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ΠΡΟΣ 

Ε.Υ.Α.Θ. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 01-06-2018 

ΘΕΜΑ : Παροχή διευκρινίσεων διαγωνισμού. 

 

Κύριοι, ενδιαφερόμαστε να υποβάλουμε προσφορά στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με 

αριθμό συστήματος 59963, για την προμήθεια : «Τηλεέλεγχος και Αυτοματισμός του 

συστήματος Ύδρευσης της περιοχής εξυπηρέτησης της ΕΥΑΘ» και θέλουμε να μας 

διευκρινίσετε τα παρακάτω : 

 

Διευκρίνηση 

   Στην Διακήρυξη σελ.15, στο άρθρο 2.2.6. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, 

αναφέρεται ότι «Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα 

διαδικασία σύναψης σύμβασης, ο προσφέρων οικονομικός φορέας απαιτείται να έχει 

βεβαιωμένη εμπειρία σε σχετικά πεδία εφαρμογής δικτύων τηλεμετρίας – τηλελέγχου και 

μετρήσεων. Ως σχετικά πεδία εφαρμογής ορίζονται δίκτυα ή/και αντλιοστάσια ύδρευσης, 

άρδευσης, αποχέτευσης, δίκτυα ενέργειας, φυσικού αερίου, πετρελαιοειδών, 

τηλεπικοινωνιών και εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού ή λυμάτων. Ειδικότερα θα πρέπει: 

α) Να έχει περαιώσει κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας (από 1η Ιανουαρίου του 

έτους 2013 έως και την ημέρα του διαγωνισμού) τουλάχιστον μία σύμβαση 

προμήθειας/έργου, εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου και 

τηλεχειρισμού σε σχετικό πεδίο εφαρμογής. Το σύστημα τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού θα 

πρέπει να αποτελείται από έναν (1) τουλάχιστον κεντρικό σταθμό ελέγχου (ΚΣΕ) και είκοσι 

πέντε (25) τουλάχιστον τοπικούς σταθμούς ελέγχου.» 

 

Ερώτηση : Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι συμβάσεις μπορεί να είναι και περισσότερες 

από μία, αρκεί το άθροισμά των τοπικών σταθμών να είναι τουλάχιστον εικοσιπέντε (25)  και 
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(1) ενός Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου,  παρακαλούμε να μας το επιβεβαιώσετε. 

 

Με εκτίμηση  

Για την ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΝΙΚΟΣ Α.Ε.  

 

Πολυζώης Νικόλαος  



 

AKATT 
  

 
 

 
 

  
 

Αγ. Δημήτριος 01.06.2018 

 

Προς: ΕΥΑΘ Α.Ε 

Υπόψη: κας Ελένης Παχατουρίδου 

Τηλ: 2310-966968 

Θέμα: Διαγωνισμός: «Τηλεέλεγχος και Αυτοματισμός του συστήματος Ύδρευσης της 

περιοχής εξυπηρέτησης της ΕΥΑΘ» 

Αφορά: Αίτημα επίσκεψης επί τόπου του έργου. 

 

 

Κύριοι, 

Σε συνέχεια της προκήρυξης του διαγωνισμού του θέματος και της επιθυμίας για συμμετοχή 

της εταιρείας μας στον παραπάνω διαγωνισμό, παρακαλούμε να μας επιτρέψετε την 

επίσκεψή μας στους σταθμούς που απαιτούν παρέμβαση ή και σε άλλους, εφόσον κρίνεται 

σκόπιμο. 

 

 

 

Μετά τιμής για την ΑΚΑΤΤ Α.Ε 

                                                                                                    Κωνσταντίνος Κατσιαβριάς 

 

 

 
 

AΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 251,  ΤΚ: 173 42,  ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΘΗΝΑ 
TΗΛ: 210-9581101, 210-9581151, FAX: 210-9536246   

 e-mail: info@akatt.gr   website: www.akatt.gr 

mailto:akatt@tee.gr
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Προς:  

Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης 
Θεσσαλονίκης 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Εγνατίας 127 
                       Τ. Κ. 54635, Θεσσαλονίκη 
ΤΗΛ.: 2310 966968 
FAX: 2310 283117 

 
Νίκαια,08/06/2018 

 
ΘΕΜΑ:                                  «ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ», «ΕΠΙΣΚΕΨΗ» 
 
Σχετικά με τον διαγωνισμό: «Τηλεέλεγχος και Αυτοματισμός του συστήματος 
Ύδρευσης της περιοχής εξυπηρέτησης της ΕΥΑΘ» 

Διακήρυξη No 10/2018 

Κύριοι, 

Σε σχέση με τον άνω αναφερόμενο διαγωνισμό και τα τεύχη που απαρτίζουν το 

σύνολο της Διακήρυξης, σας υποβάλουμε προς διευκρίνιση τις ακόλουθες ερωτήσεις:  

1. Όπως προκύπτει από το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Τεχνική Έκθεση, παράγραφο 4.1, 

σελ. 29 έως 31, το σύνολο των σταθμών είναι 97. Ενώ στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – 

Πίνακας Απαιτούμενου Εξοπλισμού, δεν εμφανίζεται το σύνολο του προς 

προμήθεια υλικών για τους σταθμούς: 

ΚΩΔ. ΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

3 Ε.Ε.Ν.Θ 

3Β ΙΩΝΙΑ 

ΚΕ2 ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥ 

ΚΕ1 ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΣ 

Παρακαλώ όπως μας αποστείλετε τις σχετικές λίστες απαιτούμενου εξοπλισμού για 

αυτούς τους σταθμούς. 
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2. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Πίνακας Απαιτούμενου Εξοπλισμού, σελ. 51 έως 53, 

στους σταθμούς 85 ΧΑΛΑΣΤΡΑ ΠΙΕΣΤΙΚΟ, 85.1 ΥΔ/ΠΥΡΓΟΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ και 

85.2 ΥΔ/ΠΥΡΓΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ δεν γίνεται αλλαγή στο ΠΛΕ αλλά παραμένει ο 

ίδιος με επέκταση των αναλογικών.  

Παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε για την εγκατεστημένη σειρά PLC.  

3. Παρακαλούμε, όπως μας ορίσετε ημερομηνία για την πραγματοποίηση 

επίσκεψης μηχανικών της εταιρίας μας στις εγκαταστάσεις σας, προς 

αποτύπωση συνθηκών εγκατάστασης. 

 

  
 
Με εκτίμηση, 
 
Για την Εταιρεία 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Ε.Π.Ε - ΤΕΧΝΩΡ ENGINEERING 
 
 
 
 
Δημήτριος Γ. Δεριζιώτης 
Γενικός Διευθυντής 

mailto:technor@technor.gr


 

Προς  : ΕΥΑΘ Α.Ε.  

   Εγνατίας 127 - Θεσσαλονίκη 

ΑΠ1313 

                                                                          Θεσσαλονίκη,11 / 06  /2018 

ΕΡΓΟ : «Τηλεέλεγχος και Αυτοµατισµός του συστήµατος Ύδρευσης της περιοχής   

  εξυπηρέτησης της ΕΥΑΘ»   

ΘΕΜΑ : Όροι της διακήρυξης No 10/2018 

 

Κύριοι, 

Με την παρούσα διαµαρτυρόµαστε για τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισµού 

«Τηλεέλεγχος και Αυτοµατισµός του συστήµατος Ύδρευσης της περιοχής εξυπηρέτησης της 

ΕΥΑΘ» (∆ιακήρυξη No 10/2018) για τους ακόλουθους λόγους: 

1. Το έργο διακηρύσσεται ως προµήθεια ενώ είναι κατασκευή έργου αφού: 

1.1 Το σύνολο του εξοπλισµού που πρόκειται να ενσωµατωθεί στο έργο περιλαµβάνει επί 

τόπου έρευνες και εργασίες εγκατάστασης. 

1.2 Περιλαµβάνει εργασίες οι οποίες αποτελούν έργο και σαφώς δεν µπορούν να θεωρηθούν 

προµήθεια π.χ. κατασκευή µη τυποποιηµένων  ηλεκτρικών πινάκων, εγκατάσταση 

ηλεκτρικών πινάκων,  προµήθεια και εγκατάσταση παροχοµέτρων κλπ 

1.3 Το συγκεκριµένο έργο δηµοπρατήθηκε στο παρελθόν ως έργο και όχι ως προµήθεια 

Ερωτάται η Αναθέτουσα αρχή για ποιο λόγο δηµοπρατεί σήµερα το εν λόγω έργο ως προµήθεια; 

2. Οι όροι που τίθενται στην παράγραφο 2.2.6 της διακήρυξης «Τεχνική και Επαγγελµατική 

Ικανότητα» αποκλείουν το σύνολο σχεδόν των επιχειρήσεων  που ασχολούνται µε έργα 

ύδρευσης – αποχέτευσης. 

2.1. Ποια είναι η διαφορά ενός κατασκευαστή ο οποίος έχει κατασκευάσει 3-4 έργα µε 7-10 

ΤΣΕ και έναν ΚΣΕ ανά έργο από έναν κατασκευαστή ο οποίος έχει κατασκευάσει 25 ΤΣΕ και 

1 ΚΣΕ σε ένα µόνο έργο; 

2.2 Ποια είναι η διαφορά εµπειρίας ενός κατασκευαστή ο οποίος έχει κατασκευάσει 2-3 έργα  

µε 4-5 όργανα ανά έργο µέτρησης υδραυλικών µεγεθών είτε ποιοτικών χαρακτηριστικών 

νερού  από έναν κατασκευαστή ο οποίος έχει εγκαταστήσει 10 παρόµοια όργανα σε ένα µόνο 

έργο; 

Είναι προφανές ότι τα ανωτέρω κριτήρια δεν οδηγούν στην επιλογή όσων έχουν  την δυνατότητα 

να κατασκευάσουν το συγκεκριµένο έργο. 

Τα ανωτέρω κριτήρια οδηγούν στην επιλογή εκείνων των προµηθευτών οι οποίοι µε αδιαφανείς 

και φωτογραφικές διακηρύξεις έχουν ήδη υπογράψει συµβάσεις παροµοίων προµηθειών  τα 

οποία άµεσα ή έµµεσα κατέληξαν σε έναν προµηθευτή. 



 

  

Επειδή είναι γνωστό ότι θα δηµοπρατηθούν δεκάδες τέτοιου είδους έργα είναι προφανές ότι µε 

τέτοιου είδους προ-απαιτούµενα όλα τα έργα θα καταλήξουν, άµεσα είτε έµµεσα,  στον ίδιο 

προµηθευτή και µετά θα µιλάµε για σκάνδαλοD 

3. Η αναθέτουσα αρχή δεν γνωρίζει ότι υπήρξαν (και υπάρχουν συνεχώς) διαµαρτυρίες από 

τους κατασκευαστές (ΣΑΤΕ) για τον τρόπο δηµοπράτησης των συγκεκριµένων έργων; 

Επισυνάπτουµε µία από αυτές. 

4. ∆ιασφάλιση του δηµοσίου συµφέροντος  

Όταν δηµοπρατείται ένα έργο ο συντάκτης της διακήρυξης ο οποίος θέτει τις ειδικές 

απαιτήσεις θα πρέπει ταυτόχρονα να διασφαλίζει τον ανταγωνισµό ώστε να εξασφαλίζεται η 

συµµετοχή ικανού αριθµού (ανεξαρτήτων) συµµετεχόντων προκειµένου, µέσω του υγιούς 

ανταγωνισµού, ο φορέας δηµοπράτησης να εξασφαλίσει την χαµηλότερη τιµή της αγοράς 

(δεδοµένων των προδιαγραφών του έργου).  

Σε αντίθετη περίπτωση αν ο συντάκτης της διακήρυξης, που θέτει τις ειδικές απαιτήσεις, 

«φωτογραφίζει» τον προµηθευτή  του έργου εξασφαλίζει τα κέρδη του προµηθευτή και την 

ζηµία του δηµοσίου συµφέροντος. 

 

Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω ζητάµε : 

(α) Το έργο να δηµοπρατηθεί ως έργο και όχι ως προµήθεια. 

(β) Να τροποποιηθούν οι όροι της παραγράφου 2.2.6 (σελ.15) ώστε να µπορούν να πάρουν 

µέρος στον διαγωνισµό οι έχοντες την απαιτούµενη εµπειρία σε παρόµοια έργα. 

 

         Για την  

        ΤΕΚ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε. 

         

               ∆. Ράπτης 

 

Επισυνάπτονται : ∆ηµοσίευµα της εφηµερίδας ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 

Κοινοποίηση :  

1. Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων 

2. ΣΑΤΕ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

 

 (//adman.kathimerini.gr/click/@69YZBunX5/68/7319/)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 01.02.2018

Βαφτίζουν «προμήθειες» δημόσια έργα για να αποφύγουν τους
διαγωνισμούς
ΝΙΚΟΣ ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Ετικέττες:

Για όργια αυθαιρεσιών των αναθετουσών αρχών, κατά κανόνα δήμων και περιφερειών, υπό την ανοχή και συγκάλυψη της Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), κάνουν λόγο οι εταιρείες του κλάδου των κατασκευών, σπεύδοντας να αναδείξουν το ζήτημα και να
αιτηθούν την άμεση επίλυσή του, στο πλαίσιο της χθεσινής έκτακτης γενικής συνέλευσης του ΣΑΤΕ (Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών).
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΑΤΕ, κ. Ζαχ. Αθουσάκη, οι αναθέτουσες αρχές έχουν υιοθετήσει, σε πλειάδα περιπτώσεων, ένα στρεβλό
καθεστώς, βάσει του οποίου δημόσια έργα, όπως ΧΥΤΑ, εγκαταστάσεις φωτισμού LED και λοιπών ενεργειακών αναβαθμίσεων, αλλά και έργα
εγκατάστασης και λειτουργίας συστημάτων παρακολούθησης τηλεελέγχου και ανίχνευσης διαρροών δικτύων ύδρευσης, «βαφτίζονται»
προμήθειες, προκειμένου να μην ακολουθείται το θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις.

Ταυτόχρονα, σε άλλες περιπτώσεις, έχουν διαπιστωθεί φαινόμενα όπου οι αναθέτουσες αρχές εισάγουν κατά μη σύννομο τρόπο πρόσθετους
όρους σε διακηρύξεις δημοπρασιών έργων, που συνήθως δεν τηρούν τους όρους της αναλογικότητας, της ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων
εταιρειών και της προστασίας του πραγματικού ανταγωνισμού, με αποτέλεσμα οι αναθέσεις τους να χαρακτηρίζονται έως και «φωτογραφικές».
Υπενθυμίζεται ότι βάσει του νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις Μ/4412/2016, οι επιπλέον όροι μιας διακήρυξης πρέπει πρώτα να τυγχάνουν
θετικής γνωμοδότησης του Συμβουλίου Δημοσίων Εργων και αντίστοιχης υπουργικής απόφασης. Ο κ. Αθουσάκης, αναφερόμενος στις
φωτογραφικές διατάξεις, τόνισε ότι τα έργα που δημοπρατούνται ως προμήθειες ή υπηρεσίες «ξεπερνούν κάθε φαντασία φαυλότητας, ιδιοτέλειας
και αδιαφάνειας, στην εφαρμογή της αναλογικότητας των όρων».
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Δεν τυπώνω. Π�?οστατε�?ω το πε�?ιβάλλον.

Παρ’ όλα αυτά και παρά τις καταγγελίες που έχουν γίνει από τον ΣΑΤΕ για παράβαση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου προς την ΕΑΑΔΗΣΥ, η
τελευταία, σύμφωνα με τον κ. Αθουσάκη, δεν έχει πραγματοποιήσει το παραμικρό. Οπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Αθουσάκης, «δυστυχώς,
ακόμα και μέσα από το υπουργείο υπάρχουν υπηρεσίες που δείχνουν να αγνοούν τις ειδικές εξαιρέσεις που ο νομοθέτης έχει προβλέψει για τα
κατασκευαστικά έργα. Οι υπηρεσίες στις οποίες γνωστοποιούνται οι καταγγελίες μας δεν έχουν ενεργήσει σε καμία περίπτωση, ούτε καν μέσω
τυπικής αλληλογραφίας. Η ΕΑΑΔΗΣΥ είτε επιλέγει να μας απαντά με μια τυπική επιστολή ότι οι σχετικές περιπτώσεις δεν προκρίνονται για έλεγχο
είτε δεν μας απαντά καθόλου», αναφέρει ο κ. Αθουσάκης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

 (//www.engageya.com)

Οι τράπεζες έχουν αγοράσει το

50% των ακινήτων που έβγαλαν

σε πλειστηριασμό, Της Ευγενίας

Τζώρτζη
(http://www.kathimerini.gr/967439/article/oikonomia/ellhnikh-

oikonomia/oi-trapezes-exoyn-agorasei-to-50-

twn-akinhtwn-poy-evgalan-se-pleisthriasmo)

Μια κρυμμένη σελίδα σε πίνακα

του Πικάσο αποκαλύπτει τα

μυστικά του
(http://www.kathimerini.gr./967983/article/politismos/eikastika/mia-

krymmenh-selida-se-pinaka-toy-pikaso-

apokalyptei-ta-mystika-toy)

Παράδοξες ιστορίες της λήθης,

Του Νίκου Βατόπουλου
(http://www.kathimerini.gr./967734/article/politismos/vivlio/parado3es-

istories-ths-lh8hs)

Τα μυστικά της Tesla τρομάζουν

BMW, VW και Mercedes
(http://www.kathimerini.gr/967719/article/oikonomia/die8nhs-

oikonomia/ta-mystika-ths-tesla-tromazoyn-

bmw-vw-kai-mercedes)

Τουρκία: Νέα αύξηση επιτοκίων

για να σωθεί η λίρα
(http://www.kathimerini.gr/968312/article/oikonomia/die8nhs-

oikonomia/toyrkia-nea-ay3hsh-epitokiwn-gia-

na-sw8ei-h-lira)

Σε νέες κατηγορίες ροφημάτων

εισέρχεται η Coca - Cola, Της

Δήμητρας Μανιφάβα
(http://www.kathimerini.gr./967256/article/oikonomia/epixeirhseis/se-

nees-kathgories-rofhmatwn-eiserxetai-h-coca--

-cola)

 

http://www.engageya.com/
http://www.kathimerini.gr/967439/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/oi-trapezes-exoyn-agorasei-to-50-twn-akinhtwn-poy-evgalan-se-pleisthriasmo
http://www.kathimerini.gr./967983/article/politismos/eikastika/mia-krymmenh-selida-se-pinaka-toy-pikaso-apokalyptei-ta-mystika-toy
http://www.kathimerini.gr./967734/article/politismos/vivlio/parado3es-istories-ths-lh8hs
http://www.kathimerini.gr/967719/article/oikonomia/die8nhs-oikonomia/ta-mystika-ths-tesla-tromazoyn-bmw-vw-kai-mercedes
http://www.kathimerini.gr/968312/article/oikonomia/die8nhs-oikonomia/toyrkia-nea-ay3hsh-epitokiwn-gia-na-sw8ei-h-lira
http://www.kathimerini.gr./967256/article/oikonomia/epixeirhseis/se-nees-kathgories-rofhmatwn-eiserxetai-h-coca---cola
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ΜΤ  Α.Τ.Ε.     
Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 15-17 
114 73 ΑΘΗΝΑ 
τηλ. 210 64 24 791 
fax 210 64 34 405 
email : info@mtate.gr                                                                                                 
    

Aθήνα 11/06/2018 
                                                                                                                    

      ΠΡΟΣ : ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

 
 
ΘΕΜΑ  :  Αίτημα επίσκεψης της εταιρείας μας  στους   χώρους  εκτέλεσης της προμήθειας και 
τοποθέτησης με τίτλο «Τηλεέλεγχος και Αυτοματισμός του συστήματος Ύδρευσης της περιοχής 
εξυπηρέτησης της ΕΥΑΘ» με  καταληκτική ημερομηνία  ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών 
την 29/06/2018 

 
 

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι θα επιθυμούσαμε να 

επισκεφτούμε τους χώρους εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο  «Τηλεέλεγχος και 

Αυτοματισμός του συστήματος Ύδρευσης της περιοχής εξυπηρέτησης της ΕΥΑΘ»,  για να 

λάβουμε γνώση των γενικών  και τοπικών συνθηκών   ώστε να συλλέξουμε πληροφορίες και 

στοιχεία για το διαγωνισμό  του θέματος σε ώρα και ημερομηνία που εσείς θα μας υποδείξετε. 

 
                                                                                                                   Με εκτίμηση  
 
 
 
 
 
                                                                                                            Μανδηλαράς Ευστάθιος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                  
 

 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 

Αρ.Πιστοπ 356/Δ/2017 

 

mailto:info@mtate.gr


  
 
 
 

 

 

ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. 
Ερμού 25, 145 64 Νέα Κηφισιά 

Tηλ.: 210 8184345, Fax: 210 8184922 

Ημερομηνία: 11/06/2018 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

Διαδικτυακή πύλη: http://www.promitheus.gov.gr/ του ΕΣΗΔΗΣ 

 

Αναθέτων Φορέας: Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ ΑΕ) 

Αρμόδιος για πληροφορίες: κ. Ελένη Παχατουρίδου 

Εγνατία 127, Θεσσαλονίκη – ΤΚ 54635 Ελλάδα 

Τηλ : 2310-966968 / Fax: 2310-283117 

 

Θέμα: Αίτημα επιτόπιας επίσκεψης σχετικά με τη διακήρυξη του έργου:  

«Τηλεέλεγχος και Αυτοματισμός του συστήματος Ύδρευσης της περιοχής 

εξυπηρέτησης της ΕΥΑΘ». 

 

Αξιότιμοι κύριοι, 

Με την παρούσα αιτούμαστε επιτόπια επίσκεψη στην περιοχή κατασκευής του εν θέματι 

έργου για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με Α/Α 59963, για λογαριασμό της εταιρίας μας 

«ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.». 

 

Οι εκπρόσωποι της εταιρίας μας που θα πραγματοποιήσουν την επίσκεψη είναι: 

1) Ευγενίδης Προκόπης 

2) Κάτσος Ευάγγελος 

3) Κουσκουρίδης Γεώργιος  

4) Παράδα Βασιλική 

 

Παρακαλούμε ενημερώστε μας ποιες ημέρες και ώρες μπορούμε να πραγματοποιήσουμε 

την επίσκεψή μας. 

                                                                                                 Για την Εταιρεία, 

               «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ» 

 

Ιωάννης-Ελευθέριος Μαργιώλος 



UW Tech GmbH 
Neckarstrasse 55, D-71334 Waiblingen 

VAT: DE 287008146 • HRB 751246 
T:+49 (0) 7151 97509-88 • F: +49 (0) 7151 97509-89 

UW Tech GmbH HELLAS BRANCH  
P.C. 3617 – Industrial Park Lakka Kalogirou, GR-19100, Megara, Attica 

T: +30 6907 771999 – VAT: EL997264723 – GEMI: 129579801001 
Email: info@uwtech-gmbh.de  •  URL: www.uwtech-gmbh.de  

 

 

   
 

Ημερομηνία: 12/06/18 
 

 
Προς: Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης  
    

 

 

Θέμα:  Παροχή διευκρινίσεων για το Διαγωνισμό « Τηλεέλεγχος 
και Αυτοματισμός του συστήματος Ύδρευσης της περιοχής 

εξυπηρέτησης της ΕΥΑΘ 
 

 

Σας παραθέτουμε τα κάτωθι ερωτήματα και παρακαλούμε για την παροχή 

διευκρινίσεων. 

 

 Ερώτημα 1ο  

Στα αρχεία Παράρτημα ΙΙ – Τεχνικές Προδιαγραφές και Παράρτημα XI – 
Πίνακας Τεχνικής Συμμόρφωσης της Διακήρυξης, αναφέρονται ως 
απαιτούμενο υλικό και Αισθητήρες μέτρησης Αγωγιμότητας. 

Παρόλα αυτά στα αρχεία Παράρτημα V – Πίνακας Απαιτούμενου Εξοπλισμού 
και Παράρτημα ΧΙΙ – Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, δεν αναφέρονται 

πουθενά οι συγκεκριμένοι αισθητήρες. 
Θα παρακαλούσαμε όπως επιβεβαιώσετε αν απαιτούνται οι συγκεκριμένοι 
αισθητήρες μέτρησης Αγωγιμότητας και σε ποια σημεία εγκατάστασης. 

 
 Ερώτημα 2ο  

Στα αρχεία Παράρτημα V – Πίνακας Απαιτούμενου Εξοπλισμού και 

Παράρτημα ΧΙΙ – Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, οι αισθητήρες μέτρησης 
φαίνονται σαν σετ ανά σημείο εγκατάστασης. 
Παρακαλώ όπως μας διευκρινίσετε αν είναι αποδεκτό, να χρησιμοποιηθεί 

ένας Ψηφιακός Ελεγκτής / Ενισχυτής – Μεταδότης ανά σημείο εγκατάστασης 
πάνω στον οποίο θα συνδεθούν όλοι οι αισθητήρες μέτρησης και όχι ένας 

Ψηφιακός Ελεγκτής / Ενισχυτής – Μεταδότης ανά αισθητήρα. 
 

 Ερώτημα 3ο 

Στα αρχεία Παράρτημα ΙΙ – Τεχνικές Προδιαγραφές και Παράρτημα XI – 

Πίνακας Τεχνικής Συμμόρφωσης της Διακήρυξης (Σημείο 290), απαιτείται : 
Οι μετρητές υπολειμματικού χλωρίου συνοδεύονται από κατάλληλο περιέκτη 
/ υποδοχέα (από διάφανο πλαστικό) ικανό να φιλοξενήσει και δεύτερο 

αισθητήρα (π.χ. pH για αντιστάθμιση), που ο μεταδότης πρέπει υποχρεωτικά 
να μπορεί να τον αξιοποιήσει (αντιστάθμιση). 

Θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε αν θα μπορούσαμε να προσφέρουμε 
κατάλληλο περιέκτη / υποδοχέα για τους αισθητήρες μέτρησης 

Υπολειμματικού Χλωρίου από μη διαφανές πλαστικό, οι οποίοι είναι και ο 
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σύνηθες τύπος εγκατάστασης. Αν επιμείνετε στο διαφανές υλικό περιορίζεται 
εξαιρετικά την δυνατότητα υποβολής προσφορών, χωρίς κανένα ουσιαστικό 

λόγο. 
 
          

Για την UW Tech GmbH 
 

 
 
 

 
Νικόλαος Παπασαραφιανός   

Διαχειριστής                                                                                     



 
 

  

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 

ΜΑΡΟΥΣΙ, ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΡ. 99, ΤΚ 151-24 

Δ/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ICT ΣΤΑΘΕΡΗΣ & ΚΙΝΗΤΗΣ 

ΤΗΛ.: 210-6177209 / FAX: 210-6117686 

 

 
Μαρούσι, 13/06/2018 

 
 
 
ΠΡΟΣ: ΕΥΑΘ Α.Ε. 

  
 
ΘΕΜΑ: Αίτημα διευκρινίσεων στον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για το έργο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ συστήματος «Τηλεέλεγχου και Αυτοματισμού Ύδρευσης της περιοχής εξυπηρέτησης 
της ΕΥΑΘ», Προϋπολογισμού 3.347.049,00 € + 24% ΦΠΑ 803.291,76 € = 4.150.340,76 € με 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 29/5/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 
 
ΣΧΕΤΙΚΑ: Διακήρυξη No 10/2018 

     
     

 
Αξιότιμοι κύριοι/ες,  
 
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η εταιρεία μας επεξεργάζεται τους όρους και τις  προϋποθέσεις 
συμμετοχής  του ανωτέρω διαγωνισμού και προτίθεται να καταθέσει ολοκληρωμένη  προσφορά με 
κορυφαίους συνεργάτες που έχουν υλοποιήσει αντίστοιχα έργα  
 
Για το λόγο αυτό παρακαλώ πολύ όπως μας απαντήσετε στις ακόλουθες διευκρινιστικές ερωτήσεις μας. 
 
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων και παραμένουμε στην διάθεση σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία. 
 
 
 
 
  
 
        
   
 

 

 
  
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Με τιμή, 
 
 
 
 

Λυκούργος Αντωνόπουλος  

Προϊστάμενος Δ/νσης Πωλήσεων ICT Σταθερής & Κινητής 



 
 

  

 

Διευκρινιστική Eρώτηση 1: 
 
Στην ενότητα της διακήρυξης 2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα αναφέρεται:  
“Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, ο προσφέρων 
οικονομικός φορέας απαιτείται να έχει βεβαιωμένη εμπειρία σε σχετικά πεδία εφαρμογής δικτύων τηλεμετρίας – τηλελέγχου και 
μετρήσεων. Ως σχετικά πεδία εφαρμογής ορίζονται δίκτυα ή/και αντλιοστάσια ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, δίκτυα 
ενέργειας, φυσικού αερίου, πετρελαιοειδών, τηλεπικοινωνιών και εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού ή λυμάτων. Ειδικότερα θα 
πρέπει:  
α) Να έχει περαιώσει κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας (από 1η Ιανουαρίου του έτους 2013 έως και την ημέρα του 
διαγωνισμού) τουλάχιστον μία σύμβαση προμήθειας/έργου, εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία συστήματος 
τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού σε σχετικό πεδίο εφαρμογής. Το σύστημα τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού θα πρέπει 
να αποτελείται από έναν (1) τουλάχιστον κεντρικό σταθμό ελέγχου (ΚΣΕ) και είκοσι πέντε (25) τουλάχιστον 
τοπικούς σταθμούς ελέγχου.  
β) Να έχει περαιώσει κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας (από 1η Ιανουαρίου του έτους 2013 έως και την ημέρα του 
διαγωνισμού) τουλάχιστον:  
i. μία σύμβαση προμήθειας/ έργου, εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία οργάνων μέτρησης υδραυλικών 
μεγεθών σε σχετικό πεδίο εφαρμογής, σε δέκα (10) τουλάχιστον διακριτά σημεία μέτρησης.  

ii. μία σύμβαση προμήθειας/έργου, εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία οργάνων μέτρησης ποιοτικών 
χαρακτηριστικών νερού ύδρευσης (θολότητα, υπολειμματικό χλώριο κλπ) σε δέκα (10) τουλάχιστον διακριτά 
σημεία μέτρησης.” 
 

 
Στην ανωτέρω απαίτηση περιγράφονται συμβάσεις με διαφορετικό αντικείμενο και απαιτήσεις. 
Παρακαλώ πολύ διευκρινίστε μας αν γίνεται αποδεκτό να καλύπτονται οι ανωτέρω απαιτήσεις 
συνολικά από χωριστές συμβάσεις. Αν γίνεται δηλαδή αποδεκτό  να καλύπτονται οι απαιτήσεις 
για τις συμβάσεις που πρέπει να έχει υλοποιήσει ο υποψήφιος ανάδοχος από 2 ή 3 χωριστές 
συμβάσεις παρόμοιων έργων. 
 
  
 
  
Διευκρινιστική Eρώτηση 2: 
 
Παρακαλώ πολύ επιβεβαιώστε μας ότι η ευθύνη κατασκευής των φρεατιών που περιγράφονται 
αναλυτικά στην διακήρυξη δεν αποτελεί αντικείμενο του παρόντος έργου. 
 



E-Business Suite

 Πλοηγός  Αγαπημένα
Αρχική

σελίδα Αποσύνδεση Προτιμήσεις Βοήθεια Διαγνωστικά

Αιτήματα Κονσόλα Διαχείρισης Αναφορές πληροφοριών

Αρχική Σελίδα  >  Λεπτομέρειες ειδοποίησης  >  

Μήνυμα (Διαγωνισμός 59963)

Απάντηση Εκτύπωση

Θέμα Αίτημα Συμπληρωματικών Πληροφοριών

Από ΜΑΥΡΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Έως ΕΣΗΔΗΣ

Ημ/νία 14/06/2018 11:52:37

Μήνυμα Εν όψει της συμμετοχής της Εταιρείας μας στον Διαγωνισμό Νο 10/2018 για την Προμήθεια και Τοποθέτηση
"Τηλεέλεγχου και Αυτοματισμού του συστήματος Ύδρευσης της περιοχής εξυπηρέτησης της ΕΥΑΘ" σας
υποβάλλουμε αίτημα για την πραγματοποίηση επίσκεψης απο στελέχη της Εταιρείας μας επί τόπου του Έργου. 

Συνημμένα

Τίτλος Τύπος Περιγραφή Κατηγορία Τελ.ενημέρωση από Τελευταία ενημέρωση Ενημέρωση Διαγραφή
Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.

Επιστροφή στο Επικοινωνία (Διαγωνισμός 59963) Απάντηση Εκτύπωση

Αιτήματα Κονσόλα Διαχείρισης Αναφορές πληροφοριών Αρχική σελίδα Αποσύνδεση Προτιμήσεις Βοήθεια Διαγνωστικά

Πληροφορίες για τη σελίδα Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού

Μήνυμα (Διαγωνισμός 59963) https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?retainAM=Y&transa...

1 of 1 7/2/2018, 1:04 PM
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ΘΕΜΑ:                                  «ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ» 
 
Σχετικά με τον διαγωνισμό: «Τηλεέλεγχος και Αυτοματισμός του συστήματος 
Ύδρευσης της περιοχής εξυπηρέτησης της ΕΥΑΘ» 

Διακήρυξη No 10/2018 

Κύριοι, 

Σε σχέση με τον άνω αναφερόμενο διαγωνισμό και τα τεύχη που απαρτίζουν το 

σύνολο της Διακήρυξης, σας υποβάλουμε προς διευκρίνιση τις ακόλουθες ερωτήσεις:  

1. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Τεχνική Έκθεση, παρ. 6.4.5, σελ. 71, 72 και παρ. 6.4.6.1 

σελ. 74, απαιτείται λογισμικό ισοζυγίου νερού και προμήθεια / δημιουργία 

προγράμματος «γέφυρας» ώστε τα μετρούμενα στοιχεία από το SCADA να 

μεταφέρονται στο πρόγραμμα μοντελοποίησης του υδραυλικού μοντέλου. 

Παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε για το ήδη εγκατεστημένο λογισμικό υποστήριξης 

του υδραυλικού μοντέλου, την έκδοσή του και την χρονολογία προμήθειάς του. 

2. Στα παραρτήματα: 

 II - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ παρ. 9.5 σελ. 28 και  

 XI-ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (Α/Α 293 - 308),  

ζητείται μετρητής αγωγιμότητας. Πουθενά όμως δεν αναφέρετε προμήθεια 

αγωγιμομέτρου  και τα σημεία τα οποία θα εγκατασταθεί. Παρακαλώ διευκρινίστε. 

3. Παρακαλούμε, όπως μας ενημερώσετε για το εύρος μέτρησης των μετρητών 

στάθμης υπερήχων και μετρητών υδροστατικής στάθμης πιεζοηλεκτρικού 

τύπου. 
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4. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI-ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (Α/Α 279) 

αναφέρει «Μέγιστη Ανάλυση ενισχυτή / μεταδότη 0,1g/l». Μάλλον έχει γίνει 

λάθος εκ παραδρομής διότι αναγράφετε η μονάδα g/l αντί mg/l.  Παρακαλώ 

διευκρινίστε. 

5. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ παρ. 1.2 σελ. 9, αναφέρει «Η Τεχνική 

Περιγραφή της μελέτης χωρίζεται σε οκτώ (8) Κεφάλαια.». Στο παρόν 

παράρτημα γίνεται αναφορά μόνο για τα 7 κεφάλαια. Το Κεφάλαιο 8 δεν 

υπάρχει.  

Σε συνδυασμό με τον τρόπο παρουσίασης στις σελ. 22-23 του τεύχους 

«ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 10-2018» σχετικά με τα περιεχόμενα του φακέλου της Τεχνικής 

Προσφορά αλλά και επειδή δεν υπάρχει αναφορά για το πώς θα παρουσιαστεί 

το προτεινόμενο σύστημα, το πρόγραμμα εκπαίδευσης κ.ά., ενδεχομένως το 

κεφάλαιο 8 ίσως να είναι ο τρόπος σύνθεσης της τεχνικής προσφοράς.  

Παρακαλώ διευκρινίστε σχετικά με το Κεφάλαιο 8 καθώς και τον τρόπο 

παρουσίασης της Τεχνικής Προσφοράς.  

 
Με εκτίμηση, 
 
Για την Εταιρεία 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Ε.Π.Ε - ΤΕΧΝΩΡ ENGINEERING 
 
 
 
 
Δημήτριος Γ. Δεριζιώτης 
Γενικός Διευθυντής 
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Subject Αίτημα Συμπληρωματικών Πληροφοριών

From ΜΑΥΡΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

To ΕΣΗΔΗΣ

Date 15/06/2018 14:52:22

Message ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ & ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Στα πλαίσια της συμμετοχής μας
στον Διαγωνισμό του θέματος και σε συνέχεια της ενημέρωσής μας για την δυνατότητα επίσκεψης
περιορισμένου μόνο αριθμού σημείων/ εγκαταστάσεων από πλέον των 90 συνολικά σημείων, όπου
εγκαθίστανται ΤΣΕ και όργανα ελέγχου και παρακολούθησης, παρακαλούμε για τις ακόλουθες
διευκρινίσεις: - Παρακαλούμε επιβεβαιώσετε ότι από το αντικείμενο της Διακήρυξης στην ευθύνη του
αναδόχου δεν περιλαμβάνονται εργασίες Εργ. Πολιτικού Μηχανικού ή/και Υδραυλικές για την ανεύρεση
και αποκάλυψη των αγωγών ύδρευσης, την αποκατάσταση αυτών, καθώς και για την
εγκατάσταση/στέγαση του εξοπλισμού π.χ. κατασκευή διαμερισμάτων εντός μεγαλύτερων χώρων κλπ. -
Παρακαλούμε να μας χορηγήσετε όλα τα διαθέσιμα σχέδια, διαγράμματα ή/και σκαριφήματα αγωγών και
εγκαταστάσεων στα σημεία ελέγχου. Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την μετάθεση της
προθεσμίας υποβολής των προσφορών κατά τουλάχιστον τρεις (3) εβδομάδες, ώστε να μας δοθεί ικανός
χρόνος για την προετοιμασία της προσφοράς μας. 
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