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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡ. ΣΧΕΔ.
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου – Αναλήψεως
Διοικητήριο, Βόλος

Ταχ. Κώδικας: 380 01 
Πληροφορίες: Παπακωνσταντίνου Δέσποινα
                       Βλειώρας Δημήτρης 
Τηλέφωνο:      24213 52639, 52561 
fax:                 24213 52584
email:               d.papakonstantinou@thessaly.gov.gr 
                         d.vleioras@thessaly.gov.gr
                         periv.ydrooik.magn@thessaly.gov.gr

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις επί της Διακήρυξης του έργου «Αντικατάσταση του σταθμού 
παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο Βόλο και αποκατάστασης της 
λειτουργίας του συστήματος τηλεμετάδοσης των δεδομένων μέτρησης» με ΑΔΑΜ 
20PROC007965852.

ΣΧΕΤ: 1. Το 11-01-2021 έγγραφο της εταιρίας ENCO ΕΠΕ που έλαβε αρ. πρωτ. 10034/13-01-
2021
2. Το με αρ. πρωτ. Α5589/14-01-2021 έγγραφο της εταιρίας EnviroSys που έλαβε αρ. 
πρωτ. 10034/13-01-2021. 

Απαντήσεις στο από 11-01-2021 έγγραφο της εταιρίας ENCO ΕΠΕ (σχετικό 1).

1) Στην σελίδα 54 για το σύστημα δειγματοληψίας αναφέρεται: "Σωλήνας προσαγωγής δείγματος από 
βοριοπυριτική ύαλο από τον εξωτερικό χώρο στους αναλυτές. Ο σωλήνας θα τοποθετηθεί σε 
κατάλληλο περίβλημα προστασίας και στήριξης από ανοξείδωτο μέταλλο (χάλυβα)". Θα γίνουν 
αποδεκτά περιβλήματα από άλλα και πιθανώς πολύ καλύτερα υλικά π.χ. περιβλήματα σύγχρονων 
ισχυρών πλαστικών (λόγω ελαστικότητας δεν προκαλούν μηχανική καταπόνηση στον σωλήνα) ή άλλων 
μετάλλων (π.χ. ελαφρύτερο αλουμίνιο) ως προστασία του γυάλινου σωλήνα; 

Απάντηση: Ισχύει ότι αναφέρεται στη διακήρυξη.

2) Τα υπάρχοντα μετεωρολογικά αισθητήρια θα αποξηλωθούν ή μπορούν να επισκευασθούν και να 
επανατοποθετηθούν;

Απάντηση: Τα υπάρχοντα μετεωρολογικά αισθητήρια θα αποξηλωθούν.

3) Ο παλαιός εξοπλισμός θα διατεθεί στον ανάδοχο για απόσυρση/καταστροφή ή θα παραμείνει σε 
αποθήκες του φορέα;

Απάντηση: Όπως αναφέρεται στο πεδίο 23 (σελ. 53-54) του υποκεφαλαίου 5.1 του Κεφαλαίου 
5 «Ειδικές Προδιαγραφές εξοπλισμού»: «Ο ανάδοχος του κλωβού θα αναλάβει την απομάκρυνση του 
υπάρχοντος κλωβού και αναλυτών προς ανακύκλωση μέσω των αντίστοιχων εγκεκριμένων συστημάτων 

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
AFTHONIA GKILOMANAKI
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εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων. Στα υλικά προς ανακύκλωση περιλαμβάνονται ραδιενεργές πηγές (Kr-
85, αριθμός 1, ραδιενέργεια 1x50mCi), για τις οποίες θα ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπει η Ελληνική 
Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ). Η παράδοση τους θα βεβαιώνεται με την κατάθεση επικυρωμένου 
αντίγραφου βεβαίωσης παραλαβής με αναλυτική λίστα του αποσυρόμενου εξοπλισμού το οποίο θα κατατεθεί 
στην Αναθέτουσα Αρχή πριν την οριστική παραλαβή των ειδών.».

4) Πως προβλέπεται να γίνει η τοποθέτηση του τριγώνου γείωσης στο έδαφος με δεδομένο ότι ο 
σταθμός θα εγκατασταθεί σε ταράτσα σε ύψος >10 μέτρα? Υπάρχει αντίστοιχη γείωση από τον 
προηγούμενο σταθμό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί? Γίνεται αποδεκτή σύνδεση στην γείωση του 
κτιρίου? Θα πρέπει να γίνουν από τον ανάδοχο νέες εργασίες (εκσκαφές) στο έδαφος εντός του 
σχολικού συγκροτήματος; 

Απάντηση: Ο υπάρχων σταθμός διαθέτει αλεξικέραυνο και γείωση. Επίσης, το κτήριο του 
σχολείου διαθέτει δικό του αλεξικέραυνο και γείωση.

5) Στην σελίδα 61 ζητείται ειδικά το Γερμανικό πρωτόκολλο Gesytec και ειδικά για τον αναλυτή 
BTEX. Όλα τα συστήματα καταγραφής σταθμών περιβαλλοντικών μετρήσεων διαθέτουν Modbus 
πρωτόκολλα (σε αντίθεση με τα πρωτόκολλα Gesytec) άρα και αυτό από μόνο του εξασφαλίζει την 
συνδεσιμότητα με το σύστημα συλλογής, καταγραφής και διαχείρισης δεδομένων από το τμήμα Β της 
διακήρυξης. Εκτιμούμε συνεπώς ότι πρωτόκολλο Modbus αποτελεί από μόνο του ικανή συνθήκη για 
σύνδεση σε οποιοδήποτε σύστημα δεδομένων προκριθεί για το τμήμα Β. Θα επαρκούν αναλογικές 
έξοδοι ή/και το παγκοσμίως διαδεδομένο πρωτόκολλο Modbus? 

Απάντηση: Ισχύει ότι αναφέρεται στη διακήρυξη. Συγκεκριμένα για τον αυτόματο αναλυτή 
αρωματικών υδρογονανθράκων (ΒΤΕΧ) αναφέρεται ότι «Θα πρέπει να διαθέτει θύρες Ethernet, RS-
232/RS-485, USB» και ότι «Θα πρέπει να είναι συμβατό με τα εξής πρωτόκολλα επικοινωνίας: 
ASCII, GESYTEC I (Bayern-Hessen), GESYTEC II, Modbus RTU».

Σε ότι αφορά στο υποκεφάλαιο 2.4.3.2 «Τεχνική Προσφορά» του τεύχους της διακήρυξης 
παρακαλούμε να μη ληφθεί υπόψη η πρόταση «Θα επισυναφθεί στην προσφορά υπεύθυνη δήλωση 
του αναδόχου Απαιτήσεις – Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι.», διότι γράφτηκε εκ 
παραδρομής.

Απαντήσεις στο με αρ. πρωτ. Α5589/14-01-2021 έγγραφο της εταιρίας EnviroSys (σχετικό 2).

4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ
Δεδομένου ότι δεν διευκρινίζεται, παρακαλούμε να μας γνωρίσετε με ποιο τρόπο θα πραγματοποιείται 
η επικοινωνία του σταθμού με το ΚΔΔ.

Απάντηση: Οι απαιτήσεις σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας του σταθμού αναφέρονται στα 
υποκεφάλαια 5.6 και 5.7 του Παραρτήματος 1. Κέντρο Διαχείρισης Δεδομένων (ΚΔΔ) δεν 
υφίσταται, ούτε προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη. 

5.2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
8. ΑΠΑΙΤΗΣΗ. Οκτώ βαλβίδες εισόδου είτε εξωτερικές είτε ενσωματωμένες στους αναλυτές 24VDC 
με επένδυση από τεφλόν. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι αυτές να ελέγχονται από τον βαθμονομητή 
ώστε να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής αναλυτή προς βαθμονόμηση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ :
Α. Οκτώ βαλβίδες εισόδου : δεδομένου ότι προσφέρονται 4 αναλυτές και για την περίπτωση που οι 
βαλβίδες είναι ενσωματωμένες στους προσφερόμενους αναλυτές, δεν απαιτούνται επιπλέον βαλβίδες 
και επομένως δεν είναι απαραίτητο να προσφερθούν. Για την περίπτωση αυτή παρακαλούμε να 
διευκρινιστεί ότι η προσφορά συστήματος με 4 μόνο βαλβίδες εξωτερικές ή ενσωματωμένες είναι 
αποδεκτή.
Β. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι αυτές να ελέγχονται από τον βαθμονομητή ώστε να υπάρχει η 
δυνατότητα επιλογής αναλυτή προς βαθμονόμηση. Στην περίπτωση που οι βαλβίδες είναι 
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ενσωματωμένες στους αναλυτές, τότε δεν μπορούν να ελέγχονται από το βαθμονομητή, διότι ο 
αναλυτής είναι αυτόνομο και ανεξάρτητο όργανο, που ελέγχει τις δικές του λειτουργίες και δεν μπορεί 
να ελέγχεται από εξωτερικό όργανο όπως ο βαθμονομητής. Η λειτουργία της βαλβίδας ορίζεται μέσω 
του display του αναλυτή. Επιπλέον σημειώνουμε ότι ο βαθμονομητής δεν επιλέγει αναλυτή προς 
βαθμονόμηση, αλλά επιλέγει το πρότυπο αέριο που θα χρησιμοποιηθεί προς βαθμονόμηση.
Παρακαλούμε να διευκρινιστεί το συγκεκριμένο σημείο της απαίτησης, δηλαδή να διευκρινιστεί ότι 
η απαραίτητη προϋπόθεση αφορά μόνο την περίπτωση της προσφοράς εξωτερικών βαλβίδων.

Απάντηση: Ισχύει ότι αναφέρεται στη διακήρυξη.

3. ΑΠΑΙΤΗΣΗ. Οι αναλυτές θα διαθέτουν σειριακή έξοδο RS232, USB και Ethernet για έξοδο 
μέτρησης των παραμέτρων, για τηλεχειρισμό, τηλεδιάγνωση και τηλεβαθμονόμηση. Η ύπαρξη εξόδου 
USB είναι απαραίτητη για την περίπτωση που χρειαστεί να αντληθούν τα στοιχεία απευθείας από τον 
αναλυτή με φορητό υπολογιστή. Σε περίπτωση μη ύπαρξης εξόδου USB ο ανάδοχος θα πρέπει να 
παράσχει τον συμπληρωματικό εξοπλισμό για σύνδεση φορητού υπολογιστή με τον αναλυτή.
Στη συνέχεια στις ειδικές προδιαγραφές των αναλυτών αερίων ζητείται:

Θύρα Ethernet και USB: Να διαθέτει.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Παρακαλούμε να διευκρινιστεί ότι σε περίπτωση που οι αναλυτές δεν διαθέτουν 
USB ισχύει η απαίτηση των γενικών απαιτήσεων όπως αναφέρεται ανωτέρω, δηλαδή ότι :
Σε περίπτωση μη ύπαρξης εξόδου USB ο ανάδοχος θα πρέπει να παράσχει το συμπληρωματικό 
εξοπλισμό για σύνδεση φορητού υπολογιστή με τον αναλυτή.

Απάντηση: Ισχύει ότι αναφέρεται στην παράγραφο 3 του υποκεφαλαίου 5.4 του 
Παραρτήματος 1: «Οι αναλυτές θα διαθέτουν σειριακή έξοδο RS232, USB και Ethernet για έξοδο 
μέτρησης των παραμέτρων, για τηλεχειρισμό, τηλεδιάγνωση και τηλεβαθμονόμηση. Η ύπαρξη εξόδου 
USB είναι απαραίτητη για την περίπτωση που χρειαστεί να αντληθούν τα στοιχεία απευθείας από τον 
αναλυτή με φορητό υπολογιστή. Σε περίπτωση μη ύπαρξης εξόδου USB ο ανάδοχος θα πρέπει να 
παράσχει τον συμπληρωματικό εξοπλισμό για σύνδεση φορητού υπολογιστή με τον αναλυτή».

Ε. Αυτόματος Αναλυτής αρωματικών υδρογονανθράκων (ΒΤΕΧ)
Α) ΑΠΑΙΤΗΣΗ. Μία (1) Φιάλη αερίου βαθμονόμησης ΒΤΕΧ
Το πρότυπο μίγμα θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις προσδιοριζόμενες ενώσεις ΒΤΕΧ, και να 
φυλάσσεται σε φιάλη 11 lt
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ :Δεδομένου ότι οι περισσότερες φιάλες του εμπορίου είναι 10 lt, παρακαλούμε να 
διευκρινίσετε ότι γίνεται δεκτή η προσφορά φιάλης 10 lt.

Απάντηση: Ισχύει ότι αναφέρεται στη διακήρυξη.

4. ΑΠΑΙΤΗΣΗ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ 1. Ο ανάδοχος 
στην τεχνική προσφορά του θα καταθέσει υποχρεωτικά συμπληρωμένο τον Πίνακα Συμμόρφωσης του 
Παραρτήματος ΙΙ για όλες τις απαιτήσεις προδιαγραφών, όπου θα αναφέρει απαραίτητα κατά την ίδια 
σειρά και παραγραφοποίηση τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ειδών/οργάνων που προσφέρει και τη 
συμφωνία του με λοιπές υποχρεώσεις.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Δεν υπάρχει Πίνακας Συμμόρφωσης στο παράρτημα ΙΙ. Παρακαλούμε να 
διευκρινίσετε.

Απάντηση: Εκ παραδρομής αναφέρεται η ύπαρξη Πίνακα Συμμόρφωση στο Παράρτημα ΙΙ. 
Μπορεί ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος να διαμορφώσει και να συμπληρώσει Πίνακα Συμμόρφωσης, 
καθώς δεν υπάρχει σχετικό υπόδειγμα.

Εσωτερική Διανομή:
1.Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.Σ., Λάρισα
2.Φ. 6050
3.Χρον. Αρχείο

Ο  Προϊστάμενος
της Δ/νσης  ΠΕ.ΧΩ.Σ.

Αθανάσιος Κουτσουτάσιος
Αρχιτέκτων  Μηχανικός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡ. ΣΧΕΔ.
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου – Αναλήψεως
Διοικητήριο, Βόλος

Ταχ. Κώδικας: 380 01 
Πληροφορίες: Παπακωνσταντίνου Δέσποινα
                       Βλειώρας Δημήτρης 
Τηλέφωνο:      24213 52639, 52561 
fax:                 24213 52584
email:               d.papakonstantinou@thessaly.gov.gr 
                         d.vleioras@thessaly.gov.gr

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε αίτημα παράτασης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου 
«Αντικατάσταση του σταθμού παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο 
Βόλο και αποκατάστασης της λειτουργίας του συστήματος τηλεμετάδοσης των 
δεδομένων μέτρησης» με ΑΔΑΜ 20PROC007965852.

ΣΧΕΤ: Το έγγραφο της εταιρίας ENCO ΕΠΕ που παρελήφθη μέσω του ΕΣΗΔΗΣ στις 18-01-2021 
και έλαβε αρ. πρωτ. 18427/19-01-2021.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας ενημερώνουμε ότι όσα έγγραφα για διευκρινήσεις 
έχουν σταλεί για το διαγωνισμού του θέματος έχουν απαντηθεί με το με αρ. πρωτ. 18179/19-01-
2021 έγγραφό μας. 

Με βάση λοιπόν τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη το πεδίο 2.1.3 του τεύχους της 
διακήρυξης «…Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των 
προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση 
όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό 
φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που 
ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών, β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές 
αλλαγές….» 

θεωρούμε ότι δεν συντρέχουν λόγοι παράτασης του διαγωνισμού. 
Επομένως, η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών που προβλέπεται στο πεδίο 

1.5 «Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού» του τεύχους της διακήρυξης, 
δηλαδή 25-01-2021 και ώρα 14:30, παραμένει ως έχει.

Εσωτερική Διανομή:
1.Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.Σ., Λάρισα
2.Φ. 6050
3.Χρον. Αρχείο

Ο  Προϊστάμενος
της Δ/νσης  ΠΕ.ΧΩ.Σ.

Αθανάσιος Κουτσουτάσιος
Αρχιτέκτων  Μηχανικός

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από AFTHONIA
GKILOMANAKI
Ημερομηνία: 2021.01.19 13:50:55 EET
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡ. ΣΧΕΔ.
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου – Αναλήψεως
Διοικητήριο, Βόλος

Ταχ. Κώδικας: 380 01 
Πληροφορίες: Παπακωνσταντίνου Δέσποινα
                       Βλειώρας Δημήτρης 
Τηλέφωνο:      24213 52639, 52561 
fax:                 24213 52584
email:               d.papakonstantinou@thessaly.gov.gr 
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ΠΡΟΣ: α) Οικονομικούς Φορείς

 β) ΕΣΗΔΗΣ
 

ΘΕΜΑ: Διευκρίνιση επί της Διακήρυξης του έργου «Αντικατάσταση του σταθμού 
παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο Βόλο και αποκατάστασης της 
λειτουργίας του συστήματος τηλεμετάδοσης των δεδομένων μέτρησης».

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 385089/30-12-2020 Διακήρυξης του έργου του θέματος, σας 

ενημερώνουμε ότι όπου στο τεύχος της Διακήρυξης αναφέρεται η εφημερίδα «Θεσσαλία» 

εννοείται η «Θεσσαλία της Δευτέρας».

Κατά τα λοιπά η Διακήρυξη ισχύει ως έχει.

Συνημμένα: –

Εσωτερική Διανομή:
1.Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.Σ., Λάρισα
2.Φ. 6050
3.Χρον. Αρχείο

Ο  Προϊστάμενος
της Δ/νσης  ΠΕ.ΧΩ.Σ.

Αθανάσιος Κουτσουτάσιος
Αρχιτέκτων  Μηχανικός
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