
 
 

 
            
 

 
 

Θεσσαλονίκη, 03/02/2022 
                                                                                                                                                Αρ. Πρωτ.: 0091                       

 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 17/2021 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» για το έργο: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 

ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» 
 
 
Με την από 31/01/2022 επιστολή της εταιρείας PROMETHAN Α.Ε. υπεβλήθησαν διευκρινιστικά 
ερωτήματα σχετικά με τον διαγωνισμό 17/2021. Παρακάτω παρατίθενται τα ερωτήματα, καθώς και 
οι απαντήσεις επ’ αυτών.  

TMHMA B - ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ (IRI) 
 

- Ερώτηση: Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί εάν στην προμήθεια θα περιλαμβάνεται pillar (Καμπίνα 
οργάνων και ηλεκτρονικών μονάδων). 

 
Απάντηση HENGAS: Διευκρινίζεται ότι ο κάθε σταθμός διανομής (IRI) θα πρέπει να συνοδεύεται από 
pillar, σύμφωνα με την προδιαγραφή MRMS 03-03. Ο απαραίτητος εξοπλισμός θα πρέπει να είναι 
τοποθετημένος στον σταθμό, όπως προβλέπεται από την εν λόγω προδιαγραφή (μεταδότες πίεσης 
& θερμοκρασίας, ανιχνευτής αερίου, proximity switches, παλμογεννήτρια HF στον μετρητή  κλπ). 

 
- Ερώτηση: Οι μονωτικοί σύνδεσμοι εισόδου/εξόδου περιλαμβάνονται στο αντικείμενο της 

προμήθειας; Αν ναι, θα είναι εξοπλισμένοι με spark gap ή όχι; Παρακαλούμε διευκρινίστε.  
 
Απάντηση HENGAS: Διευκρινίζεται ότι οι μονωτικοί σύνδεσμοι και τα spark gaps είναι μέρος της 
προμήθειας των σταθμών IRI του διαγωνισμού. Ως εκ τούτου θα πρέπει να υπολογιστούν στην 
τιμή μονάδας του Τμήματος Β. 

 

ΤΜΗΜΑ Γ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ  (GRM): 

- Ερώτηση: Πόσα ρυθμιστικά ρεύματα θα φέρει ο σταθμός; Παρακαλούμε όπως προσδιορίσετε. 
 
Απάντηση HENGAS: Οι σταθμοί θα φέρουν 2 παράλληλες ρυθμιστικές γραμμές. Κάθε γραμμή θα 
είναι ικανή να καλύψει το 100% της παροχής του σταθμού.  
 

- Ερώτηση: Ποια θα είναι η πίεση εισόδου (4 ή 19 bar) και η πίεση εξόδου των σταθμών; 
Παρακαλούμε όπως προσδιορίσετε. 
 
 
 



 
 

 
 
 
Απάντηση HENGAS: Οι σταθμοί θα έχουν πίεση εισόδου με εύρος 1,5 – 4 bar. Η έξοδος θα ρυθμιστεί 
στα 0,3 bar. H διαστασιολόγηση θα πρέπει να γίνει στο Qmax του μετρητή. 
 

- Ερώτηση: Ο μετρητής αερίου θα είναι τύπου τουρμπίνας ή περιστροφικός θετικής μετατόπισης; 
Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε τον τύπο του μετρητή ανά είδος σταθμού. 
 
Απάντηση HENGAS: Οι σταθμοί θα φέρουν μετρητή rotary. Ένας σταθμός θα διαθέτει μετρητή G100 
και ένας G160 
 

- Ερώτηση: Ο διορθωτής όγκου θα αποτελεί μέρος της προμήθειας ή θα υπάρχει υποδομή για 
μελλοντική τοποθέτησή του; Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε. 
 
Απάντηση HENGAS: Ο διορθωτής όγκου θα αποτελεί μέρος της προμήθειας. Θα πρέπει να υπάρχει 
η υποδοχή για τη μελλοντική τοποθέτησή του (thermowell για τη λήψη της θερμοκρασίας και τρίοδη 
βάνα για τη λήψη της πίεσης) 
 

- Ερώτηση: Τα συνδετικά εξαρτήματα εισόδου/εξόδου (pe-steel ή μονωτικός σύνδεσμος) θα 
αποτελούν μέρος της προμήθειας; Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε. 
 
Απάντηση HENGAS: Ναι, θα αποτελούν μέρος της προμήθειας και θα είναι μεταλλοπλαστικοί 
σύνδεσμοι. Η διάστασή τους θα είναι σύμφωνα με τη διατομή του σωλήνα εισόδου/εξόδου που θα 
προκύψει από τη μελέτη και θα παραδοθούν ως loose items. 

 
 
Οι ανωτέρω απαντήσεις αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της διακήρυξης 17/2021.  
 
 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
 
 
Για την HENGAS SA 
Τσιαντούλα Αικατερίνη 
Τμήμα Προμηθειών 


