
 

  

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Νο. 4.1 

α/α 
Σημείο 

Διακήρυξης 
Ερώτημα Απάντηση ΔΕΔΔΗΕ 

1 

Υπόδειγμα 1 
Εγγυητική 
Επιστολή 

Συμμετοχής 
του Τεύχους 

Δ' 
  

Μετά την απάντησή σας στο ερώτημα με α/α 4 των 
Διευκρινίσεων Νο 2.1 παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε, ότι 
γίνεται αποδεκτή εγγυητική επιστολή συμμετοχής στην 
οποία στο υπόδειγμα δίδεται έγγραφη ρητή συναίνεση για 
παράταση της εγγυητικής, δηλαδή αν έχει προστεθεί στην 
ΕΕΣ το κάτωθι εδάφιο: " Σε κάθε περίπτωση, η παρούσα 
εγγύηση ισχύει έως.... [συμπληρώνεται ημερομηνία που να 
καλύπτει τουλάχιστον 19 ημερολογιακούς μήνες μετά την 
ημερομηνία αποσφράγισης]. Ακόμα δηλώνουμε ότι θα 
παρατείνουμε την ισχύ αυτής της εγγυήσεως μετά από 
γραπτή αίτησή σας πριν από την ημερομηνία εκπνοής 
αυτής της εγγυήσεως." 

Ισχύει η απάντηση με α/α 4 των 
Διευκρινίσεων Νο 2.2.  

2 

Άρθρο 6, 
Παρ. 6, 

Τεύχος Β’, 
Συμπλήρωμα 

Νο. 4 

Μετά την τροποποίηση του Άρθρου 6, παράγραφος 6 
"Υπεργολάβοι", που περιλαμβάνεται στο Συμπλήρωμα 
Νο.4, με α/α 4, παρακαλούμε να διευκρινίσετε αν 
απαιτείται προσκόμιση Ιδιωτικού Συμφωνητικού και για 
Υπεργολάβους Εξοπλισμού. 

Ισχύουν τα αναφερόμενα στην 
Παράγραφο 6 του Άρθρου 6 του 
Τεύχους Β' όπως αυτό 
διαμορφώθηκε με το Συμπλήρωμα 
Νο.4. Διευκρινίζεται ότι στην 
παραπάνω παράγραφο στον όρο 
«υπεργολάβοι» δεν 
συμπεριλαμβάνονται οι 
υπεργολάβοι εξοπλισμού.  



 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Νο. 4.2 

α/α 
Θεματική 

 
Ερώτημα Απάντηση ΔΕΔΔΗΕ 

1 
 Scope and 

Terminology 

 a. Will the project only focus on the monitoring and control 

of the Various Power Plants and RES, in other words the 

systems “Generating” the Power? 

b. The scope of the project is limited to the monitoring and 

control of Power up to the point (but not including) where 

the Power gets connected to the High Voltage Transmission 

lines. 

c. Please clarify the term “Distribution System”, does it refer 

to combination of the various Power Plants and RES? 

d. Does the scope include any sub-station/switching 

controls? If yes then for how many sites? 

e. The document specifies “must make provision for future 

growth” on a number of occasions. Does it mean the 

architecture must be capable of growth, or that the actual 

software (e.g. number of tags) included in the offer make 

provision for this future growth? Should we for instance 

provide for current number of tags and users only, or 

current number plus 25% or double current number. Can 

this be clarified please. 

a,b,c,d) Ισχύουν τα αναφερόμενα 
στο Τμήμα Ι του Τεύχους Ζ’. 
e) Η ερώτηση δεν είναι σαφής, παρ’ 
όλα αυτά όσον αφορά τις 
μελλοντικές λειτουργίες ισχύουν τα 
αναφερόμενα στις παραγράφους 2.3 
του Τμήματος ΙΙ, 2.3 του Τμήματος III 
και 2.2 του Τμήματος V του Τεύχους 
Ζ’. 

2 
Confirmation 
on Areas of 

responsibility 

In Terms of Hardware, does this include the complete 
communication network infrastructure, Computer Servers, 
Printers, UPS’s, etc.? 

Στο έργο περιλαμβάνεται το σύνολο 
του εξοπλισμού που περιγράφεται 
στα Τεύχη της Διακήρυξης και 
ειδικότερα στο Τεύχος Ζ’. 

3 
Existing and 
New SCADA 

infrastructure 

 

a. How many local SCADA systems are currently in 

production and at which sites? 

b. What technology is the current SCADA systems built on? 

c. Who will be responsible to negotiate with the current 

SCADA supplier for access/interfacing? 

d. How many new/first-time local systems will be required? 

a,b,d) Ισχύουν τα αναφερόμενα για 
τα υφιστάμενα συστήματα στα 
τμήματα του Τεύχους Ζ’ και 
ειδικότερα στον Πίνακα Ι του 
Τμήματος Ι. 
c) Ισχύουν τα αναφερόμενα στην 
απάντηση με α/α 25 των 
Διευκρινίσεων Νο 1.  



4 

 

Control 

Philosophies 

 

a. Will the LSCS’s only be sending through Set-Point changes 

to the local SCADA systems and not be required to do any 

inherent control? 

b. How will these Set-Point changes be communicated the 

local SCADA systems? Will it be directly to the local SCADA 

system via interface/OPC signal or will it be communicated 

to the Control Room Operator who will then manually adjust 

the Set-Point? 

c. Although no control commands are send from the CSS to 

various LSCS’s, why is the interface specified as bi-directional 

(as displayed on the “Joint operation between LSCS-ES and 

the individual system” diagram)? Is it for planning data or 

manual communications? 

d. In addition to the Control Commands, the “Joint operation 

between LSCS-ES and the individual system” diagram further 

shows bi-directional communication between LSCS’S and 

Existing Power Systems”. What communications do this 

refer to? 

 

a,b) Ισχύουν τα αναφερόμενα στις 
παραγράφους 2.2.2 και 3.4.3 του 
Τμήματος ΙΙ του Τεύχους Ζ’. 
c) Η αμφίδρομη επικοινωνία 
απεικονίζεται λόγω των 
αναφερόμενων στην παράγραφο 2.3 
του Τμήματος ΙΙΙ του Τεύχους Ζ’. 
d) Ισχύουν τα αναφερόμενα στο 
Τμήμα ΙΙ του Τεύχους Ζ’. 

5 

 
Historian 
System 

Architecture 

  

a. Does the client have a preferred Historian System 

Architecture? 

b. If yes, what architecture do they prefer, federated vs 

central historian or federated with replication to central 

historian? 

c. Will all the tag values in the local SCADA need to be 

historized (monitored) centrally or will it only be a sub-set of 

the total tags? 

d. If all the tags, then how many tags in total will be 

required. 

 

a,b) Ισχύουν τα αναφερόμενα στα 
Τμήματα του Τεύχους Ζ’.  
c,d) Όσον αφορά τα tags ισχύουν τα 
αναφερόμενα στις παραγράφους 3.2 
και 3.4 του Τμήματος ΙΙ, στις 
παραγράφους  3.2 και 3.3 του 
Τμήματος ΙΙΙ και στην παράγραφο 
3.3  του Τμήματος IV σε συνδυασμό 
με τους Πίνακες 1.1 έως 1.4 του 
Τεύχους Ζ’. 
 

6 

 

Housing and 

Construction 

 

 

a. The project specifies various types of Control/Monitoring 

Rooms spread across multiple locations. Who will be 

responsible for the construction of these Rooms? Please 

note that even if the buildings already exist, some level of 

construction may still be required. 

a) Ο ΔΕΔΔΗΕ θα διευκολύνει τη 
συνεργασία του Αναδόχου με τους 
Παραγωγούς του κάθε ΗΣ για τη 
διασφάλιση του χώρου. Ο Ανάδοχος 
αναλαμβάνει όλα τα αναγκαία κόστη 
για την υλοποίηση του Έργου.  



7 
 

Tenderer 
Familiarisation 

a. In the provided documents it is stated at times that “The 

Tenderers shall familiarize themselves with…”. Such points 

include: 

i. Existing situation and the particular requirements, based 

on existing infrastructure in service at each ES, so as to 

engineer, design and offer fully documented proposals for 

the requested LSCS-ES. 

ii. Existing equipment (e.g. controller) and with the WF’S 

specific needs, so as to engineer, design and offer fully 

documented proposals for the required LSCS-WF, Annex 

Table 1.2, lists reference information regarding existing 

equipment for each specific WF. In the bidding stage, 

Tenderers shall consider such information at their 

discretion. The details of Table 1.2 shall be updated and 

finalized during PHASE 1, “Project Engineering and Design”. 

b. Can it be confirmed that all the required “familiarisations” 

are available within the provided document pack 

a,b) Η ιδία γνώση δεν περιορίζεται 
στις πληροφορίες που περιέχονται 
στα τεύχη της Διακήρυξης. Οι 
Διαγωνιζόμενοι είναι υπεύθυνοι και 
θα πρέπει να λάβουν ιδία γνώση των 
υφιστάμενων υποδομών, ώστε οι 
προτεινόμενες λύσεις να 
διασφαλίζουν τη συμβατότητα και 
τη συνεργασία μεταξύ των υπό 
ανάπτυξη συστημάτων και των 
υφιστάμενων υποδομών, καθώς και 
την ικανοποίηση των μελλοντικών 
απαιτήσεων.  

     

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Νο. 4.3 

α/α 
Σημείο 

Διακήρυξης 
Ερώτημα 

 
Απάντηση ΔΕΔΔΗΕ 

1 
Τεύχος Ζ’- 
Διάφορα 
Τμήματα 

 

What is the exact meaning of the expression 

“telecommunication links” (Τηλεπικοινωνιακές Ζεύξεις» and 

which are the limits of the scope of the supply? 

Ισχύουν τα αναφερόμενα στις  
απαντήσεις  με α/α 5 και 6 των 
Διευκρινίσεων Νο 3 και στην 
παράγραφο 3.4 του Τμήματος ΙΙΙ του 
Τεύχους Ζ’.  

2 
Τεύχος Ζ’ 
Τμήμα ΙΙΙ 
Παρ. 2.3. 

Among the future functionalities of the CCS will have the 
support of the Rolling Day Ahead Scheduling. Is this 
application expected to be developed by the Contractor or 
by HEDNO? 

Ισχύουν τα αναφερόμενα στην 
παράγραφο 2.3 του Τμήματος ΙΙΙ του 
Τεύχους Ζ’. Διευκρινίζεται ότι η 
υλοποίηση των εφαρμογών 
εκπόνησης ΚΗΕΠ δεν αποτελεί 
αντικείμενο του παρόντος 
διαγωνισμού. 

3 
Τεύχος Ζ’ 
Τμήμα ΙΙ 

Παρ. 2.2.2. 

 
Do you confirm that the algorithms will be developed by 
HEDNO? Will those algorithms be installed in the LSCS ES 
(ΤΣΕΕ-ΗΣ) or the LSCS ES will receive the results of the 
calculation from HEDNO? 
 

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις 
παραγράφους 2.2.2 και 3.4.3 του 
Τμήματος ΙΙ του Τεύχους Ζ’ η 
περιγραφή των σχετικών αλγορίθμων 
θα δοθεί από το ΔΕΔΔΗΕ και ο 
Ανάδοχος θα υλοποιήσει και θα 
εγκαταστήσει το αναπτυχθέν από τον 
ίδιο λογισμικό στο ΤΣΕΕ-ΗΣ. 



4 
Τεύχος Ζ’ 
Τμήμα ΙΙ 

Παρ. 2.3.2. 

The LSCS-ES among the future functionalities will have the 
capability to send distribution commands. Will these 
functionalities be deployed in the ECC in Athens as the 
functionalities in par. 2.3.1 or they will be implemented 
locally, and by whom? 

Ισχύουν τα αναφερόμενα στην 
παράγραφο 2.3.2 του Τμήματος ΙΙ του 
Τεύχους Ζ’.  

5 
Τεύχος Ζ’ 
Τμήμα ΙΙ 
Παρ. 3.2. 

For a more correct dimensioning of tags of the licenses to be 
installed in the LSCS ESs it will be necessary to know the 
quantity of outgoing feeders, bussbar section and capacitors. 

Ισχύουν τα αναφερόμενα στις 
παραγράφους 3.2  και 3.4 του 
Τμήματος ΙΙ, σε συνδυασμό με τους 
Πίνακες 1.1 έως 1.4 του Τεύχους Ζ’. 

6 
Τεύχος Ζ’ 
Τμήμα ΙΙ 

Παρ. 3.3.3. 

It is written that the DMS is under development in the ESs. 
How the DMS will interact with the LSCS ES and CSS 
Systems? Will it be an external application that will give 
information and commands to the SCADA system object of 
the scope of the supply? 

Ισχύουν τα αναφερόμενα στην 
παράγραφο 3.3.3 του Τμήματος ΙΙ του 
Τεύχους Ζ’. 

7 
Τεύχος Ζ’ 
Τμήμα ΙΙ 
Παρ. 3.4. 

 
«license with the ability to manage 50% additional tags»; 
does it mean that the contractor have to assure that a future 
license extension (with 50% additional tags) is possible? 
Please confirm it. 

Η άδεια θα πρέπει να ικανοποιεί 
σωρευτικά τα αναφερόμενα στις 
παραγράφους 3.2 και 3.4  του 
Τμήματος ΙΙ, σε συνδυασμό με τους 
Πίνακες 1.1 έως 1.4 του Τεύχους Ζ’. 

8 
Τεύχος Ζ’ 
Τμήμα ΙΙ 

Παρ. 3.4.2. 

 
Does the supply include the provisioning of PV estimation 
functionality at LSCS ES level? Is it required a global forecast 
of the PV generation in every NII? 

Ισχύουν τα αναφερόμενα στην 
παράγραφο 3.4.2 του Τμήματος ΙΙ του 
Τεύχους Ζ’. Διευκρινίζεται ότι η 
παράγραφος δεν αναφέρεται σε 
μελλοντική πρόβλεψη αλλά σε 
υπολογισμό της συνολικής ΦΒ 
παραγωγής, λαμβάνοντας υπόψη τα 
σχετικά δεδομένα που θα είναι 
διαθέσιμα από τα ΦΒ με ΤΣΕ-ΦΒ. 

9 
Τεύχος Ζ’ 
Τμήμα ΙΙ 

Παρ. 3.6.1. 

 
The UPS autonomy will be 180 minutes or 3 minutes? Please 
specify. 

Ισχύουν τα αναφερόμενα στην 
παράγραφο 3.6.1 του Τμήματος ΙΙ του 
Τεύχους Ζ’ . 
 

10 
Τεύχος Ζ’ 
Τμήμα V 
Παρ. 2.1. 

 
Regarding the acquisition of active, reactive power and 
energy with the LSS PV (ΤΣΕΕ-ΦΒ) devices, is it possible to 
know more information about the acquisition of such data? 
Will they be taken via pulse connection or via protocol, and 
in such case, which protocol? Is there the plan to acquire 
data only from non fiscal meters? 

Όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες  
περιγράφονται στις παραγράφους 
2.1 και 2.4 του Τμήματος V του 
Τεύχους Ζ’.  
 

 


