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ΘΕΜΑ: Παροχή συμπληρωματικών διευκρινήσεων αναφορικά με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 

10192/2012 Διακήρυξη του Δήμου Αλεξάνδρειας με τίτλο: «Ολοκληρωμένο Σύστημα 

Παρακολούθησης και Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων –Απορριμματοφόρων του Δήμου 

Αλεξάνδρειας».  

Σχετ.: Α. Το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 2012Ξ00566 (Πρωτ. Εισερχ. 12950/11.04.2012) έγγραφα της 

εταιρίας G4S TELEMATIX S.A. και 

Β. Το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 038(O)-T/2012 (Πρωτ. Εισερχ. 13220/18.04.2012) της εταιρίας 

Infotrip Εφαρμογές έξυπνου λογισμικού κυκλοφορίας και μεταφορών Α.Ε, 

 

1. Σύμφωνα με το Β σχετικό τίθεται το ερώτημα:  

«Στην υπ. αριθμό 13094/12-04-2012 απάντησή σας σε ερωτήσεις διευκρινίσεων αναφορικά 

με το αν είναι αποδεκτό από το Δήμο Αλεξάνδρειας, η κατανάλωση να παρέχεται από το 

CAN BUS των οχημάτων σε όσα από αυτά υποστηρίζεται, απαντήσατε «Η Αναθέτουσα Αρχή 

θα δεχτεί η μέτρηση της κατανάλωσης καυσίμου να παρέχεται από το σύστημα CAN BUS 

μόνο για τα οχήματα με α/α 2, 4 και 6 του παραπάνω πίνακα, εφόσον είναι αξιόπιστη η 

μέτρηση». Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε αν σε αυτά τα 3 οχήματα απαιτείται να 

προσφερθεί και να εγκατασταθεί ο προβλεπόμενος από τη διακήρυξη εξοπλισμός για την 

μέτρηση της κατανάλωσης καυσίμων ανεξάρτητα από τη δυνατότητα μέτρησης και από το 

σύστημα CAN BUS». 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Για τα τρία οχήματα του πίνακα με α/α 2, 4 και 6 τα οποία διαθέτουν 

δυνατότητα μέτρησης καυσίμων με CAN BUS διευκρινίζουμε ότι η δυνατότητα αυτή δεν 

εξαλείφει την υποχρέωση των υποψηφίων αναδόχων να εγκαταστήσουν τον ζητούμενο 

εξοπλισμό σε όλα τα οχήματα (συμπεριλαμβανομένου και αυτών με CAN BUS) για 

λόγους τήρησης ενός ενιαίου τύπου μέτρησης της κατανάλωσης των καυσίμων για όλα τα 

οχήματα. Συνεπώς, οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να εγκαταστήσουν τον ζητούμενο 

εξοπλισμό σε όλα τα οχήματα. 

 



2. Σύμφωνα επίσης με το Β σχετικό τίθεται το ερώτημα:  

«Στην υπ. αριθμό 13094/12-04-2012 απάντησή σας στην ερώτηση «Οι προδιαγραφές του 

συστήματος ταυτοποίησης RFID απαιτούν υποστήριξη πρωτοκόλλου UFH 18000-6, EPSI, 

GEN 2. Είναι αποδεκτό να προτείνουμε εναλλακτικές λύσεις που να παρέχουν το ίδιο 

επίπεδο πληροφορίας με την ίδια αξιοπιστία όπως αυτή περιγράφεται στον πίνακα 

συμμόρφωσης?» απαντήσατε «Η αναθέτουσα αρχή θα δεχθεί αναγνώστη τεχνολογίας UFH  

RFID με τον οποίο πρέπει να είναι συμβατή η RFID κεραία και ο κάθε κάδος» κάτι που δεν 

απαντά στην εν λόγω ερώτηση. Με δεδομένο ότι οι απαιτήσεις των πινάκων συμμόρφωσης 

είναι δεσμευτικές και αποτελούν κριτήρια on/off όπως και ο πίνακας C3.10 θα σας 

παρακαλούσαμε να είχαμε την απάντηση σας σε σχέση με τις εναλλακτικές απαντήσεις/ 

λύσεις που θα μπορούσαμε να ώσουμε στην εν λόγω απαίτηση». 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να απαντήσουν στις απαιτήσεις του πίνακα 

συμμόρφωσης C3.10 με πλήρη συμμόρφωση σε όλες τις αναγραφόμενες και ζητούμενες 

απαιτήσεις. Όπως απαντήθηκε και στην υπ. αριθμό 13094/ 12-04-2012 επιστολή μας, οι 

υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να τηρήσουν τα ζητούμενα πρωτόκολλα και διεθνή 

standards που ζητούνται που είναι UFH 18000-6, EPSI, GEN 2. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι 

μπορούν να επιλέξουν διαφορετικούς προμηθευτές και λύσεις με διαφορετικά επίπεδα 

αξιοπιστίας αρκεί να πληρούνται τα ζητούμενα πρωτόκολλα και διεθνή standards.  

3. Σύμφωνα επίσης με το Α σχετικό τίθεται το ερώτημα:  

«Στις λειτουργικές και Τεχνικές Προδιαγραφές του Έργου υπάρχει η στήλη Παρατηρήσεις 

(π.χ. επίπεδο «ηλεκτρονικοποίησης», επίπεδο Υπηρεσίας, κλπ.). Μπορείτε να αναλύσετε τη 

διαβάθμιση 1
ο
, 2

ο
, 3

ο
 και 5

ο
; Λείπει το 4

ο
 επίπεδο;» 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τα επίπεδα πληροφοριών είναι:  

1ο Επίπεδο: Υπηρεσίες πληροφόρησης, δημοσίευση κειμένων και πακέτων 

πληροφοριών,  

2ο Επίπεδο: Αλληλεπιδραστικές υπηρεσίες,  

3ο Επίπεδο: Ηλεκτρονικές συναλλαγές, 

4ο Επίπεδο: Ολοκλήρωση Συναλλαγής,  

5ο Επίπεδο: Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσία / προσωποποίηση.   

 

 


