
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ No. 2.1 

α/α 
Σημείο 

Διακήρυξης 
Ερώτημα Απάντηση ΔΕΔΔΗΕ 

1 
Άρθρο 4 

του 
Τεύχους A’ 

Για τους σχετικούς διαγωνισμούς του ΔΕΔΔΗΕ και σε σχέση 
με το άρθρο 4 στο Τεύχος Α' ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ αμφοτέρων όπου 
αναφέρονται τα σχετικά με τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, 
έχουμε αποστείλει τις συνημμένες επιστολές στους 
αρμόδιους για κάθε ένα από τους διαγωνισμούς με το 
ερώτημα αν μπορεί να συμμετέχει η εταιρεία μας σε 
σύμπραξη με Κινεζική εταιρεία και επίσης αν είναι δυνατή η 
χρήση δάνειας τεχνικής και χρηματοοικονομικής εμπειρίας 
από Κινεζική εταιρεία. 

Ως προς το πρώτο ερώτημα :  
Η διατύπωση του άρθρου 4 του 
Τεύχους της οικείας Πρόσκλησης έχει 
ως ακολούθως : «Στο Διαγωνισμό 
μπορούν να συμμετάσχουν Φυσικά ή 
Νομικά πρόσωπα ή εν γένει κάθε 
μορφής Ενώσεις Οικονομικών Φορέων, 
εγκατεστημένοι σε κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) 
ή σε κράτη μέλη που έχουν υπογράψει 
την Συμφωνία περί Δημοσίων 
Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.-GPA) του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 
(Π.Ο.Ε.) η οποία κυρώθηκε στην 
Ελλάδα με το Ν.2513/1997 (ΦΕΚ Α 
139/27.06.97) - υπό τον όρο ότι η 
Σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ.- ή 
σε Τρίτες Χώρες που έχουν υπογράψει 
συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε, ή 
νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί 
με τη νομοθεσία κράτους μέλους της 
Ε.Ε., ή του ΕΟΧ ή κράτους μέλους που 
έχει υπογράψει την Σ.Δ.Σ. (GPA) του 
Π.Ο.Ε. και έχουν την κεντρική τους 
διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή 
τους ή έδρα τους στο εσωτερικό της 
Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή σε κράτος μέλος που 
έχει υπογράψει την Σ.Δ.Σ. (GPA) του 
Π.Ο.Ε, ή τέλος, σε τρίτες χώρες που 
έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης 
με την Ε.Ε. οι οποίοι καλύπτουν τις 
απαιτήσεις εμπειρίας που ορίζονται 
που ορίζονται στο Άρθρο 5 του 
παρόντος Τεύχους της Διακήρυξης».  
Με βάση τα ανωτέρω, και δεδομένου 
αφενός μεν ότι η Κίνα (πλην της 
Περιοχής του Χονγκ Κονγκ) δεν είναι 
μέλος στη σχετική Συμφωνία περί 
δημοσίων Συμβάσεων του ΠΟΕ, 
αφετέρου δε (όπως ενημερωθήκαμε 
από το ΥΠΕΞ) δεν υπάρχει κάποια 
σχετική διμερής συμφωνία Ελλάδας – 
Κίνας, η μοναδική δυνατότητα για 
συμμετοχή κινεζικής εταιρείας, υπό 
την ιδιότητα του Προσφέροντα στις 
υπόψη διαγωνιστικές διαδικασίες θα 



ήταν η ύπαρξη σχετικής συμφωνίας 
σύνδεσης μεταξύ  Ε.Ε. και Κίνας ότι 
από πλευράς μας δεν έχουμε υπόψη 
μας την ύπαρξη τέτοιας σύμβασης 
σύνδεσης μεταξύ ΕΕ και Κίνας, η οποία 
θα επέτρεπε τη συμμετοχή Κινεζικής 
εταιρείας κατά τα ανωτέρω.  
Με βάση τα ανωτέρω αναφερόμενα 
(και δη ως προς την κρίσιμη 
παράμετρο των συμφωνιών 
σύνδεσης), αλλά και συνεκτιμώντας 
αφενός μεν το περιεχόμενο του 
άρθρου 4 του Τεύχους Πρόσκληση, 
αφετέρου δε το ειδικό/εξαιρετικό 
καθεστώς του Χονγκ Κονγκ, είμαστε 
της άποψης ότι ως έχουν υπόψη 
Διακηρύξεις, δεν είναι καταρχήν 
δυνατή η συμμετοχή Κινεζικής 
εταιρείας στους εν λόγω 
Διαγωνισμούς, ούτε αυτοτελώς ούτε 
ως μέλος Κοινοπραξίας. 
Ως προς το δεύτερο ερώτημα : 
Μείζον ζήτημα για την απάντηση του 
δευτέρου ερωτήματος είναι το εάν τα 
τυχόν κωλύματα συμμετοχής τα οποία 
προβλέπονται και δεν θα πρέπει να 
συντρέχουν στο πρόσωπο του 
προσφέροντος στο Διαγωνισμό, 
αφορούν και καταλαμβάνουν και το 
πρόσωπο του δανείζοντος την 
εμπειρία.  
Από την επισκόπηση της κείμενης 
νομοθεσίας/νομολογίας, δεν φαίνεται 
να προκύπτει κάποια a priori  γενική 
απαγόρευση λήψης δάνειας εμπειρίας 
από πρόσωπο, το οποίο δεν θα 
μπορούσε να συμμετάσχει αυτοτελώς 
στη διαγωνιστική διαδικασία, ενώ και 
στους σχετικούς όρους της εν λόγω 
Διακήρυξης  (βλ. ιδίως άρθρο 4 του 
Τεύχους Πρόσκληση), δεν φαίνεται να 
επεκτείνεται το εν λόγω ασυμβίβαστο 
πέραν των Προσφερόντων και στους 
δανείζοντες την εμπειρία.  
Εντούτοις, από τη νομολογία και τη 
θεωρία προκύπτει μία σειρά 
σημαντικών  
περιορισμών/οριοθετήσεων οι οποίες 
αφορούν και το πρόσωπο του 
τρίτου/δανείζοντος την εμπειρία ως 
κατωτέρω :  



1. Ο Προσφέρων ο οποίος θα 
επικαλεστεί τη δάνεια εμπειρία (από 
Κινεζική εταιρεία εν προκειμένω) θα 
πρέπει να αποδείξει πλήρως και 
προσηκόντως, με βάση και τα 
προβλεπόμενα στην σχετική 
Διακήρυξη, ότι έχει και θα έχει καθ’ 
όλη τη διάρκεια της οικείας σύμβασης, 
στη διάθεσή του την επικαλούμενη 
δάνεια εμπειρία από τον δανείζοντα 
την εμπειρία (εν προκειμένω Κινεζική 
εταιρεία). Ειδικότερα, ο Προσφέρων 
που δανείζεται την εμπειρία, θα 
πρέπει να προσδιορίζει ειδικώς και 
ρητώς τα στοιχεία εμπειρίας του 
τρίτου τα οποία επιθυμεί να 
προσμετρηθούν υπέρ του και να 
αποδείξει με πρόσφορα μέσα ότι τα 
στοιχεία αυτά θα βρίσκονται στη 
διάθεσή του κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσής του έργου, προσκομίζοντας 
τις απαραίτητες εγγυήσεις ότι μπορεί 
όντως να εξασφαλίσει τη χρήση των 
μέσων αυτών (συγκεκριμένη 
δέσμευση).   
2. Ο Δανείζων την εμπειρία θα πρέπει 
να πληροί το σύνολο των τιθέμενων 
στη Διακήρυξη προϋποθέσεων, θα 
πρέπει να προσκομίσει όλα τα 
σχετικώς απαιτούμενα από την οικεία 
Διακήρυξη έγγραφα και φυσικά η 
τυχόν παρεχόμενη τεχνική εμπειρία, 
θα πρέπει να είναι σύμφωνη και να 
καλύπτει τις τεχνικές απαιτήσεις και 
προδιαγραφές οι οποίες τίθενται στην 
υπόψη Διακήρυξη.  
3. Γενικά σημειώνεται ότι δεν θα 
πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο 
του δανείζοντος την εμπειρία, οι 
αντικειμενικοί λόγοι αποκλεισμού, ως 
αυτοί αναφέρονται στο άρθρο 45 του 
π.δ 60/2007, (στο οποίο παραπέμπει 
το άρθρο 54 της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ), 
ενώ, αντιθέτως, θα πρέπει να 
πληρούνται  και στο πρόσωπο του 
δανείζοντος την εμπειρία τα κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής/καταλληλότητας 
(βλ. άρθρα 46 επ. του π.δ 60/2007), 
πάντα βέβαια και με βάση και τα τυχόν 
σχετικώς προβλεπόμενα στην οικεία 
Διακήρυξη.  



4. Το εύρος/έκταση της παρεχόμενης 
χρηματο-οικονομικής ή/και τεχνικής 
εμπειρίας δεν θα πρέπει σε καμία 
περίπτωση  να είναι τέτοιο ώστε να 
καταλήγει ουσιαστικά σε οιονεί 
υποκατάσταση του Προσφέροντος από 
τον δανείζοντα την εμπειρία, πολλώ δε 
μάλλον στην προκειμένη περίπτωση, 
όπου συντρέχει κώλυμα συμμετοχής 
στη διαγωνιστική διαδικασία για τις 
κινεζικές εταιρείες κατά τα ανωτέρω. 
Και τούτο διότι δεν είναι επιτρεπτή, 
υπό το πρόσχημα της δάνειας 
εμπειρίας, η «είσοδος» στο 
Διαγωνισμό προσώπου το οποίο δεν 
θα μπορούσε να συμμετάσχει 
αυτοτελώς, επειδή στο πρόσωπό της 
υφίσταται λόγος αποκλεισμού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ No. 2.2 

α/α 
Σημείο 

Διακήρυξης 
Ερώτημα Απάντηση ΔΕΔΔΗΕ 

1 

Άρθρο 6 
Παράγραφος 

3.7 του 
Τεύχους Β’ 

Παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε ότι η απαιτούμενη 
Υπεύθυνη Δήλωση αφορά μόνο τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου που είναι έλληνες πολίτες που δύνανται να είναι 
βουλευτές του ελληνικού κοινοβουλίου και όχι τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου που είναι αλλοδαποί πολίτες και 
κάτοικοι εξωτερικού 

Σύμφωνα με το άρθρο 55 παρ. 1 του 
Συντάγματος «Για να εκλεγεί κανείς 
βουλευτής απαιτείται να είναι Έλληνας 
πολίτης, να έχει τη νόμιμη ικανότητα 
να εκλέγει και να έχει συμπληρώσει το 
εικοστό πέμπτο έτος της ηλικίας του 
κατά την ημέρα της εκλογής». 
Επομένως η Υπεύθυνη Δήλωση αφορά 
τους Έλληνες πολίτες. Παραταύτα με 
βάση τη διακήρυξη η Υ/Δ πρέπει να 
υποβάλλεται από όλους τους 
εκπροσώπους των προσφερόντων, 
χωρίς διάκριση. Δεδομένου δε ότι 
τίποτε δεν κωλύει ακόμη και 
αλλοδαπό εκπρόσωπο προσφέροντα 
να δηλώσει υπευθύνως το αληθές και 
αυτονόητο, ήτοι το ότι δεν είναι (όντας 
αλλοδαπός) μέλος του ελληνικού 
κοινοβουλίου, η υπόψη πρόβλεψη της 
Διακήρυξης διατηρείται ως έχει.  

2 

Άρθρο 6 
Παράγραφος 

6 του 
Τεύχους Β' 

Παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε ότι μπορεί να υποβληθεί, 
για κάθε Υπερεργολάβο / Υποπρομηθευτή που θα εκτελέσει/ 
προμηθεύσει το τμήμα του Έργου, που δεν θα εκτελεστεί 
από τον ίδιο το Διαγωνιζόμενο, ιδιωτικό συμφωνητικό 
μεταξύ του Προσφέροντα και του Υπεργολάβου του, που θα 
είναι υπογεγραμμένο από τους νόμιμους εκπροσώπους 
τους, με τμήμα του έργου που θα ανατεθεί στον 
υπεργολάβο/ υποπρομηθευτή ή Δήλωση Συνεργασίας του 
Υπεργολάβου που θα είναι υπογεγραμμένη από τον νόμιμο 
εκπροσώπους του με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, 
στο οποίο θα ορίζεται το τμήμα του έργου που θα ανατεθεί 
στον υπεργολάβο/υποπρομηθευτή.  

Σύμφωνα με τη Διακήρυξη απαιτείται 
η υποβολή ιδιωτικού συμφωνητικού 
μεταξύ του προσφέροντα και του 
υπεργολάβου/ υποπρομηθευτή, 
υπογεγραμμένη από τους νομίμους 
εκπροσώπους τους με θεωρημένο το 
γνήσιο της υπογραφής τους. Κατά 
συνέπεια, ως είναι διατυπωμένη η 
Διακήρυξη, η δήλωση συνεργασίας 
του υπεργολάβου, υπογεγραμμένη 
από τον νόμιμο εκπρόσωπο του 
υπεργολάβου, δεν πληροί την 
απαίτηση της Διακήρυξης.   

3 

Υπόδειγμα 1 
Εγγυητική 
Επιστολή 

Συμμετοχής 
του Τεύχους 

Δ' 

Παρακαλούμε η εν λόγω παράγραφος να διατυπωθεί ως 
εξής: «Έχουμε την τιμή να σας δηλώσουμε ότι παρέχουμε 
εγγύηση με την παρούσα σ' 
εσάς υπέρ του……… σύμφωνα και σε απόλυτη συμμόρφωση 
με τα Τεύχη της Διακήρυξης DE-00032». 

Συμπληρώνεται από τον 
Διαγωνιζόμενο καθώς το έντυπο της 
Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής που 
περιλαμβάνεται στην Διακήρυξη είναι 
Υπόδειγμα. 



4 

Υπόδειγμα 1 
Εγγυητική 
Επιστολή 

Συμμετοχής 
του Τεύχους 

Δ' 

Παρακαλούμε, δεδομένου ότι οι Τράπεζες δεν εκδίδουν 
εγγυητικές επιστολές αορίστου διαρκείας, στο τέλος της 
παραγράφου να συμπληρωθεί το εξής: «Τέλος σας 
δηλώνουμε, ότι η εγγύησή μας θα εξακολουθεί να ισχύει 
μέχρι την εκπλήρωση από το Διαγωνιζόμενο όλων των 
υποχρεώσεων, τις οποίες έχει αναλάβει με τη συμμετοχή του 
στο Διαγωνισμό και μέχρι την, από μέρους σας, επιστροφή 
της παρούσας σ' εμάς μαζί με έγγραφη δήλωσή σας, η οποία 
θα μας απαλλάσσει από την εγγυοδοσία μας. Σε κάθε 
περίπτωση, η παρούσα εγγύηση ισχύει έως 
……………………..[συμπληρώνεται ημερομηνία που να καλύπτει 
τουλάχιστον 19 ημερολογιακούς μήνες μετά την ημερομηνία 
αποσφράγισης]». 

Δεν πρέπει να υπάρξει τροποποίηση 
του υποδείγματος ΕΕΣ ως έχει 
διατυπωθεί διότι:  
1. με τον τρόπο αυτό παραμένει η ΕΕΣ 
αορίστου χρόνου, ενώ διαφορετικά 
κατ’ αποδοχή του αιτήματος της 
Εταιρείας η ΕΕΣ τρέπεται ουσιαστικά 
σε ορισμένου χρόνου κάτι που 
περιορίζει τα δυνητικά μελλοντικά 
δικαιώματα της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ. 
2. υπενθυμίζεται ότι στην περίπτωση 
κατά την οποία ζητηθεί η παράταση 
ισχύος των προσφορών, άρα εμμέσως 
και η δυνατότητα κατάπτωσης της ΕΕΣ, 
τότε θα πρέπει να έχει προηγηθεί η 
έγγραφη ρητή συναίνεση του 
προσφέροντα για την παράταση αυτή 

5 

Υπόδειγμα 2 
Υπεύθυνη 
Δήλωση 

Αποδοχής 
των Όρων 

της 
Διακήρυξης 
του Τεύχους 

Δ' 

Παρακαλούμε η εν λόγω πρόταση να διατυπωθεί ως εξής: 
«1.Ότι έλαβα πλήρη γνώση της Διακήρυξης με στοιχεία DE-
00032 που αφορά στο Έργο:» 

Συμπληρώνεται από τον 
Διαγωνιζόμενο καθώς το έντυπο της 
Υπεύθυνης Δήλωσης Αποδοχής των 
Όρων της Διακήρυξης που 
περιλαμβάνεται στα Τεύχη του 
Διαγωνισμού αποτελεί Υπόδειγμα. 



6 

Τμήμα 
ΙΙ,ΙΙΙ,ΙV του 
Τεύχους Ζ’ 

Υποσύστημα 
Βάσης 

Δεδομένων 

Παρακαλούμε να διευκρινιστεί εάν το Υποσύστημα Βάσης 
Δεδομένων (historical Server) που απαιτείται για το Κεντρικό 
Σύστημα Εποπτείας (ΚΣΕ) όσο και για τα ΤΣΕΕ-ΗΣ και ΤΣΕΕ-ΑΠ 
(Τοπικά Συστήματα Εποπτείας και Ελέγχου Αιολικών 
Πάρκων) μπορεί να είναι και τύπου Time Series (Real Time 
Database) εκτός από RDBMS τύπου. 
Θεωρούμε ότι επειδή μία βάση δεδομένων τύπου Time 
Series είναι ειδικά σχεδιασμένη για να χειριστεί δεδομένα 
πραγματικού χρόνου και μάλιστα σε επίπεδο millisecond 
προσφέρει ιδιαίτερα πλεονεκτήματα έναντι των RDBMS όταν 
χρειάζεται να παρθούν real-time αποφάσεις. 
Συγκεκριμένα ενώ οι RDBMS έχουν σχεδιαστεί για τη 
διαχείριση σχέσεων μεταξύ contextualized δεδομένων, οι 
Time Series βάσεις έχουν κατασκευαστεί ειδικά για την 
απόκτηση δεδομένων και την παρουσίασή τους 
(visualization) και είναι ευρύτερα διαδεδομένες σε 
εφαρμογές τύπου SCADA ( data acquisition). Προσφέρουν 
βασικά πλεονεκτήματα έναντι των RDBMS, όπως πιο 
γρήγορες ταχύτητες read/write, άμεση on-line πρόσβαση σε 
δεδομένα πολλών ετών, ενισχυμένη ασφάλειας μέχρις 
επιπέδου tag και μικρότερο χρόνο υλοποίησης. Ως 
αποτέλεσμα προσφέρουν καλύτερη εποπτεία και 
δυνατότητα ταχύτερων αποφάσεων. 

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα 
τμήματα  ΙΙ,ΙΙΙ και ΙV του Τεύχους Ζ’ οι 
βάσεις δεδομένων των ΤΣΕΕ-ΗΣ, ΚΣΕ 
και ΤΣΕΕ-ΑΠ απαιτείται να είναι τύπου 
RDBMS. 

7 

Παράγραφοι 
2.3, 3.2, 
3.3.1 και 
3.3.4 του 

Τμήματος ΙΙΙ 
του Τεύχους 

Ζ’ 

Ο διαγωνισμός προβλέπει πολλές μελλοντικές 
λειτουργίες/επεκτάσεις οι οποίες περιγράφονται στα άρθρα 
2.3, 3.2, 3.3.1 και 3.3.4 του Τμήματος ΙΙΙ του Τεύχους Ζ’. α) 
Παρακαλούμε να διευκρινίσετε κατά πόσον οι εν λόγω 
μελλοντικές επεκτάσεις/απαιτήσεις εμπίπτουν στον αρχικό 
προϋπολογισμό των 3.800.000 ευρώ ή στο δικαίωμα 
προαίρεσης του 1.900.000 ευρώ. β) Παρακαλούμε να 
διευκρινίσετε εάν και ποια από τα αναφερόμενα αποτελούν 
αντικείμενο του δικαιώματος προαίρεσης. 

α,β) Οι απαιτήσεις των συγκεκριμένων 
παραγράφων προδιαγράφουν την 
συμβατότητα των προσφερόμενων 
λύσεων με ενδεχόμενες μελλοντικές 
λειτουργίες οι οποίες δεν αποτελούν 
μέρος του παρόντος Διαγωνισμού και 
συνεπώς δεν εμπίπτουν ούτε στον 
αρχικό προϋπολογισμό ούτε στο 
δικαίωμα προαίρεσης. 

8 

Παράγραφος 
3.5.1 του 

Τμήματος ΙΙΙ 
του Τεύχους 

Ζ’ 

Όσον αφορά τον δικτυακό εξοπλισμό: α) Παρακαλούμε να 
διευκρινίσετε εάν «σωρευτικά» σημαίνει να υποστηρίζονται 
οι ακόλουθες λειτουργίες (LAN, WAN, MLPS, κ.λ.π.) μέσω της 
ίδιας συσκευής  
β) Παρακαλούμε να διευκρινίσετε εάν η Antivirus λειτουργία 
αφορά τους Servers (Application, Communication, WEB, 
e.t.c.) των SCADA ή το σκέλος της επικοινωνίας με τα άλλα 
Site. 

α) Με τον όρο «σωρευτικά» θεωρείται 
ότι ο προσφερόμενος δικτυακός 
εξοπλισμός στο σύνολό του θα πρέπει 
να υποστηρίζει όλες τις αναφερόμενες 
λειτουργίες. β) Βλέπε Συμπλήρωμα 
Νο. 4. 

9   

Παρακαλούμε να διευκρινίσετε εάν ο χώρος εγκατάστασης 
του εξοπλισμού του ΚΣΕ θα είναι κλιματιζόμενος. Εάν ναι, 
ποιες είναι οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας που θα 
εξασφαλιστούν. 

Βλέπε Συμπλήρωμα Νο. 4. 



10 

Παράγραφοι 
2.2.1, 2.3.1, 

2.3.2 και 
2.3.4 του 

Τμήματος ΙΙ 
του Τεύχους 

Ζ’ 

Ο διαγωνισμός προβλέπει πολλές μελλοντικές 
λειτουργίες/επεκτάσεις οι οποίες περιγράφονται στα άρθρα 
2.2.1, 2.3.1, 2.3.2 και 2.3.4 του Τμήματος ΙΙ του Τεύχους Ζ’. 
Παρακαλούμε να διευκρινίσετε κατά πόσον οι εν λόγω 
μελλοντικές επεκτάσεις/απαιτήσεις εμπίπτουν στον αρχικό 
προϋπολογισμό των 3.800.000 ευρώ ή στο δικαίωμα 
προαίρεσης του 1.900.000 ευρώ. Παρακαλούμε να 
διευκρινίσετε εάν και ποια από τα αναφερόμενα αποτελούν 
αντικείμενο του δικαιώματος προαίρεσης. 

Οι απαιτήσεις των συγκεκριμένων 
παραγράφων προδιαγράφουν την 
συμβατότητα των προσφερόμενων 
λύσεων με ενδεχόμενες μελλοντικές 
λειτουργίες οι οποίες δεν αποτελούν 
μέρος του παρόντος Διαγωνισμού και 
συνεπώς δεν εμπίπτουν ούτε στον 
αρχικό προϋπολογισμό ούτε στο 
δικαίωμα προαίρεσης. 

11 

Παράγραφος 
3.6.1 του 

Τμήματος ΙΙ 
του Τεύχους 

Ζ’ 

Όσον αφορά τον δικτυακό εξοπλισμό παρακαλούμε να 
διευκρινίσετε εάν η Antivirus λειτουργία αφορά τους Servers 
(Application, Communication, WEB, e.t.c.) των SCADA ή το 
σκέλος της επικοινωνίας με τα άλλα Site (router, firewall). 

Βλέπε Συμπλήρωμα Νο. 4. 

12 

Παράγραφος 
3.6.1 του 

Τμήματος ΙΙ 
του Τεύχους 

Ζ’ 

Παρακαλούμε να διευκρινίσετε εάν ο χώρος εγκατάστασης 
του εξοπλισμού του ΤΣΕΕ-ΗΣ θα είναι κλιματιζόμενος. Εάν 
ναι, ποιες είναι οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας που 
θα εξασφαλιστούν. 

Βλέπε Συμπλήρωμα Νο. 4. 

13 

Παράγραφος 
3.5 του 

Τμήματος IV 
του Τεύχους 

Ζ' 

Παρακαλούμε να διευκρινίσετε εάν ο χώρος εγκατάστασης 
του εξοπλισμού του ΤΣΕΕ-ΑΠ θα είναι κλιματιζόμενος. Εάν 
ναι, ποιες είναι οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας που 
θα εξασφαλιστούν. 

Βλέπε Συμπλήρωμα Νο. 4. 

14   

Παρακαλούμε να διευκρινίσετε εάν στο επίπεδο του ΤΣΕΕ-ΑΠ 
απαιτείται Antivirus και τι είδους θα είναι δεδομένου ότι 
ζητείται ρητά σε ΚΣΕ, ΤΣΕΕ-ΗΣ, ΤΣΕ-ΦΒ αλλά όχι στο ΤΣΕΕ-ΑΠ. 

Βλέπε Συμπλήρωμα Νο. 4. 

15 

Παράγραφος 
2.2 του 

Τμήματος V 
του Τεύχους 

Ζ’ 

Ο διαγωνισμός προβλέπει πολλές μελλοντικές 
λειτουργίες/επεκτάσεις οι οποίες περιγράφονται στο άρθρο 
2.2. του Τμήματος V του Τεύχους Ζ’. Παρακαλούμε να 
διευκρινίσετε κατά πόσον οι εν λόγω μελλοντικές 
επεκτάσεις/απαιτήσεις εμπίπτουν στον αρχικό 
προϋπολογισμό των 3.800.000 ευρώ ή στο δικαίωμα 
προαίρεσης του 1.900.000 ευρώ. Παρακαλούμε να 
διευκρινίσετε εάν και ποια από τα αναφερόμενα αποτελούν 
αντικείμενο του δικαιώματος προαίρεσης. 

Βλέπε Συμπλήρωμα Νο. 4. 

16 

Παράγραφος 
2.4 του 

Τμήματος V 
του Τεύχους 

Ζ’ 

Παρακαλούμε να διευκρινίσετε εάν ο χώρος εγκατάστασης 
του εξοπλισμού του ΤΣΕΕ-ΦΒ θα είναι κλιματιζόμενος. Εάν 
ναι, ποιες είναι οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας που 
θα εξασφαλιστούν. 

Βλέπε Συμπλήρωμα Νο. 4. 
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Άρθρο 5 
Παράγραφος 

3.2. του 
Τεύχους 

Ειδικοί Όροι 
και άρθρο 

14 του 
Τεύχους 

Γενικοί Όροι 

Παρακαλούμε να διευκρινίσετε ποιες Άδειες ή ισοδύναμα 
εννοείται στο εν λόγω εδάφιο: "Προσωπικό που να κατέχει 
τις απαραίτητες κατά το Ελληνικό Δίκαιο Άδειες ή ισοδύναμα 
πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε Κράτη 
Μέλη." 

Ο κάθε Διαγωνιζόμενος οφείλει να 
γνωρίζει τις απαιτήσεις του ισχύοντος 
Νομοθετικού πλαισίου για τις 
απαραίτητες άδειες. 

18 

Άρθρο 5 
Παράγραφος 

3.2.1. του 
Τεύχους 

Ειδικοί Όροι 

Παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε ότι δεν απαιτείται ο 
υποψήφιος Ανάδοχος του Έργου, καθώς επίσης και ο 
Υπεργολάβος εγκατάστασης, παραμετροποίησης και θέσης 
σε λειτουργία εξοπλισμού ή λογισμικού του Έργου να είναι 
Εργοληπτική Επιχείρηση εγγεγραμμένη στο ΜΕΕΠ. 

Έχει γίνει σχετικό ερώτημα στην 
Νομική μας Υπηρεσία και αναμένουμε 
απάντηση. 

19 

Παράγραφος 
3.5.1 του 

Τμήματος ΙΙΙ 
του Τεύχους 

Ζ' 

Παρακαλούμε να διευκρινίσετε ποια είναι τα πρότυπα 
λειτουργίας βάσει των οποίων ο προσφερόμενος εξοπλισμός 
χαρακτηρίζεται ως βιομηχανικού τύπου 

Ο όρος βιομηχανικού τύπου θεωρείται 
δόκιμος και είναι καθιερωμένος σε 
Διακηρύξεις που αφορούν τέτοιου 
είδους εξοπλισμό. 

20 

Παράγραφος 
3.5. του 

Τμήματος ΙΙΙ 
του Τεύχους 

Ζ’  

Παρακαλούμε να διευκρινίσετε εάν ο προσφερόμενος 
εξοπλισμός θα είναι AC ή DC 

Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα είναι 
AC. 

21 

Παράγραφος 
3.5.1 του 

Τμήματος ΙΙ 
του Τεύχους 

Ζ' 

Παρακαλούμε να διευκρινίσετε εάν ο προσφερόμενος 
εξοπλισμός θα είναι AC ή DC 

Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα είναι 
AC. 

22 
Τμήμα ΙV 

του Τεύχους 
Ζ’ 

Παρακαλούμε να διευκρινίσετε εάν ο προσφερόμενος 
εξοπλισμός θα είναι AC ή DC 

Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα είναι 
AC. 

23 
Τμήμα V του 
Τεύχους Ζ’ 

Παρακαλούμε να διευκρινίσετε εάν ο προσφερόμενος 
εξοπλισμός θα είναι AC ή DC 

Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα είναι 
AC. 

24 
Τμήμα V του 
Τεύχους Ζ’ 

Παρακαλούμε να διευκρινίσετε ποιες είναι οι προδιαγραφές 
θερμοκρασίας και λειτουργίας για τον Δικτυακό Εξοπλισμό 

Βλέπε Συμπλήρωμα Νο. 4. 

25 

Άρθρο 6 
Παράγραφος 

6 του 
Τεύχους Β'  

Παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε ότι Ιδιωτικό Συμφωνητικό 
για κάθε Υπεργολάβο/Υποπρομηθευτή απαιτείται μόνο για 
τα Κύρια μέρη του εξοπλισμού και να ορίσετε τα Κύρια μέρη 
του εξοπλισμού  
Επίσης παρακαλούμε να διευκρινίσετε αν απαιτείται 
Ιδιωτικό Συμφωνητικό και για τους Κατασκευαστές του 
εξοπλισμού. 

Βλέπε Συμπλήρωμα Νο. 4. 
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Πίνακας 1 
του 

Τμήματος Ι 
του Τεύχους 

Ζ' και 
Πίνακας 1  

του 
Τμήματος V 
του Τεύχους 

Ζ' 

Στο Τμήμα Ι, Πίνακας 1, στη στήλη ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΌ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ και κάτω από την στήλη 
ΤΣΕ-ΦB το ΣΥΝΟΛΙΚΟ άθροισμα των ΤΣΕ-ΦΒ αθροίζει σε 84 
και όχι 80. Στο τμήμα Ι, Πίνακας 1, Στη γραμμή Α/Α 23 (ΗΣ 
Καρπάθου) αναφέρονται για την Κάρπαθο : 6 x ΤΣΕ-ΦΒ , και 
για την Κάσο: 3 x ΤΣΕ-ΦΒ. Στο τμήμα V, Πίνακας 1, Στη 
γραμμή Α/Α 23 (ΗΣ Καρπάθου) αναφέρονται για την 
Κάρπαθο : 3 x ΤΣΕ-ΦΒ , και για την Κάσο: 2 x ΤΣΕ-ΦΒ. 
Παρακαλούμε διευκρινίστε τον σωστό αριθμό των ΤΣΕ-ΦΒ 
για την Κάρπαθο και την Κάσο. Επίσης διευκρινίστε το σωστό 
άθροισμα των ΦΒ στον Πίνακα 1 του Τμήματος Ι. 

Βλέπε Συμπλήρωμα Νο. 4. 

27 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 
8γ,  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 
8δ,  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 
8ε, 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 
8στ 

Οι συγκεντρωτικοί πίνακες στο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 8ε, ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 
8δ, ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 8γ, περιλαμβάνουν το κελί με περιγραφή 
«Υπηρεσίες υποστήριξης στη διαδικασία πιστοποίησης» που 
δεν φαίνεται στο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 8στ, που αφορά τους 
αναλυτικούς πίνακες. Παρακαλούμε διευκρινίστε που μέσα 
στον Πίνακα 8στ. πρέπει να εμφανίζεται το τίμημα που 
αφορά τις «Υπηρεσίες υποστήριξης στη διαδικασία 
πιστοποίησης». 

Βλέπε Συμπλήρωμα Νο. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ No. 2.3 

α/α 
Σημείο 

Διακήρυξης 
Ερώτημα Απάντηση ΔΕΔΔΗΕ 

1 

Παράγραφος 
2.2.1 του 

Τμήματος ΙΙ 
του Τεύχους 

Ζ' 

Για την οθόνη 50'' που θα εγκατασταθεί σε κάθε ΤΣΕΕ-ΗΣ δε 
διευκρινίζεται από που θα τραβάει τα δεδομένα που θα 
απεικονίζει. Θα είναι ανεξάρτητη από τον Σταθμό εργασίας η 
θα δείχνει όμοια στοιχεία με τον σταθμό; Εάν είναι 
ανεξάρτητη από τον Σταθμό εργασίας τότε, επιτρέπεται αυτή 
να διασυνδεθεί απευθείας με κάποιο από τους νέους Servers 
(να αναλάβει ένας Server να απεικονίζει τα δεδομένα της 
Οθόνης) η απαιτείται η οθόνη να είναι πλήρως ανεξάρτητη 
από όλα τα άλλα μέσα και να διασυνδεθεί με έναν 
ανεξάρτητο Η/Υ που θα λειτουργεί τελείως ανεξάρτητα από 
τους Servers και τους Σταθμούς εργασίας; 

Βλέπε Συμπλήρωμα Νο. 4. 

2 

Παράγραφος 
3.4.4. του 

Τμήματος ΙΙ 
του Τεύχους 

Ζ' 

Στο τεύχος ΔΥΠΜ ΤΕΥΧΟΣ Z ΤΜΗΜΑ II TΣΕE ΗΣ στην 
παράγραφο 3.4.4 αναφέρεται ότι το προσφερόμενο σύστημα 
θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα άμεσης αποστολής SMS. 
Για τη δυνατότητα αυτή απαιτείται GSM Modem αλλά στα 
τεύχη της διακήρυξης δεν αναφέρονται προδιαγραφές για 
αυτό. Το GSM είναι μέσα στα αναμενόμενα παραδοτέα; 

Ισχύουν τα αναφερόμενα στην 
παράγραφο 3.4.4. του Τμήματος ΙΙ 
του Τεύχους Ζ' :"Θα πρέπει επίσης 
να υποστηρίζεται και δυνατότητα 
άμεσης ενημέρωσης με SMS σε 
περίπτωση επιλεγμένων 
συμβάντων.". 

3 

Παράγραφος 
3.4.4. του 

Τμήματος ΙΙ 
του Τεύχους 

Ζ' 

Παρακαλούμε να διευκρινίσετε τον αριθμό των χρηστών που 
απαιτείται να έχουν απομακρυσμένη πρόσβαση στην 
εφαρμογή μέσω laptop και μέσω του κινητού για την σωστή 
διαστασιολόγηση των αδειών Λογισμικού. 

Πέραν της πρόσβασης χρηστών 
μέσω των Servers και των Σταθμών 
Εργασίας απαιτείται να υπάρχει 
δυνατότητα ταυτόχρονης 
απομακρυσμένης πρόσβασης πέντε 
χρηστών μέσω Web Servers. 

4 

Παράγραφος 
3.6.1 του 

Τμήματος ΙΙ 
του Τεύχους 

Ζ' 

Στο τεύχος ΔΥΠΜ_ΤΕΥΧΟΣ_Z_ΤΜΗΜΑ_II_TΣΕE_ΗΣ, στη 
παράγραφο 3.6.1 στο δικτυακό εξοπλισμό αναφέρεται 
“Λειτουργίες Antivirus και Firewall” . Δεδομένου ότι αυτό 
είναι αρκετά περιοριστικό ως προς των εξοπλισμό, θα γίνει 
δεκτό η προστασία antivirus να γίνεται μέσω 
εγκατεστημένου λογισμικού στους υπολογιστές που θα 
αποφέρει την ίδια (αν όχι και ανώτερη) προστασίας στα 
συστήματα; 

Βλέπε Συμπλήρωμα Νο. 4. 



5 

Παράγραφος 
3.6.2 του 

Τμήματος ΙΙ 
του Τεύχους 

Ζ' 

Στο τεύχος ΔΥΠΜ_ΤΕΥΧΟΣ_Z_ΤΜΗΜΑ_II_TΣΕE_ΗΣ, στη 
παράγραφο 3.6.2 στα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχει 
ο υπολογιστής αναφέρεται “Σκληροί δίσκοι χωρητικότητας 
τουλάχιστον 500GB, προδιαγραφών 24/7 (MTBF > 1,2million 
hours) και με εγγύηση τριών (3) ετών”: 
a. Δεν αναφέρεται αν πρέπει να είναι σε διάταξη RAID ή αν 
χρειάζονται διπλοί δίσκοι; 
b. Επίσης πιστεύουμε πως η προδιαγραφή του για MTBF > 
1,2million hours είναι αρκετά απαιτητική (Μ.Ο. σφάλματος > 
150 χρόνια ) χωρίς όφελος η ουσία. Θα γίνει δεκτή πρόταση 
με MTBF = 1,2million hours που είναι και το μέγιστο που 
πιστοποιούνται οι Σκληροί Δίσκοι; 

Βλέπε Συμπλήρωμα Νο. 4. 

6   

Δεν είναι σαφές εάν απαιτείται οι Server των ΤΣΕΕ-ΗΣ να 
διαθέτουν διπλά τροφοδοτικά η εάν μονά τροφοδοτικά θα 
είναι αποδεκτά. 

Είναι στην κρίση του 
Διαγωνιζόμενου να προσφέρει την 
βέλτιστη λύση για την διασφάλιση 
της αξιόπιστης λειτουργίας του 
εξοπλισμού. 

7 

Παράγραφος 
3.6.1 του 

Τμήματος ΙΙ 
του Τεύχους 

Ζ' 

Στο τεύχος ΔΥΠΜ_ΤΕΥΧΟΣ_Z_ΤΜΗΜΑ_II_TΣΕE_ΗΣ, στη 
παράγραφο 3.6.1, στα χαρακτηριστικά των server 
αναφέρεται “Δύο σκληρούς δίσκους τύπου “server grade” 
χωρητικότητας τουλάχιστον 1 TB, έκαστος και σε διάταξη 
RAID1 (mirror)” . Θεωρούμε ότι με τον όρο “Server Grade” 
εννοείται κατάλληλους για servers (raid edition). 
Παρακαλούμε να μας το επιβεβαιώσετε. 

Βλέπε Συμπλήρωμα Νο. 4. 

8 

Παράγραφος 
3.6.1 του 

Τμήματος ΙΙ 
του Τεύχους 

Ζ' και 
παράγραφος 

3.5.1 του 
Τμήματος ΙΙΙ 

Υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για τη συσκευή Back-
up η τα χαρακτηριστικά της συσκευής θα είναι στη κρίση και 
εμπειρία του ανάδοχου; 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των 
συσκευών Back-up είναι στην κρίση 
του κάθε Διαγωνιζόμενου εφόσον 
αυτές πληρούν τις απαιτήσεις που 
καθορίζονται στην παράγραφο 3.6.1 
του Τμήματος II και στην 
παράγραφο 3.5.1 του Τμήματος ΙΙΙ 
του Τεύχους Ζ'. 

9 

Παράγραφος 
3.6.1 του 

Τμήματος ΙΙ 
του Τεύχους 

Ζ' 

Στο τεύχος ΔΥΠΜ_ΤΕΥΧΟΣ_Z_ΤΜΗΜΑ_II_TΣΕE_ΗΣ, στη 
παράγραφο 3.6.1, στα χαρακτηριστικά των server 
αναφέρεται “Λειτουργικό σύστημα 64bit Linux ή Windows 
Server”. Δεδομένου ότι σε όλη την υπόλοιπη διακήρυξη 
απαιτείται λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows Server 
θεωρούμε ότι η απαίτηση για Linux σε αυτήν την 
εγκατάσταση είναι ένα εκ’ παραδρομής λάθος. 
Παρακαλούμε επιβεβαιώσετε. 

Βλέπε Συμπλήρωμα Νο. 4. 
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Παράγραφος 
3.5.3 του 

Τμήματος ΙΙΙ 
του Τεύχους 

Ζ' 

Ομοίως με τις οθόνες των 50’ και εδώ, για την διάταξη των 
τεσσάρων οθονών 55'' που θα εγκατασταθεί στο ΚΣΕ, δε 
διευκρινίζεται από που θα τραβάνε τα δεδομένα που θα 
απεικονίζονται. Παρακαλώ διευκρινίσατε εάν: 
o Επιτρέπεται η απεικόνιση από τους servers η από τους 
Σταθμούς Εργασίας (καλωδιακά). 
o Απαιτείται εγκατάστασης ανεξαρτήτου από όλα τα άλλα 
Η/Υ που θα φροντίζει για την ανεξάρτητη απεικόνιση των 
δεδομένων που θα προβάλλονται στις οθόνες αυτές. 

Βλέπε Συμπλήρωμα Νο. 4. 
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Παράγραφος 
3.3.3. του 

Τμήματος ΙΙΙ 
του Τεύχους 

Ζ' 

Ζητείται διευκρίνιση ως προς τον αριθμό των χρηστών που 
απαιτείται να έχουν απομακρυσμένη πρόσβαση στην 
εφαρμογή μέσω laptop και μέσω του κινητού για την 
διαστασιολόγηση της άδειας Λογισμικού. 

Πέραν της πρόσβασης χρηστών 
μέσω των Servers και των Σταθμών 
Εργασίας απαιτείται να υπάρχει 
δυνατότητα ταυτόχρονης 
απομακρυσμένης πρόσβασης δέκα 
χρηστών μέσω Web Servers. 

12 

Παράγραφος 
1 του 

Τμήματος ΙΙΙ 
του Τεύχους 

Ζ' 

Απαιτείται οι Server του ΚΣΕ να διαθέτουν διπλά 
τροφοδοτικά; 

Είναι στην κρίση του 
Διαγωνιζόμενου να προσφέρει την 
βέλτιστη λύση για την διασφάλιση 
της αξιόπιστης λειτουργίας του 
εξοπλισμού. 

13 

Παράγραφος 
3.5.1. του 

Τμήματος ΙΙΙ 
του Τεύχους 

Ζ' 

Απαίτηση για λειτουργία των μηχανημάτων με Υγρασία 5% ÷ 
90%. 
Πιστεύουμε ότι οι τιμές αυτές ενδέχεται να είναι από 
παράβλεψη διότι είναι πολύ απαιτητικές χωρίς λόγο. Οι 
τιμές αυτές δεν πληρούνται από τα γνωστά (σοβαρούς 
οίκους) υψηλών προδιαγραφών, βιομηχανικού τύπου, 
μηχανήματα και συνεπώς δυσκολεύει περιορίζει την επιλογή 
σε 1-2 οίκους ενώ εκτοξεύει κόστος προμήθειας τους. 
Δεδομένου ότι δεν βλέπουμε σοβαρό λόγο για την απαίτηση 
αυτή (ειδικότερα σε ότι αφορά την τιμή του 5%) ζητούμε την 
επαναξιολόγηση της. 

Βλέπε Συμπλήρωμα Νο. 4. 
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Δεν υπάρχει σαφείς αριθμός χρηστών (άδειες χρηστών) στα 
ΤΣΕΕ-ΗΣ και ΚΣΕ. Παρακαλούμε να μας γνωστοποιήσετε τις 
ελάχιστες άδειες (αριθμό χρηστών) που θα πρέπει να 
παραδώσουμε με την εφαρμογή πέρα από τον τοπικό 
σταθμό εργασίας (πχ χρήστες WEB και Smart phones) 

Για τα ΤΣΕΕ-ΗΣ πέραν της 
πρόσβασης χρηστών μέσω των 
Servers και των Σταθμών Εργασίας 
απαιτείται να υπάρχει δυνατότητα 
ταυτόχρονης πρόσβασης πέντε 
χρηστών απομακρυσμένης 
πρόσβασης μέσω Web Servers. Για 
το ΚΣΕ πέραν της πρόσβασης 
χρηστών μέσω των Servers και των 
Σταθμών Εργασίας απαιτείται να 
υπάρχει δυνατότητα ταυτόχρονης 
πρόσβασης δέκα χρηστών 
απομακρυσμένης πρόσβασης μέσω 
Web Servers. 
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Παράγραφος 
2.4. του 

Τμήματος V 
του Τεύχους 

Ζ' 

Εύρος θερμοκρασίας. 
Θεωρούμε ότι οι τιμές που απαιτούνται για τον πίνακα (-40 
με +85) και για το αισθητήριο ηλιακής ακτινοβολίας (-40 με 
+80) πρέπει να είναι τυπογραφικό λάθος μιας και είναι 
υπερβολικές για την Ελληνική πραγματικότητα και ειδικά για 
τα Νησιά του Αιγαίου. Παρακαλούμε για την 
επαναξιολόγηση της απαίτησης αυτής διότι περιορίζει 
σημαντικότατα την ποικιλία των προσφερόμενων υλικών (και 
κατά συνέπεια το εύρος των λύσεων για τον ΔΕΔΔΗΕ) χωρίς 
να προσφέρεται κανένα ουσιαστικό πλεονέκτημα δεδομένου 
του ότι οι θερμοκρασίες αυτές δεν υπάρχουν στα 
αναφερόμενα Νησιά. Σημειώνουμε ότι ο εξοπλισμός που 
είναι εγκατεστημένος στα δεδομένα Φ/Π είναι πολύ 
χαμηλότερων προδιαγραφών (στα πλαίσια των πραγματικών 
συνθηκών) και λειτουργεί χωρίς πρόβλημα. 

Βλέπε Συμπλήρωμα Νο. 4. 
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Παράγραφος 
2.4. του 

Τμήματος V 
του Τεύχους 

Ζ' 

Παρακαλούμε να μας γνωστοποιήσετε εάν θα γίνουν δεκτές 
ψηφιακές είσοδοι με γαλβανική απομόνωση αντί της οπτικής 
απομόνωσης δεδομένου ότι και οι δυο μέθοδοι παρέχουν το 
προαπαιτούμενο. 

Ισχύουν τα αναφερόμενα στην 
παράγραφο 2.4. του Τμήματος V του 
Τεύχους Ζ'. 
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Παράγραφος 
2.4. του 

Τμήματος V 
του Τεύχους 

Ζ' 

Παρακαλούμε να μας γνωστοποιήσετε εάν θα γίνουν δεκτές 
αναλογικές είσοδοι 0-20ma η/και 4-20ma αντί των -20 +20 
ma δεδομένου ότι οι είσοδοι των -20 με +20 ma είναι αρκετά 
περιοριστικές στην χρήση και αξιοποίηση τους. Σημειώνουμε 
ότι τα περισσότερα transducers έχουν επικοινωνία με 4-
20ma και η έλλειψή τους θα περιορίσει την δυνατότητα 
μελλοντικής αξιοποίησης του εξοπλισμού. 

Βλέπε Συμπλήρωμα Νο. 4. 

 


