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Αρ. Πρωτοκόλλου: 4743

Σε απάντηση του από 23&25/10/2019 εγγράφων σας, τα οποία πρωτοκολλήθηκαν στην
υπηρεσία μας με Α.Π.: 4700 & 4737  αντίστοιχα διευκρινίζουμε τα ακόλουθα.

1. Α. Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να συμμορφώνονται με πρότυπα ISO 9001 ή
ισοδύναμο και ISO 27001 ή ισοδύναμο.
Β. Αποδεκτό πιστοποιητικό είναι το ISO 27001 ή ισοδύναμό του.

 To Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους είναι διαφορετικό παραδοτέο από τους
ορθοφωτοχάρτες.

 Η πρωτογενής ανάλυση των φωτογραφιών θα είναι τέτοια ώστε να καλυφθούν οι
απαιτήσεις των παραδοτέων. Αποτελεί απόφαση του προσφέροντα.
Οι οικισμοί του Δήμου Κιλκίς καθώς και οι συνδετήριοι οδοί, είναι συγκεκριμένοι.
Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος θα προτείνει και η ΔΕΥΑΚ θα εγκρίνει το τελικό
σχέδιο αποτύπωσης το οποίο θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον όσα περιγράφονται
στη διακήρυξη.

 Η περιοχή θα φωτογραφηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτειτα ζητούμενα του
διαγωνισμού. Ο τρόπος υλοποίησης της υπηρεσίας αφορά τον ανάδοχο.

 Η ΔΕΥΑΚ σύμφωνα με τα παραδοτέα, θα έχει τη δυνατότητα απεικόνισης σε
λογισμικό GIS, του ψηφιακού μοντέλου εδάφους και του ορθοφωτοχάρτη σε ένα
αρχείο.

 Ως άξονας έναρξης μέτρησης της γωνίας ορίζεται ο κατακόρυφος άξονας. Η γωνία
λήψης μπορεί να αφορά όλες τις μεθόδους φωτοληψίας και δεν περιορίζεται στις
δορυφορικές εικόνες.

 Το σχέδιο σύμβασης αποτελεί «σχέδιο σύμβασης» και όχι σύμβαση. Τα παραδοτέα
διευκρινίζονται σαφώς στη διακήρυξη.

 Κάθε πινακίδα μπορεί προφανώς να έχει ένα και μόνο μέγεθος εικονοστοιχείου. Οι
διαφορετικές αναλύσεις θα παραδοθούν σε διαφορετικές πινακίδες.



 Η τρισδιάστατη απεικόνιση προκύπτει από συνδυασμό των παραδοτέων του
παραρτήματος V.

 Τα TIN, DEM, DSM, DTM, αποτελούν παραδοτέα όπως αναφέρεται στην
παράγραφο 3 του παραρτήματος V.

Σε απάντηση του από 25/10/2019 εγγράφου σας, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα.

Το ΣμηΕΑ μπορεί να φέρει Αερομεταφερόμενο Ψηφιακό δέκτη.

Ο οικονομικός φορέας καλείται να συμπληρώσει ότι απαιτείται από τη διακήρυξη. Αυτό
περιλαμβάνει και τις υποεννότητες που αναφέρετε στο ερώτημά σας. Το «πρότυπα
περιβαλλοντικήςδιαχείρισης» έχει αναφερθεί εκ παραδρομής.

Με εκτίμηση

Ο προϊστάμενος Δ/νσης Τ.Υ.

Ιωάννης Παραγιός
Πολιτικός Μηχανικός
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