
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Νο. 3 

α/α 
Σημείο 

Διακήρυξης 
Ερώτημα   

1 

Παράγραφος 
1.3 του 

Τμήματος Ι 
του Τεύχους 

Ζ', 
Παράγραφος 

2.1 του 
Τμήματος IΙ 
του Τεύχους 

Ζ', 
Παράγραφος 

3.3.2 του 
Τμήματος IΙ 
του Τεύχους 

Ζ', 
Παράγραφος 

3.4.1 του 
Τμήματος IΙ 
του Τεύχους 

Ζ' και 
Παράγραφος 

3.2 του 
Τμήματος IV 
του Τεύχους 

Ζ' 

Σε συνέχεια επικοινωνίας μας σχετικά με το παραπάνω έργο, 
παρακαλούμε επιβεβαιώστε μας ότι ο ανάδοχος δεν είναι 
υπεύθυνος για την τροποποίηση, παραμετροποίηση και 
επέκταση των υφιστάμενων συστημάτων ελέγχου Φ/Β, Α/Π 
και ΑΣΠ/ΤΣΠ προκειμένου να διαθέσουν τα απαιτούμενα, 
σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή του έργου, σήματα . 

Ισχύουν τα αναφερόμενα στην 
Παράγραφο 1.3 του Τμήματος Ι του 
Τεύχους Ζ', στην Παράγραφο 2.1 του 
Τμήματος IΙ του Τεύχους Ζ', στην 
Παράγραφο 3.3.2 του Τμήματος IΙ 
του Τεύχους Ζ', στην Παράγραφο 
3.4.1 του Τμήματος IΙ του Τεύχους Ζ' 
και  στην Παράγραφο 3.2 του 
Τμήματος IV του Τεύχους Ζ'.  
Ειδικότερα εκτός των άλλων στις 
παραπάνω παραγράφους 
επισημαίνεται ότι: «Στην περίπτωση 
που κατά τη ΦΑΣΗ 1 «Μελέτη και 
Σχεδιασμός του Έργου» οι εκάστοτε 
προσφερόμενες λύσεις απαιτηθεί να 
διαφοροποιηθούν, προκειμένου να 
εξασφαλίζεται η συμβατότητα με 
υφιστάμενα συστήματα και η 
ικανοποίηση των τεχνικών 
απαιτήσεων, το αντίστοιχο κόστος θα 
αναλαμβάνει ο Ανάδοχος χωρίς 
καμία μεταβολή του προσφερόμενου 
τιμήματος». 
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Παράγραφος 
1.3 του 

Τμήματος Ι 
του Τεύχους 

Ζ', 
Παράγραφος 

2.1 του 
Τμήματος IΙ 
του Τεύχους 

Ζ', 
Παράγραφος 

3.3.2 του 
Τμήματος IΙ 
του Τεύχους 

Ζ', 
Παράγραφος 

3.4.1 του 
Τμήματος IΙ 
του Τεύχους 

Ζ' και 
Παράγραφος 

3.2 του 
Τμήματος IV 
του Τεύχους 

Ζ' 

Σε συνέχεια επικοινωνίας μας σχετικά με το παραπάνω έργο, 
παρακαλούμε επιβεβαιώστε μας ότι εφόσον ο ανάδοχος δεν 
είναι υπεύθυνος για την τροποποίηση, παραμετροποίηση 
και επέκταση των υφισταμένων συστημάτων ελέγχου Α/Π 
και ΤΣΠ/ΑΣΠ, ο ΔΕΔΔΗΕ θα παραδώσει στον ανάδοχο λίστα 
με τις διευθύνσεις, των ζητούμενων από την τεχνική 
περιγραφή του έργου, δεδομένων ανά εγκατάσταση (Α/Π, 
ΑΣΠ/ΤΣΠ). Το πρωτόκολλο επικοινωνίας μεταξύ του 
εξοπλισμού που θα εγκατασταθεί από τον ανάδοχο και του 
υφιστάμενου εξοπλισμού Φ/Β, Α/Π, ΑΣΠ,ΤΣΠ θα καθοριστεί 
κατά τη φάση 1 του έργου. 

Ισχύουν τα αναφερόμενα στην 
Παράγραφο 1.3 του Τμήματος Ι του 
Τεύχους Ζ', στην Παράγραφο 2.1 του 
Τμήματος IΙ του Τεύχους Ζ', στην 
Παράγραφο 3.3.2 του Τμήματος IΙ 
του Τεύχους Ζ', στην Παράγραφο 
3.4.1 του Τμήματος IΙ του Τεύχους Ζ' 
και  στην Παράγραφο 3.2 του 
Τμήματος IV του Τεύχους Ζ'.  
Ειδικότερα εκτός των άλλων στις 
παραπάνω παραγράφους 
επισημαίνεται ότι: «Στην περίπτωση 
που κατά τη ΦΑΣΗ 1 «Μελέτη και 
Σχεδιασμός του Έργου» οι εκάστοτε 
προσφερόμενες λύσεις απαιτηθεί να 
διαφοροποιηθούν, προκειμένου να 
εξασφαλίζεται η συμβατότητα με 
υφιστάμενα συστήματα και η 
ικανοποίηση των τεχνικών 
απαιτήσεων, το αντίστοιχο κόστος θα 
αναλαμβάνει ο Ανάδοχος χωρίς 
καμία μεταβολή του προσφερόμενου 
τιμήματος». 
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Σε συνέχεια επικοινωνίας μας σχετικά με το παραπάνω έργο, 
παρακαλούμε επιβεβαιώστε μας ότι ο ΔΕΔΔΗΕ θα παρέχει 
και θα υποδείξει στον ανάδοχo: i) κατάλληλο χώρο για την 
εγκατάσταση του εξοπλισμού ii) μονοφασική παροχή 
χαμηλής τάσης 230 VAC/50 Hz για την τροφοδότηση του 
εξοπλισμού. 

Ο ΔΕΔΔΗΕ θα διευκολύνει τη 
συνεργασία του Αναδόχου με τους 
Παραγωγούς του κάθε ΗΣ για τη 
διασφάλιση του χώρου 
εγκατάστασης του εξοπλισμού και 
της απαιτούμενης τροφοδοσίας των 
συστημάτων. 

4   

Σε συνέχεια επικοινωνίας μας σχετικά με το παραπάνω έργο, 
παρακαλούμε επιβεβαιώστε μας ότι ο ΔΕΔΔΗΕ θα 
εξασφαλίσει στον ανάδοχο πρόσβαση σε όλες τις 
εγκαταστάσεις Φ/Β, Α/Π και ΑΣΠ,ΤΣΠ όπου απαιτείται να 
εγκατασταθεί εξοπλισμός τηλελέγχου και τηλεποπτείας, 
σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή του έργου. 

Ο ΔΕΔΔΗΕ στο πλαίσιο του θεσμικού 
του ρόλου θα συνεργαστεί με τους 
Παραγωγούς  του κάθε ΗΣ 
προκειμένου ο Ανάδοχος να έχει 
πρόσβαση στους χώρους 
εγκατάστασης του εξοπλισμού.  



5 

Παράγραφος 
1.3 του 

Τμήματος Ι 
του Τεύχους 

Ζ', 
Παράγραφος 

2.1 του 
Τμήματος IΙ 
του Τεύχους 

Ζ', 
Παράγραφος 

3.3.2 του 
Τμήματος IΙ 
του Τεύχους 

Ζ', 
Παράγραφος 

3.4.1 του 
Τμήματος IΙ 
του Τεύχους 

Ζ' και 
Παράγραφος 

3.2 του 
Τμήματος IV 
του Τεύχους 

Ζ' 

Σε συνέχεια επικοινωνίας μας σχετικά με το παραπάνω έργο, 
παρακαλούμε επιβεβαιώστε μας ότι όριο ευθύνης του 
αναδόχου αποτελεί η θύρα επικοινωνιών του εξοπλισμού 
που θα παραδώσει και θα εγκαταστήσει. Δεν αποτελεί 
ευθύνη του αναδόχου η παραμετροποίηση ή/και η 
εγκατάσταση διεπαφής επικοινωνίας στον υφιστάμενο 
εξοπλισμό ελέγχου των Φ/Β, Α/Π, ΑΣΠ/ΤΣΠ. 

Ισχύουν τα αναφερόμενα στην 
Παράγραφο 1.3 του Τμήματος Ι του 
Τεύχους Ζ', στην Παράγραφο 2.1 του 
Τμήματος IΙ του Τεύχους Ζ', στην 
Παράγραφο 3.3.2 του Τμήματος IΙ 
του Τεύχους Ζ', στην Παράγραφο 
3.4.1 του Τμήματος IΙ του Τεύχους Ζ' 
και  στην Παράγραφο 3.2 του 
Τμήματος IV του Τεύχους Ζ'.  
Ειδικότερα εκτός των άλλων στις 
παραπάνω παραγράφους 
επισημαίνεται ότι: «Στην περίπτωση 
που κατά τη ΦΑΣΗ 1 «Μελέτη και 
Σχεδιασμός του Έργου» οι εκάστοτε 
προσφερόμενες λύσεις απαιτηθεί να 
διαφοροποιηθούν, προκειμένου να 
εξασφαλίζεται η συμβατότητα με 
υφιστάμενα συστήματα και η 
ικανοποίηση των τεχνικών 
απαιτήσεων, το αντίστοιχο κόστος θα 
αναλαμβάνει ο Ανάδοχος χωρίς 
καμία μεταβολή του προσφερόμενου 
τιμήματος». 
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Παράγραφος 
3.5 του 

Τμήματος ΙΙ 
του Τεύχους 

Ζ’, 
Παράγραφος 

3.4 του 
Τμήματος ΙV 
του Τεύχους 

Ζ’ και 
Παράγραφος 

2.3 του 
Τμήματος V 
του Τεύχους 

Ζ’ 

Σε συνέχεια επικοινωνίας μας σχετικά με το παραπάνω έργο, 
παρακαλούμε επιβεβαιώστε μας ότι η μη ύπαρξη ικανής 
στάθμης σήματος κινητής τηλεφωνίας για την λειτουργία 
ζεύξης δεδομένων μεταξύ της εγκατάστασης (Φ/Β, Α/Π) και 
του ΤΣΕΕ-ΗΣ δεν αποτελεί ευθύνη του αναδόχου. Η επίλυση 
προβλημάτων που αφορούν την κάλυψη του δικτύου 
κινητής τηλεφωνίας αλλά και του φυσικού μέσου μετάδοσης 
δεδομένων μεταξύ εγκαταστάσεων (Φ/Β, Α/Π) και ΤΣΕΕ-ΗΣ 
δεν αποτελεί ευθύνη του αναδόχου. 

Ισχύουν τα αναφερόμενα στην 
Παράγραφο 3.5 του Τμήματος ΙΙ του 
Τεύχους Ζ’, στην Παράγραφο 3.4 του 
Τμήματος ΙV του Τεύχους Ζ’ και στην 
Παράγραφο 2.3 του Τμήματος V του 
Τεύχους Ζ’.  

 


