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ΔΛΛΗΝΙΚΗ   ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 
ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜ/ΜΟΤ ΚΑΙ ΤΠΟΓΟΜΩΝ 
Γ/ΝΗ  ΣΔΥΝΙΚΩΝ  ΔΡΓΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ 

ΤΠΟΓ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ Π.Δ. ΗΜΑΘΙΑ 
ΣΜΗΜΑ ΔΡΓΩΝ ΓΟΜΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

  
 

 
            Βέξνηα,     19  Μαξηίνπ  2021 
           Αξ. πξωη.  Φ 2.2.1/31/165589(768) 

             

ΓΙΔΤΘΤΝΗ      :  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ  :  
ΣΗΛΔΦΩΝΟ      : 

e-mail                 : 

Λ. ηξαηνύ 72, 59131 Βέξνηα 
Βαζίιεηνο Σεκηξηδόγινπ 
23313 – 53 603  
temirtzoglou.v@imathia.pkm.gov.gr 

ΠΡΟ: 

 

 

Κάθε ενδιαθερόμενο μέζω 

1. ΔΗΓΗ ζηο portal 

2. Σης ιζηοζελίδας ηης Π.Δ. Ημαθίας 

 1.  

                                                                                                                                                                                                             

ΘΔΜΑ:   Γηεπθξηλίζεηο επί ηεο δηαθήξπμεο θαη ηωλ ηεπρώλ δεκνπξάηεζεο ηνπ ειεθηξνληθνύ 

δηαγωληζκνύ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν «ΤΣΗΜΑΣΑ 

ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΗΛΔΜΔΣΡΙΑ-ΣΗΛΔΔΛΔΓΥΟΤ ΓΙΑΡΡΟΩΝ ΓΙΚΣΤΟΤ 

ΑΡΓΔΤΗ ΣΟΔΒ ΒΔΡΟΙΑ»  εθηηκώκελεο αμίαο 1.774.021,54 ΔΤΡΩ (ρωξίο Φ.Π.Α.) θαη 

2.199.786,71 ΔΤΡΩ (κε Φ.Π.Α) 

ΥΔΣ: 1. Η αξίζκ. 08/2020 (21PROC008143968 2021-02-15) δηαθήξπμε ηεο Τπνδηεύζπλζεο Σερληθώλ 
Έξγωλ Π.Δ. Ηκαζίαο. 

2. Δξωηήκαηα νηθνλνκηθώλ θνξέωλ κέζω ΔΗΓΗ 
3. Tα Φ2.2.1/31/111214(551)/03-03-2021 θαη Φ2.2.1/31/151042(715)/17-03-2021 έγγξαθά 

καο πξνο ηνλ κειεηεηή δηά ηνπ ΣΟΔΒ Βέξνηαο. 
4. Σν από 18-03-2021 απαληεηηθό έγγξαθν ηνπ κειεηεηή. 

 

 Σε απάνηηζη ζσεηικών επυηημάηυν οικονομικών θοπέυν παπέσονηαι διεςκπινίζειρ επί ηηρ 

διακήπςξηρ και επί ηυν ηεςσών δημοππάηηζηρ ηος διαγυνιζμού ηος θέμαηορ: 
 

Δπώηημα 1 
 ην Σεύρνο Σερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ηεο ελ ζέκαηη πξνκήζεηαο ζην άξζξν 1.4 Πξνγξακκαηηζκόο αλαθέξνληαη νη 

επηζπκεηέο γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ. Παξαθαιώ δηεπθξηλίζαηε εάλ ε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ ηεο CPU πςεινύ 

επηπέδνπ SCL είλαη απνδεθηή. 

Απάνηηζη 1 

Γιεςκπινίζεηαι όηι η γλώζζα ππογπαμμαηιζμού SCL είναι ςτηλού επιπέδος και είναι καηά IEC 61131-3 

άπα είναι αποδεκηή. 

 

Δπώηημα 2 
 ην Σεύρνο Σερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ηεο ελ ζέκαηη πξνκήζεηαο ζε πιείζηα ζεκεία απηώλ δεηείηε γηα ηα ππό 

πξνκήζεηα είδε πηζηνπνηεηηθό πνηόηεηαο ISO 9001/2008. Γηεπθξηλίζαηε εάλ ην πηζηνπνηεηηθό πνηόηεηαο ISO 

9001/2015 είλαη απνδεθηό. 

Απάνηηζη 2 

Γιεςκπινίζεηαι όηι είναι αποδεκηά νεόηεπα ISO 9001 όπυρ ηο ISO 9001/2015. 

 

Δπώηημα 3 
Καζώο ην ΣΜΔΓΔ εθδίδεη πιένλ εγγπεηηθέο κε ην δηθό ηνπ πξόηππν, παξαθαινύκε όπσο καο απαληήζεηε εάλ γίλεηαη 

δεθηό ην πξόηππν ΣΜΔΓΔ εθόζνλ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί όια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία βάζεη ηνπ άξζξνπ 2.1.5. 

Απάνηηζη 3 

Ιζσύοςν ηα αναθεπόμενα ζηο άπθπο 2.1.5 ηηρ διακήπςξηρ. 

 

Δπώηημα 4 
ην Σεύρνο Σερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ηεο ελ ζέκαηη πξνκήζεηαο ζην άξζξν 1.23..3.1 αλαθέξνληαη ηα αθόινπζα:  

«Μέγεζνο κνληέινπ δηθηύνπ  

mailto:temirtzoglou.v@imathia.pkm.gov.gr
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Σν ινγηζκηθό ζα δηαζέηεη ηε δπλαηόηεηα πξνζνκνίσζεο δηθηύσλ ηα νπνία απνηεινύληαη από ηνπιάρηζηνλ 2000 

θόκβνπο θαη 2000 ζηνηρεία ( αγσγνύο, αληιίεο, δεμακελέο θιπ ).»  

Παξαθαινύκε δηεπθξηλίζηε εάλ ε απαίηεζε απηή αθνξά ην ζύλνιν ησλ θόκβσλ θαη ζηνηρείσλ δει. 4000. 

Απάνηηζη 4 

Γιεςκπινίζεηαι όηι ο οικονομικόρ θοπέαρ, ανάλογα με ηην επιλογή ηος λογιζμικού θα αιηιολογήζει ηην 

επάπκεια ηος μεγέθοςρ ηος ώζηε να ςπεπκαλύπηει ηα δίκηςα άπδεςζηρ ηος θςζικού ανηικειμένος ηηρ 

ππάξηρ. 

 

Δπώηημα 5 
ην Σεύρνο Σερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ηεο ελ ζέκαηη πξνκήζεηαο ζην άξζξν 1.8 ΔΠΙΦΑΝΔΙΑΚΟ ΑΝΣΛΗΣΙΚΟ 

ΤΓΚΡΟΣΗΜΑ αλαθέξεηαη ε θαηαζθεπή λα είλαη ζε ρώξα ηεο Δ.Δ. Γηεπθξηλίζαηε εάλ είλαη απνδεθηή ε θαηαζθεπή 

κέξνπο ησλ πιηθώλ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο εθηόο Δ.Δ. αιιά πηζηνπνηεκέλν ην ζύλνιν ηνπ ζπγθξνηήκαηνο από ρώξα ηεο 

Δ.Δ.. 

Απάνηηζη 5 

Γιεςκπινίζεηαι όηι ζύμθυνα με ηο άπθπο 1.19.1 είναι αποδεκηή η καηαζκεςή ηος ηελικού πποφόνηορ 

(επιθανειακό ανηληηικό ζςγκπόηημα) ζε σώπα ηηρ Δ.Δ. 

Για ηην πιζηοποίηζη ιζσύοςν ηα αναθεπόμενα ζηο ηεύσορ ηεσνικών πποδιαγπαθών. 

 

Δπώηημα 6 
ην Σεύρνο Σερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ηεο ελ ζέκαηη πξνκήζεηαο ζην άξζξν 1.8 ΔΠΙΦΑΝΔΙΑΚΟ ΑΝΣΛΗΣΙΚΟ 

ΤΓΚΡΟΣΗΜΑ αλαθέξεηαη ε ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο ζα είλαη από -20°C έσο +50°C. Θεσξνύκε όηη ην αλώηαην 

όξην ιεηηνπξγίαο είλαη ππεξβνιηθό θαη πνιύ πςειό ζρεηηθά κε ηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ζηελ Βέξνηα. 

Γηεπθξηλίζαηε εάλ ε αλώηαηε ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο +40°C είλαη απνδεθηή κε δεδνκέλν όηη ην πξνζθεξόκελν 

ζπγθξόηεκα ζα δηαζέηεη ΟΛΔ ηηο πξνζηαζίεο θαιήο ιεηηνπξγίαο από ππεξβάζεηο ειεθηξηθώλ/πδξαπιηθώλ θαη 

πεξηβαληνινγηθώλ κεηαβνιώλ όπσο θαη ην γεγνλόο όηη ε ζεξκνθξαζία ηνπ Αξδεπηηθνύ λεξνύ πνηέ δελ ππεξβαίλεη 

ζηελ πξάμε ηνπο 22°C πεξίπνπ. 

Απάνηηζη 6 

Ιζσύοςν ηα αναθεπόμενα ζηο Β Υποηεύσορ (Τεσνικέρ πποδιαγπαθέρ) ηος παπαπηήμαηορ Ι ηηρ 

διακήπςξηρ.  

  

Δπώηημα 7 
ην Σεύρνο Σερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ηεο ελ ζέκαηη πξνκήζεηαο ζην άξζξν 1.8 ΔΠΙΦΑΝΔΙΑΚΟ ΑΝΣΛΗΣΙΚΟ 

ΤΓΚΡΟΣΗΜΑ αλαθέξεηαη όηη ν Άμνλαο λα είλαη Υάιπβαο C45N, κε αλνμείδσην ρηηώλην πξνζηαζίαο ζηε ζέζε ηνπ 

ζηππηνζιίπηε. Παξαθαινύκε δηεπθξηλίζαηε εάλ είλαη απνδεθηό πιηθό θαη ν θνηλόο Υάιπβαο. 

Απάνηηζη 7 

Ιζσύοςν ηα αναθεπόμενα ζηο Β Υποηεύσορ (Τεσνικέρ πποδιαγπαθέρ) ηος παπαπηήμαηορ Ι ηηρ 

διακήπςξηρ.  

 
 
σνημμένα: 
 

 

Δζωη. διανομή: 
1. Αξρείν Φ2.2.1 

2. Σκ. Δ.Γ.Π. 

Η Αλ. Πξνϊζηακέλε Τπνδηεύζπλζεο  

 Σ.Δ. Π.Δ. Ηκαζίαο 

θ.α.α. 

 

Βαζίιεηνο Σεκηξηδόγινπ 
Ηιεθηξνιόγνο Μεραληθόο κε Α΄ βν 

             Π.Δ. Ημαθίας 
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