
1 
 

                         
                                                                                    
     Θεσσαλονίκη  27/6/2013  
     Αρ. πρωτ.  10915 
 

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ∆.Υ. 
                 &  ΑΠΟΘΗΚΩΝ 

 

Πληρ.  Σπ. Πετρόπουλος 
Τηλ.  2310 966972 
Fax  2310 283117 

        

E-mail promithies@eyath.gr  
 

 

                                               
∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 

 

Που αφορούν τον διαγωνισµό (Νο2/2013) για την προµήθεια και εγκατάσταση  
ανοξείδωτων (ΙΝΟΧ) κιγκλιδωµάτων, κλιµάκων, ανεµόσκαλων και καλυµµάτων 
φρεατίων στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ, Σίνδος), 
στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων Ν. Μηχανιώνας (ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ) και σε 
Αντλιοστάσια Τουριστικών Περιοχών Θεσσαλονίκης 

 

Σχετικά µε το διαγωνισµό του θέµατος, σας γνωρίζουµε ότι σύµφωνα µε σχετικό έγγραφο 
της ∆ιεύθυνσης Λειτουργίας. & Συντήρησης Εγκαταστάσεων & Περιβαλλοντολογικών  Ελέγχων 
της Εταιρίας Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε., δίνονται οι παρακάτω 
διευκρινήσεις:  

 
1. Στη (∆ιακ 2/2013 σ19 Άρθρο 26 – Γενικές απαιτήσεις) προστίθεται το σηµείο: «Μαζί µε την 

προσφορά ο ανάδοχος θα προσκοµίσει πρόχειρους υπολογισµούς αντοχής των 
κιγκλιδωµάτων που θα τοποθετηθούν, όπου θα καταδεικνύεται η αντοχή και θα 
περιγράφεται η διατοµή της κουπαστής, των ορθοστατών και οι διαστάσεις του κάθε 
στοιχείου (απόσταση ορθοστατών, ύψος κουπαστής, κτλ). Μετά την ανάθεση του έργου ο 
ανάδοχος θα καταθέσει την πλήρη στατική µελέτη.» 

 
2. Τα περιφερειακά κιγκλιδώµατα που θα τοποθετηθούν στο δώµα των χωνευτών θα είναι 

καµπύλα (κουρµπαριστά). (∆ιακ 2/2013 σ15-Χωνευτές στην ΕΕΛΘ, σ16-Κιγκλιδώµατα). Ως 
εκ τούτου µεταβάλλεται και η φόρµα της προσφοράς (∆ιακ 2/2013 σ24) όπου στη γραµµή 
«Κιγκλίδωµα ευθύ» η ποσότητα τροποποιείται σε 160,2m και προστίθεται η γραµµή 
«κιγκλίδωµα καµπύλο» µε ποσότητα 148m. 

 
3. Στο εδάφιο (∆ιακ 2/2013  σ18-19) «Προδιαγραφές υλικών» προστίθεται στη σ19 η 

παράγραφος: Όπου θα υπάρχει επαφή του ανοξείδωτου υλικού µε άλλη µεταλλική 
επιφάνεια θα πρέπει να τοποθετείται µη αγώγιµο υλικό προκειµένου να αποφεύγεται η 
δηµιουργία ηλεκτρολυτικής γέφυρας και διάβρωσης. (∆ιακ 2/2013 σ18-19 Προδιαγραφές 
υλικών) 

 
4. Μεταβάλλεται το σηµείο που αφορά στην αντοχή των κιγκλιδωµάτων (∆ιακ 2/2013 σ16,17-

Κικλιδώµατα – τελευταίο σηµείο) ως εξής: 
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«Το κιγκλίδωµα θα αντέχει, χωρίς καµία µόνιµη παραµόρφωση, οριζόντιο σηµειακό φορτίο, 
εφαρµοζόµενο αρχικά στην κορυφή των κατακόρυφων δοκών και στη συνέχεια στο 
δυσµενέστερο σηµείο. Η µέγιστη παραµόρφωση κατά την φόρτιση, δε θα πρέπει να 
ξεπερνά τα 30mm.  

Το ελάχιστο φορτίο θα είναι Fmin = 740 N/m x την µέγιστη απόσταση (m) µεταξύ δύο 
κατακόρυφων δοκών.» 

 
5. Κατόπιν ανάλυσης των αναγκών πρόσβασης στους κοχλίες του Α/Σ εισόδου, διευκρινίζεται 

ότι  οι τρείς σκάλες πρόσβασης (18m) δε θα διαθέτουν πλατύσκαλο στο κεκλιµένο τους 
τµήµα (∆ιακ 2/2013 σ15 Α/Σ εισόδου – Σκάλες µε κεκλιµένα κιγκλιδώµατα, σ17 Σκάλες). 
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