
 

Διεύθυνση Παραγωγής Νησιών 

 
                                            ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 4  
                                     ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  «ΤΚΗΜΕ 184» 
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΤΣΠ) ΣΙΦΝΟΥ»  

 
Το παρόν Συμπλήρωμα Νο4 εκδίδεται προκειμένου να συμπεριληφθούν σ’αυτό τα 
ακόλουθα : 
 
- Η Παράγραφος 3.4 του τεύχους «Οροι & Οδηγίες Διαγωνισμού» : «Χρονοδιάγραμμα 
που θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τις βασικές εργασίες του Έργου και κάθε τύπου 
δεξαμενής σε συσχετισμό με τις βασικές προθεσμίες περάτωσης, που καθορίζονται στο 
Συμφωνητικό.» αντικαθίσταται με την παράγραφο : «3.4 Χρονοδιάγραμμα που θα 
περιλαμβάνει τουλάχιστον τις βασικές εργασίες του Έργου και κάθε τύπου πεδίου σε 
συσχετισμό με τις βασικές προθεσμίες περάτωσης, που καθορίζονται στο 
Συμφωνητικό.» 
 

- Η φράση «Βάθος πεδίου : 1900 mm» της παραγράφου 8 του τεύχους της «Τεχνικής 
Περιγραφής–Προδιαγραφής» αντικαθίσταται με τη φράση «Βάθος πεδίου :2000 
mm». 

 
- Στο τεύχος της «Τεχνικής Περιγραφής – Προδιαγραφής» οι φράσεις της παραγράφου 

33.4 :  
 Κλάση ακρίβειας, συντελεστής ασφαλείας και ισχύς 

  εξόδου τυλίγματος 1Α για μετρήσεις :   cl0,5,   Fs5,  15 -  VA 
 Κλάση ακρίβειας, συντελεστής ασφαλείας και ισχύς 

  εξόδου τυλίγματος 1Α για μετρήσεις :   cl0,5s,  Fs5,  15 -  VA 
 κλάση ακρίβειας και ισχύς εξόδου τυλίγματος 1Α  

  για προστασία:      5Ρ10,           20 -  VA  
    αντικαθίστανται με τις φράσεις : 

 Κλάση ακρίβειας, συντελεστής ασφαλείας και ισχύς 
  εξόδου τυλίγματος 1Α για μετρήσεις :   cl0,5,   Fs5,  10 -  VA 

 Κλάση ακρίβειας, συντελεστής ασφαλείας και ισχύς 
  εξόδου τυλίγματος 1Α για μετρήσεις :   cl0,5s,  Fs5,  10 -  VA 

 κλάση ακρίβειας και ισχύς εξόδου τυλίγματος 1Α  
  για προστασία:      5Ρ10,           15 -  VA  
 

- Το κείμενο της παραγράφου 23.1.14 του τεύχους της «Τεχνικής Περιγραφής – 
Προδιαγραφής» :  
«Η παράγραφος Έλεγχος βαφής 

    Θα γίνεται μέτρηση του πάχους βαφής για τον έλεγχο της απαίτησης της παραγράφου 
20 και έλεγχος της πρόσφυσης της βαφής σύμφωνα με τη δοκιμή σταυροειδούς 
εγκοπής που προβλέπεται από την προδιαγραφή ΕΛΟΤ EN ISO 2409.»  

    μεταφέρεται στην παράγραφο 23.2 Δοκιμές Σειράς με αρίθμηση 23.2.9.   
 
- Μετατίθενται η ημερομηνία κατάθεσης προσφορών στο Πρωτόκολλο της ΔΠΑΝ/ΔΕΗ 
Α.Ε. για τις 15.01.2018 από τις 8:00 π.μ. έως και τις 14:00 μ.μ., αντί στις 08.01.2018 
και η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών για τις 16.01.2018, ημέρα Τρίτη και 
ώρα 11:00 π.μ. (αρμόδια κ. Ε. Κετσέ, τηλ. 210 9008809), αντί στις 09.01.2018. 

 
- Όλοι οι άλλοι όροι της διακήρυξης παραμένουν σε ισχύ. 


