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ΘΕΜΑ: Παροχή ∆ιευκρινίσεων σχετικά µε τη ∆ιακήρυξη Νο18/2014 «Προµήθεια – 
εγκατάσταση και διασύνδεση δύο αεριοφυλακίων στην Εγκατάσταση επεξεργασίας 
λυµάτων Θεσσαλονίκης» 
Σχετ.: α) Επιστολή της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ µε ΑΠ Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. 19886/27.08.2014 
β) Επιστολή της ΧΡ.∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ Α.Ε. µε ΑΠ Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. 20002/29.08.2014 
 
 

Σε συνέχεια του ανωτέρου σχετικού και σύµφωνα µε το υπ’ αρ. πρωτ. 20494/1738∆ΛΣΕ/8-9-
2014 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Λειτουργίας & Συντήρησης Εγκαταστάσεων & Περιβ/κών 
Ελέγχων, παραθέτουµε τις κάτωθι απαιτούµενες διευκρινίσεις: 

 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. 
ΕΡΩΤΗΣΗ 1 
 

 

            
                                ΕΤΑΙΡΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 



 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 
 
Επιβεβαιώνουµε ότι η ∆ιακήρυξη δεν εµπεριέχει απαίτηση εµπειρίας κατασκευής συστήµατος 
από τον προµηθευτή των αεριοφυλακίων. 
 
Συγκεκριµένα, η εµπειρία του άρθρου 21 απαιτείται: 
 

Από τον διαγωνιζόµενο ΝΑΙ 

Από τον συνεργαζόµενο οίκο ΝΑΙ 
εφόσον ο διαγωνιζόµενος δεν είναι φορέας της 

σχετικής εµπειρίας 

Από τον υπεργολάβο ΝΑΙ 
εφόσον ο διαγωνιζόµενος επιλέξει να συµπεριλάβει 

συγκεκριµένο υπεργολάβο για κάποια οµάδα 
εργασιών, και η εµπειρία θα αφορά στο είδος των 

εργασιών που θα εκτελέσει ο συγκεκριµένος 
υπεργολάβος 

Από τον οίκο κατασκευής των 
αεριοφυλακίων που θα προσφερθούν 
από τους διαγωνιζόµενους 

ΟΧΙ 
 

δεν εµπεριέχεται κριτήριο ειδικής εµπειρίας 
κατασκευής συστήµατος από τον προµηθευτή των 

αεριοφυλακίων 

 
 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 2 
 

 
 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2 
 
∆εν περιλαµβάνεται περιορισµός ή απαίτηση σχετικά µε το σχήµα των αεριοφυλακίων. Η 
επιλογή επαφίεται στους διαγωνιζόµενους. 
 
Η προµήθεια αναφέρεται σε βιοµηχανικό προϊόν, το οποίο κατασκευάζεται µε βάση 
συγκεκριµένες προδιαγραφές. Για διευκόλυνση των διαγωνιζοµένων αναφέρουµε ότι το 
σύνηθες φορτίο διαστασιολόγησης ανέµου είναι 150 km/hκαι το φορτίο διαστασιολόγησης 



χιονιού είναι 150 kg/m2.  
 
Επισηµαίνεται, ότι η ∆ιακήρυξη προβλέπει την εκπόνηση στατικής µελέτης, η οποία θα 
περιλαµβάνει το σύνολο των φορτίων που θα υποδείξει ο προµηθευτής του αεριοφυλακίου.  
 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 3 
 

 
 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3 
 
Όλες οι απαιτούµενες µελέτες, µετά την εκπόνηση τους, υποβάλλονται από τον ανάδοχο και 
εγκρίνονται αρµοδίως. 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 4 
 

 
 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 4 
 
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των µεµβρανών (εσωτερικής, εξωτερικής και δαπέδου) 
προδιαγράφονται ικανοποιητικά στην παράγραφο 4.1 της ∆ιακήρυξης. Τα λοιπά τεχνικά 
χαρακτηριστικά, όπως π.χ. τάση εφελκυσµού, βάρος, κτλ.) δεν είναι δυνατόν να 
προδιαγραφούν περαιτέρω, διότι εξαρτώνται από θεµελιώδεις επιλογές του διαγωνιζοµένου 
(π.χ. σχήµα). 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 5 
 

 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 5 
 
Ο τρόπος διασύνδεσης των αεριοφυλακίων είναι επιλογή του διαγωνιζοµένου. ∆ιευκρινίζεται 

ότι είναι αποδεκτή η χρήση κοινής σωληνογραµµής για είσοδο-έξοδο. 



 
ΕΡΩΤΗΣΗ 6 
 

 

 
 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 6 
 
Πράγµατι οι αγωγοί βιοαερίου θα συνδεθούν σε σωληνογραµµή, η οποία σήµερα δεν έχει 
τεθεί σε λειτουργία. Σε περίπτωση που αυτές τεθούν στο ενδιάµεσο χρονικό διάστηµα σε 
λειτουργία, η ΕΥΑΘ Α.Ε. θα µεριµνήσει για τις απαιτούµενες προβλέψεις, έτσι ώστε να 
αποφευχθεί η διενέργεια gasfree. 
 
Επιβεβαιώνεται εποµένως, ότι οι εργασίες δεν περιλαµβάνονται στη ∆ιακήρυξη, ενώ αν 
απαιτηθούν θα γίνουν µε µέριµνα και δαπάνες της ΕΥΑΘ Α.Ε.. 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 7 
 

 
 



 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 7 
 
Οι κολλήσεις των σωληνώσεων θα γίνει µε τον εκάστοτε ενδεδειγµένο τρόπο. Αναφορικά µε 
τις σωληνώσεις από ανοξείδωτο χάλυβα και µε βάση το schedule που προδιαγράφεται, η 
Υπηρεσία αναµένει αυτογενείς κολλήσεις µε χρήση αερίου. 
 
Επισηµαίνεται, ότι οι σωληνώσεις θα προκατασκευασθούν στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό σε 
µηχανουργείο και θα εξοπλισθούν µε τις κατάλληλες φλαντζωτές συνδέσεις για τη 
συναρµολόγηση τους επί τόπου. Οι εργοταξιακές κολλήσεις θα περιορισθούν στις ελάχιστες 
απαιτούµενες, σύµφωνα µε τους πάγιους κανόνες καλής πρακτικής. 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 8 
 

 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 8 
 
Στην παράγραφο 5.2. αναφέρεται ότι «όλες οι εργασίες θα γίνουν υπό την ευθύνη 
∆ιπλωµατούχου Μηχανολόγου ή Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, που θα έχει την 
απαιτούµενη εµπειρία σε παρόµοια έργα και θα είναι υπεύθυνος για την έντεχνη, άρτια, 
απρόσκοπτη και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών και για τη λήψη και εφαρµογή των 
απαιτούµενων µέτρων προστασίας, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζόµενων, καθώς και κάθε 
τρίτου.» 
 
Εποµένως ο υπεύθυνος µηχανικός του έργου µπορεί να αναλάβει τις ευθύνες του Τεχνικού 
Ασφαλείας. 
 

 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ  Α.Ε. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 
 
Παρακαλούµε να µας προσδιορίσετε τα παρακάτω τεχνικά στοιχεία: 
 

1. Μέγιστη πίεση λειτουργίας αεριοφυλακίων 
2. Μέγιστος ρυθµός προσαγωγής βιοαερίου 
3. Μέγιστος ρυθµός απαγωγής βιοαερίου 
4. Όρια διασύνδεσης δικτύων µε τις υφιστάµενες εγκαταστάσεις 
5. Αντικεραυνική προστασία 
6. Τυχόν περιορισµοί, ως προς τη θέση και το ύψος των αεριοφυλακίων. 

 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 
 

1. Η µέγιστη πίεση λειτουργίας αεριοφυλακίων (πίεση δικτύου) είναι 25 mbar 
2. Μέγιστος ρυθµός προσαγωγής βιοαερίου: 800 m3/h 
3. Μέγιστος ρυθµός απαγωγής βιοαερίου: 800 m3/h 
4. Όρια διασύνδεσης δικτύων µε τις υφιστάµενες εγκαταστάσεις: Σύνδεση µε αγωγό 

βιοαερίου τρίτου χωνευτή στο σηµείο που υποδεικνύεται στο σχέδιο. Σύνδεση ισχύος 
στην περιοχή των χωνευτών σε σηµείο που θα υποδείξει η Υπηρεσία. Σύνδεση 
στραγγιδίων στο δίκτυο στραγγιδίων της βαρυτικής προπάχυνσης. 

5. Αντικεραυνική προστασία: Θα υλοποιηθεί µε ευθύνη και δαπάνη της ΕΥΑΘ Α.Ε. 



6. Τυχόν περιορισµοί, ως προς τη θέση και το ύψος των αεριοφυλακίων: Η θέση 
υποδεικνύεται στο σχέδιο. ∆εν υφίστανται περιορισµοί ως προς το ύψος, αναµένεται 
ότι µέγιστο ύψος 13 µέτρων πάνω από την πλάκα θεµελίωσης είναι επαρκές. 

 
 
Το Σχέδιο Γενικής ∆ιάταξης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΥΑΘ ΑΕ. 

 
 

 
 

 
 
 
                                                                                                      

  
Μαρία Σαµαρά 

 
 

∆ιευθύντρια Οικονοµικού  
 

 


