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ΘΕΜΑ: ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε τη ∆ιακήρυξη 25/2014 «Προµήθεια Ηλεκτροπαραγωγού 

Ζεύγους για την Εγκατάσταση Επεξεργασίας λυµάτων Θεσσαλονίκης. 
ΣΧΕΤ.:  Επιστολή της ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ  13.11.2014 

 
 
 

Έχοντας υπόψη το µε αρ. πρωτ. 26219/2284∆ΛΣΕ/14-11-2014 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Λειτ. & 
Συντ. Εγκαταστάσεων & Περ/κων Ελέγχων για την παροχή διευκρινήσεων σχετικά µε το 
διαγωνισµό του θέµατος σας γνωρίζουµε τα εξής:  

  

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ της ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ   

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
 

1. Γιατί απαιτείται αυτόµατο πεδίο µεταγωγής ενώ σύµφωνα µε την τωρινή λειτουργία 
χρειάζεται ένας διακόπτης; 

2. Εάν γίνει αυτόµατα η αλλαγή από ∆ΕΗ σε ΗΖ πως εξασφαλίζεται η µη ύπαρξη και των 2 
ρευµάτων ταυτόχρονα; 

3. Στην Τεχνική Προδιαγραφή, στην παράγραφο 9.3.1, γίνεται αναφορά σε έναν διακόπτη 
ενώ στην παράγραφο 9.3.2 αναφέρεται σύστηµα µανδάλωσης δυο αυτόµατων 
διακοπτών. Παρακαλούµε να διευκρινιστεί αν επιθυµείτε να προµηθευτείτε ένα ή δύο 
διακόπτες.  

4. Πρέπει να καθοριστεί οπωσδήποτε ο τρόπος λειτουργίας γιατί αυτός οδηγεί στην επιλογή 
των υλικών που απαιτούνται για τον πίνακα µεταγωγής (χειροκίνητο ή αυτόµατο) και των 
καλωδίων. 

5. Η προµήθεια της καλωδίωσης τροφοδοσίας από το ΗΖ στον Μετασχηµατιστή αποτελεί 
αντικείµενο της παρούσης προµήθειας;  

6. Αν ναι, για τον υπολογισµό των διατοµών θα ληφθεί υπόψη η ισχύς του ΗΖ ή του 
Μετασχηµατιστή;  

7. Η σύνδεση της καλωδίωσης των πινάκων ισχύος αποτελεί αντικείµενο της εν λόγω 
προµήθειας; 

8. Η τοποθέτηση του ΗΖ και των πινάκων αποτελεί αντικείµενο της εν λόγω προµήθειας? 
9. Εάν απαιτηθεί να αφαιρεθεί το στέγαστρο για να αποµακρυνθεί το παλαιό Η/Ζ και να 

εγκατασταθεί το νέο ποιός κάνει την αφαίρεση και την τυχόν επανατοποθέτηση; 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  
 

• Όπως αναφέρεται στα επόµενα η σύνδεση του προς προµήθεια Η/Ζ θα υλοποιηθεί 
αρχικά, µε µέριµνα του προµηθευτή, µε την λογική της σύνδεσης του υφιστάµενου Η/Ζ 
χωρίς ενεργοποίηση της αυτόµατης µεταγωγής που θα υλοποιηθεί εκ των υστέρων, µετά 
τον εκσυγχρονισµό του διακοπτικού υλικού ΜΤ, µε µέριµνα της ΕΥΑΘ. Τυχόν πρόσθετος 
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εξοπλισµός που θα απαιτηθεί, πέραν των προβλεποµένων στην διακήρυξη, θα βαρύνει 
την ΕΥΑΘ. 

• Προβλέπεται ένας (1) αυτόµατος τετραπολικός µεταγωγικός διακόπτης 

• Το υφιστάµενο Η/Ζ θα αποµακρυνθεί µε µέριµνα της ΕΥΑΘ. Αν για την εγκατάσταση του 
νέου Η/Ζ, που είναι ευθύνη του προµηθευτή, επισηµανθούν  προβλήµατα πρόσβασης 
του γερανού αυτά θα επιλυθούν από την ΕΥΑΘ 
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