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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
 
 
ΘΕΜΑ: Απαντήσεις σε ερωτήματα που υποβλήθηκαν στα πλαίσια του ανοιχτού διαγωνισμού 
για την ‘’ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ 
ΑΠΟΘΗΚΕΣ 22 & 26 ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΑΛΕ’’ 
Σε συνέχεια σχετικών ερωτημάτων διευκρινίζονται τα ακόλουθα: 
 
Ερώτημα 1 
Σελ. 5, Άρθρο 7. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν εταιρείες οι οποίες έχουν εκτελέσει κατά την προηγούμενη 
τριετία αντίστοιχο έργο αξίας 90000Ε. Η εταιρεία μας έχει εκτελέσει τουλάχιστον δύο έργα αξίας 75000Ε 
+ 55000Ε το καθένα και αρκετά αντίστοιχα μικρότερης αξίας κατά την τελευταία τριετία. Έχουμε το 
δικαίωμα συμμετοχής; 
 
Απάντηση 

Στο Άρθρο 7 (σελ. 5) της Διακήρυξης ρητά αναφέρεται ότι «Δικαιούμενοι συμμέτοχης στο διαγωνισμό - 
Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών, που 
διαθέτουν την απαραίτητη τεχνική ικανότητα να εκτελέσουν το υπό ανάθεση έργο. Προκειμένου να 
ελεγχθεί ότι έχουν πράγματι την τεχνική ικανότητα να εκτελέσουν το υπό ανάθεση έργο, θα πρέπει επί 
ποινή ακυρότητας, να έχουν εκτελέσει και ολοκληρώσει επιτυχώς ένα τουλάχιστον παρόμοιο έργο, 
αντίστοιχου αντικειμένου, και προϋπολογισμού τουλάχιστον 90.000€ κατά την προηγούμενη τριετία 
(2018 – 2020). 

Ερώτημα 2 

Για τα δύο αντλιοστάσια αναφέρετε παροχές νερού δεν προσδιορίζετε ωστόσο μανομετρικά ύψη αντλιών. 
Θα μπορούσατε να μας στείλετε τεχνικές περιγραφές της μελέτης πυρασφάλειας ή να μας τα 
γνωστοποιήσετε; 

Απάντηση 

Τα στοιχεία των δύο πυροσβεστικών συγκροτημάτων, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες, είναι τα 
κάτωθι: 

-          ΑΤ13 – παροχή 54,3m3/h, πίεση 140mΥΣ, πιεστικό δοχείο 300Lt, 

-          AT14 – παροχή 87,6m3/h, πίεση 75mΥΣ, πιεστικό δοχείο 200Lt, 

Ερώτημα 3 

Δεν είναι ξεκάθαρο από τη διακήρυξη εάν υπάρχουν χώροι διαμορφωμένοι όπου θα χρειαστεί να 
εγκατασταθούν θύρες πυρασφάλειας, οι διαστάσεις αυτών (ειδικότερα αν πρόκειται για μη τυποποιημένες 
διαστάσεις) και πόσοι γενικότερα χώροι χρήζουν διαμόρφωσης. Επίσης επιθυμείτε τιμή ανά τεμ., ή 
m²;  Θα προσδιοριστούν οι λεπτομέρειες κατά την επίσκεψή μας; 

Απάντηση 
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Να προσφερθούν τυποποιημένες πυράντοχες θύρες – δίφυλλη 1,80m x 2,15m (εξωτερική πόρτα από 
αντλιοστάσιο προς υπαίθριο χώρο) και μονόφυλλη 0,90m x 2,15m(εσωτερική πόρτα από αντλιοστάσιο 
προς χώρο αποθήκης). Η τιμή θα είναι ανά τεμ. 
 
Ερώτημα 4 

Τέλος, για τη διασύνδεση των πινάκων πυρανίχνευσης με το ΚΕΑΛΕ απαιτείται να γνωρίζουμε εάν 
υπάρχει ήδη εγκατεστημένο λογισμικό από υφιστάμενο πίνακα πυρανίχνευσης και ποιας εταιρείας είναι 
αυτό ώστε να εξετάσουμε θέματα συμβατότητας. 

Απάντηση 

Στην υποχρέωση του διαγωνιζόμενου είναι η προμήθεια και εγκατάσταση στο ΚΕΑΛΕ ηλεκτρονικού 
υπολογιστή με λογισμικό λήψης, γραφικής απεικόνισης και διαχείρισης των συναγερμών των διαφόρων 
εγκατεστημένων πινάκων πυρανίχνευσης σε χώρους του Λιμένα. Η επιλογή του λογισμικού είναι στην 
ευχέρεια του προσφέροντα, σύμφωνα με τις τεχνικές περιγραφές, με δυνατότητα να διασυνδέσει και 
ενσωματώσει τους νέους και τους υπάρχοντες πίνακες πυρανίχνευσης. 

 
 
 

Διεύθυνση Έργων και Υποδομών ΟΛΘ ΑΕ 


