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ΠΡΟΣ: 

 

 

Διεύθυνση Οικονομικού  

Τμήμα Προμηθειών 

Περιφέρεια Ηπείρου 

Διοικητήριο - Ενταύθα 

 

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις για τον  ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό «Ανάπτυξη συστήματος μέτρησης 

ατμοσφαιρικών ρύπων» με Α/Α συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 48562. 

Σχετ: α) Το αριθμ. πρωτ. 136716/11229/28.11.2017 έγγραφό σας με συνημμένο το από 27.11.2017 

αίτημα της εταιρείας ENCO Ε.Π.Ε. 

β) Η αριθ. πρωτ. 131062/10674/16-11-2017 Διακήρυξη 

Απαντώντας στο ανωτέρω (α) σχετικό έγγραφό σας, με το οποίο ζητάτε διευκρινήσεις για τον β. σχετ. 

ανοικτό διαγωνισμό σας διευκρινίζουμε τα εξής: 

1. Δεν θα γίνει δεκτός πολυαισθητήρας μετεωρολογικών δεδομένων. Είναι  αποδεκτός και 

συνδυασμένος αισθητήραςθερμοκρασίας/σχετικής υγρασίας, συνοδευόμενος από αντίστοιχο 

κλωβίσκο προστασίας, όπως αναφέρεται στο σχετικό κεφάλαιο Η, παρ. 5. του παραρτήματος ΙΙ. 

2. Δεν θα γίνει αποδεκτός άλλος τρόπος στήριξης του μετεωρολογικού ιστού πέρα από αυτόν που 

περιγράφεται στο σχετικό κεφάλαιο Η του παραρτήματος ΙΙ. 

3. Όσον αφορά το σύστημα δειγματοληψίας, οι λήπτες θα πρέπει να έχουν 8 σημεία σύνδεσης, ώστε 

να μπορεί να καλύψει μελλοντική επέκταση του αριθμού των αναλυτών καθώς και τις απαιτήσεις 

που θέτει το  Εθνικό δίκτυο παρακολούθησης των ατμοσφαιρικών  σταθμών του ΥΠΕΚΑ. Το 

εξωτερικό περίβλημα προστασίας και στήριξης του σωλήνα προσαγωγής  θα πρέπει να είναι από 

ανοξείδωτο μέταλλο (χάλυβα). Όσον αφορά το πιστοποιητικό καταλληλότητας θα πρέπει να έχει 

εκδοθεί από εταιρεία κατασκευής αναλυτών μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, τον 

κατασκευαστή  ή άλλο αρμόδιο φορέα. 

4. Η ρευματοδότηση του σταθμού θα γίνει με νέα παροχή από το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕκαι από θέση 

που βρίσκεται  σε οριζόντια απόσταση περίπου 10μ. 

5. Ο διαθέσιμος χώρος για την τοποθέτηση/ενταφιασμό των ηλεκτροδίων της γείωσης βρίσκεται σε 

απόσταση περίπου 10μ. εντός του οικοπέδου του σχολείου. 

6. Τα έξοδα δημοσιοποίησης της  περίληψης της διακήρυξηςπου θα κληθεί να καταβάλλει ο 

ανάδοχος σύμφωνα με το α σχετ. έγγραφο του τμήματος Προμηθειών, ανέρχεται στο ποσό των 

1.791,68 €. 

 
 

 

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ: 

1. Φάκελος Διαγωνισμού 

2. κο Φ. Κολιό 

3. κα Β. Διαμάντη 

4. κο. Δ. Γεωργίου 

 

  Μ.Ε.Π. 

Η Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης 
Περιβάλλοντος &Χωρ. Σχεδιασμού 

 

 

ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΠΟΛΑΝΟΥ  
Αρχιτέκτων Μηχανικός  

με Α' βαθμό 
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