β΄, 28 
06.1994), καθ΄ό µέρος δεν έρχεται σε αντίθεση µε το Π∆ 60/2007   περί  
προσαρµογής  της  Ελληνικής  Νοµοθεσίας  στις  διατάξεις  της Οδηγίας 2004/18 ΕΚ 
«περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, 
προµηθειών και υπηρεσιών»,  όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της 
Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005. 

8. Την Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθµ. 35130/739/9-8-2010 του Υπουργού 
Οικονοµικών (ΦΕΚ 191Β/11.08.2010), αναπροσαρµογή χρηµατικών ποσών του 
άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 «∆ηµόσιο Λογιστικό – Έλεγχος ∆απανών και 
Λοιπές ∆ιατάξεις» (ΦΕΚ 247 Α’).  

9. Τις διατάξεις του Π.∆. 4/2002 (ΦΕΚ Α’ 3) «Για την εκτέλεση ενεργειών τεχνικής 
βοήθειας – στήριξης». 

 

 

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Όπως λεπτοµερώς περιγράφεται στο Γ’ ΜΕΡΟΣ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Κριτήριο επιλογής 

του αναδόχου είναι η χαµηλότερη τιµή. 
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2. ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Αρµόδιο όργανο για την παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου και την παραλαβή 

του, καθώς και των εκάστοτε παραδοτέων του, θα είναι Επιτροπή Παρακολούθησης και 

Παραλαβής του έργου, που θα συγκροτηθεί µε Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και 

σύµφωνα µε τις εσωτερικές της διαδικασίες. 

Ο Ανάδοχος, στο πλαίσιο του έργου του θα υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή  τα 

παραδοτέα που περιγράφονται λεπτοµερώς στην παράγραφο 4 του Γ’ ΜΕΡΟΥΣ: ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 

 
 

3. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Η διάρκεια του έργου καθορίζεται από την υπογραφή της σύµβασης έως 2 µήνες. 
 
Προβλέπεται δυνατότητα παράτασης της σύµβασης µόνο µε ειδική έγγραφη αιτιολογία του 
Αναδόχου και κατόπιν αποδοχής της από την Αναθέτουσα Αρχή. 
 

 
4. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ-∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 

Η διάθεση της Προκήρυξης και του συνόλου των τευχών του ∆ιαγωνισµού γίνεται 

ηλεκτρονικά από το ΚΑΠΕ στον ιστότοπο www.cres.gr. 

Οποιαδήποτε διευκρίνιση, αλλαγή ή τροποποίηση των όρων του διαγωνισµού θα 

αναρτάται στον ιστότοπο του ΚΑΠΕ (Προκηρύξεις) και οι υποψήφιοι µε αποκλειστική τους 

ευθύνη θα φροντίζουν για την ενηµέρωση τους. 

Σε περίπτωση που οι παραλήπτες της Προκήρυξης διαπιστώνουν ότι το παραληφθέν 

αντίγραφο δεν είναι πλήρες, δικαιούνται να ζητήσουν από την Υπηρεσία ∆ιενέργειας του 

∆ιαγωνισµού, εντός τριών (3) ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής, νέο πλήρες 

αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της νοµιµότητας του ∆ιαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη 

πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Προκήρυξης θα απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

Οι υποψήφιοι µπορούν να ζητήσουν γραπτώς (µε email ή τηλεοµοιοτυπία) από την 

Υπηρεσία ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για 

το περιεχόµενο της παρούσας προκήρυξης µέχρι έξι (6) ηµέρες πριν από την καταληκτική 

ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, µε την ένδειξη «Πρόχειρος ∆ιαγωνισµός» µε τίτλο: 

«Προµήθεια, Εγκατάσταση συνεπτυγµένου υπαίθριου υποσταθµού Μ.Τ./Χ.Τ., ∆ιασύνδεση 

µε την Ανεµογεννήτρια VESTAS V47/660kW και το δίκτυο της ∆ΕΗ, Θέση σε λειτουργία, 

στο ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ του ΚΑΠΕ, Κερατέα».  

 

Σχετικά e-mail επικοινωνίας είναι τα etzen@cres.gr , gsirp@cres.gr. 

Οι συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τα τεύχη Προκήρυξης του ∆ιαγωνισµού 

γνωστοποιούνται σε όλους τους υποψηφίους στον ιστότοπο www.cres.gr στο σχετικό 

τµήµα που αφορά τον συγκεκριµένο διαγωνισµό, από την Υπηρεσία ∆ιενέργειας του 

∆ιαγωνισµού, το αργότερο τρεις (3) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία 

υποβολής προσφορών, εφόσον αυτές έχουν ζητηθεί εµπρόθεσµα κατά τα ανωτέρω. 

 
 
5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 
Ο ανώτατος προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στις εξήντα µία χιλιάδες πεντακόσια 

Ευρώ (61.500 €) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23% και θα χρηµατοδοτηθεί από τo 

ΚΑΠΕ. Ο τρόπος αµοιβής του Αναδόχου θα προβλέπεται στη σύµβαση που θα υπογραφεί 
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µεταξύ αυτού και της Αναθέτουσας Αρχής. Η αµοιβή θα καταβληθεί µε την παραλαβή των  

παραδοτέων και τον έλεγχο αυτών από την Επιτροπή Παραλαβής.  

O ανάδοχος, σε συνεργασία µε την VESTAS HELLAS η οποία έχει αναλάβει την 

αντικατάσταση των καλωδίων της Α/Γ, θα πρέπει να παραδώσει τον υποσταθµό σε πλήρη 

λειτουργία.  Κατόπιν της φάσης «Ε. ∆οκιµαστικοί Έλεγχοι οικίσκου Μ/Σ και πεδίων Χ.Τ. 

και Μ.Τ.- Ρυθµίσεις, Έκδοση πρωτόκολλου ∆οκιµών, Πλήρης Λειτουργία υποσταθµού» ο 

Ανάδοχος θα πρέπει να ενηµερώσει την Επιτροπή Παραλαβής και να οριστεί η ηµέρα 

παράδοσης. Κατόπιν επίδειξης του συστήµατος και εφόσον τεθεί σε πλήρη λειτουργία ο 

υποσταθµός και η Α/Γ θα γίνει η παραλαβή από την Επιτροπή. 

Η πληρωµή θα είναι ως ακολούθως : 

• 30% µε την υπογραφή της σύµβασης του συνολικού ποσού της σύµβασης (άνευ 
ΦΠΑ) ως προκαταβολή, εφόσον απαιτηθεί. Η χορήγηση της προκαταβολής είναι 
έντοκη και θα καταβληθεί έναντι ισόποσης Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής 
συντεταγµένης σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος. Για τον υπολογισµό 
του τόκου θα λαµβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραµµατίων 
του ∆ηµοσίου 12µηνης διάρκειας που θα ισχύει κατά την ηµεροµηνία λήψης της 
προκαταβολής προσαυξηµένο κατά 0,25 ποσοστιαίες µονάδες. Ο υπολογισµός των 
τόκων θα είναι για το διάστηµα από την καταβολή της προκαταβολής µέχρι την 
έκδοση του τιµολογίου της πρώτης τµηµατικής πληρωµής. Το ύψος του επιτοκίου 
θα καθορισθεί εκείνο το διάστηµα. Επίσης µε την καταβολή της πρώτης τµηµατικής 
πληρωµής θα επιστραφεί η  σχετική εγγυητική προκαταβολής. 

• 90% (ή 60% σε περίπτωση που δόθηκε προκαταβολή), ως πρώτη τµηµατική 

πληρωµή, του συνολικού ποσού της σύµβασης µε τη θέση σε λειτουργία του 

υποσταθµού 

• Το δέκα τοις εκατό (10%) της συµβατικής αµοιβής (άνευ ΦΠΑ), θα αποδοθεί στον 

ανάδοχο µετά την επιτυχή σύνδεση του υποσταθµού µε το εσωτερικό δίκτυο του 

Αιολικού Πάρκου του ΚΑΠΕ και την ανεµογεννήτρια (Α/Γ) VESTAS V47/660kW και 

την παραλαβή του υποσταθµού από την Επιτροπή του ΚΑΠΕ.   

 

 

Β’ ΜΕΡΟΣ:∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 
 

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος γίνεται µε στόχο την επιλογή αναδόχου του 

έργου «Προµήθεια, Εγκατάσταση συνεπτυγµένου υπαίθριου υποσταθµού Μ.Τ./Χ.Τ., 

∆ιασύνδεση µε την Ανεµογεννήτρια VESTAS V47/660 kW και το δίκτυο της ∆ΕΗ, Θέση σε 

λειτουργία, στο ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ του ΚΑΠΕ, Κερατέα», σύµφωνα µε το νοµοθετικό 

πλαίσιο που αναφέρθηκε ανωτέρω (Άρθρο 1ο)και τους κατωτέρω γενικούς και ειδικούς 

όρους. 

Η συµµετοχή στον προκηρυσσόµενο ∆ιαγωνισµό είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε όσους 

πληρούν τις νοµικές, οικονοµικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην 

Προκήρυξη και διαθέτουν την απαιτούµενη επαγγελµατική επάρκεια και εµπειρία.  

Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύµφωνες µε όλους τους όρους, 

τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της Προκήρυξης. Προσφορές, που κατά την κρίση 

της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή περιέχουν όρους 

αντίθετους προς την Προκήρυξη ή / και αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως µη αποδεκτές και 

απορρίπτονται.  

Τα έγγραφα της προσφοράς και της Σύµβασης καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία 

που είναι δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συντάσσονται στην 

ελληνική γλώσσα.  
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∆ικαιολογητικά που εκδίδονται από κράτος εκτός Ελλάδος συνοδεύονται υποχρεωτικά από 

επίσηµη µετάφρασή τους από τις επίσηµες µεταφραστικές αρχές της χώρας ή δικηγόρο 

στην ελληνική γλώσσα. 

 

 

1. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1.1. ∆ικαίωµα συµµετοχής – Υποβολής Προσφοράς 

∆ικαίωµα συµµετοχής στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έχουν: 

 

α) Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος- 

µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες 

χώρες, που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Σ.Π.Σ.) του 

Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (ΠΟΕ), η οποία κυρώθηκε µε το νόµο 2513/1997, που 

δραστηριοποιείται νόµιµα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό στον τοµέα της παροχής 

υπηρεσιών, σχετικών µε το αντικείµενο του παρόντος ∆ιαγωνισµού. 

 

β) Ενώσεις φορέων, νοµικών προσώπων ή Κοινοπραξίες, των οποίων όλα ανεξαιρέτως τα 

µέλη λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει 

την Σ.Π.Σ. του ΠΟΕ, που ασχολούνται νόµιµα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό µε την 

παροχή υπηρεσιών σχετικών µε το αντικείµενο του παρόντος ∆ιαγωνισµού, οι οποίοι 

υποβάλλουν κοινή προσφορά.  

 

Στην περίπτωση Ενώσεων ισχύουν τα ακόλουθα: 

 

• Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε µέλος της Ένωσης ευθύνεται αλληλέγγυα 

και εις ολόκληρο έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση κατακύρωσης 

ανάθεσης της Σύµβασης στην Ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους 

εκτέλεσης της Σύµβασης. 

• Οι Ενώσεις δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριµένη Νοµική Μορφή 

προκειµένου να υποβάλουν Προσφορά. Υποχρεούνται όµως να το πράξουν σε 

περίπτωση ανάδειξής τους ως Αναδόχου, πριν από την υπογραφή της Σύµβασης, 

εάν και εφόσον αυτό τους ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. 

• Στην περίπτωση των Ενώσεων ή Κοινοπραξιών, αρκεί ένα µέλος αυτών να διαθέτει 

την απαιτούµενη εµπειρία και τις ελάχιστες προϋποθέσεις όπως αυτές ορίζονται 

στο άρθρο 1.2 της παρούσας. 
 

Κάθε συµµετέχων, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, δεν µπορεί να µετέχει σε περισσότερες από 

µια προσφορές. Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που συµµετέχουν, αυτόνοµα ή σε Κοινοπραξία 

ή Ένωση σε παραπάνω από µία προσφορά, αποκλείονται από το διαγωνισµό.  

 

Από το δικαίωµα να υποβάλουν προσφορά αποκλείονται: 

α) οι υποψήφιοι, σε βάρος των οποίων υπάρχει οριστική καταδικαστική απόφαση, γνωστή 

στην αναθέτουσα αρχή, για συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη ή 

νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. 

β) οι υποψήφιοι, που βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, 

αναγκαστική διαχείριση ή αναγκαστικό συµβιβασµό ή εναντίον των οποίων έχει κινηθεί 

διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού 

συµβιβασµού. 
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γ) οι υποψήφιοι που έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα που αφορά στην επαγγελµατική 

διαγωγή, βάσει απόφασης µε ισχύ δεδικασµένου ή έχουν διαπράξει επαγγελµατικό 

παράπτωµα, που µπορεί να διαπιστωθεί µε οποιοδήποτε τρόπο από την αναθέτουσα αρχή. 

 

1.2. Ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής / Τεχνικές και επαγγελµατικές 

ικανότητες 

Ως ελάχιστες προϋποθέσεις για τη συµµετοχή του στο διαγωνισµό, ο Υποψήφιος 

Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει πιστοποιηµένα συστήµατα, εµπειρία και τεχνογνωσία σε 

συστήµατα παραγωγής ενέργειας, στην ενσωµάτωση τους στο δίκτυο 

εγκαταστάσεις/υπηρεσίες MT), στην ανάπτυξη και εφαρµογή διαδικασιών εποπτείας, 

ελέγχου και διαχείρισης ηλεκτρικών συστηµάτων, να διαθέτει εξοπλισµό και εργαλεία, να 

κατέχει την Ελληνική νοµοθεσία και τους Κώδικες σχετικά µε τις απαιτήσεις σύνδεσης 

τους στο δίκτυο της ∆ΕΗ, και να έχει δυνατότητα παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης, ώστε 

να αντεπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις της υπό ανάθεση προµήθειας.  

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος ή η Κοινοπραξία θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό Συστήµατος 

∆ιαχείρισης Ποιότητας- ΙSO 9001 ή ισοδύναµο σχετικά µε την εγκατάσταση υποσταθµών 

ή/και συναφών υπηρεσιών. 

 

Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να µνηµονεύσει στην προσφορά του τα τµήµατα του 

έργου που θα αναθέσει σε τρίτους και τα ονόµατα, επαγγελµατικά προσόντα των 

προσώπων που θα επιφορτιστούν µε την εκτέλεση της συγκεκριµένης παροχής.  

 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει εκτελέσει προµήθεια/έργο/α παρόµοιου αντικειµένου την 

τελευταία πενταετία. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να προσκοµίσει κατάλογο που θα 

περιλαµβάνει:  

 

Στοιχεία του αναθέτοντος εργοδότη (∆/νση, τηλέφωνο, email) 

 - Αντικείµενο του έργου 

 - Περιοχή εκπόνησης έργου 

 

Ο υποψήφιος πρέπει να διαθέτει τον κατάλληλο υλικοτεχνικό εξοπλισµό, αποδεδειγµένη 

επαγγελµατική ενασχόληση, τεχνογνωσία και τεκµηριωµένη εµπειρία σχετική µε το 

αντικείµενο του έργου, όπως αυτό εξειδικεύεται στην παρούσα, ώστε να ανταπεξέλθει 

επιτυχώς στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση έργου.  

Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει οµάδα έργου, η οποία θα αποτελείται από 

ηλεκτρολόγους, τεχνικούς, µηχανολόγους µηχανικούς που να έχουν πλήρη γνώση των 

προτύπων που πρέπει να ακολουθηθούν, γνώση και εµπειρία εγκατάστασης υποσταθµών 

Μ.Τ./Χ.Τ. και διασύνδεσης τους  µε ανεµογεννήτριες και το δίκτυο της ∆ΕΗ. 

 

Ο υποψήφιος οφείλει να αποδείξει την κάλυψη από την πλευρά του των ανωτέρω 

ελάχιστων προϋποθέσεων συµµετοχής, καταθέτοντας µε την  υποψηφιότητά του ως 

στοιχεία τεκµηρίωσης συναφείς δραστηριότητες, καθώς και οποιοδήποτε άλλο 

πιστοποιητικό ή βεβαίωση που θεµελιώνει τις ελάχιστες απαιτούµενες τεχνικές και 

επαγγελµατικές ικανότητες, όπως αυτά ειδικότερα προσδιορίζονται στην παράγραφο 2.5 

της παρούσας. 

 

Τα έγγραφα που θα καλύπτουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής αναφέρονται στα 

περιεχόµενα του φακέλου της “Τεχνικής Προσφοράς’’ και η υποβολή τους είναι 

υποχρεωτική επί ποινή αποκλεισµού. 
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1.3 Εγγυήσεις 

1. Οι Προσφέροντες οφείλουν υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού, µαζί µε την 

προσφορά, να καταθέσουν Εγγύηση Συµµετοχής τους στο διαγωνισµό, της οποίας το 

ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης του έργου 

εκτός του Φ.Π.Α., ήτοι ποσού χιλίων ευρώ (1.000,00€). Σε περίπτωση Ένωσης ή 

Κοινοπραξίας προσώπων που υποβάλλον κοινή προσφορά ή εγγύηση συµµετοχής πρέπει 

να είναι ενιαία στο όνοµα όλων των µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας. 

Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα (1) µήνα µετά τη λήξη του 

χρόνου ισχύος της προσφοράς. 

Η εγγύηση συµµετοχής εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που 

λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή 

του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη 

Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία 

κυρώθηκε µε το νόµο 2513/1997 και έχουν, σύµφωνα µε την νοµοθεσία των κρατών 

αυτών, αυτό το δικαίωµα. 

Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται από 

επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση που η απόδοση όρου της 

ξενόγλωσσης εγγυητικής επιστολής διαφέρει από την απόδοσή του στην Ελληνική, η 

µετάφρασή του στην Ελληνική υπερισχύει της ξενόγλωσσης διατύπωσης. 

Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας φυσικών ή νοµικών προσώπων θα πρέπει να 

σηµειώνεται στην εγγύηση συµµετοχής ότι καλύπτει όλα τα µέλη της ένωσης 

αλληλεγγύως. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο 

τέλος χαρτοσήµου. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της 

ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρµόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί 

πριν από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης. 

Ο τελικός ανάδοχος που θα αναδειχθεί υποχρεούται, κατά την υπογραφή της σύµβασης 

να προσκοµίσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσοστού 5% της αξίας της σύµβασης, 

χωρίς τον ΦΠΑ, η οποία θα έχει διάρκεια από την έναρξη της σύµβασης µέχρι δύο µήνες 

µετά την παραλαβή από το ΚΑΠΕ όλων των παραδοτέων.   

 

 

 

2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

2.1. Προθεσµία Υποβολής 

Η προθεσµία υποβολής προσφορών λήγει στις 24/08/2015 και µέχρι ώρα 12.30µµ. 

Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή καµία υποβολή 

συµπληρωµατικών ή διευκρινιστικών στοιχείων, εκτός εκείνων που τυχόν ζητηθούν από 

την Επιτροπή Αξιολόγησης. Εναλλακτικές προτάσεις δεν γίνονται αποδεκτές. 

 

2.2. Σύνταξη Προσφοράς 

Οι προσφορές προκειµένου να γίνουν αποδεκτές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην 

Ελληνική Γλώσσα. 
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2.3. Υποβολή Προσφοράς 

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν στην Αρµόδια Υπηρεσία – Κέντρο Ανανεώσιµων 

Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), 19οχλµ Λ. Μαραθώνος, 19009 Πικέρµι, 2ος 

όροφος (πρωτόκολλο) µέχρι την 24/08/2015, ώρα 12.30µµ, σε 2 αντίτυπα. 

Η ηµεροµηνία αποδεικνύεται µόνο από το πρωτόκολλο εισερχοµένων του ΚΑΠΕ. 

Αποδεκτές γίνονται οι προσφορές που υποβάλλονται και µέσω : 

1. ΕΛΤΑ 

2. Εταιριών Ταχυµεταφορών 

Όσες προσφορές υποβληθούν κατά τους παραπάνω τρόπους, θα παραληφθούν µόνο εάν 

φτάσουν στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής και παραληφθούν, µέχρι την ως άνω 

ηµέρα και ώρα λήξης της προθεσµίας υποβολής τους. Επισηµαίνεται ότι η ηµεροµηνία 

σφραγίδας του ταχυδροµείου δεν λαµβάνεται υπόψη. 

3. Εξουσιοδοτηµένων αντιπροσώπων 

Σε κάθε περίπτωση, οι προσφορές θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στο ΚΑΠΕ πριν ή 

κατά την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα. 

Οι φάκελοι µε τα αντίτυπα των προσφορών πρέπει απαραίτητα να φέρουν την επωνυµία 

και τη διεύθυνση του προτείνοντα καθώς επίσης και τις ενδείξεις: 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

«Προµήθεια, Εγκατάσταση συνεπτυγµένου υπαίθριου υποσταθµού Μ.Τ./Χ.Τ., ∆ιασύνδεση 

µε την Ανεµογεννήτρια VESTAS V47/660 kW και το δίκτυο της ∆ΕΗ, Θέση σε λειτουργία, 

στο ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ του ΚΑΠΕ, Κερατέα».   

Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), 

19οχλµ Λ. Μαραθώνος, 19009 Πικέρµι, 2ος όροφος  

Ηµεροµηνία Πρότασης: (ηµεροµηνία) 

«Να µην ανοιχθεί από την Yπηρεσία» 
 
∆εν πρέπει να χρησιµοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να 

αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 

Ο φάκελος κάθε προσφοράς συνοδεύεται από ειδική συνοδευτική επιστολή, στην οποία θα 

πρέπει να αναφέρεται η εταιρεία ή ένωση Εταιρειών που υποβάλλει την πρόταση. 

Ο φάκελος κάθε προσφοράς πρέπει να είναι δακτυλογραφηµένος και πρωτότυπα 

υπογεγραµµένος από το νόµιµο και εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο των προτεινόντων, ενώ 

όλες οι σελίδες καθώς και οι τυχόν προσθήκες πρέπει να φέρουν τη µονογραφή του. 

∆εν θα ληφθούν υπόψη φάκελοι που υποβλήθηκαν µετά από την καθορισµένη 

ηµεροµηνία και ώρα. 

Η υποβολή φακέλου συνεπάγεται αυτόµατα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη 

αποδοχή από τον υποψήφιο όλων των όρων της προσφοράς. 

 

2.4. Ισχύς προσφορών 

Οι προσφορές δεσµεύουν τους υποψήφιους για 90 ηµερολογιακές ηµέρες από την 

καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προτάσεων. Εάν ζητηθεί από την Αναθέτουσα 

Αρχή, µπορεί να γίνει παράταση του χρόνου ισχύος για ίσο διάστηµα. 
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2.5. Περιεχόµενα φακέλου ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποβάλλουν τα κάτωθι οριζόµενα δικαιολογητικά στην 

Ελληνική γλώσσα. Σε αντίθετη περίπτωση ή σε περίπτωση µη υποβολής κάποιου 

δικαιολογητικού σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας, ο υποψήφιος αποκλείεται από τη 

διαδικασία ανάθεσης του έργου. ∆ικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδας θα 

συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα, επί ποινή 

αποκλεισµού.  

 

Α. Ο υποφάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» περιλαµβάνει τα κάτωθι δικαιολογητικά και 

έγγραφα: 

1. Τα έγγραφα νοµιµοποίησης του υποψηφίου ήτοι πρόσφατα επικαιροποιηµένο 

Καταστατικό του φορέα, απόφαση συγκρότησης διοικητικού συµβουλίου και 

εκπροσώπησης του φορέα και το αντίστοιχο ΦΕΚ στο οποίο έχει καταχωρηθεί σε 

περίπτωση ανώνυµης εταιρείας και οποιοδήποτε στοιχείο από το οποίο να προκύπτει το 

κύριο αντικείµενο δραστηριότητας του (π.χ. βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από 

αρµόδια δηµόσια Αρχή). 

2. Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης, συµφωνητικό συνεργασίας µε το οποίο ορίζεται 

και ο εκπρόσωπος της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας κατά το στάδιο συµµετοχής στο 

διαγωνισµό, ο οποίος θα εξουσιοδοτείται να υπογράφει για λογαριασµό της κοινοπραξίας 

ή της ένωσης τα έγγραφα της πρότασης, καθώς και κάθε άλλο, σχετικό µε τον 

διαγωνισµό, έγγραφο. Στο συµφωνητικό αυτό αναγράφονται τα κύρια χαρακτηριστικά της 

ένωσης, οι σχέσεις των µελών της, καθώς και το µέλος που θα είναι επικεφαλής αυτών. 

3. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 όπου να δηλώνεται ότι: 

(α) η πρόταση συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των 

οποίων έλαβε γνώση και ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της, καθώς και ότι τα 

στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή, 

(β) δεν έχει καταδικασθεί για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα στην παρ. 1.1., 

(γ) είναι φορολογικά ενήµερος, 

(δ) είναι ασφαλιστικά ενήµερος 

(ε) παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης για οποιαδήποτε Απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως της αναβολής ή ακύρωσης του ∆ιαγωνισµού ή της 

υπαναχώρησης της Αναθέτουσας Αρχής ή της κρίσης της Επιτροπής Αξιολόγησης, όπως 

και για κάθε λόγο δηµοσίου συµφέροντος.  

Σε µεταγενέστερο στάδιο και πριν από την υπογραφή της σύµβασης η αναθέτουσα αρχή 

θα ζητήσει από τον υποψήφιο Ανάδοχο την υποβολή φορολογικής και ασφαλιστικής 

ενηµερότητας. 

4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του 

Προσφέροντα σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά του ή βεβαίωση αρµόδιας αρχής µε την 

οποία να πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλµατός του 
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5. Γενικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα, την τεχνική υποδοµή, 

το απασχολούµενο προσωπικό κατά ειδικότητα και κατά µορφή απασχόλησης. 

6. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 από τον ανάδοχο, όπου να δηλώνεται ότι κατά 
την τριετία 2012-2014, ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών τους είναι τουλάχιστον 
120.000,00 Ευρώ για εργασίες συναφείς µε της παρούσας προκήρυξης. 
 
7. Ο υπεύθυνος του έργου να διαθέτει τουλάχιστον 10-ετή εµπειρία στη κατασκευή 
ανάλογων Ηλεκτροµηχανολογικών Εγκαταστάσεων, µέσω υποβολής σχετικού 
βιογραφικού.  
 
8. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 του Υπευθύνου του έργου και του κάθε στελέχους 

της οµάδας έργου όπου να δηλώνεται ότι διαθέτει την απαιτούµενη εµπειρία. Εάν ο Υ.Ε. ή 

τα µέλη της οµάδας έργου και της οµάδας εξειδικευµένων συνεργατών του Αναδόχου δεν 

είναι µόνιµα στελέχη του γραφείου που υποβάλλει την προσφορά, υποβάλλεται από 

έναν έκαστο εξ’ αυτών, υπεύθυνη δήλωση ότι υπάρχει συµφωνία συνεργασίας 

για όλη την προβλεπόµενη διάρκεια του παρόντος έργου και δέχονται τους όρους 

του παρόντος διαγωνισµού. 

9. Κατάλογο και συνοπτική περιγραφή τουλάχιστον τριών (3) αντίστοιχων µε το 

προκηρυσσόµενο έργων (εγκαταστάσεις/υπηρεσίες Μέσης Τάσης), τα οποία υλοποίησαν 

κατά την προηγούµενη πενταετία και συγκεκριµένα τα έτη 2010-2011-2012-2013-2014, 

µε ένδειξη της οικονοµικής τους αξίας, του χρόνου υλοποίησης και του αποδέκτη του 

έργου, τυχόν εταίρων καθώς και του ποσοστού συµµετοχής του διαγωνιζοµένου σε αυτό. 

Η υλοποίηση των συγκεκριµένων έργων θα αποδεικνύεται µε σχετικές βεβαιώσεις που 

έχουν εκδοθεί από την κατά περίπτωση αναθέτουσα αρχή (ή πρωτόκολλα παραλαβής, ή 

τιµολόγια, κλπ) και θα υποβάλλει ο υποψήφιος ανάδοχος.  

10. Την Εγγυητική συµµετοχής (σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο αρ. 1.2) 

Αντικατάσταση του Υ.Ε., ή των µελών της οµάδας έργου κατά την διάρκεια της σύµβασης 

µπορεί να γίνει µόνο µετά από έγγραφη έγκριση της Αρµόδιας Υπηρεσίας (ΚΑΠΕ). 

Στην περίπτωση περισσοτέρων του ενός φυσικών ή νοµικών προσώπων που υποβάλλουν 

κοινή πρόταση, κάθε συµµετέχων στην ένωση υποχρεούται να προσκοµίσει όλα τα 

ανωτέρω δικαιολογητικά. 

Η πρόταση υπογράφεται από το νόµιµο εκπρόσωπο του υποψηφίου ή των νοµίµων 

εκπροσώπων των υποψηφίων. 

 

Β.   Ο υποφάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

περιλαµβάνει υποχρεωτικά τα κάτωθι έγγραφα: 

�Πρόταση µεθοδολογίας- προσέγγισης του Έργου 

Η ενότητα Πρόταση Μεθοδολογίας - Προσέγγισης του Έργου περιέχει αναλυτική 

περιγραφή του τρόπου µε τον οποίο ο Ανάδοχος σκοπεύει να προσεγγίσει το έργο. 

Αναλυτικά η πρόταση προσέγγισης του έργου θα περιλαµβάνει τη µεθοδολογία 

υλοποίησης του έργου (προµήθεια και εγκατάσταση) του Αναδόχου, τα ενδεχόµενα 
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προβλήµατα που προβλέπεται να προκύψουν καθώς και τον τρόπο που προτείνεται να 

αντιµετωπισθούν και τις διαδικασίες και τα είδη δοκιµών. 

• Ο υποψήφιος θα υποβάλλει αναλυτικά στοιχεία, προδιαγραφές και καταλόγους µε το 

συγκεκριµένο εξοπλισµό τον οποίο προτίθεται να εγκαταστήσει και ο οποίος πρέπει να 

είναι σύµφωνος µε τις απαιτήσεις της τεχνικής περιγραφής. 

• Πιστοποίηση ∆ιαχείρισης Ποιότητας. Ο Υποψήφιος Ανάδοχος ή η Κοινοπραξία θα 

υποβάλλει πιστοποιητικό Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας-ΙSO 9001 ή ισοδύναµο 

(εν ισχύ) σχετικά µε την εγκατάσταση υποσταθµών ή/και συναφών υπηρεσιών. 

• Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να δηλώσει ότι ο εξοπλισµός διαθέτει εγγύηση 

καλής λειτουργίας (χωρίς αµοιβή συντήρησης) δύο (2) ετών, η οποία εγγύηση θα 

υποβληθεί µε την ολοκλήρωση της παραλαβής. Η συντήρηση του εξοπλισµού µετά την 

περίοδο εγγύησης δεν αποτελεί αντικείµενο του παρόντος διαγωνισµού.  
 

Γ. Ο υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαµβάνει τη συνολική οικονοµική προσφορά 

για την εκτέλεση του Έργου, η οποία διατυπώνεται ολογράφως και αριθµητικώς, σε ΕΥΡΩ, 

χωρίς ΦΠΑ και µε ΦΠΑ. Η οικονοµική προσφορά υπογράφεται από το νόµιµο εκπρόσωπο 

του προσφέροντα ή των νοµίµων εκπροσώπων των προσφερόντων. 

 

3. ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 

Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει από την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού που θα 

συγκροτηθεί µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Ειδικότερα, η Επιτροπή έχει την 

ευθύνη της παραλαβής, αποσφράγισης και αξιολόγησης των προτάσεων. Η Επιτροπή 

συντάσσει τα Πρακτικά της και εισηγείται προς την Αναθέτουσα Αρχή για την ανάθεση και 

την υπογραφή της σύµβασης. 

Η αποσφράγιση των προσφορών που έχουν έγκαιρα υποβληθεί ή αποσταλεί και 

παραληφθεί από το ΚΑΠΕ, γίνεται από την Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού 

ενώπιον εκπροσώπων των Προσφερόντων.  

Η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 

αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην Προκήρυξη 

αφού παραλάβει τους εµπρόθεσµα υποβληθέντες σφραγισµένους φακέλους προσφορών. 

Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο µετά την έναρξη της διαδικασίας 

αποσφράγισης προσφορών δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες.  

 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται από τα παρόντα µέλη της Επιτροπή ∆ιενέργειας 

του ∆ιαγωνισµού µε την παρακάτω διαδικασία:  

 

Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, ακολούθως ο υποφάκελος που περιέχει τα 

∆ικαιολογητικά, καθώς και ο υποφάκελος της Τεχνικής Προσφοράς, µονογράφονται δε 

από την επιτροπή όλα τα πρωτότυπα δικαιολογητικά και το πρωτότυπο της Τεχνικής 

Προσφοράς κατά φύλλο εκτός από τα κενά φύλλα, τα διαχωριστικά και τα Τεχνικά 

φυλλάδια. 

Ακολούθως σε επόµενες συνεδριάσεις η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού αξιολογεί 

τα ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής και τις Τεχνικές Προσφορές και εισηγείται στο αρµόδιο 

όργανο σχετικά µε την αποδοχή ή την απόρριψη των προσφορών. Η αποδοχή ή απόρριψη 
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των προσφορών γίνεται µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου που γνωστοποιείται στους 

προσφέροντες µε κάθε πρόσφορο µέσο. Ο Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς επιστρέφεται 

στους προσφέροντες, των οποίων οι προσφορές απορρίπτονται.  

Στη συνέχεια η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού αποσφραγίζει σε δηµόσια 

συνεδρίαση τους Φακέλους Οικονοµικής Προσφοράς των προσφορών που δεν 

απορρίφθηκαν. Στη συνεδρίαση αυτή καλούνται έγκαιρα και µε κάθε πρόσφορο µέσο να 

παραστούν οι προσφέροντες, των οποίων η προσφορά δεν απορρίφθηκε, αυτοπροσώπως 

ή µε ειδικά εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους. Το περιεχόµενο των φακέλων αυτών 

(πρωτότυπο) µονογράφεται και καταγράφεται στο πρακτικό της Επιτροπής και 

ανακοινώνεται εις επήκοο των παρισταµένων.  

 

Ακολούθως σε επόµενη συνεδρίαση η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού αξιολογεί τις 

οικονοµικές προσφορές και εισηγείται στο αρµόδιο όργανο για την αποδοχή ή απόρριψη 

των οικονοµικών προσφορών και την κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού 

στον αναδεικνυόµενο µειοδότη ή, αν η προσφορά του µειοδότη κρίνεται αιτιολογηµένα ως 

µη συµφέρουσα, τη µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού µε ή χωρίς 

επανάληψή του. Σε κάθε περίπτωση η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού καταρτίζει 

πίνακα κατάταξης των αποδεκτών Οικονοµικών Προσφορών σύµφωνα µε τη βαθµολογία 

που έλαβαν κατά το στάδιο της τελικής αξιολόγησης. Με σχετική απόφαση του αρµόδιου 

οργάνου το αποτέλεσµα της τελικής αξιολόγησης γνωστοποιείται στους προσφέροντες µε 

κάθε πρόσφορο µέσο. 

 
Το Έργο θα ανατεθεί µε βάση τη χαµηλότερη οικονοµικά Προσφορά.  

 

4. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Η άσκηση των ενστάσεων και προσφυγών ενώπιον διοικητικών ή δικαστικών αρχών κατά 

των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 

3886/2010 (ΦΕΚ Α’ 173/30-9-2010) και του άρθρου 15 του Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ Α’ 

150/2007).  

 

5. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού µε πρακτικό της εισηγείται στην Αναθέτουσα 

Αρχή την ανάθεση του έργου στον προσφέροντα ο οποίος σύµφωνα µε τα παραπάνω 

υπέβαλε τη συµφερότερη προσφορά. Η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει απόφαση ανάθεσης και 

καλεί τον ανάδοχο να υπογράψει τη σχετική σύµβαση. 

Ο τρόπος αµοιβής του Αναδόχου θα προβλέπεται στη σύµβαση που θα υπογραφεί και θα 

συνδέεται µε τα παραδοτέα. 

Με την απόφαση ανάθεσης και πριν την υπογραφή της σύµβασης, ο Ανάδοχος καλείται να 

προσκοµίσει τα ακόλουθα: α) στην περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Εταιρεία ή Ένωση 

προσώπων ή Κοινοπραξία, τα έγγραφα νοµιµοποίησης του προσώπου που θα 

υπογράψει τη Σύµβαση, καθώς και τα νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης αυτών, β) 

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, η οποία θα καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 5% του 

συνολικού τιµήµατος του Έργου, µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. Η Εγγυητική 

Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της σύµβασης θα είναι αορίστου χρόνου και θα επιστρέφεται 

µετά την οριστική παραλαβή του Έργου. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης της 

σύµβασης εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα Νοµικά Πρόσωπα που λειτουργούν 

νόµιµα στα κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τη νοµοθεσία 

των κρατών – µελών αυτό το δικαίωµα.  Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός 
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της Ελλάδας θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα, γ) τα 

παρακάτω δικαιολογητικά:  

 
1. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου 

εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφής ειδοποίησης, από το 
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε 
διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

 
2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως 
προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
(κύριας και επικουρικής) και ως τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

 
3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου 

εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το 
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, 
όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά 
πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή 
ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες 
καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). 

 
 
 

Γ’ ΜΕΡΟΣ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

1. Αντικείµενο του Έργου 

Αντικείµενο του έργου αποτελεί η προµήθεια, εγκατάσταση, διασύνδεση µε την 

ανεµογεννήτρια (Α/Γ) VESTAS V47/660kW και το εσωτερικό δίκτυο του Αιολικού πάρκου 

του ΚΑΠΕ), και θέση σε λειτουργία συνεπτυγµένου υπαίθριου υποσταθµού Μ.Τ/Χ.Τ 

ονοµαστικής ισχύος 800 ΚVA. Ο µετασχηµατιστής (Μ/Σ) θα είναι ελαίου και θα συνδεθεί 

µε την Α/Γ V47, η οποία είναι εγκατεστηµένη στο Αιολικό Πάρκο του ΚΑΠΕ στην Κερατέα. 

Στο έργο περιλαµβάνεται και η αποµάκρυνση του παλαιού µετασχηµατιστή και του 

οικίσκου του, η αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου, η αποκατάσταση και σύνδεση 

των σηµάτων και των καλωδίων σύνδεσης χαµηλής τάσης (ΧΤ) της Α/Γ µε τον Μ/Σ. 

Ο ανάδοχος, εφόσον απαιτηθεί, θα πρέπει να συνεργαστεί µε την εταιρεία VESTAS 

ΗΕLLAS για τυχόν ρυθµίσεις κατά τη δοκιµαστική λειτουργία του Μ/Σ και της Α/Γ.  

Ο ανάδοχος φέρει την τελική ευθύνη για την καλή λειτουργία του εξοπλισµού και την 

αποτελεσµατική διασύνδεσή του µε τον υπάρχοντα εξοπλισµό.   

 

Το τελικό παραδοτέο του έργου θα είναι ο συνεπτυγµένος υπαίθριος υποσταθµός 

Μ.Τ./Χ.Τ., ονοµαστικής ισχύος 800KVA,  σε πλήρη λειτουργία και συνεργασία µε την A/Γ 

V47 και το δίκτυο Μέσης Τάσης του Αιολικού Πάρκου του ΚΑΠΕ.  Επίσης θα πρέπει να 

παραδοθεί πλήρης τεχνικός φάκελος µε: ηλεκτρολογικά σχέδια, λίστα υλικών, 

πιστοποιητικά δοκιµών, οδηγούς εγκατάστασης λειτουργίας και συντήρησης όπως και 

κάθε τεχνικό φυλλάδιο του εν λόγο εξοπλισµού. Τέλος, θα πρέπει να κατατεθούν και οι 

σχετικές εγγυήσεις του εξοπλισµού από την κατασκευάστρια εταιρία. 

 

Ο τελικός ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει  στο ΚΑΠΕ Εγγύηση καλής λειτουργίας για 

το σύνολο του υπό ανάθεση έργου (εξοπλισµός/υπηρεσίες εγκατάστασης) δύο (2) ετών. 

Ο οικίσκος του υποσταθµού θα τοποθετηθεί στην υπάρχουσα τσιµεντένια βάση. 
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Ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει να παραδώσει τις σχετικές οδηγίες εγκατάστασης, 

χρήσης και συντήρησης του υποσταθµού. Ο υποσταθµός θα πρέπει να παραδοθεί πλήρως 

εξοπλισµένος, διασυνδεδεµένος µε την Α/Γ και το δίκτυο της ∆ΕΗ (εσωτερικό δίκτυο 

Αιολικού πάρκου ΚΑΠΕ) και σε λειτουργία. 

 

 

 

Αναλυτική Περιγραφή έργου 

Ο συνεπτυγµένος υπαίθριος υποσταθµός Μ.Τ./Χ.Τ. θα πρέπει να είναι εργοστασιακά 

κατασκευασµένος και ελεγµένος, και σε συµφωνία µε τα πρότυπο IEC62271-202. 

Ο υποσταθµός θα αποτελείται από ειδικά διαµορφωµένο και κατασκευασµένο οικίσκο 

(κιόσκι) που θα φιλοξενεί τον Πίνακα Μέσης Τάσης (Μ.Τ.), τον Μετασχηµατιστή Ελαίου, 

τον Πίνακα Χαµηλής Τάσης (Χ.Τ.) και τις σχετικές συνδέσεις Μ.Τ. και Χ.Τ. 

Ο υποσταθµός θα αποτελείται από τρία (3) ανεξάρτητα διαµερίσµατα, το διαµέρισµα της 

Μ.Τ., το διαµέρισµα του µετασχηµατιστή Μ/Σ και το διαµέρισµα της Χ.Τ.. Η πρόσβαση στα 

διαµερίσµατα θα γίνεται µέσω εξωτερικών θυρών τα σηµεία των χειρισµών. Όπου δεν θα 

υπάρχουν σηµεία χειρισµών ο Υ/Σ θα είναι επισκέψιµος µε το άνοιγµα βιδωτών καπακιών. 

Αναλυτικότερα το περίβληµα του υποσταθµού θα είναι κατασκευασµένο από 

γαλβανισµένη λαµαρίνα ελάχιστου πάχους 2.0mm που θα στερεώνεται σε χαλύβδινη 

βάση κατάλληλης διατοµής (πάχους περίπου 4.0mm). Η βάση θα είναι κατάλληλη ώστε 

να  τοποθετηθεί απευθείας στην υφιστάµενη βάση από µπετόν. Η είσοδος και έξοδος των 

καλωδίων Μ.Τ. και Χ.Τ. θα γίνει µε την χρήση των υφιστάµενων διόδων. Σύµφωνα µε τις 

απαιτήσεις της ∆ΕΗ, στον αγωγό γειώσεως που διατρέχει το αιολικό πάρκο µπορούν να 

συνδεθούν µόνο τα µεταλλικά µέρη των ανεµογεννητριών και των υποσταθµών. Σε 

περίπτωση που απαιτηθεί η σύνδεση ουδέτερων κόµβων του Μ/Σ θα πρέπει να 

χρησιµοποιηθεί ξεχωριστή γείωση. 

 

Η µεταφορά, τοποθέτηση, σύνδεση και θέση σε λειτουργία του υποσταθµού αποτελούν 

µέρος του έργου του Αναδόχου. Ο υποσταθµός θα πρέπει να είναι αυτοφερόµενος και 

έτοιµος προς σύνδεση. H απόχρωση του υποσταθµού θα πρέπει να είναι διακριτική και σε 

προσαρµογή µε τον περιβάλλον (π.χ. RAL 7032, RAL 1001, RAL 1002). Η βαφή του 

οικίσκου θα πρέπει να είναι αντισκωρική και ηλεκτροστατική. Ο Eξωτερικός Βαθµός 

Προστασίας θα είναι ΙP 34. Ο χώρος του υποσταθµού θα πρέπει να έχει κατάλληλο 

εξαερισµό µέσω θερµοστάτη και ανεµιστήρα. Οι περσίδες στο χώρο του Μ/Σ θα πρέπει 

είναι κατάλληλες, πχ. διπλές, ώστε να µην επιτρέπεται η είσοδος σκόνης. Ο φωτισµός στο 

χώρο του υποσταθµού (διαµέρισµα Χ.Τ. και Μ/Σ), θα γίνεται µέσω στεγανού φωτιστικού 

τύπου χελώνας, το οποίο θα λειτουργεί µε στεγανό εσωτερικό διακόπτη. 

Ο οικίσκος και ο υποσταθµός θα στερεωθούν στην υπάρχουσα βάση και θεµελίωση.  

Το κόστος µε τις όποιες τυχόν τροποποιήσεις/διορθώσεις απαιτηθούν περιλαµβάνεται στο 

τίµηµα του αναδόχου. 

Το ηλεκτρολογικό υλικό που θα χρησιµοποιηθεί θα είναι επώνυµου πιστοποιηµένου οίκου.  

Η περιγραφή του εξοπλισµού ανά διαµέρισµα του υποσταθµού έχει ως εξής: 

 

Α. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ (Μ.Τ.) 

Tα πεδία µέσης τάσης και ο εξοπλισµός που περιέχουν θα πρέπει να έχουν σχεδιαστεί, 

κατασκευαστεί και ελεγχθεί σύµφωνα µε συγκεκριµένα πρότυπα. Τα πρότυπα αυτά έχουν 

ως εξής: 

- IEC 60694:Common specifications for high-voltage switchgear and control 

gear standards 
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- IEC 62271-200: High-voltage switchgear and controlgear –Part 200: AC 

metal-enclosed switchgear and controlgear for rated voltages above 1 kV and 

up to and including 52 kV 

- IEC 62271-103:High-voltage switchgear and controlgear- Part 103: Switches 

for rated voltages above 1 kV up to and including 52 kV 

- IEC 62271-102High-voltage switchgear and controlgear-Part 102: Alternating 

current disconnectors and earthing switches 

- IEC 62271-100:High-voltage switchgear and controlgear–Part 100:High-

voltage alternating-current circuit-breakers 

- IEC 60 470:High-voltage alternating current contactors and contactor-based 

motor-starters 

- IEC 62271-105:High-voltage switchgear and controlgear–Part 105: 

Alternating current switch-fuse combinations 

- IEC 600441:Instrument transformers - Part 1: Current transformers 

- IEC 60044-2:Instrument transformers –Part 2:Inductive voltage transformers 

- IEC 60044-8:Instrument transformers–Part 8:Electronic current transformers 

- IEC 60282-1:High-voltage fuses - Part 1: Current-limiting fuses 

- IEC 60255:Measuring relays and protection equipment 

- IEC 60801: Electromagnetic compatibility for industrial-process measurement 

and control equipment. 

- IEC 60529: Degrees of protection provided by enclosures (IP Code). 

Το σύστηµα ποιότητας για το σχεδιασµό και την κατασκευή των πεδίων θα είναι 

εναρµονισµένο µε τις απαιτήσεις και τα πρότυπα των κανονισµών ποιότητας ISO 9001.Tα 

πεδία γενικότερα θα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις που αφορούν στην ασφάλεια 

του προσωπικού, στην εγκατάσταση, στη σωστή διαδοχή χειρισµών και στην 

περιβαλλοντική προστασία. Όλες οι προβλεπόµενες δοκιµές σειράς θα πρέπει να έχουν 

υλοποιηθεί και ελεγχθεί εργοστασιακά και σύµφωνα µε τα σχετικά πρότυπα IEC. 

Τα πεδία µέσης τάσης θα είναι κατάλληλα για εσωτερική χρήση και θα έχουν τα παρακάτω 

τεχνικά χαρακτηριστικά: 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 24kV 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 50 Hz 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΕΝΤΑΣΗ ΖΥΓΩΝ 630 A 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ∆ΙΑΚΟΠΤΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ 630A 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΑΠΟΖΕΥΚΤΩΝ 630 A 

ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ 125 kV 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΑΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ 50 kV/min 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 16kA/sec (40Ka κορυφή) 

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ  

ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ 

IP3X 

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ IP2X 

ΤΑΣΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ 220 Vac 
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ΕΥΡΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ -20oC έως ~40οC 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1000 m 

 

O αναλυτικός εξοπλισµός των πεδίων στο διαµέρισµα της Μ.Τ.  θα έχει ως εξής: 

α. Πεδίο Εισόδου, θα περιλαµβάνει τον κύριο εξοπλισµό ως ακολούθως: 

• Τριπολικές µπάρες χαλκού 630Α, 

• Τρεις χωρητικούς καταµεριστές τάσης µε τις αντίστοιχες ενδεικτικές λυχνίες, 

• Κατάλληλες υποδοχές για τη σύνδεση τριών µονοπολικών καλωδίων, 

• Τρία αλεξικέραυνα γραµµής, 

• Θερµαντική αντίσταση 

 

β. Πεδίο Προστασίας Μ/Σ, θα περιλαµβάνει κυρίως: 

• Τριπολικές µπάρες χαλκού 630Α, 

• Αποζεύκτη φορτίου 24kV, 630 A, 50/125 kV, 16kA/secσε κοινό κέλυφος µε γειωτή 

πληρωµένο µε SF6µε χειροκίνητο µηχανισµό λειτουργίας, βοηθητικές επαφές, και 

πηνίο ανοίγµατος (230Vac), 

• Γειωτή καλωδίων µηχανικά µανδαλωµένο µε τον προαναφερόµενο γειωτή 

• Τρείς βάσεις ασφαλειών 200 Α, 

• Τρείς ασφάλειες 24 kV/50 Aγια την προστασία του Μ/Σ 

• Τρεις χωρητικούς καταµεριστές τάσης µε τις αντίστοιχες ενδεικτικές λυχνίες 

• Κατάλληλες υποδοµές για την σύνδεση τριών µονοπολικών καλωδίων, 

• Θερµαντική αντίσταση. 

 

Β. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Μ/Σ 

Ο µετασχηµατιστής θα είναι ελαίου, 20 kV/0.69 kV, 800kVA, 3 φάσεων, 

συχνότητας 50 Hz. Αναλυτικότερα: 

Χαρακτηριστικά  

Ονοµαστική Ισχύς 800 kVA 

Φάσεις 3 

Συχνότητα 50 Hz 

Τύπος Ψύξης ONAN 

Τάση λειτουργίας πρωτεύοντος 20kV 

Τάση λειτουργίας δευτερεύοντος (σε κενό φορτίο) 0,69 kV 

Αντοχή σε τάση βιοµηχανικής συχνότητας 50 kV 

Αντοχή πρωτεύοντος σε κρουστική τάση 125kV 

Συνδεσµολογία DYN11 

Μεταγωγέας Λήψεων ± 2*2.5% 

Ανύψωση θερµοκρασίας 40oC 

Ανύψωση θερµοκρασίας λαδιού 60o K  



 
 

 

16/26

Ανύψωση θερµοκρασίας τυλιγµάτων 65o K 

Τάση βραχυκύκλωσης 6% 

Απώλειες κενού φορτίου 1400 W 

Απώλειες φορτίου 10500 W 

Μέγιστο Υψόµετρο λειτουργίας 1000m 

Ενδεικτικές ∆ιαστάσεις (Μ×Π×Υ) 1710×1100×1830 

 

Γ. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ (Χ.Τ.) 

Oγενικός πίνακας Χ.Τ. θα περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 

1. αυτόµατο τριπολικό διακόπτη ισχύος εισόδου από Μ/Σ, κλειστού τύπου 

800Α, εξοπλισµένο µε ρυθµιζόµενη ηλεκτρική µονάδα Π και πηνίο 

εργασίας 230VAC/50Hz. 

2. αυτόµατο τριπολικό διακόπτη προστασίας σταθερής πυκνωτικής µονάδας, 

κλειστού τύπου 100 A,εξοπλισµένο µε θερµοµαγνητική µονάδα 

προστασίας για την προστασία της µονάδας σταθερής αντιστάθµισης. 

3. µονάδα σταθερής αντιστάθµισης ισχύος 40 kVAr 

4. βοηθητικό 3φασικό µετασχηµατιστή (Μ/Σ) Χ.Τ./Μ.Τ., ισχύος 20 ΚVA, 

380/690V, µε βοηθητικό τριπολικό αυτόµατο διακόπτη προστασίας, 

κλειστού τύπου 100 Α εξοπλισµένο µε θερµοµαγνητική µονάδα 

προστασίας για την εξασφάλιση της προστασίας του βοηθητικού Μ/Σ και 

από της δύο πλευρές. 

5. µικροαυτόµατους τροφοδοσίας των βοηθητικών κυκλωµάτων 

6. ενδεικτικές λυχνίες ράγας ένδειξης παρουσίασης τάσης 

7. πολυόργανο µέτρησης όλων των ηλεκτρικών µεγεθών 

8. αλεξικέραυνα Χ.Τ.  

9. αυτοµατισµό προστασίας του υποσταθµού, Μ/Σ 

Όλες οι δοκιµές σειράς του υποσταθµού (routine tests) θα υλοποιηθούν σύµφωνα µε τους 

κανονισµούς IEC439-1 και IEC62271-200 (εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά) που 

είναι σε εφαρµογή κατά την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 

Για την κατασκευή των ανωτέρω µετασχηµατιστών µετρήσεων ισχύουν κατά τα λοιπά οι 

διεθνείς κανονισµοί EN 60044-1:Instrumenttransformers–Part 1: Current transformers 

για µετασχηµατιστές εντάσεως και EN 60044-2:Instrumenttransformers–Part 2:Inductive 

voltage transformers για µετασχηµατιστές τάσεως. 

 

2. Περιγραφή των εργασιών 

Οι εργασίες που θα πρέπει να υλοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου είναι οι ακόλουθες: 

Α. Αποµάκρυνση όλων των υλικών του παλαιού υποσταθµού (παλαιός υποσταθµός, πεδία, 

απάντληση/εξουδετέρωση υπολειµµάτων του παλαιού ελαίου, κλπ) σε κατάλληλο και 

αδειοδοτηµένο χώρο απόθεσης.  Αποκατάσταση περιβάλλοντος χώρου. 
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B. Προµήθεια και αποκατάσταση καλωδίων σηµάτων και καλωδίων ισχύος Χ.Τ. από τους 

ακροδέκτες του διακόπτη ΧΤ της Α/Γ µέχρι τον υποσταθµό.  

 

Γ. Προµήθεια και εγκατάσταση πλήρους υπαίθριου υποσταθµού συνεπτυγµένου τύπου 

ισχύος 800 KVA.  

∆. ∆ιασύνδεση του υποσταθµού µε την Α/Γ V47/660kW (Χ.Τ.) και µε το εσωτερικό δίκτυο 

Μ.Τ. του Αιολικού πάρκου 

Ε. ∆οκιµαστικοί Έλεγχοι οικίσκου Μ/Σ και πεδίων Χ.Τ. και Μ.Τ.- Ρυθµίσεις, Έκδοση 

πρωτόκολλου ∆οκιµών, Πλήρης Λειτουργία υποσταθµού. 

 

Κάθε πεδίο θα είναι πλήρως κωδικοποιηµένο µε τη χρήση ενδεικτικών πινακίδων που θα 

αναφέρουν τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά του, αλλά και το είδος λειτουργίας του (πεδίο 

εισόδου, εξόδου, προστασίας κ.λπ.). 

Η κατασκευή των πεδίων θα είναι τέτοια ώστε η θέση του διακοπτικού εξοπλισµού να 

είναι ορατή από την µπροστινή πλευρά του πίνακα, απ’ όπου θα γίνεται και ο χειρισµός 

του. 

Σύµφωνα µε τα σχετικά πρότυπα, ο πίνακας θα είναι κατασκευασµένος ώστε να εµποδίζει 

την πρόσβαση σε ενεργά µέρη κατά τη διάρκεια λειτουργίας ή συντήρησής του. 

Ο ανάδοχος, εφόσον απαιτηθεί, οφείλει να συνεργαστεί µε την εταιρεία VESTAS 

HELLAS για τυχόν ρυθµίσεις κατά τη δοκιµαστική λειτουργία του υποσταθµού και της 

Α/Γ.  Ο ανάδοχος δεσµεύεται ότι, εφόσον απαιτηθεί και κατόπιν ειδοποίησης 3 ηµερών 

από το ΚΑΠΕ, θα πρέπει να µεταβεί στη συγκεκριµένη εγκατάσταση, όπου σε συνεργασία 

µε την εταιρεία VESTAS HELLAS θα παραδώσουν στο ΚΑΠΕ την Α/Γ και τον υποσταθµό σε 

πλήρη λειτουργία.  

 

3.Στάδια, χρονοδιάγραµµα και παραδοτέα του έργου 

Τα στάδια του έργου έχουν ως εξής: 

Α. Αποµάκρυνση παλαιού υποσταθµού και λοιπών υλικών, Αποκατάσταση περιβάλλοντος 

χώρου. 

B. Προµήθεια και αποκατάσταση καλωδίων σηµάτων και καλωδίων ισχύος Χ.Τ. από τους 

ακροδέκτες του διακόπτη Χ.Τ. της Α/Γ µέχρι τον υποσταθµό Γ. Προµήθεια και  

εγκατάσταση πλήρους υπαίθριου υποσταθµού συνεπτυγµένου τύπου  

∆. ∆ιασύνδεση του υποσταθµού µε την Α/Γ V47/660kW (Χ.Τ.) και µε το εσωτερικό δίκτυο 

Μ.Τ. του Αιολικού πάρκου 

Ε. ∆οκιµαστικοί Έλεγχοι οικίσκου Μ/Σ και πεδίων Χ.Τ. και Μ.Τ.- Ρυθµίσεις, Έκδοση 

πρωτόκολλου ∆οκιµών, Πλήρης Λειτουργία υποσταθµού. 

ΣΤ. Εγγύηση καλής λειτουργίας για το σύνολο του υπό ανάθεση έργου 

(εξοπλισµός/υπηρεσίες εγκατάστασης) δύο (2) ετών. 

Ζ. Σύνταξη και υπογραφή από τον ανάδοχο της σχετικής Υ∆Ε προς ∆Ε∆∆ΗΕ (η κατάθεση 

της θα γίνει από το ΚΑΠΕ) 

 

Το έργο θα διαρκέσει συνολικά έως 2 µήνες. Ο ανάδοχος οφείλει να συνεργαστεί, 

κατόπιν ειδοποίησης, µε το ΚΑΠΕ ή/και την VESTAS HELLAS και κατόπιν της περιόδου 

των 2 µηνών σε περίπτωση που απαιτηθεί.  

Το τελικό παραδοτέο του έργου θα είναι ο συνεπτυγµένος υπαίθριος υποσταθµός 

Μ.Τ./Χ.Τ., ονοµαστικής ισχύος 800KVA,  σε πλήρη λειτουργία και συνεργασία µε την A/Γ 

V47 και το δίκτυο Μέσης Τάσης του Αιολικού Πάρκου του ΚΑΠΕ.  Επίσης θα πρέπει να 

παραδοθεί πλήρης τεχνικός φάκελος µε: ηλεκτρολογικά σχέδια, λίστα υλικών, 

πιστοποιητικά δοκιµών, οδηγούς εγκατάστασης λειτουργίας και συντήρησης όπως και 
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κάθε τεχνικό φυλλάδιο του εν λόγο εξοπλισµού. Τέλος, θα πρέπει να κατατεθούν και οι 

σχετικές εγγυήσεις του εξοπλισµού από την κατασκευάστρια εταιρία. 

 

4. Άλλες υποχρεώσεις του αναδόχου 

• Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος µονοµερώς για την τήρηση των διατάξεων εργατικής 
νοµοθεσίας, περί νόµιµων αποδοχών, ωραρίου, ασφαλιστικής κάλυψης και 
όρους υγιεινής και ασφάλειάς των εργαζοµένων που απασχολεί για το έργο αυτό, 
ενώ το ΚΑΠΕ δε φέρει καµία ευθύνη σχετικά µε τα ανωτέρω, καθώς και σε 
περίπτωση εργατικού ατυχήµατος για το οποίο αποκλειστικά υπεύθυνος 
µονοµερώς (αστικά και ποινικά) είναι ο Ανάδοχος. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί 
παράβαση του όρου αυτού θα καταγγέλλεται η σύµβαση. 

• Θα πρέπει οι απασχολούµενοι στο έργο ηλεκτρολόγοι να έχουν τις προβλεπόµενες 

άδειες άσκησης επαγγέλµατος και µε αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου, θα 

εκτελούν τις απαραίτητες εργασίες. 

• Σε κάθε περίπτωση τονίζεται ότι την αποκλειστική ευθύνη για την ασφαλή και 
επιτυχή διεκπεραίωση των εργασιών της παρούσας σύµβασης φέρει ο 
Ανάδοχος 

• Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει όλους τους ελέγχους και δοκιµές που 
προβλέπονται από τους ισχύοντες κανονισµούς και διατάξεις. Επίσης υποχρεούται να 
εκτελεί χωρίς αντιρρήσεις οποιονδήποτε έλεγχο και δοκιµή ζητηθεί από το ΚΑΠΕ, µέχρι 
την εξαγωγή πλήρων και ικανοποιητικών αποτελεσµάτων. Όλα τα έξοδα των 
παραπάνω ελέγχων και δοκιµών βαρύνουν τον ανάδοχο. 

• Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει στο ΚΑΠΕ για τα υλικά της προµήθειας 
πιστοποιητικά δοκιµών τύπου ¨type test¨ κατά VDE ή/και IEC σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές αυτών, τα οποία θα προσκοµιστούν πριν την εγκατάσταση, και τα οποία 
θα έχουν εκδοθεί από  πιστοποιηµένο φορέα. 

• Ο ανάδοχος φέρει την ευθύνη φύλαξης του εξοπλισµού και των υλικών εγκατάστασης 
στο χώρο του αιολικού πάρκου του ΚΑΠΕ  µέχρι την εγκατάσταση και θέση σε 
λειτουργία.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΕΚ∆ΟΤΗΣ....................................................................... 
Ηµεροµηνία έκδοσης........................... 
Προς: ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, 
ΚΑΠΕ 
19 ΧΛΜ ΛΕΩΦ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, 190 09 ΠΙΚΕΡΜΙ 
ΤΗΛ. + 30 210 660 3300, FAX. + 30 210 6603301, email: cres@cres.gr 
 
Εγγυητική επιστολή µας υπ’ αριθµ................ για ευρώ....................... 
 
Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του 
δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ 
{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας: της Εταιρίας……….. οδός…………. 
αριθµός…ΤΚ………..,} 
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών 
α)…….….... οδός............................. αριθµός.................ΤΚ……………… 
β)……….…. οδός............................. αριθµός.................ΤΚ……………… 
γ)………….. οδός............................. αριθµός.................ΤΚ……………… 
............... 
 
Μελών της Ένωσης, ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 
υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} και 
µέχρι του ποσού των ευρώ........................., για τη συµµετοχή στο διενεργούµενο 
διαγωνισµό της (συµπληρώνετε την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού)….…………. 
µε αντικείµενο την εκπόνηση του έργου µε τίτλο «Προµήθεια, Εγκατάσταση 
συνεπτυγµένου υπαίθριου υποσταθµού Μ.Τ./Χ.Τ., ∆ιασύνδεση µε την Ανεµογεννήτρια 
VESTAS V47/660 kW και το δίκτυο της ∆ΕΗ, Θέση σε λειτουργία, στο ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 
του ΚΑΠΕ, Κερατέα»", συνολικής αξίας………. Ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ). 
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της µόνο τις από τη συµµετοχή 
στον ανωτέρω διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις {Σε περίπτωση µε µονωµένης 
εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.} {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: 
τωνΕταιριώντηςΈνωσηςήΚοινοπραξίαςατοµικάγιακάθεµιααπόαυτέςκαιωςαλληλέγγυακαιειςο
λόκληρουπόχρεωνµεταξύτουςεκτηςιδιότητάςτουςωςµελώντηςΈνωσηςήΚοινοπραξίας.} 
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, 
τοοποίοκαιυποχρεούµαστενασαςκαταβάλουµεολικάήµερικάχωρίςκαµίααπόµέρουςµαςαντίρ
ρησηήένστασηκαιχωρίςναερευνηθείτοβάσιµοήµη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) 
ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.  
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την………(Σηµείωση προς την Τράπεζα: ο χρόνος ισχύος πρέπει 
να είναι µεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος της 
Προσφοράς).  
Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή 
σας, µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα µας υποβληθεί πριν από την 
ηµεροµηνία λήξης της.  
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 
Βεβαιούµε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς µας, οι οποίες έχουν 
χορηγηθεί στο ∆ηµόσιο, στα Ν.Π.∆.∆. και στα Ν.Π.Ι.∆., συµπεριλαµβανοµένης και της 
παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόµου για την Τράπεζα 
µας. 
 
(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

 
ΕΚ∆ΟΤΗΣ....................................................................... 
Ηµεροµηνία έκδοσης........................... 
Προς: .......................................... 
 –…, …, ΤΚ …, … 
 
Εγγυητική επιστολή µας υπ’ αριθµ................ για ευρώ....................... 
Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του 
δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  
 
{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθµός ……. 
Τ.Κ. ………}  
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  
α) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. ………….. 
β) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..  
γ) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..  
…… 
µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα 
και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας},  
και µέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύµβασης µε 
αριθµό................... που αφορά στο διαγωνισµό της (συµπληρώνετε την ηµεροµηνία 
διενέργειας του διαγωνισµού) …………. µε αντικείµενο (συµπληρώνετε τον τίτλο του 
έργου) …….………..…… συνολικής αξίας (συµπληρώνετε το συνολικό συµβατικό τίµηµα µε 
διευκρίνιση εάν περιλαµβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ………........, σύµφωνα µε τη µε 
αριθµό................... ∆ιακήρυξή σας. 
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε 
να σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση 
και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από 
την έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη 
δήλωσή σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζά µας απαλλαγµένη από κάθε 
σχετική υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον πάγιο Τέλος χαρτοσήµου. 
 
(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

ΤΡΑΠΕΖΑ  …………………………………………………………… 

Αθήνα   …………………………………………………………... 

       ΠΡΟΣ: .......... 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ………………………………………………… 

∆ηλώνουµε µε την παρούσα εγγυητική επιστολή ότι πληροφορηθήκαµε από 

………………………………, ότι η Σύµβαση ………………………………………., έχει υπογραφεί µεταξύ σας 

ως Αναθέτουσα Αρχή και του Αναδόχου και αφορά την εκπόνηση της µελέτης 

“....................................................................................”, συνολικού 

προϋπολογισµού ……………………………… και ότι σύµφωνα µε τους όρους της παραπάνω 

σύµβασης δικαιούται να λάβει από εσάς προκαταβολή ίση µε ………………………………………. 

(……………………) έναντι εγγυητικής επιστολής προκαταβολής ισόποσου αξίας. 

Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω εµείς ……………………………………….., εγγυόµαστε, στο 

όνοµα του παραπάνω Αναδόχου και δια της παρούσης υποχρεούµαστε ανεπιφύλακτα και 

ανέκκλητα, παραιτούµενοι της ένστασης της διζήσεως υπέρ ……………………………………………… 

και µέσα σε τρεις ηµέρες να σας πληρώσουµε ολικώς ή µερικώς, σε περίπτωση ολικού ή 

µερικού καταλογισµού, ανεξάρτητα από ενστάσεις ή εξαιρέσεις, σε περίπτωση που 

υπάρξουν και χωρίς να είµαστε εξουσιοδοτηµένοι να διερευνήσουµε εάν οι απαιτήσεις σας 

είναι βάσιµες (ή/και νόµιµες) ή όχι, το ποσό της εγγυήσεως αυτής κατόπιν ειδοποιήσεώς 

σας κατ’επι τη επιστροφή της παρούσας καταβάλλοντας επίσης και τόκους που αναλογούν 

σε περίπτωση εκπρόθεσµης παράδοσης ή µη παράδοσης των ¨παραδοτέων¨. 

Η πληρωµή θα γίνει έναντι απλής δηλώσεώς σας ότι ο ανωτέρω ανάδοχος απέτυχε ολικώς 

ή µερικώς να σας παραδώσει τα ¨παραδοτέα¨ σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις του όπως 

αυτές ορίζονται στην Σύµβαση ………………………….. 

Η εγγυητική αυτή επιστολή θα αποδεσµευτεί, ολικώς ή µερικώς, κατόπιν οδηγιών σας οι 

οποίες θα εκδοθούν µετά τη λήψη από σας, των σχετικών εγγράφων που προβλέπονται 

στη Σύµβαση. 

Υποχρεούµεθα να προβούµε στην παράταση της ισχύος της παρούσας εγγύησης ύστερα 

από έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής, που θα υποβληθεί πριν τη λήξη της εγγύησης. 

Σηµειώστε, παρακαλούµε, ότι η παροχή εγγυητικών επιστολών έκδοσης της Τράπεζάς µας 

δεν έχει υπαχθεί σε κανένα περιορισµό ποσοτικού ορίου µε τις σχετικές Υπουργικές 

διατάξεις (ή δηλώνουµε οµοίως µε την παρούσα ότι δεν υφίσταται παράβαση των 

διατάξεων για όριο της Τράπεζάς µας σε σχέση µε τις εγγυητικές επιστολές). 

 

 

        ∆ιατελούµε µε τιµή 

 


