
 
 

 
 
 
 
ΘΕΜΑ: Παροχή ∆ιευκρινίσεων σχετικά µε τη ∆ιακήρυξη Νο12/2017 για την «Προµήθεια και 
εγκατάσταση εξοπλισµού δύο (2) νέων εναλλακτών θερµότητας (ΗΕΑΤΜΙΧ) των 
αναερόβιων χωνευτών 63R01A/B της ΕΕΛΘ» 

 
 
 

Σχετικά µε τον διαγωνισµό του θέµατος, σύµφωνα µε το υπ’ αρ. πρωτ. 14013/1128∆Ε∆Α./24-5-

2017 έγγραφό της, η ∆ιεύθυνση Εγκαταστάσεων & ∆ικτύων Αποχέτευσης παραθέτει τις κάτωθι 

διευκρινίσεις: 

• Η παράγραφος Α, άρθρο 2 των Ειδικών Όρων της ∆ιακήρυξης, διαµορφώνεται ως εξής: 

«Μεταφορά νωπής ιλύος του Heatmix |Χαλύβδινος σωλήνας  συνολικού µήκους 18.380 mm, 

άνευ ραφής µε εξωτερική διάµετρο DN 400 (406,4mmΧ8,8mm),ποιότητας BS 1387 GRADE 

43 και ο οποίος περιβάλλεται από χαλύβδινη λαµαρίνα (ST37.2 κατά DIN 17100) διαµέτρου 

482mm, πάχους 6mm”». 

• Η παράγραφος ∆, άρθρο 2 των Ειδικών Όρων της ∆ιακήρυξης, διαµορφώνεται ως εξής: «Όλη 

η διάταξη του Heatmix |είναι µονωµένη (όπως φαίνεται στο σχέδιο) µε πετροβάµβακα ή 

υαλοβάµβακα 50mm, 80kgr/m3 και εξωτερικά υπάρχει κάλυµµα προστασίας από φύλλο 

αλουµινίου 1mm». 

• Η παράγραφος Ε, άρθρο 2 των Ειδικών Όρων της ∆ιακήρυξης, διαµορφώνεται ως εξής: «Όλη 

η διάταξη του Heatmix πριν την εφαρµογή της µόνωσης θα αµµοβολυθεί (ποιότητα 

αµµοβολής SA 21/2), και θα βαφεί µε στρώση primer και στρώση αντιδιαβρωτικής βαφής 

πάχους 60µm η κάθε στρώση.  

Επιπρόσθετα θα υπάρξει µέριµνα για την διαµόρφωση δύο θέσεων θερµοµέτρων  που 

υπάρχουν τοποθετηµένα επάνω σε κάθε HEATMIX, οι θέσεις των οποίων εκ παραδροµής δεν 

απεικονίζονται στα σχέδια. Τα θερµόµετρα βρίσκονται στην είσοδο και έξοδο του κάθε 

ΗΕΑΤΜΙΧ και αποσκοπούν στην µέτρηση της θερµοκρασίας της ιλύος εντός του εναλλάκτη 

θερµότητας» 

• Η παράγραφος 3, άρθρο 4 των Ειδικών Όρων της ∆ιακήρυξης, διαµορφώνεται ως εξής: «Όλα 

τα απαραίτητα στοιχεία που θα αποδεικνύουν την εµπειρία τους σε παρόµοια έργα. (λίστα 

παρόµοιων εφαρµογών αντίστοιχου µεγέθους στο εξωτερικό ή/και στην Ελλάδα).  Ειδικότερα 
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να διαθέτουν µεγάλη εµπειρία στην κατασκευή και εγκατάσταση συστηµάτων  στην κατηγορία 

περιορισµένου (οδηγούµενου)  συστήµατος  ανάδευσης, και ειδικότερα στα συστήµατα µε 

οδηγό σωλήνα όπου ανήκει το σύστηµα Heatmix. Επισηµαίνεται ότι όλες οι εργασίες θα 

υλοποιηθούν µε τους Χωνευτές εν λειτουργία. Η ζητούµενη εµπειρία µπορεί να καλύπτεται 

και µε την επίκληση της εµπειρίας συνεργαζόµενου υπεργολάβου.   

Η εµπειρία αποδεικνύεται µε την προσκόµιση βεβαιώσεων   από τους αρµόδιους 

φορείς ανάθεσης των εργασιών (ιδιωτικοί φορείς ή αναθέτουσες αρχές). Ειδικότερα:  

1. εάν πρόκειται για αναθέτουσες αρχές, ως αποδεικτικά στοιχεία θα υποβληθούν   

βεβαιώσεις συντασσόµενες  ή θεωρούµενες από την αρµόδια αρχή. 

2. εάν πρόκειται για ιδιωτικούς φορείς, ως αποδεικτικά στοιχεία θα υποβληθούν 

βεβαιώσεις συντασσόµενες  από το φορέα ή παραστατικά µε υπεύθυνη δήλωση 

του αγοραστή ή εάν αυτό δεν είναι δυνατό του προµηθευτή. 

Αναλυτικότερα τα στοιχεία στις βεβαιώσεις θα περιλαµβάνουν: 

•  Ονοµασία της Εγκατάστασης όπου εκτελέστηκαν οι εργασίες 

•  Κύριος του έργου/φορέας ανάθεσης της σύµβασης 

•  Ηµεροµηνίες έναρξης-περαίωσης των εργασιών 

•  Τελική αξία των εργασιών χωρίς ΦΠΑ 

•  Λειτουργική και τεχνική περιγραφή των παρόµοιων έργων – εγκαταστάσεων» 
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