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Άρθρο 1.3 
του 

Τμήματος Ι 
του Τεύχους 

Ζ’, στο 
άρθρο 3.3. 

του 
Τμήματος ΙΙ 
του Τεύχους 

Ζ’ και στο 
άρθρο 2.1 

του 
Τμήματος ΙΙ 
του Τεύχους 

Ζ’ 

At the technical description it is stated that existing systems 
are equipped with Interfaces ulitizing the OPC, MODBUS, IEC-
60870, DNP3.0, communication protocols for data exchange 
with new SCADA system. So, bidder has to propose a protocol 
based solution for the Interconnection and data exchange 
with existing systems. The following questing are arising: 
• Who will be responsible for the required modifications and 
parameterizations of the existing systems protocol interfaces 
in order to be able to exchange data with new SCADA 
system? 
• Who will be responsible to confirm and validate that 
protocol based communications of existing systems are 
Implemented according to the relevant protocol standards? 
Furthermore who will verify that existing system protocol 
Interfaces are working and transmitting data as expected 
(according to the selected protocol data structure)? 
Concerning protocol based data exchange between new 
SCADA system and existing systems we are making the 
assumption that the battery limits of the new SCADA system 
are the communication ports (serial or Ethernet) of the 
provided controllers. Please confirm or if not, advise 
accordingly. 

Αναφορικά με την συμβατότητα των 
συστημάτων που θα αναπτυχθούν με 
τα υφιστάμενα συστήματα ισχύουν τα 
αναφερόμενα στο άρθρο 1.3 του 
Τμήματος Ι του Τεύχους Ζ’ και στο 
άρθρο 3.3. του Τμήματος ΙΙ του 
Τεύχους Ζ’. 
Αναφορικά με τα όρια διαχωρισμού 
μεταξύ των δύο συστημάτων ισχύουν 
τα αναφερόμενα στο άρθρο 2.1 του 
Τμήματος ΙΙ του Τεύχους Ζ’. 
 Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος είναι 
υπεύθυνος και θα πρέπει να λάβει ιδία 
γνώση των υφιστάμενων υποδομών 
και να επιδείξει την αναγκαία ευελιξία 
κατά την υλοποίηση του Έργου, ώστε 
να διασφαλίσει τη συμβατότητα και τη 
συνεργασία μεταξύ των υπό ανάπτυξη 
συστημάτων και των υφιστάμενων 
υποδομών, καθώς και την ικανοποίηση 
των μελλοντικών απαιτήσεων. 



2 
Τμήμα ΙΙ του 
Τεύχους Ζ' 

Regarding the requirement that the bidder should guarantee 
data analog exchange (between new SCADA system and 
existing systems) period less than one second, the following 
comments and questions are arising: 
• Bidder is not possible to guarantee that new SCADA system 
will receive analog data every one second or less because in 
most cases analog data refreshment is controlled by slave 
systems. In the terms of this project existing systems will act 
as protocol slave. As an example we can refer to protocol IEC-
60870 documentation where is clearly stated that analog 
data transmission period is defined at slave device (existing 
systems) under the “cyclic scan period” property. 
• Even in case that OPC based communication will be 
adopted data transmission rate (so data transmission times 
as well) is defined by existing systems processing power, 
sampling rate etc. 
• How someone would verify that existing systems are 
providing analog data in the required period (one second or 
less)? 

Πρόκειται για απαίτηση που τελεί υπό 
την αίρεση ότι τα υφιστάμενα 
συστήματα μπορούν να υποστηρίξουν 
αντίστοιχους ρυθμούς/χρόνους. 
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Αρθρο 1.3 
του 

Τμήματος Ι 
του Τεύχους 

Ζ’ 

In case the proposed solution is based to hardwired 
interconnection between new SCADA system and some of 
the existing systems please clarify the following points: 
• Who will cover the cost for the modifications of the existing 
systems in order to provide hardwiring interface (physical 
I/Os, binary and analog) for interconnection to the new 
SCADA system controllers? 
• Who will be responsible to provide cable interconnections 
study? 
• Who will take care the cost of required cables procurement 
and installation? 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει όλα τα 
αναγκαία κόστη για την υλοποίηση του 
Έργου, εξασφαλίζοντας τη συνεργασία 
με τις υφιστάμενες υποδομές και την 
ασφαλή και ομαλή λειτουργία των 
τελευταίων. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
παραδώσει ολοκληρωμένο το Έργο και 
έτοιμο για λειτουργία. 
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Άρθρο 1.3 
του 

Τμήματος Ι 
του Τεύχους 

Ζ’ 

If, during project implementation phase, protocol based 
communications between new SCADA system components 
and one or more existing systems fail, due to existing system 
disoperation, hardwired interconnection (between new and 
existing systems) will be required. In this case please clarify 
the following: 
• Who will cover additional cost for procurement and 
installation of additional I/O cards to the protocol gateways 
provided by the bidder? 
• Who will cover the cost for the modifications of the existing 
systems in order to provide hardwiring interface (physical 
I/Os, binary and analog) for interconnection to the new 
SCADA system controllers? 
• Who will be responsible to provide cable Interconnections 
study? 
• Who will cover the cost of required cables procurement 
and installation? 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει όλα τα 
αναγκαία κόστη για την υλοποίηση του 
Έργου, εξασφαλίζοντας τη συνεργασία 
με τις υφιστάμενες υποδομές και την 
ασφαλή και ομαλή λειτουργία των 
τελευταίων. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
παραδώσει ολοκληρωμένο το Έργο και 
έτοιμο για λειτουργία. 
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Τμήμα ΙΙ του 
Τεύχους Ζ’ 

και Τμήμα V 
του Τεύχους 

Ζ΄ 

Schemas visualization: Objects to be visualized in Local 
Supervisory & Control System of Autonomous Island’s Power 
System are just those in the scope of this project – 
Photovoltaic Park, Wind Park, Local Power 
Plant/Autonomous Power Plant or also objects outside of the 
scope? (the rest of Photovoltaic Park) Could you also explain 
Table 1.1 in SECTION II – Local Supervisory & Control System 
of Autonomous Island’s Power System? 

Το ακριβές περιεχόμενο των 
απεικονίσεων και αναφορών θα 
εξειδικευτεί κατά τη φάση 
λεπτομερούς σχεδιασμού του Έργου, 
σε συνεργασία με τον Ανάδοχο. Οι 
απαιτήσεις της Διακήρυξης 
αντιστοιχούν σε ένα ελάχιστο και 
απολύτως αναγκαίο επίπεδο. Τα προς 
ανάπτυξη συστήματα αναμένεται ότι 
θα διαθέτουν πρόσθετες δυνατότητες 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
Διακύρηξης.  
O Πίνακας 1.1 του Τμήματος ΙΙ του 
Τεύχους Ζ’ αφορά στον ελάχιστο 
αριθμό σταθμών ανά ΗΣ για τον οποίο 
θα πρέπει να διαστασιολογηθούν οι 
υποδομές. Ειδικότερα όσον αφορά στα 
Φ/Β θα απεικονίζονται σε πρώτη φάση 
οι 80 σταθμοί που περιγράφονται στο 
Τμήμα V του Τεύχους Ζ.   
Επίσης θα πρέπει να σχεδιαστούν τα 
απαραίτητα objects/templates για 
τύπους σταθμών που πρόκειται να 
ενταχθούν μελλοντικά. Λεπτομέρειες 
θα καθοριστούν σε συνεργασία με τον 
ΔΕΔΔΗΕ κατά την υλοποίηση του 
Έργου. 
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Τμήμα Ι του 
Τεύχους Ζ’ 

In Phase #1, HEDNO reserves the right to add reasonable 
modifications or even additions of operational and technical 
requirements, in order to improve the ergonomics and 
operation of the systems under development. Could you 
indicate some areas that potentially can be subjected for 
modifications? 

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, 
δυνατότητες μέτρησης και 
καταγραφής σημάτων, απεικόνισης, 
αποθήκευσης, αναφορών κλπ.. 

7 
Άρθρο 2 στο 
Τμήμα ΙΙΙ του 

Τεύχους Ζ’ 

Central Supervisory System (CSS) installed at the offices of 
the Islands Network Operation Department in Athens will be 
used to control also or just to display the information? 

Αναφορικά με τις δυνατότητες του ΚΣΕ 
ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 2 
στο Τμήμα ΙΙΙ του Τεύχους Ζ’. 
Η ελάχιστη απαίτηση αφορά εποπτεία 
των συστημάτων από το ΚΣΕ. Τυχόν 
πρόσθετες δυνατότητες ελέγχου τις 
οποίες μπορεί να περιλαμβάνει η 
τεχνική πρόταση του Αναδόχου 
μπορούν να συζητηθούν. 
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Παράγραφος 
3.2. του 

Τμήματος ΙΙΙ 
του Τεύχους 

Ζ’ 

Please submit the detailed list of signal to be transmitted to 
Central Supervisory System in Athens. 

 Ισχύουν τα αναφερόμενα στην 
παράγραφο 3.2. του Τμήματος ΙΙΙ του 
Τεύχους Ζ’. Η ενδεικτική λίστα των 
σημάτων παρατίθεται στους Πίνακες 
1.2 έως 1.4. Η τελική λίστα των 
σημάτων θα καθοριστεί στη φάση του 
λεπτομερούς σχεδιασμού του Έργου. 

9   

Who will provide us specification and documentation on how 
to use MySQL DB schema to retrieve historical data? Also 
who will setup existing system and provide us with the user 
id and sufficient access rights to access Database? Recordings 
of historical content are stored in MySQL databases of the 
existing generation systems. 

Θα απαιτηθεί συνεργασία του 
Αναδόχου με τον Παραγωγό, την 
οποία προτίθεται μεν να διευκολύνει ο 
ΔΕΔΔΗΕ στο πλαίσιο του θεσμικού του 
ρόλου, αλλά η πρωτοβουλία και 
ευθύνη επιτυχούς υλοποίησης βαρύνει 
τον Ανάδοχο. 

10   

Does HEDNO have any ORACLE Licenses that can be used for 
that Project or the Contractor should provide it? 

Στην Τεχνική Περιγραφή του σχετικού 
Διαγωνισμού δεν υπάρχει 
συγκεκριμένη αναφορά για άδειες 
ORACLE. Σε κάθε περίπτωση οι 
απαιτούμενες άδειες λογισμικού 
αποτελούν σαφώς μέρος του Έργου 
και αποτελούν υποχρέωση του 
Αναδόχου. 

11 
Άρθρο 6 του 

Τεύχους 
Ειδικοί Όροι 

Who are the trainees? What’s their roles and responsibilities? 
What kind of training they should receive? Software, 
hardware, communication? How many people to be trained 
in each locations? 

Οι εκπαιδευόμενοι είναι προσωπικό 
των ΑΣΠ/ΤΣΠ και στελέχη του ΔΕΔΔΗΕ. 
Επίσης ισχύουν τα αναφερόμενα στο 
άρθρο 6 του Τεύχους Ειδικοί Όροι. 
Επιπροσθέτως ο ακριβής αριθμός των 
εκπαιδευόμενων και περαιτέρω 
λεπτομέρειες θα καθοριστούν στη 
φάση του λεπτομερούς σχεδιασμού. 
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Άρθρο 2.1. 
του 

Τμήματος ΙV 
του Τεύχους 

Ζ’ 

How the WP (Wind Park) should be visualized? As an object 
or each Turbine separately? 

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 
2.1. του Τμήματος ΙV του Τεύχους Ζ’. 
Περαιτέρω απαιτήσεις θα αναλυθούν 
στην φάση του λεπτομερούς 
σχεδιασμού του Έργου. 

13 
Τμήμα ΙV 

του Τεύχους 
Ζ’ 

Indicative Signal List of Wind Parks (WP): It means we have 
those signals not per Turbine but per whole WP? As shown in 
Figure 1, the Local Supervisory & Control System of Wind 
Park will communicate with the controller of the WP, collect 
and record all the operating data and operating states of WP 
and of each wind turbine (W/T) separately. 

Κατ΄ αρχήν είναι επιθυμητή η 
καταγραφή και απεικόνιση 
πληροφοριών σε επίπεδο Α/Γ και Α/Π 
συνολικά. Εάν η απεικόνιση ανά Α/Γ 
δεν καταστεί τεχνικά εφικτή, σε 
περιπτώσεις αιολικών σταθμών 
παλαιάς τεχνολογίας, θα αναζητηθούν 
λύσεις απεικόνισης σε επίπεδο Α/Π 
κατά τη φάση λεπτομερούς 
σχεδιασμού του Έργου. 
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Άρθρο 2 του 
Τμήματος Ι 

του Τεύχους 
Ζ’ 

HEDNO reserves the right to set the priority of the systems’ 
installation works in the various Autonomous Island’s Power 
System, according to his specific needs. Parallel work may be 
required (e.g. implementation of the Central Supervisory 
System parallel with implementation of Autonomous Island’s 
Power Systems). Does HEDNO has already a preliminary plan 
of the project’s deployment? 

Το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα του 
ΔΕΔΔΗΕ αναφορικά με τις ΦΑΣΕΙΣ του 
Έργου και τη χρονική διάρκεια αυτών 
αναφέρεται στο άρθρο 2 του Τμήματος 
Ι του Τεύχους Ζ’. Κατά τη φάση του 
λεπτομερούς σχεδιασμού, αναμένεται 
από τον Ανάδοχο να προτείνει 
λεπτομερές και εξειδικευμένο 
πρόγραμμα υλοποίησης του Έργου, το 
οποίο θα εξεταστεί από τον ΔΕΔΔΗΕ 
και θα συμφωνηθεί, λαμβάνοντας 
υπόψη και τους περιορισμούς 
εκμετάλλευσης των τοπικών σταθμών 
και συστημάτων. 
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Παράγραφος 
3.4.4 του 

Τμήμα ΙΙ του 
Τεύχους Ζ’ 

Access by users via smart phones must provide basic real-
time supervision and statistical historical content data. Can 
you provide more information what exactly has to be 
displayed on the screen? Schemas or data only, could you 
confirm no control from the smartphone just supervision? 

Ισχύουν τα αναφερόμενα στην 
παράγραφο 3.4.4 του Τμήμα ΙΙ του 
Τεύχους Ζ’. Το ακριβές περιεχόμενο 
που θα απεικονίζεται στην οθόνη θα 
καθοριστεί στη φάση του λεπτομερούς 
σχεδιασμού του Έργου. 
Σε κάθε περίπτωση, επιβεβαιώνεται 
ότι μέσω smart phone θα γίνεται μόνο 
εποπτεία και όχι έλεγχος.  

16 
Τμήμα ΙΙ του 
Τεύχους Ζ’ 

Please provide a list of systems and devices (name, type, 
manufacturer, and accessible means of communication) that 
should be communicated for the thermal Power Plant, Wind 
Plant and Photovoltaic Park. 

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο Τμήμα ΙΙ 
του Τεύχους Ζ’. Δεν είναι διαθέσιμος ο 
ζητούμενος κατάλογος. 
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Τμήμα Ι του 
Τεύχους Ζ’ 

HEDNO provided the expected number of signals that are to 
be found in the system, please inform us whether all signals 
are available. If there are signals that are currently 
unavailable (not supported by the existing devices/ systems, 
and there are no free contacts (eg. For Circuit breakers), etc.) 
If the Contractor is obliged to supplement in the existing 
systems? 

Τυχόν λεπτομερή ζητήματα εφαρμογής 
που θα ανακύψουν, θα 
αντιμετωπισθούν στη φάση 
λεπτομερούς σχεδιασμού και 
υλοποίησης του Έργου. 
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Άρθρο 2 του 
Τμήματος ΙΙ 
και άρθρο 2 

του 
Τμήματος ΙV 
του Τεύχους 

Ζ’ 

Who is responsibility are the necessary works (and supplies) 
related to the establishing communication with existing 
systems and third-party devices to the offered systems. If this 
is the Contractor’s responsibility, can you please indicate all 
manufacturers of systems and equipment which must be 
inquired about the cost of the service? 

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 2 
του Τμήματος ΙΙ και στο άρθρο 2 του 
Τμήματος ΙV του Τεύχους Ζ’. Κατ’ 
αρχήν είναι υποχρέωση του Αναδόχου. 
Ο ΔΕΔΔΗΕ θα συνεργαστεί και θα 
διευκολύνει στο πλαίσιο του θεσμικού 
του ρόλου, αλλά το τεχνικό μέρος και 
η ευθύνη επίτευξης του επιθυμητού 
αποτελέσματος ανήκει στον Ανάδοχο. 
Δεν υπάρχει διαθέσιμος ο ζητούμενος 
κατάλογος. 

19 
Τμήμα Ι του 
Τεύχους Ζ’ 

HEDNO provided the expected number of signals that are to 
be found in the system, however, quantity of a group of 
signals is not specified. For example. Signals for the field 
supply (feeders), is not given number of fields (see 
generation system). Is it possible for HEDNO to provide more 
details? 
In point 3.4.5 of section II, database requirements of the 
RDBMS (Historical) Server are described. Though there is a 
description of how long and what kind of data will be stored, 
there is lack of information about how many of these data 
(how many analog measurements and digital measurement 
etc.) we need to store. Could you please provide this 
information? 

Ζητήματα αυτού του επιπέδου θα 
καθοριστούν στην φάση του 
λεπτομερούς σχεδιασμού του Έργου. 

20 
Τμήμα ΙΙ του 
Τεύχους Ζ' 

In section II – annex tables 1.2 - 1.4 there is a list of signals 
and a column resolution. Please clarify what this column 
means. 

Η στήλη με τίτλο «Ανάλυση» 
αναφέρεται στην επιθυμητή 
περίοδο/συχνότητα καταγραφής των 
αντίστοιχων σημάτων και δεδομένων. 
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Άρθρο 3.3. 
του 

Τμήματος ΙΙ 
του Τεύχους 

Ζ’ 

What will be the connection between objects (copper, fibre)? Ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 
3.3.1. του Τμήματος ΙΙ του Τεύχους Ζ’. 
Ο τρόπος διασύνδεσης μεταξύ των 
αντικειμένων αποτελεί μέρος του 
σχεδιασμού του Έργου βάσει της 
τεχνικής πρότασης του Αναδόχου. Σε 
κάθε περίπτωση οφείλει να πληροί τις 
προϋποθέσεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 3.3 του Τμήματος ΙΙ του 
Τεύχους; Ζ’. 
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Άρθρο 3.6. 
του 

Τμήματος ΙΙ 
του Τεύχους 

Ζ' 

Could you specify network equipment 
• At least one spare LAN port. 
• Antivirus and Firewall functions, as described below. 
• LAN, WAN Management. 
• IP routing and MPLS Features (MultiProtocol Label 
Switching). 
• Forwarding and Bridging Capabilities 
• All the functions required for the safe operation-
communication of the systems (Multichannel VPN, DMZ). 
• At least 2 WAN connections with automatic failover 
capability. 
• Automatic restoration of connections after link loss. 
• Two spare LAN ports for future use. 
• A spare WAN port for future use. 
• Support for WAN link via 3G or 4G networks. 
 
From the above requirements it is not clear how many spare 
LAN ports the unit has to have (2 or 3)? Does it has to have 
min 2 WAN ports + 1 WAN through 3G or 4G? Or 1 WAN port 
+ 1 WAN through 3G or 4G? 

Θα χρειαστούν τρείς διαθέσιμες LAN 
θύρες και κατ’ ελάχιστον δύο 
διαθέσιμες θύρες WAN οι οποίες θα 
πρέπει να υποστηρίζουν λειτουργία 
automatic failover καθώς και μία 
επιπλέον που θα υποστηρίζει δίκτυα 
3G ή 4G. 
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Άρθρο 3.6. 
του 

Τμήματος ΙΙ 
του Τεύχους 

Ζ' 

In point 3.6.1 of section II, Time Server is stated “Mountable 
on cabinet (Rack mounted) Ethernet port for communication 
Two (2) antenna connection ports Suitable receiving 
equipment”. The number “Two” applies to Ethernet port or 
the Antennas? If it applies to Antennas, would HEDNO accept 
a Time Server with one Antenna if it is not deteriorating the 
quality of Time Server? 

Ο Time Server θα πρέπει να 
περιλαμβάνει δύο θύρες/επαφές για 
σύνδεση δύο κεραιών και μία θύρα 
επικοινωνίας Ethernet. 
Εναπόκειται στην κρίση του Αναδόχου 
να προσφέρει Time Server, ο οποίος να 
διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό, 
ώστε να διασφαλίζονται οι λειτουργίες 
που απαιτούνται από τον Διαγωνισμό. 
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Άρθρο 2 του 
Τμήματος ΙΙ 
του Τεύχους 

Ζ' 

Regarding future AGC system: Will HEDNO be responsible for 
all required parameterizations to the existing AGC systems of 
Local Power Plants (LPP) and Autonomous Power Plants (APP) 
in order new SCADA system to be able to issue commands via 
hardwiring? Will HEDNO provide methodology and 
algorithms that should be implemented and used with new 
SCADA system? In any case we have assumed that battery 
limits of bidder regarding AGC is the controllers installed (in 
the bidders scope of work) at APP/LPPs. Hardwiring to the 
existing AGC as well as modifications of the existing system is 
not included at bidders scope of work. Please confirm or 
provide us with your comments accordingly. 

Στη φάση αυτή δεν ζητείται υλοποίηση 
συστήματος AGC από τον Ανάδοχο, 
επομένως δεν είναι απαραίτητη η 
παροχή μεθοδολογίας και 
αλγορίθμων, ούτε και απαιτούνται ή 
προβλέπονται οποιεσδήποτε 
παρεμβάσεις από πλευράς Αναδόχου 
στα υφιστάμενα συστήματα AGC (ή 
ανάλογα) των θερμικών σταθμών. 
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Παράγραφος 
2.1 του 

Τμήματος ΙΙ 
του Τεύχους 
Ζ’, άρθρο 1.3 

του 
Τμήματος Ι 

του Τεύχους 
Ζ’ και άρθρο 

3.3. του 
Τμήματος ΙΙ 
του Τεύχους 

Ζ’ 

Please inform about the manufacturer of the local systems to 
be interfaced (existing generation systems, Wind Farms, P/V, 
…) as well as the available communication protocols and 
communication media (Ethernet, serial, fiber optic, copper) 
for each location. Please confirm also that the existing 
systems are already configured to exchange the required 
information with the system to be provided by the bidder 
and the existence of available data point lists and it’s 
mapping inside the available protocols. 

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη 
παράγραφο 2.1 του Τμήματος ΙΙ του 
Τεύχους Ζ’, ο Ανάδοχος είναι 
υπεύθυνος και θα πρέπει να λάβει ιδία 
γνώση των υφιστάμενων υποδομών 
και να επιδείξει την αναγκαία ευελιξία 
κατά την υλοποίηση του Έργου, ώστε 
να διασφαλίσει τη συμβατότητα και τη 
συνεργασία μεταξύ των υπό ανάπτυξη 
συστημάτων και των υφιστάμενων 
υποδομών, καθώς και την ικανοποίηση 
των μελλοντικών απαιτήσεων. 
Επίσης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στο άρθρο 1.3 του Τμήματος Ι του 
Τεύχους Ζ’ και στο άρθρο 3.3. του 
Τμήματος ΙΙ του Τεύχους Ζ’, η 
συμβατότητα των συστημάτων που θα 
αναπτυχθούν με τα υφιστάμενα 
συστήματα (π.χ. controllers ΑΠ, 
συστήματα συμβατικών σταθμών 
παραγωγής, υφιστάμενα ΤΣΕΕ-ΑΠ 
κ.λπ.) αποτελεί αποκλειστική ευθύνη 
και υποχρέωση του Αναδόχου. 
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Ειδικοί όροι, 
Γενικοί Όροι, 

Υπόδειγμα 
Σύμβασης 

Given the fact  that Hedno proposed payment terms lead to 
an extremely negative cash-flow for the bidders, we would 
like to propose the following alternative terms: 
• Advance Payment: 10% 
• On design approval: 10% 
• On FAT approval: 10% 
• On Delivery: 10% 
• On successful commissioning of each system: 50% 
• On Provisional acceptance of the entire project: 10% 

Η καταβολή του τιμήματος προς τον 
Ανάδοχο θα γίνει σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στα Εμπορικά τεύχη του 
Διαγωνισμού (Ειδικοί όροι, Γενικοί 
Όροι, Υπόδειγμα Σύμβασης). 

 


